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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

1. INTRODUÇÃO  

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Ainda que a dinâmica global da Pandemia da COVID-19 esteja a 

mostrar sinais de um ligeiro abrandamento de novas infecções, 

a situação continua preocupante, principalmente no Continente 

africano, que ainda regista um crescimento importante, tanto de 

novas infecções como de óbitos.   

 

Durante a avaliação de meio termo, da prorrogação do Estado 

de emergência, decretado por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi 

- Presidente da República de Moçambique foi reportado que o 

surgimento de novas cadeias de transmissão, em locais onde 

anteriormente não haviam sido identificados casos, colocou 

Moçambique na fase de Epidemia com Focos de Transmissão da 

COVID-19. 
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Queremos por isso, reiterar o nosso apelo para o cumprimento 

colectivo das medidas de prevenção da COVID-19, de modo a 

evitar que transitemos para a fase de transmissão comunitária, 

portanto uma situação de maior gravidade. 

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial da 

Saúde, até as 24h do dia 26 de Maio de 2020, houve um registo 

de um número cumulativo de 5.703.148 casos da COVID-19, dos 

quais 101.863 são casos novos registados nas últimas 24h. 

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, a nível global, registou-se um número 

cumulativo de 352.614 óbitos devido á COVID-19. Destes, 4.488 

óbitos foram registados nas últimas 24h. 

 

 



 3 

Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

2.446.399 pessoas recuperadas da COVID-19. 

 

África 

Casos 

No nosso continente, de acordo com actualização diária do 

Centro de Controlo de Doenças de África (CDC-África), até as 10h 

do dia 27 de Maio de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 119.391 casos da COVID-19, dos quais, 4.045 são 

casos novos registados nas últimas 24h. 

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número 

cumulativo de 3.589 óbitos da COVID-19, dos quais 118 nas 

últimas 24h. 

Recuperados 

Actualmente, existem em Africa, 48.618 pessoas recuperadas da 

COVID-19 das quais, 2.192 nas últimas 24h. 
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Moçambique 

Em relação ao nosso País, informamos que existe, até o 

momento, um cumulativo de 795.280 pessoas rastreadas. 

Destas, 15.365 foram submetidos á quarentena domiciliar e 

1.416 pessoas continuam em quarentena. 

 

Até hoje, 27 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados, 

cumulativamente, 9.330 casos suspeitos, sendo que 294 foram 

testados nas últimas 24 horas. As amostras testadas nas últimas 

24h, resultam da vigilância activa, do rastreio de rotina nas 

Unidades Sanitárias. 

 

Do total de amostras testadas, nas últimas 24 horas: 117 são da 

Província de Cabo Delgado, 29 são de Nampula, 19 são de 

Manica, 30 são de Inhambane, 16 são da Província de Maputo e 

83 são da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 280 revelaram-se negativos 

e catorze (14) casos, revelaram-se positivos, para COVID-19.  
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Descrição dos Casos Novos 

Sobre os catorzes (14) casos novos hoje reportados, queremos 

partilhar que são todos indivíduos de nacionalidade 

Moçambicana. Referir que um (01) está assintomático e treze 

(13) apresentam-se com sintomatologia leve a moderada.  

 

Na Província de Nampula - Cidade de Nampula  

• Temos dois (2) indivíduos do sexo masculino, um na faixa 

etária de 5-14 anos de idade e outro na faixa de 35-44 anos 

de idade.  

  

Na Província de Cabo Delgado  

• Distrito de Namuno: 

o Temos um (1) indivíduo do sexo feminino, na faixa 

etária de 25 a 34 anos de idade. 

• Cidade de Pemba: 

o Temos sete (7) indivíduos do sexo feminino. Destes, 

duas (2) crianças menores de 5 anos de idade, um (1) 

na faixa etária dos 25-34 anos de idade, dois (2) na 
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faixa etária dos 35-44 anos de idade e dois (2) na faixa 

etária dos 45-59 anos de idade.   

o Temos quatro (4) indivíduos do sexo masculino. 

Destes dois (2) na faixa etária de 35-44 anos de idade, 

um (1) na faixa dos 45-59 anos idade e um (1) acima 

de 60 anos de idade.  

 

Informar ainda que, os casos hoje reportados encontram-se em 

isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de 

mapeamento dos seus contactos.  

 

Assim, actualmente, o nosso País conta com 227 casos positivos 

da COVID-19, registados, sendo 201 de transmissão local e 26 

casos importados.  

 

Informação sobre pacientes internados 

Queremos informar que continuamos com um (1) paciente 

internado na Província de Inhambane. O mesmo se encontra 

estável e com um estado geral satisfatório. 
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Informação sobre recuperados/óbitos 

Informamos também que, Moçambique continua com 71 

indivíduos totalmente recuperados, um (1) óbito devido a 

COVID-19 e um (1) óbito por outras causas. 

 

Actualmente, a distribuição de casos positivos, por Província, 

neste momento é a seguinte: 

 

Casos Positivos, por Província  

Província Casos 

Positivos 

Casos 

Recuperados 

 

Óbitos 

Casos 

Activos 

Cabo Delgado 128 52 1# 75 

Niassa 0 -  0 

Nampula 10 - 1 9 

Zambézia 2 -  2 

Tete 3 -  3 

Manica 1 -  1 

Sofala 12 -  12 

Inhambane 3 -  4 
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Gaza 3 -  7  

Província de 

Maputo 

22 5  20 

Cidade de 

Maputo 

43 14  21 

Total 227 71  154 

• #1 óbito por outras causas. 1 óbito por COVID-19. 

 

Informação Adicional 

 

As implementações das medidas de prevenção da COVID-19 são 

de responsabilidade individual e colectiva. As várias medidas já 

emanadas tem o seu melhor efeito quando aplicadas em 

conjunto e não de forma isolada e por isso queremos, mais uma 

vez, renovar o nosso apelo para o seu cumprimento rigoroso e 

responsável. 
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De um modo geral, as mãos são a parte do corpo que contactam 

com as outras pessoas. Devemos evitar tocar a boca, nariz ou os 

olhos antes de lavar as mãos.  

 

Lavar as mãos é uma das medidas mais importantes que impede 

a propagação da COVID – 19 e por isso, dizemos que a prevenção 

da COVID-19 está nas nossas mãos. 

 

Devemos lavar as mãos, antes e depois de qualquer 

procedimento/actividades, usando água e sabão ou cinza, ou um 

desinfectante à base de álcool a 70%.  

 

Como parte da resposta ao coronavírus, é importante  lembrar 

que a lavagem das mãos deve ser feita de acordo com os passos 

seguintes: 

1. Molhar as mãos e os pulsos com água corrente; 

2. Aplicar sabão suficiente para cobrir as mãos e os pulsos 

molhados; 
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3. Esfregar todas as superfícies, incluindo as costas das mãos, 

entre os dedos e as unhas, por pelo menos 40 segundos; 

4. Enxaguar abundantemente com água;  

5. Secar as mãos ao ar livre. 

É da responsabilidade de todos e de cada um de nós, cumprir 

com todas medidas de prevencao de modo a reduzir ao máximo 

os riscos de contágio pela COVID – 19. Lave as mãos várias vezes 

ao dia, proteja a ti, a tua família, a tua comunidade e ao nosso 

País.  

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 27 de Maio de 2020. 


