
 1 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

1. INTRODUÇÃO  

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi - Presidente da República de 

Moçambique, anunciou ontem que decidiu prorrogar, pela 

segunda vez o Estado de Emergência, por mais 30 dias, em todo 

o território nacional, devido a situação real do País que indica a 

iminência de transmissão comunitária da COVID19. 

 

A detecção de novas cadeias de transmissão em locais em que 

previamente não existiam e a existência de casos para os quais a 

cadeia de transmissão não é conhecida, devem servir de alerta 

para a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de 

prevenção da COVID19, estabelecidas no país. 
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Queremos por isso, reiterar o nosso apelo para a impreterível 

necessidade do cumprimento colectivo e responsável, das 

medidas de prevenção da COVID-19, uma vez que só com a 

prevenção podemos travar a propagação desta doença.  

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 

Mundo 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial da 

Saúde, até as 24h do dia 28 de Maio de 2020, houve um registo 

de um número cumulativo de 5.910.176 casos da COVID-19, dos 

quais 115.826 são casos novos registados nas últimas 24h. 

 

Óbitos 

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

cumulativo de 362.117 óbitos devido á COVID-19. Destes, 4.601 

óbitos foram registados nas últimas 24h. 
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Recuperados 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

2.583.530 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 29 de Maio de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 129.565 casos da COVID-19, dos quais, 5.083 são 

casos novos registados nas últimas 24h. 

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número 

cumulativo de 3.790 óbitos da COVID-19, dos quais 94 nas 

últimas 24h. 
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Recuperados 

Actualmente, existem em África, 53.414 pessoas recuperadas da 

COVID-19 das quais, 2.319 nas últimas 24h. 

 

Moçambique 

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

momento, um cumulativo de 804.939 pessoas rastreadas. 

Destas, 16.410 foram submetidos á quarentena domiciliar e 

1.372 pessoas continuam em quarentena. 

 

Até hoje, 29 de Maio de 2020, em Moçambique foram testados, 

cumulativamente, 10.001 casos suspeitos, sendo que 183 foram 

testados nas últimas 24 horas.  

 

As amostras testadas nas últimas 24h, resultam da vigilância 

activa, do rastreio de rotina nas US e da testagem de contatos de 

pacientes positivos. 
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Do total de amostras testadas, nas últimas 24 horas: 48 são de 

Cabo Delgado, 9 são da Zambézia, 33 são de Tete, 6 são de 

Manica, 28 são de Sofala, 2 são de Inhambane, 3 são de Gaza, 44 

são da Província de Maputo e 10 são da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 182 revelaram-se negativos 

e um (1) caso, revelou-se positivos, para COVID-19.  

 

Descrição dos Casos Novos 

Sobre o caso novo hoje reportado, queremos informar que trata-

se de um indivíduo de nacionalidade Moçambicana, na faixa 

etária de 35-44 anos de idade. O mesmo apresenta-se com 

sintomatologia leve e resulta da vigilância activa na Unidade 

Sanitária no Distrito de Changara - Província de Tete  

 

Informar ainda que, o caso hoje reportado encontra-se em 

isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de 

mapeamento dos seus contactos.  
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Assim, actualmente, o nosso País conta com 234 casos positivos 

da COVID-19, registados, sendo 208 de transmissão local e 26 

casos importados.  

 

Informação sobre pacientes internados 

Sobre pacientes internados, dizer que continuamos com um (1) 

na Província de Inhambane e um (1) na Província de Cabo 

Delgado. Ambos continuam estáveis e com um estado geral 

satisfatório. 

 

Informação sobre recuperados/óbitos 

Registamos também mais dois (02) casos, totalmente 

recuperado, da COVID-19. Trata-se dos casos 27 e 110 de Afungi 

- Distrito de Palma. Ambos são indivíduos do sexo masculino, um 

(1) de nacionalidade Moçambicana e um (1) de nacionalidade 

Norte-Americana.  

 

Os mesmos cursaram sem sintomatologia e cumpriram com 

isolamento domiciliar, durante o período da doença. 
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Assim, Moçambique conta actualmente com oitenta e quatro 

(84) pacientes totalmente recuperados, dois (2) óbitos devido a 

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

 

Actualmente, a distribuição de casos positivos, por Província, 

neste momento é a seguinte: 

Província Casos 

Positivos 

Casos 

Recuperados 

 

Óbitos 

Casos Activos 

Cabo Delgado 131 65 1+1# 64 

Niassa 1 -  1 

Nampula 11 - 1 10 

Zambézia 2 -  2 

Tete 4 -  4 

Manica 1 -  1 

Sofala 12 -  12 

Inhambane 3 -  4 

Gaza 3 -  7  

Província de Maputo 22 5  20 

Cidade de Maputo 44 14  22 

Total 234 84 3 147 

• #1 óbito por outras causas. 2 óbitos por COVID-19. 
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Informação Adicional 

Queremos lembrar que, actualmente não está disponível 

nenhuma vacina para a COVID – 19 no mundo, e por isso, o 

cumprimento das medidas de prevenção é a melhor arma.   

 

Todos juntos, devemos empreender esforços para desacelerar a 

progressão da COVID19 em Moçambique. 

 

Assim sendo, queremos através desta comunicação, convidar 

mais uma vez a todos para que sejamos promotores de saúde, 

divulgando, sendo vigilante e garantido o cumprimento rigoroso 

de todas as medidas já emanadas, com destaque para as 

seguintes:  

• Ficar em casa; 

• Lavar sempre as mãos com água e sabão ou cinza ou 

usar desinfetante; 

• Sempre que tossir/espirrar cobrir a boca com o braço 

dobrado em forma de “V” ou um lenço de papel e 

depois deitar ao lixo e de seguida lavar as mãos; 
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• Evitar tocar na cara: olhos, boca e nariz sem lavar as 

mãos;  

• Manter distância de 1,5 metro e meio em relação a 

outras pessoas; 

• Evitar aperto de mão, abraços, beijos; 

• Evitar locais com aglomerados de pessoas; 

• Usar máscara, em todos locais públicos ou 

aglomerados. 

 

Agora, mais do que nunca, devemos agir de forma responsável 

de modo a evitar que a janela de esperanca se feche 

completamente e a situação da pandemia da COVID-19 se torne 

dramática, no nosso Pais. 

 

 Vamos Todos Colaborar! 

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 29 de Maio de 2020. 


