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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

O número de infeccões pelo novo coronavírus continua a 

aumentar ao nível mundial. O continente africano também 

regista neste momento um crescimento da epidemia, 

representando, por isso, uma preocupação para toda a 

Sociedade.  

 

Moçambique regista igualmente um aumento rápido do número 

de casos, e por isso, a implementação rigorosa das medidas de 

prevenção da COVID-19 continua sendo a única forma para 

conter a propagação da doença. 
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Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, indicam que até 

às 24h do dia 28 de Junho de 2020, houve um registo de um 

número cumulativo de 10.250.971 casos da COVID-19, dos quais 

160.988 são casos novos registados nas últimas 24h. 

 

A OMS indica também que registou-se um número cumulativo de 

504.520 óbitos devido à COVID-19, dos quais 3.051 nas últimas 

24h. 

 

Actualmente existe em todo o mundo um cumulativo de 

5.558.254 pessoas recuperadas da COVID-19. 

 

No continente africano, de acordo com actualização diária do 

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

do dia 29 de Junho de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 382.652 casos da COVID-19, dos quais 11.104 

registados nas últimas 24h. 
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O continente africano registou um número cumulativo de 9.657 

óbitos da COVID-19, dos quais 173 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existem, em África, 182.569 pessoas recuperadas 

da COVID-19, das quais, 4.162 nas últimas 24h. 

 

Até ao presente momento o nosso País tem um cumulativo de 

1.172.082 pessoas rastreadas para a COVID-19 nos diferentes 

pontos de entrada. Destas, 20.574 foram submetidas à 

quarentena domiciliar. Neste momento, 2.254 pessoas observam 

ainda a quarentena domiciliar. 

 

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

cumulativamente, 29.343 casos suspeitos, dos quais 757 nas 

últimas 24 horas. Destes, 480 foram testados em laboratórios do 

sector público e 277 em laboratórios do sector privado. 

 

Das amostras testadas nas últimas 24h, 53 provêm da Província 

de Niassa, 75 de Cabo Delgado, 112 de Nampula, 2 da Zambézia, 
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1 de Manica, 45 de Sofala, 89 de Inhambane, 1 de Gaza, 7 da 

Província de Maputo e 95 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 733 foram negativos e 24 

foram positivos para COVID-19.  

 

Assim, actualmente, o nosso País tem cumulativamente 883 

casos positivos registados, sendo 810 de transmissão local e 73 

casos importados.  

 

Os casos novos hoje reportados são todos de nacionalidade 

moçambicana e resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias e 

do rastreio de contactos.  

 

Assim temos: 

 

1. Seis (06) casos na Província de Cabo Delgado (5 casos na 

Cidade de Pemba e 1 caso no Distrito de Mueda). Destes, 4 
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resultam da vigilância activa nas Unidades Sanitárias e 2 por 

rastreio de contactos de casos positivos;   

 

2.  Dezasseis (16) casos na Província de (Cidade de Nampula). 

Todos resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias;   

 

3.  Dois (02) casos na Cidade de Maputo. Ambos resultam da 

vigilância nas Unidades Sanitárias.   

 

Dos (24) casos novos, 13 (54%) são do sexo masculino e 11 (46%) 

do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição 

etária:  

 

a. Um (1) caso menor de 5 anos de idade;  

b. Dois (2) casos são adolescentes e jovens de 15-24 anos de 

idade; 

c. Onze (11) casos estão na faixa etária de 25-34 anos de idade; 

d. Quatro (4) casos estão na faixa etária de 35-44 anos de 

idade; 
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e. Três (3) casos estão na faixa etária de 45-54 anos de idade; 

f. Dois (2) casos estão na faixa etária de 55-64 anos de idade; 

g. Um caso (1) tem mais de 65 anos de idade. 

 

Os casos, hoje reportados, encontram-se em isolamento 

domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento 

dos seus contactos.  

 

Até ao presente momento existe no nosso País um cumulativo de 

22 indivíduos internados devido a COVID-19, dos quais 5 

continuam sob cuidados hospitalares. Este tem patologias 

crônicas diversas, associadas a COVID-19.  

 

Assim temos, dois (2) indivíduos internados na Província de 

Nampula, um (1) na Cidade de Maputo, um (1) na Província de 

Sofala e um (1) na Província de Gaza. Todos cursam com boa 

evolução clínica. 
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Queremos informar que registamos um (1) óbito em paciente 

infectado pelo novo coronavírus. Trata-se de um individuo de 37 

anos de idade, do sexo masculino, internado no dia 28/06/2020 

no Centro de isolamento da Cidade de Nampula, transferido de 

uma outra Unidade Sanitária onde esteve previamente internado 

devido a outras patologias graves. A amostra para teste do novo 

coronavírus foi colhida no dia 23/06/2020 e teve o resultado 

positivo para COVID-19 no dia 27/06/2020. O óbito ocorreu no 

dia 28/06/2020, no Centro de Isolamento. 

 

Queremos informar que registamos mais um caso (01) caso 

totalmente recuperado da COVID-19, na Província de Inhambane. 

Trata-se de individuo de nacionalidade moçambicana, do sexo 

feminino. A mesma cumpriu com isolamento domiciliar durante 

o período da doença. 

 

Assim, Moçambique conta actualmente com duzentos e vinte e 

nove (229) pacientes totalmente recuperados, seis (06) óbitos 

devido a COVID-19 e dois (2) óbitos por outras causas. 
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Igualmente, contamos com 646 casos activos, distribuídos da 

seguinte forma: Província de Niassa - 15; Cabo Delgado - 154; 

Nampula - 268; Zambézia - 9; Tete - 13; Manica - 15; Sofala - 14; 

Inhambane - 12; Gaza - 4; Província de Maputo - 62 e Cidade 

Maputo - 80. 

 

Queremos lembrar que as medidas de prevenção continuam 

sendo a única forma para controlar a propagação desta 

pandemia. Por isso, recomendamos insistentemente a lavagem 

correcta e regular das mãos; o distanciamento físico de pelo 

menos um metro e meio; o uso correcto da máscara e a redução 

da circulação de pessoas. 

 

Muito obrigada pela atenção dispensada,  

 

 

 

Maputo, 29 de Junho de 2020. 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo Delgado 3 casos 3 casos 

Nampula 8 casos 8 casos 

Cidade Maputo 2 casos  

Total 13 casos 11 casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

Anexo – 2  

Resumo Nacional 

Província Casos 

Positivos 

Casos 

Recuperados 

Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 267 114 1+1# 154 

Niassa 14 -  15 

Nampula 293 17 4 268 

Zambézia 8 2  9 

Tete 23 5  13 

Manica 3 1  15 

Sofala 21 12  14 

Inhambane 13 4  12 

Gaza 7 3  4 

Província de Maputo 96 27  62 

Cidade de Maputo 138 44 1+1# 80 

Total 883 229 8 646 

6 óbitos por COVID-19 e #2 óbito por outras causas. 
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Anexo 3 

Informação sobre os casos internados 

Província  
Cumulativo de 

casos internados 

Altas nas últimas 

24 horas 

Casos 

internados 

Niassa 0 0 0 

Cabo Delgado 2 0 0 

Nampula 11 0 2 

Zambézia 0 0 0 

Tete 0 0 0 

Manica 0 0 0 

Sofala 1 0 1 

Inhambane 2 0 0 

Gaza 1 0 1 

Província de 

Maputo  
0 0 0 

Cidade de 

Cidade 
5 0 1 

Total 22 0 5 

 

 


