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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, indicam que até 

às 24h do dia 29 de Junho de 2020, houve um registo de um 

número cumulativo de 10.412.421 casos da COVID-19, dos quais 

161.450 são casos novos registados nas últimas 24h. 

 

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

508.228 óbitos devido à COVID-19, dos quais 3.708 nas últimas 

24h. 

 

Actualmente existe em todo o mundo um cumulativo de 

5.558.254 pessoas recuperadas da COVID-19. 
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No continente africano, de acordo com actualização diária do 

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

do dia 30 de Junho de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 393.305 casos da COVID-19, dos quais 10.653 

registados nas últimas 24h. 

 

O continente africano registou um número cumulativo de 9.879 

óbitos da COVID-19, dos quais 222 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existem, em África, 186.807 pessoas recuperadas 

da COVID-19, das quais, 4.238 nas últimas 24h. 

 

Até ao presente momento o nosso País tem um cumulativo de 

1.180.699 pessoas rastreadas para a COVID-19 nos diferentes 

pontos de entrada. Destas, 20.613 foram submetidas à 

quarentena domiciliar. Neste momento, 2.271 pessoas observam 

ainda a quarentena domiciliar. 
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Até hoje, 30 de Junho de 2020, em Moçambique foram testados, 

cumulativamente, 29.516 casos suspeitos, dos quais 173 nas 

últimas 24 horas em laboratórios do sector público. 

 

Das amostras testadas nas últimas 24h, 1 provêm da Província de 

Cabo Delgado, 7 de Nampula, 52 da Zambézia, 54 de Tete, 2 de 

Sofala, 11 da Província de Maputo e 46 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 167 foram negativos e 6 

foram positivos para COVID-19.  

 

Assim, actualmente, o nosso País tem cumulativamente 889 

casos positivos registados, sendo 816 de transmissão local e 73 

casos importados.  

 

Os casos novos hoje reportados são de nacionalidade 

Moçambicana. Todos resultam da vigilância nas Unidades 

Sanitárias e do rastreio de contactos de casos positivos.  
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Assim temos: 

 

1. Três (03) casos na Província da Zambézia (um (1) caso na 

Cidade de Quelimane; um (01) caso no Distrito de Nicoadala 

e um (1) caso no Distrito de Milange). Destes, 2 casos 

resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias e 1 caso 

resulta do rastreio de contactos de casos positivos;   

 
2.  Um (01) caso na Província de Tete (Distrito de Cahora-

Bassa), que resulta da vigilância nas Unidades Sanitárias;  

 
3. Um (01) caso na Província de Sofala (Distrito de Búzi), que 

resulta da vigilância nas Unidades Sanitárias;   

 
4.  Um (01) caso na Província de Maputo (Distrito de Boane), 

que resulta da vigilância nas Unidades Sanitárias.   

 

Dos (06) casos novos, 5 (83,3%) são do sexo masculino e 1 (16,7%) 

do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição 

etária:  
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a. Um caso está na faixa etária de 5-14 anos de idade;  

b. Um caso está na faixa etária de 15-24 anos de idade; 

c. Dois casos estão na faixa etária de 25-34 anos de idade; 

d. Um caso está na faixa etária de 35-44 anos de idade; 

e. Um caso está na faixa etária de 55-64 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 continuamos com 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 mais três (03) casos 

totalmente recuperados da COVID-19, na Cidade de Maputo. 

Todos tem nacionalidade moçambicana e cumpriram com 

isolamento domiciliar durante o período da doença. 

 

Assim, Moçambique conta, actualmente, com duzentos e trinta e 

dois (232) indivíduos totalmente recuperados, seis (06) óbitos 

devido a COVID-19 e dois (2) óbito por outras causas. 

 

 

Igualmente, contamos com 649 casos activos, distribuídos da 

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

Nampula - 268; Zambézia - 12; Tete - 14; Manica - 15; Sofala - 15; 

Inhambane - 12; Gaza - 4; Província de Maputo - 63 e Cidade 

Maputo - 77. 
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Informação adicional 

 

Informação Adicional 

Estigma é um atributo ou uma característica de conotação 

negativa que frequentemente coloca um indivíduo ou grupo de 

indivíduos à margem, separados da maioria e tratados com 

desprezo ou hostilidade.  

 

Discriminação é a transgressão dos direitos fundamentais de uma 

pessoa, prejudicando-a nos vários contextos, tendo como base 

um pensamento não adequado sobre o assunto.  

 

Não se trata de fenómenos novos; já aconteceu e ainda acontece 

com outras doenças ou condições, nomeadamente, a 

Tuberculose, Lepra, HIV/SIDA; as Mentais sobretudo as mais 

graves ou Psicoses, o Atraso Mental, ou outras como o Cancro, 

associado sobretudo a falta de conhecimento.  
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Por ser uma doença nova e pouco conhecida, a COVID 19 tende 

a criar dúvidas, medo e pânico, facilitando o surgimento do 

estigma e da discriminação entre as pessoas.   

 

Um aspecto importante de salientar, é que para evitar serem 

estigmatizadas, as pessoas poderão não adoptar as medidas de 

prevenção, aumentando o risco de infeção para todos. 

  

Assim, o MISAU recomenda o seguinte: 

• Evitar repetir ou partilhar rumores não confirmados;  

• Encorajar as pessoas diagnosticadas com a doença a 

cumprir com o tratamento; 

• Falar do isolamento social como algo positivo e benéfico 

(e não usar a recomendação como ameaça ou castigo);  

• Disponibilizar formas de apoio a partir do uso das 

tecnologias de informação, como o telefone, entre outros 
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(para promover comportamentos saudáveis e confortar 

as pessoas). 

 

A prevenção da COVID-19 é da responsabilidade de todos e de 

cada um de nós. Não ao estigma e discriminação! 

 

Muito obrigada pela atenção dispensada,  

 

Maputo, 30 de Junho de 2020. 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Zambézia  2 casos 1 caso 

Tete 1 caso  

Sofala 1 caso  

Província de Maputo 1 caso  

Total 5 casos 1 caso 
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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 11 2  12 

Tete 24 5  14 

Manica 3 1  15 

Sofala 22 12  15 

Inhambane 13 4  12 

Gaza 7 3  4 

Província de Maputo 97 27  63 

Cidade de Maputo 138 47 1+1# 77 

Total 889 232 8 649 

6 Óbitos devido a 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 

Maputo  
5 0 1 

Total 22 0 5 

 


