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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_____________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

COMUNICADO DE IMPRENSA - ACTUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A COVID- 

19 NO PAÍS E NO MUNDO 

 

Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, indicam que até às 24h do dia 04 de 

Julho de 2020, houve um registo de um número cumulativo de 11.386.867 casos da 

COVID-19, dos quais 188.656 são casos novos registados nas últimas 24h. 

 

A OMS indica também que registou-se um número cumulativo de 533.619 óbitos 

devido à COVID-19, dos quais 4.407 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existe em todo o mundo um cumulativo de 6.445.259 pessoas 

recuperadas da COVID-19. 

 

No continente africano, de acordo com actualização diária do Centro de Controlo de 

Doenças de África, até às 10h do dia 05 de Julho de 2020, havia um registo de um 

número cumulativo de 463.306 casos da COVID-19, dos quais 12.647 registados nas 

últimas 24h. 
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O continente africano registou um número cumulativo de 11.086 óbitos da COVID-

19, dos quais 166 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existem, em África, 222.304 pessoas recuperadas da COVID-19, das 

quais, 4.599 nas últimas 24h. 

 

Até ao presente momento o nosso País tem um cumulativo de 1.242.361 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 20.852 foram 

submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 2.295 pessoas observam 

ainda a quarentena domiciliar. 

 

Até hoje, 05 de Julho de 2020, em Moçambique foram testados, cumulativamente, 

33.125 casos suspeitos, dos quais 627 nas últimas 24 horas.  

 

Das amostras testadas nas últimas 24h nos laboratórios do sector público, 12 

provêm da Província de Cabo Delgado, 148 de Nampula, 53 da Zambézia, 26 de Tete, 

40 de Manica, 2 de Inhambane, 225 da Província de Maputo e 121 da Cidade de 

Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 609 foram negativos e 18 foram positivos para 

COVID-19. 

 

Assim, actualmente, o nosso País tem cumulativamente 987 casos positivos 

registados, sendo 905 de transmissão local e 82 casos importados.  
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Os casos novos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam 

todos da vigilância nas Unidades Sanitárias. 

  

Assim temos: 

 

1. Dois (02) casos na Província de Cabo Delgado (Distrito de Palma); 

 

2. Dois (02) casos na Província de Nampula (1 na Cidade de Nampula e 1 no 

Distrito de Larde); 

 

3. Um (01) caso na Província de Inhambane (Cidade de Inhambane); 

 

4. Seis (06) casos na Província de Maputo (5 no Distrito de Manhiça e 1 no 

Distrito de Marracuene) e; 

 

5. Sete (07) casos na Cidade de Maputo. 

 

Dos (18) casos novos, 14 (77,8%) são do sexo masculino e 4 (22,2%) do sexo 

feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição etária:  

 

a. Dois (02) casos são crianças menores de 5 anos de idade; 

b. Cinco (05) casos são adolescentes e jovens de 15-24 anos de idade; 

c. Cinco (05) casos estão na faixa etária de 25-34 anos de idade; 

d. Quatro (04) casos estão na faixa etária de 35-44 anos de idade e; 

e. Dois (02) caso acima dos 65 anos de idade. 
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Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento 

decorre o processo de mapeamento dos seus contactos.  

 

Neste momento temos um cumulativo de 26 indivíduos internados devido a COVID-

19, no nosso País. Destes, 6 continuam sob cuidados hospitalares. Os indivíduos que 

continuam internados, tem patologias crônicas diversas, associadas a COVID-19.  

 

Assim temos um (1) indivíduo internado na Província de Sofala, um (1) na Província 

de Inhambane (internado nas últimas 24h), dois (2) na Província de Gaza, um (1) na 

Província de Maputo e um (1) na Cidade de Maputo. Todos cursam com evolução 

clínica satisfatória.  

 

Queremos informar que registamos um (1) óbito em paciente infectado pelo novo 

coronavírus. Trata-se de uma criança de 17 dias de idade, do sexo feminino, 

internada no dia 30/06/2020 no Hospital Central de Maputo (na sala de isolamento). 

A criança tinha algumas doenças congénitas e doença respiratória, que motivaram 

o seu internamento.  A amostra para o teste do novo coronavírus foi colhida no dia 

01/07/2020 e teve o resultado positivo no dia 04/07/2020. A criança estava em 

tratamento para as comorbidades que determinaram o seu internamento e o óbito 

ocorreu na madrugada de 04/07/2020, no Hospital Central de Maputo (na sala de 

isolamento). 

 

Queremos informar que registamos mais catorze (14) casos totalmente recuperados 

da COVID-19; três (03) na Província de Niassa, três (03) na Província de Cabo 

Delgado, quatro (04) na Província de Inhambane e quatro (04) na Província de 



 5 

Maputo. Todos indivíduos recuperados têm nacionalidade moçambicana e 

cumpriram com isolamento domiciliar durante o período da doença. 

Assim, Moçambique conta, actualmente, com duzentos e setenta (270) pacientes 

totalmente recuperados, oito (08) óbitos devido a COVID-19 e dois (2) óbito por 

outras causas. 

 

Igualmente, contamos com 707 casos activos, distribuídos da seguinte forma: 

Província de Cabo Delgado - 156; Niassa - 11; Nampula - 284; Zambézia - 11; Tete - 

17; Manica - 18; Sofala - 18; Inhambane - 19; Gaza - 11; Província de Maputo - 75 e 

Cidade Maputo - 87. 

 

Informação Adicional 

Queremos mais uma vez recordar que os exercícios físicos são benéficos para o 

nosso corpo, pois para além de fortalecer as defesas, estar activo é primordial para 

a saúde física, mental e emocional, especialmente em momentos de stress que nos 

encontramos agora com a COVID-19. 

 

Em tempos de distanciamento social, é preciso adoptar formas alternativas para a 

prática regular de exercícios físicos como saltar a corda durante 20 a 30 minutos, 

dançar, subir e descer as escadas, dar várias voltas no seu quintal, fazer 

alongamentos e outros, é só usar a sua imaginação!  

 

Portanto, é da responsabilidade de cada um de nós fazer um esforço para reduzir 

ao máximo os riscos de contágio pela COVID – 19. Pratique os exercícios físicos em 
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casa para reduzir o risco de contaminação e propagação da doença e assim proteger 

a si, sua família, a sua comunidade e ao seu País, Moçambique.  

 

Maputo, 05 de Julho de 2020. 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo Delgado  2 casos 

Nampula 2 casos  

Inhambane 1 caso  

Maputo Província 5 casos 1 caso 

Cidade de Maputo 6 casos 1 caso 

Total 14 casos 4 casos 
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Anexo – 2  

Resumo Nacional 

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 283 128 1+1# 156 

Niassa 15 5  11 

Nampula 309 17 4 284 

Zambézia 14 4  11 

Tete 28 7 1 17 

Manica 6 1  18 

Sofala 25 12  18 

Inhambane 25 8  19 

Gaza 14 3  11 

Província de Maputo 112 31  75 

Cidade de Maputo 156 54 2+1# 87 

Total 987 270 10 707 

8 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 0 

Zambézia 0 0 0 

Tete 1 0 0 

Manica 0 0 0 

Sofala 1 0 1 

Inhambane 2 0 1 

Gaza 2 0 2 

Maputo Província 1 0 1 

Maputo Cidade 5 0 1 

Total 26 0 6 

 

 

 

 


