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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 13 de 

Julho de 2020, houve um registo de um número cumulativo de 13.240.994 casos da 

COVID-19, dos quais 199.275 são casos novos registados nas últimas 24h. 

 

A OMS indica também que registou-se um número cumulativo de 575.627 óbitos 

devido à COVID-19, dos quais 3.953 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existe em todo o mundo um cumulativo de 7.707.396 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 14 de Julho de 2020, havia um registo de um 

número cumulativo de 610.807 casos da COVID-19, dos quais 15.966 registados nas 

últimas 24h. 
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O continente africano registou igualmente um número cumulativo de 13.456 óbitos 

da COVID-19, dos quais 218 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existem, em África, 305.861 pessoas recuperadas da COVID-19, das 

quais, 8.381 nas últimas 24h. 

 

Até ao presente momento o nosso País tem um cumulativo de 1.350.192 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 22.347foram 

submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 2.249 pessoas observam 

ainda a quarentena domiciliar. 

 

Até hoje, 14 de Julho de 2020, em Moçambique foram testados, cumulativamente, 

41.745 casos suspeitos, dos quais 884 nas últimas 24 horas. Destes, 596 foram 

testados em laboratórios do sector público e 288 em laboratórios do sector privado. 

 

Das amostras testadas nas últimas 24h, 89 provêm da Província de Cabo Delgado, 

65 de Nampula, 197 da Zambézia, 2 de Inhambane, 32 da Província de Maputo e 

211 da Cidade de Maputo. Das amostras testadas em laboratórios do sector privado, 

190 provêm da Província de Cabo Delgado e 98 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 835foram negativos e 49 foram positivos para 

COVID-19 (46 dos testados em laboratórios do sector público e 3 dos testados em 

laboratórios do sector privado). 

 



 3 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 1.268 casos positivos registados, sendo 

1.145 de transmissão local e 123 casos importados.  

 

Os casos novos hoje reportados incluem 47 indivíduos de   nacionalidade 

moçambicana e 2 indivíduos estrangeiros (1 de nacionalidade Indiana e 1 de 

nacionalidade Sul-Africana). Destes, registamos 24 casos de transmissão local e 23 

casos importados. O mesmo provém da vigilância nas Unidades Sanitárias, vigilância 

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

 

1. Nove (09) na Província de Cabo Delgado (na Cidade de Pemba). Destes, 8 

resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias e 1 do rastreio de contactos de 

casos positivos; 

2. Quatro (04) casos na Província de Nampula (na Cidade de Nampula). Todos 

resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias; 

3. Vinte e cinco (25) casos na Província de Maputo (23 casos no posto fronteiriço 

da Ressano Garcia, 1 caso em Tenga e 1 caso no Distrito de Boane). Todos 

resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias; 

4. Onze (11) casos na Cidade de Maputo. Destes 10 resultam da vigilância nas 

Unidades Sanitárias e 1 resulta do rastreio de contactos de casos positivos. 

 

Dos (49) casos novos, 38 (77,6%) são do sexo masculino e 11 (22,4%) do sexo 

feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição etária:  

a. Um caso é criança na faixa etária de 5-14 anos de idade; 

b. Cinco casos são adolescentes e jovens entre 15-24 anos de idade;  

c. Dezasseis casos estão na faixa etária de 25-34 anos de idade; 
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d. Dezoito casos estão na faixa etária de 35-44 anos de idade; 

e. Quatro casos estão na faixa etária de 45-54 anos de idade; 

f. Cinco casos estão 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. 

 

Moçambique tem actualmente um cumulativo de 30 indivíduos internados devido a 

COVID-19. Destes, 7 estão sob cuidados hospitalares. Os mesmos padecem de 

patologias crônicas diversas, associadas a COVID-19. A Província de Inhambane 

registou nas últimas 24h, uma alta clínica de um paciente que vai continuar com o 

isolamento domiciliar. 

 

Assim temos um (1) na Província de Gaza, um (1) na Província de Maputo e cinco (5) 

na Cidade de Maputo (que registou 3 internamentos nas últimas 24h). Todos cursam 

com evolução clínica satisfatória.  

 

Queremos informar que registamos mais quatro (04) casos totalmente recuperados 

da COVID-19; um (01) na Província de Zambézia, um (01) na Província de Inhambane 

e dois (02) na Província de Maputo. Trata-se de indivíduos de nacionalidade que 

cumpriram com isolamento domiciliar durante o período da doença. 

 

Assim, Moçambique conta actualmente com trezentos e setenta e três (373) 

pacientes totalmente recuperados, nove (09) óbitos devido a COVID-19 e dois (2) 

óbito por outras causas. 
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Igualmente, contamos com 884 casos activos, distribuídos da seguinte forma: 

Província de Niassa - 8; Cabo Delgado - 214; Nampula - 250; Zambézia - 23; Tete - 

25; Manica - 17; Sofala - 21; Inhambane - 33; Gaza - 23; Província de Maputo - 131 

e Cidade Maputo - 139. 

 

Informação Adicional  

O cumprimento das medidas de prevenção são a única forma para controlar a 

propagação da COVID-19. O uso da máscara permite cobrir a boca e o nariz 

impedindo que gotículas contendo o novo coronavirus sejam expelidas através do 

espirro, tosse ou fala. O uso da máscara em locais públicos, com aglomeração de 

pessoas, pacientes em isolamento e pessoas em quarentena, é obrigatório.  

 

 

Maputo, 14 de Julho de 2020. 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo Delgado  4 casos  5 casos 

Nampula 3 casos 1 caso 

Maputo Província  25 casos  

Cidade de Maputo 6 casos  5 casos 

Total 38 casos 11 casos 
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Anexo – 2  

Resumo Nacional 

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 353 140 1+1# 214 

Niassa 16 8  8 

Nampula 335 78 4 250 

Zambézia 30 7 1 23 

Tete 39 11 1 25 

Manica 8 3  17 

Sofala 28 12  21 

Inhambane 37 10s  33 

Gaza 23 5  23 

Província de Maputo 187 40  131 

Cidade de Maputo 212 59 2+1# 139 

Total 1268 373 11 884 

9 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 0 

Inhambane 3 1 0 

Gaza 2 0 1 

Maputo Província 1 0 1 

Maputo Cidade 9 0 5 

Total 30 1 7 

 

 

 


