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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

______________________ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

A propagação do coronavírus no mundo continua 

preocupante, com o número de infectados a aumentar 

significativamente a cada dia. Temos a informar que nas 

últimas 24 horas foram registados, em todo o Mundo, 88.174 

casos novos. 

A nível global, existe um cumulativo de 95.812 óbitos, dos 

quais 7.242 nas últimas 24 horas. Importa referir que os 

recuperados correspondem a 22% do total de casos 

notificados. 

 

Cumulativamente, o continente africano registou 12.219 

casos, dos quais 814 nas últimas 24 horas (aumento de 6%) e 
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630 óbitos. Importa realçar que 1.559 pacientes, dos quais 248 

nas últimas 24 horas, recuperaram da COVID-19.  

 

Em Moçambique, até hoje, 10 de Abril de 2020, foram testados 

537 casos suspeitos, dos quais 54 nas últimas 24 horas. Dos 

novos casos testados 51 revelaram-se negativos e 3 foram 

positivos para o coronavírus. Portanto, actualmente, o nosso 

País tem 20 casos positivos, sendo 12 de transmissão local e 

8 importados. Os 3 novos casos resultam do trabalho de 

investigação que as equipas do MISAU, INS e de várias 

Direcções Provinciais de Saúde têm vindo a realizar nos 

últimos dias, na província de Cabo Delgado. 

 

Gostaríamos de informar que neste momento o nosso país tem 

o registo de mais um caso recuperado. Portanto, até hoje, 

temos um total de 2 recuperados em Moçambique.  

 

O Ministério da Saúde reitera a necessidade de cumprimento 

rigoroso das medidas de prevenção, nomeadamente: 
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• Lavar várias vezes as mãos com água e sabão ou cinza 

e/ ou desinfetante; 

• Sempre que tossir ou espirar, cobrir a boca e o nariz com 

o braço dobrado em forma de V e de seguida lave as 

mãos com água e sabão; 

Queremos uma vez mais reiterar que em caso de dúvidas 

sobre a Covid-19, o Ministério da Saúde, em coordenação com 

a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, dispõe 

da Plataforma Alô Vida, com chamadas grátis, onde se pode 

ter esclarecimento de tudo a volta da COVID-19.  

Pelo que, exortamos à toda a população para o uso através 

dos seguintes números: 

Tmcel (82146 ou 1490),Vodacom (84146) e Movitel (1490). 

O Alô Vida funciona 24 horas por dia e responde nas seguintes 

línguas: 

- Português, Inglês, XiChangana, Bitonga, XiChope, Emacua, 

XiSena, Elómwè, CiShona, Echuabo e CiNhandja. 
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Neste momento de Páscoa, o MISAU aproveita a oportunidade 

para apelar a todos os cidadãos para o cumprimento rigoroso 

do decreto Presidencial n°11/2020 de 30 de Março, que 

estabelece o Estado de Emergência. 

 

Maputo, aos 10 de Abril de 2020 

  


