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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, 

 

Começamos a nossa comunicação de hoje, lembrando que face á 

evolução da pandemia da COVID-19, Sua Excelência Filipe Jacinto 

Nyusi - Presidente da República, prorrogou pela segunda vez, 

através do Decreto Presidencial número 14/2020, de 28 de Maio, 

o Estado de Emergência no território nacional. 

 

A decisão resultou pelo facto de se ter verificado que, apesar das 

medidas adoptadas, verificou-se um aumento do número de 

casos e de cadeias de transmissão, no território nacional. Por isso, 

devemos implementar com muita responsabilidade, as medidas 

de prevenção já emanadas. 
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De acordo com a informação diária, disponibilizada pela 

Organização Mundial da Saúde, OMS, até as 24h do dia 18 de 

Junho de 2020, houve um registo de um número cumulativo de 

8.586.115 casos da COVID-19, dos quais 177.192 são casos novos 

registados nas últimas 24h. 

 

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

456.458 óbitos devido à COVID-19, dos quais 4.995 nas últimas 

24h. 

 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 

4.535.245 pessoas recuperadas da COVID-19. 

 

No nosso continente, de acordo com actualização diária do 

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

do dia 19 de Junho de 2020, havia um registo de um número 

cumulativo de 275.327 casos da COVID-19, dos quais 7.808 

registados nas últimas 24h. 



 3 

 

O continente africano registou um número cumulativo de 7.395 

óbitos da COVID-19, dos quais 198 nas últimas 24h. 

 

Actualmente existem, em África, 125.316 pessoas recuperadas 

da COVID-19, das quais, 2.655 nas últimas 24h. 

 

Até ao presente momento existe, no nosso País, um cumulativo 

de 1.050.449 pessoas rastreadas para a COVID-19, nos diferentes 

pontos de entrada. Destas, 18.796 foram submetidas à 

quarentena domiciliar. Neste momento, 2.237 pessoas observam 

ainda a quarentena domiciliar. 

 

Até hoje, 18 de Junho de 2020, em Moçambique foram testados, 

cumulativamente, 22.263 casos suspeitos, dos quais 483 foram 

testados amostras nas últimas 24 horas. 
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Das amostras testadas nas últimas 24h, 2 provêm da Província de 

Niassa, 125 da Província de Cabo Delgado, 2 de Nampula, 60 de 

Tete, 1 de Manica, 8 de Sofala, 2 de Inhambane, 265 da Província 

de Maputo e 18 da Cidade de Maputo. Não temos a descrição da 

proveniência das amostras negativas, do sector privado. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 477 foram negativos e 6 

foram positivos para COVID-19. 

 

Assim, actualmente, o nosso País tem cumulativamente 668 

casos positivos registados, sendo 605 de transmissão local e 63 

casos importados.  

 

Os casos novos hoje reportados são todos de nacionalidade 

Moçambicana e resultam do rastreio de contactos e vigilância nas 

Unidades Sanitárias.  

 

Assim, temos: 
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1. Dois (02) casos na Província de Niassa (1- Cidade de Lichinga 

e 1- Distrito de Mecanhelas). Estes casos resultam da 

vigilância na Unidade Sanitária e do rastreio de contacto de 

um caso positivo;  

 

2.  Um (01) caso na Província de Cabo Delgado (Cidade de 

Pemba), resultado do rastreio de contacto de um caso 

positivo;   

 

3. Um (01) caso na Província de Tete (Cidade de Tete), que 

resulta da vigilância na Unidade Sanitária;   

 

4. Dois (02) casos na Província de Maputo (1-Distrito de 

Magude e 1 no Distrito de Boane). Estes casos resultam da 

vigilância na Unidade Sanitária e do rastreio de contacto de 

um caso positivo.  
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Dos (06) casos novos reportados, cinco (83,3%) são do sexo 

masculino e um (16,7%) do sexo feminino. Os casos novos têm a 

seguinte distribuição etária:  

 

a. Um caso (16,7%) abaixo dos 5 anos; 

b. Um caso (16,7%) é de uma criança na faixa etária de 5-14 

anos; 

c. Dois casos (33,3%) são adolescentes e jovens na faixa etária 

de 15-24 anos;  

d. Dois casos (33,3%) estão na faixa etária de 35–44 anos. 

 

Os casos, hoje reportados, encontram-se em isolamento 

domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento 

dos seus contactos.  

 

Queremos informar que o nosso País tem 8 indivíduos internados 

devido a COVID-19, na Província de Nampula (4), na Cidade de 

Maputo (2), na Província de Sofala (1) e na Província de Cabo 

Delgado (01). Destes, um (1) encontra-se em estado grave e sete 

(7) apresentam sintomatologia leve a moderada e cursam com  
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uma boa evolução clínica. Dois dos pacientes são mulheres 

grávidas, das quais uma teve parto no dia 18.06.2020.  

 

Queremos informar que registamos mais dois (02) casos 

totalmente recuperados da COVID-19, na Cidade de Maputo (01) 

e em Cabo Delgado (01). Trata-se de indivíduos de nacionalidade 

moçambicana, ambos do sexo masculino. Os mesmos cumpriram 

o isolamento domiciliar durante o período da doença. 

 

Assim, Moçambique conta, actualmente, com cento e setenta e 

sete (177) pacientes totalmente recuperados, quatro (04) óbitos 

devido a COVID-19 e um (1) óbito por outras causas. 

 

Igualmente, contamos com 486 casos activos, distribuídos da 

seguinte forma: Província de Cabo Delgado 101; Niassa-10; 

Nampula-205; Zambézia-4; Tete-14; Manica-16; Sofala-13; 

Inhambane-13; Gaza-1; Província de Maputo-42 e Cidade 

Maputo-67. 
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Permitam-nos fazer um reparo em relação aos casos reportados 

ontem. Erradamente reportamos um caso positivo da Província 

de Inhambane; o referido caso pertence Província de Maputo.  

 

Queremos terminar esta comunicação, chamando atenção ao 

facto de que muitas pessoas recorrerem ao consumo de bebida 

alcoólica e tabaco para diminuir o medo e as preocupações 

relativas a incertezas ou ansiedade ligadas a esta pandemia.  

 

Devemos nos lembrar que o consumo de bebida alcoólica, para 

além de baixar a imunidade facilita o agravamento da COVID - 19, 

e aumenta os comportamentos de risco, incluindo o não 

cumprimento das principais medidas de protecção.   

 

Assim, o Ministério da Saúde não aconselha o consumo de álcool 

ou tabaco más, recomenda o seguimento escrupuloso das 

medidas de higiene individual e colectiva, como a lavagem das 

mãos, uso correcto da máscara sempre que sair de casa, cobrir a 
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boca e o nariz, sempre que tossir ou espirrar e o distanciamento 

social de pelo menos 1,5 metros. 

   

Devemos continuar a ser verdadeiros educadores comunitários. 

Vamos educar a nossa comunidade na luta contra o estigma, a 

discriminação e a violência dirigida as pessoas infectadas e 

afectadas pela COVID-19. 

 

Vamos cuidar de nós, da nossa família e de todos ficando em casa. 

 

Muito obrigado pela atenção. 

 

Maputo, 19 de Junho de 2020.  
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Niassa 2 caso  

Cabo Delgado 1 caso  

Tete  1 caso  

Maputo Provincia  1 caso 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 200 100 1+1# 101 

Niassa 9 -   10 

Nampula 213 - 3 205 

Zambézia 5 2   4 

Tete 21 2   14 

Manica 3 -   16 

Sofala 15 7   13 

Inhambane 13 3   13 

Gaza 4 3   1 

Província de 
Maputo 

73 24   42 

Cidade de Maputo 112 36   67 

Total 668 177 5 486 

 

#1 óbito por outras causas. 4 óbitos por COVID-19. 

 


