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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 3 de 

Agosto de 2020, houve um registo de um número cumulativo de 18.449.773 casos 

da COVID-19, dos quais 211.578 são casos novos registados nas últimas 24h. A 

OMS indica também que registou-se um número cumulativo de 697.255 óbitos 

devido à COVID-19, dos quais 4.383 nas últimas 24h. Actualmente existe em todo o 

mundo um cumulativo de 11.681.205 pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 

231.546 nas últimas 24h. 

 

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

de Doenças de África, até às 10h do dia 4 de Agosto de 2020 havia o registo de um 

número cumulativo de 968.020 casos da COVID-19, dos quais 10.985 registados 

nas últimas 24h. O continente africano registou igualmente um número cumulativo 

de 20.612 óbitos da COVID-19, dos quais 324 nas últimas 24h. Actualmente 

existem, em África, 629.726 pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 17.769 

nas últimas 24h. 
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Até ao presente momento o nosso País tem um cumulativo de 1.634.325 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 25.897 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 3.542 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 3.933 contactos de casos positivos estão 

em seguimento. Nas últimas 24h registamos 54 altas de indivíduos que tendo 

estado em contacto com um caso positivo, foram submetidos à quarentena 

domiciliar. 

 

Até hoje, 4 de Agosto de 2020, em Moçambique foram testados cumulativamente 

62.373 casos suspeitos, dos quais 1900 nas últimas 24 horas. Destas, 1197 amostras 

foram testadas em laboratórios do sector público e 703 amostras foram testadas 

em laboratórios do sector privado. 

Das amostras testadas nas últimas 24h em laboratórios do sector público, 188  

provêm da Província de Niassa, 92 da Província de Cabo-Delgado, 116 da Província 

de Nampula, 126 da Província da Zambézia, 50 da Província de Tete, 94 da 

Província de Manica, 14 da Província de Sofala, 3 da Província de Inhambane, 69 da 

Província de Gaza, 196 da Província de Maputo e 249 da Cidade de Maputo. 

Das amostras testadas em laboratórios do sector privado, 486 provém da Província 

de Cabo-Delgado e 217 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 1844 foram negativos e 56 foram positivos 

para COVID-19. Dos novos casos hoje reportados, 53 são de transmissão local e 3 

importados.  

Assim, o nosso País tem cumulativamente 2.029 casos positivos registados, dos 

quais 1.851 de transmissão local e 178 casos importados.  
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Dos cinquenta e seis (56) casos hoje reportados, cinquenta e dois (52) são 

indivíduos de nacionalidade moçambicana e quatro (4) estrangeiros. Destes, três 

(3) são indivíduos de nacionalidade malawiana e um (1) indivíduo de nacionalidade 

zimbabweana. Destes, vinte e quatro (24) resultam da vigilância nas unidades 

sanitárias, dezoito (18) resultam de vigilância activa e catorze (14) resultam do 

rastreio de contactos de casos positivos. 

 

Assim temos: 

 

1. Cinco (5) casos na Província de Cabo-Delgado (Cidade de Pemba). Destes, 

dois (2) casos resultam de vigilância nas unidades sanitárias, dois (2) casos 

resultam de vigilância activa e um (1) caso resulta de rastreio de contactos 

com caso positivo; 

 

2. Sete (7) casos na Província de Nampula. Destes, dois (2) na Cidade de 

Nampula, dois (2) no Distrito de Mussoril, dois (2) no Distrito de Nacala e um 

(1) no Distrito de Monapo. Três (3) casos resultam de vigilância nas unidades 

sanitárias e quatro (4) casos resultam de rastreio de contactos com caso 

positivo; 

 

3. Um (1) caso na Província da Zambézia (Distrito de Gilé), que resulta de 

vigilância na unidade sanitária; 

 



 4 

4. Três (3) casos na Província de Tete. Destes, um (1) caso na cidade de Tete e 

dois (2) na Vila de Songo. Todos resultam de vigilância nas unidades 

sanitárias; 

 
5. Um (1) caso na Província de Manica (Distrito de Machaze), que resulta de 

vigilância activa; 

 
6. Nove (9) casos na Província de Maputo. Destes, quatro (4) casos na cidade 

da Matola, quatro (4) casos no Distrito da Namaacha e um (1) caso no 

Distrito de Ressano. Três (3) casos resultam de vigilância activa e seis (6) 

resultam de rastreio de contactos com casos positivos; 

 

7. Trinta (30) casos na Cidade de Maputo. Destes, quinze (15) resultam de 

vigilância nas unidades sanitárias, doze (12) resultam de vigilância activa e 

três (3) resultam de rastreio de contactos com casos positivos; 

 

Dos 56 casos novos, trinta e um (55.36%) são do sexo masculino e vinte e cinco 

(44.64%) do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição etária:  

a. Cinco (5) casos são menores de 5 anos de idade; 

b. Três (3) casos são crianças na faixa etária de 5-14 anos de idade; 

c. Oito (8) casos são adolescentes e jovens na faixa etária de 15-24 anos de 

idade;  

d. Dez (10) casos são jovens na faixa etária de 25-34 anos de idade; 

e. Dezasseis (16) casos estão na faixa etária de 35-44 anos de idade; 

f. Nove (9) casos estão na faixa etária de 45-54 anos de idade; 
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g. Dois (2) casos estão na faixa etária de 55-64 anos de idade; 

h. Três (3) casos estão acima dos 65 anos de idade. 

 

Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento 

decorre o processo de mapeamento dos seus contactos.  

Moçambique conta com um cumulativo de 46 indivíduos internados devido à 

COVID-19. Destes, dez (10) estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento.  

Todos os internados padecem de patologias crónicas diversas, associadas à COVID-

19.  

Assim, temos um (1) indivíduo internado na Província de Nampula, quatro (4) 

indivíduos internados na Província de Sofala e cinco (5) indivíduos internados na 

Cidade de Maputo. Todos indivíduos internados estão sob observação médica.  

 

Gostaríamos de informar que registamos mais oitenta e nove (89) casos 

totalmente recuperados da COVID-19: nove (9) na Província de Cabo-Delgado,  

cinquenta e dois (52) na Província de Nampula, três (3) na Província de Tete, dez 

(10) na Província de Gaza e quinze  (15) na Província de Maputo.  

Dos oitenta e nove (89) casos hoje recuperados, oitenta e sete (87) são cidadãos 

de nacionalidade moçambicana, dois (2) estrangeiros: um (1) cidadão de 

nacionalidade nigeriana e um (1) cidadão de nacionalidade indiana.  

Do cumulativo de 2.029 casos positivos diagnosticados em todo o país, 765 

(34.26%) indivíduos estão totalmente recuperados da Covid-19.  
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Queremos lamentar o registo de mais um (1) óbito em paciente infectado pelo 

novo coronavírus, na Cidade de Maputo. Trata-se de um indivíduo de 78 anos de 

idade, do sexo feminino e de nacionalidade moçambicana. A mesma deu entrada 

na Unidade de Cuidados Intensivos de Hospital do Sector Privado, na Cidade de 

Maputo, no dia 29 de Julho, transferida de um outro Hospital do Sector Privado. 

Tinha um quadro clínico grave, sofrendo de outras doenças. 

O resultado da amostra para Covid-19 foi conhecido ontem (03.08.2020), mesmo 

dia em que foi declarado óbito. 

Moçambique conta actualmente com quinze (15) óbitos devido à COVID-19 e dois 

(2) óbitos por outras causas.  

 

Actualmente o País tem 1.247 casos activos da COVID-19, distribuídos da seguinte 

forma: Província de Niassa - 17; Cabo Delgado - 257; Nampula - 200; Zambézia - 

23; Tete - 24; Manica - 18; Sofala - 58; Inhambane - 24; Gaza - 33; Província de 

Maputo - 261 e Cidade Maputo – 332. 
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Informação Adicional 

 

O controlo da propagação da COVID-19 deve obedecer como princípio básico, o 

cumprimento rigoroso das medidas de prevenção emanadas pelas autoridades de 

saúde.  

Por isso, use correctamente a máscara sempre que sair de casa como uma medida 

de protecção adicional ao: 

 Distanciamento físico mínimo de 1,5 metros, entre as pessoas;  

 À lavagem das mãos com água e sabão ou uso de um desinfectante à base 

de álcool a 70%; 

 À etiqueta da tosse ao tossir ou espirrar, colocando o braço em forma de 

"V". 

Está nas nossas mãos a diminuição da propagação da COVID-19. 

 

Maputo, 4 de Agosto de 2020 
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Anexo – 1 

 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo-Delgado 4 casos 1 caso 

Nampula 3 casos  4 casos 

Zambézia  1 caso 

Tete  3 casos 

Manica 1 caso  

Província de Maputo 7 casos 2 casos  

Cidade de Maputo 16 casos 14 casos 

Total 31 casos 25 casos 
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Anexo – 2  

Resumo Nacional  

#15 Óbitos por COVID-19 e #2 Óbito por outras causas.  

 

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 488 232 1+1# 257 

Niassa 30 13  17 

Nampula 437 229 5 200 

Zambézia 44 20 1 23 

Tete 58 32 2 24 

Manica 18 3  18 

Sofala 73 19  58 

Inhambane 47 29  24 

Gaza 42 20 1 33 

Província de Maputo 363 83  261 

Cidade de Maputo 429 85 5+1# 332 

Total 2029 765 17 1247 
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Anexo-3 

Informação sobre os casos internados 

Província  
Cumulativo de 

casos internados 
Altas nas últimas 
24 horas 

 Actualmente 
internados 

Niassa 0 0 0 
Cabo Delgado 3 0 0 

Nampula 15 0 1 
Zambézia 0 0 0 

Tete 2 0 0 

Manica 0 0 0 

Sofala 5 0 4 

Inhambane 4 0 0 
Gaza 2 0 0 

Maputo 
Província 

1 0 0 

Maputo 
Cidade 

17 0 5 

Total 49 0 10 

 
 
 

 

 

 


