
 

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 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Boa tarde, minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi - Presidente da República, 

decretou, através do Decreto Presidencial número 23/2020, 

de 5 de Agosto, um novo Estado de Emergência no território 

nacional. 

 

Apesar do aumento de casos, o presente decreto contempla o 

alívio de algumas medidas restritivas daí o nosso apelo á 

consciência e responsabilidade colectiva para manter os 

ganhos alcançados durante do primeiro Estado de 

Emergência. 

 

 



2. SITUAÇÃO EPIDEMOLÓGICA  

 

MUNDO 

Casos 

De acordo com a actualização diária da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

até às 24h do dia 9 de Agosto de 2020, houve um registo de um número 

cumulativo de 20.026.186 casos da COVID-19, dos quais 202.674 são casos 

novos registados nas últimas 24h.  

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, a nível global, registou-se um número cumulativo de 

734.020 óbitos devido à COVID-19, dos quais 4.129 nas últimas 24h.  

 

Recuperados 

Actualmente existe em todo o mundo um cumulativo de 12.900.661 de 

indivíduos recuperados da COVID-19, dos quais 168.287 nas últimas 24h. 

 

ÁFRICA 

Casos 

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

de Doenças de África (CDC-África), até às 10h do dia 10 de Agosto de 2020 havia 

o registo de um número cumulativo de 1.047.218 casos da COVID-19, dos quais 

12.287 registados nas últimas 24h. 

 

Óbitos 

Em termos de óbitos, o continente africano registou um número cumulativo de 

23.253 óbitos da COVID-19, dos quais 350 nas últimas 24h.  



Recuperados 

Actualmente existem, em África, 733.375 pessoas recuperadas da COVID-19, 

das quais 12.600 nas últimas 24h.  

 

MOÇAMBIQUE  

No nosso País existe um cumulativo de 1.690.973 pessoas rastreadas para a 

COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 26.795 foram submetidas à 

quarentena domiciliar. Neste momento, 3.694 pessoas observam ainda a 

quarentena domiciliar. 

 

Até hoje, 10 de Agosto de 2020, em Moçambique foram testados 

cumulativamente 70.459 casos suspeitos dos quais 1.773 nas últimas 24 horas. 

Destes, 1.391 foram testados em laboratórios do sector público e 382 foram 

testadas em laboratórios do sector privado.  

 

Das amostras testadas em laboratórios do sector público nas últimas 24h, 116 

provém da Província de Nampula, 77 da Província da Zambézia, 44 da Província 

de Tete, 61 da Província de Manica, 80 da Província de Sofala, 10 da Província 

de Inhambane, 144 da Província de Gaza, 238 da Província de Maputo e 621 da 

Cidade de Maputo.  

 

Das amostras testadas em laboratórios do sector privado, 166 provém da 

Província de Cabo-Delgado e 216 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 1.631 foram negativos e 142 foram 

positivos para COVID-19.  

 



Dos casos novos hoje reportados, cento e trinta e nove são de indivíduos de 

nacionalidade moçambicana e três (3) são de indivíduos estrangeiros (1 sul-

africano e 2 marroquinos). Cento e quarenta e um (141) são casos de 

transmissão local e um (1) caso é importado. 

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 2.411 casos positivos registados, dos 

quais 2.228 de transmissão local e 183 casos importados. Dos casos hoje 

reportados, centro e treze (113) resultam da vigilância nas unidades sanitárias e 

vinte e nove (29) resultam do rastreio de contactos de casos positivos. A 

distribuição de casos por Província é como se segue:  

 

1. Seis (6) casos na Província de Nampula (3 na Cidade de Nampula e 3 no 

Distrito de Nacala-Porto); 

2. Dois (2) casos na Província de Manica (Cidade de Chimoio); 

3. Um (1) caso na Província de Sofala (Distrito de Muanza); 

4.  Vinte e um (21) casos na Província de Gaza (3 na Cidade de Xai-Xai, 1 no 

Distrito de Bilene e 17 na Cidade de Chókwè); 

5. Trinta e quatro (34) na Província de Maputo (3 no Distrito de Boane, 7 na 

Cidade da Matola e 24 no Distrito da Namaacha); 

6. Setenta e Oito (78) casos na Cidade de Maputo.  

 

Dos 142 casos novos, oitenta e nove (62.68 %) são do sexo masculino e 

cinquenta e três (37.32%) do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte 

distribuição etária:  

 

a. Um (1) caso é uma criança menor de 5 anos de idade; 

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



c. Vinte (20) casos são adolescentes e jovens na faixa etária de 15-24 anos 

de idade;  

d. Quarenta e um (41) casos são jovens na faixa etária de 25-34 anos de 

idade; 

e. Trinta e sete (37) casos estão na faixa etária de 35-44 anos de idade; 

f. Dezoito (18) casos estão na faixa etária de 45-54 anos de idade; 

g. Oito (8) casos estão na faixa etária de 55-64 anos de idade; 

h. Oito (8) casos estão acima dos 65 anos de idade; 

i. Quatro (4) casos sem idade especificada. 

 

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

momento decorre o processo de mapeamento dos seus contactos.  

 

Informação sobre pacientes internados 

Moçambique conta com um cumulativo de 54 pessoas internadas devido à 

COVID-19 das quais treze (13) estão sob cuidados médicos nos centros de 

isolamento. As pessoas internadas 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 oito (8) indivíduos internados na 

Cidade de Maputo.  

 

Informação sobre recuperados/óbitos 

Gostaríamos de informar que registamos mais vinte (20) casos totalmente 

recuperados da COVID-19: dois (2) na Província do Niassa, quatro (4) na 

Província de Nampula, um (1) na Província da Zambézia, sete (7) na Província de 



Inhambane, quatro (4) na Província de Maputo e dois (2) na Cidade de Maputo. 

Todos são indivíduos de nacionalidade moçambicana. 

  

Do cumulativo de 2.411 casos positivos diagnosticados em todo o País, 860 

(35.66%) pessoas estão totalmente recuperadas da COVID-19.  

 

Actualmente o País tem 1.533 casos activos da COVID-19, distribuídos da 

seguinte forma: Província de Niassa - 16; Cabo Delgado - 249; Nampula - 212; 

Zambézia - 20; Tete - 24; Manica - 20; Sofala - 69; Inhambane - 2; Gaza - 83; 

Província de Maputo - 329 e Cidade Maputo – 509. 

 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O primeiro caso da COVID-19, na Cidade de Maputo, foi registado no dia 22 de 

Março de 2020. Desde então temos estado a registar um número crescente de 

casos principalmente nas últimas semanas. 

 

Se no mês de Julho a Cidade de Maputo registou duzentos e sessenta e um 

(261) casos novos, em apenas 10 dias do mês de Agosto houve um registo de 

duzentos e dezassete (217) casos positivos. Com um cumulativo de 611 casos 

positivos, a Cidade de Maputo contribui com 25.34% de todos casos positivos 

do País. 

 



Queremos recordar que segundo a Organização Mundial da Saúde e o Plano 

Nacional de Preparação e Resposta a COVID-19 em Moçambique, são critérios 

para definir o padrão de transmissão comunitária os seguintes:  

 Incremento rápido do número de casos cuja cadeia de transmissão é 

desconhecida; 

 Fonte de transmissão desconhecida para um número elevado de casos de 

COVID-19; 

 Rápido incremento do número de focos não relacionados. 

 

Em relação à Cidade de Maputo, até ao presente momento os principais 

achados da avaliação da situação epidemiológica da COVID-19 são: 

 Elevada percentagem de positividade nas pessoas testadas, tendo sido de 

5.1% na semana passada;  

 Mudança no perfil demográfico dos casos de COVID-19, sendo que 

actualmente afecta pessoas de todas as faixas etárias; 

 Dispersão geográfica dos casos da COVID-19 associada a cadeias de 

transmissão não relacionadas. 

  

Com este perfil epidemiológico estão cumpridos os pressupostos do padrão de 

Transmissão Comunitária na Cidade de Maputo. 

  

Assim a Cidade de Maputo é o terceiro local geográfico a nível nacional a 

transitar para o padrão de Transmissão Comunitária, juntando-se às cidades de 

Pemba e Nampula. 

 



Com vista a conter e mitigar a epidemia do COVID-19 na Cidade de Maputo, 

estão em curso as seguintes acções:  

 Reforço das acções de Vigilância a nível da Cidade e Província de Maputo, 

para monitoria da epidemia e identificação precoce de novos locais 

afectados;  

 Realização do Inquérito Sero-epidemiológicos de base comunitária ao 

nível da Cidade de Maputo, para determinação da magnitude da 

epidemia; 

 Intensificação de acções de educação e prevenção da COVID-19. 

 

Vamos terminar, reiterando o nosso apelo para o cumprimento rigoroso das 

medidas de prevenção da COVID-19, já emanadas. 

 

A Saúde é um bem individual, cuja responsabilidade de promoção e prevenção 

da doença deve ser individual, responsável e consciente. 

 

Muito obrigado,  

 

Maputo, 10 de Agosto de 2020 

 

 

 

 



 

Anexo – 1 

 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Nampula 4 casos  2 casos 

Manica 2 casos  

Sofala 1 caso  

Gaza 19 casos 2 casos 

Província de Maputo 27 casos 7 casos 

Cidade de Maputo  36 casos 42 casos 

Total 89 casos 53 casos 

 

 

 

 


