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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 

 

Minhas Senhores, Meus Senhores 

 

Queremos chamar atenção para o facto de ao iniciarmos a implementação do 

descofinamento de algumas actividades, devemos fazê-lo na certeza de que 

elas resultam de uma necessidade de transição para o novo normal e não 

necessariamente da redução ou ausência de risco de propagação da COVID-19.  

 

De modo a assegurar uma transição para o novo normal, sem grande prejuízo 

para a sociedade, devemos continuar a implementar de forma rigorosa todas 

medidas de prevenção da COVID-19, já emanadas. 

 

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

até às 24h do dia 23 de Agosto de 2020, houve um registo de um número 

cumulativo de 23.588.699 casos da COVID-19, dos quais 205.046 são casos 

novos registados nas últimas 24h. A nível global, registou-se um número 

cumulativo de 812.561 óbitos devido à COVID-19, dos quais 3.844 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 16.088.524 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 178.069 nas últimas 24h. 
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O continente africano, de acordo com actualização diária do Centro de Controlo 

de Doenças de África (CDC-África), até às 10h do dia 24 de Agosto de 2020 havia 

o registo de um número cumulativo de 1.187.937 casos da COVID-19, dos quais 

9.167 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente africano 

registou 187 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 27.779 óbitos devido a 

COVID-19. Actualmente existem, em África, 906.691 pessoas recuperadas da 

COVID-19, das quais 6.889 nas últimas 24h.  

 

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 1.868.980 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 31.923 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.866 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 3.408 contactos de casos positivos 

estão em seguimento. Até hoje, 24 de Agosto de 2020, no nosso País foram 

testados cumulativamente 87.565 casos suspeitos, dos quais 1.016 nas últimas 

24 horas. Das amostras testadas nas últimas 24h, 734 foram testadas em 

laboratórios do sector público e 282 testadas em laboratórios do sector privado.  

 

Das amostras testadas em laboratórios do sector público, 91 provém da 

Província de Cabo-Delgado, 36 da Província de Nampula, 57 da Província da 

Zambézia, 34 da Província de Tete, 70 da Província de Manica, 17 da Província 

de Inhambane, 94 da Província de Gaza, 74 da Província de Maputo e 261 da 

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

91 provém da Província de Cabo-Delgado e 191 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 971 foram negativos e 45 foram positivos 

para COVID-19. Trata-se do número mais baixo de casos novos, que registamos 

desde há 2 semanas. 
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Os quarenta e cinco (45) casos novos hoje reportados são indivíduos de 

nacionalidade moçambicana; quarenta e quatro (44) casos são de transmissão 

local e um (1) caso é importado. 

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 3.440 casos positivos registados, dos 

quais 3.192 casos são de transmissão local e 248 casos importados. A 

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte: 

 

1. Doze (12) casos na Província de Cabo-Delgado (11 na Cidade de Pemba e 

1 no Distrito de Metuge). Destes, três (3) casos resultam da vigilância nas 

unidades sanitárias e nove (9) casos resultam do rastreio de contactos 

com casos positivos; 

2. Oito (8) casos na Província de Nampula (7 na Cidade de Nampula e 1 no 

Distrito de Nacala-Porto). Destes, seis (6) casos resultam da vigilância nas 

unidades sanitárias e dois (2) casos resultam do rastreio de contactos 

com casos positivos; 

3. Quatro (4) casos na Província de Tete (1 na Cidade de Tete e 3 no Distrito 

de Angónia). Destes, três (3) casos resultam da vigilância nas unidades 

sanitárias e um (1) caso resulta do rastreio de contactos com casos 

positivos; 

4. Um (1) caso na Província de Inhambane (Distrito de Massinga), que 

resulta da vigilância nas unidades sanitárias; 

5. Oito (8) casos na Província de Maputo (3 na Cidade da Matola, 3 no 

Distrito de Marracuene, 1 no Distrito de Magude e 1 no Distrito de 

Boane). Destes, três (3) casos resultam da vigilância nas unidades 

sanitárias e cinco (5) casos resultam do rastreio de contactos com casos 

positivos; 
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6. Doze (12) casos na Cidade de Maputo. Destes, nove (9) casos resultam da 

vigilância nas unidades sanitárias e três (3) casos resultam do rastreio de 

contactos de casos positivos. 

 

Dos 45 casos novos, vinte e cinco (55.6%) são do sexo masculino e vinte (44.4%) 

são do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição etária:  

a. Dois (2) casos são crianças menores de 5 anos de idade; 

b. Oito (8) casos são crianças na faixa etária de 5-14 anos de idade; 

c. Dez (10) casos são adolescentes e jovens na faixa etária de 15-24 anos de 

idade;  

d. Doze (12) casos são jovens na faixa etária de 25-34 anos de idade; 

e. Nove (9) casos estão na faixa etária de 35-44 anos de idade; 

f. Três (3) casos estão na faixa etária de 45-54 anos de idade; 

g. Um (1) caso tem idade não especificada.  

 

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 67 indivíduos internados devido à 

COVID-19, dos quais dez (10) estão sob cuidados médicos nos centros de 

isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas diversas, 

associadas à COVID-19.  

 

Assim, temos um (1) indivíduo na Província de Gaza e nove (9) indivíduos 

internados na Cidade de Maputo, que registou 1 internamento nas últimas 24 

horas. 
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Gostaríamos de informar que registamos mais cento e cinquenta e oito (158) 

casos totalmente recuperados da COVID-19: um (1) caso na Província da 

Zambézia, seis (6) casos na Província de Tete, noventa e quatro (94) casos na 

Província de Gaza e cinquenta e sete (57) casos na Província de Maputo, todos 

de indivíduos de nacionalidade moçambicana. 

 

Actualmente 1.661 (48.3%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus, estão totalmente recuperados da doença. 

Queremos lamentar o registo de 1 óbito devido a infecção pelo novo 

coronavirus. Trata-se de um indivíduo de nacionalidade moçambicana, de 54 

anos de idade, que deu entrada no Hospital Central de Maputo, no dia 

20/08/2020 com um quadro de doença crónica e doença respiratória graves. O 

paciente não registou melhorias e foi declarado óbito, no dia seguinte ao 

internamento. Foi testado para o SARS cov2 no dia da sua admissão e o 

resultado saiu positivo no dia 23/08/2020.  

 

Moçambique conta, actualmente, com vinte (21) óbitos devido à COVID-19 e 

quatro (4) óbitos por outras causas.  

 

Neste momento, o País tem 1.754 casos activos da COVID-19, distribuídos da 

seguinte forma: Província de Niassa - 12; Cabo Delgado - 190; Nampula - 249; 

Zambézia - 2; Tete - 8; Manica - 48; Sofala - 57; Inhambane - 34; Gaza - 8; 

Província de Maputo - 242 e Cidade Maputo – 904. 
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Informação Adicional  

 

Queremos lembrar que usar máscara é uma das medidas de prevenção que 

pode limitar a propagação da COVID-19. O uso correcto e a lavagem adequada 

da máscara são essenciais para reduzir o aumento da transmissão da COVID-19. 

 

É importante relembrar ainda que devemos usar a máscara de forma correta 

sempre que sairmos de casa, quando tivermos recomendação de isolamento e 

quarentena domiciliar, quando estivermos a cuidar de um doente com a COVID-

19, quando estivermos na Unidade Sanitária, num transporte público ou privado 

com outros passageiros, ou em locais com grande aglomeração de pessoas. 

 

 

 

Maputo, 24 de Agosto de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo-Delgado 6 casos 6 casos 

Nampula 3 casos 5 casos 

Tete 3 casos 1 caso 

Inhambane  1 caso 

Província de Maputo 2 casos  6 casos 

Cidade de Maputo   11 casos 1 caso 

Total 25 casos 20 casos 
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Anexo –2  

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 569 380 1+1# 190 

Niassa 39 27  12 

Nampula 510 253 5 249 

Zambézia 56 53 1 2 

Tete 70 60 2 8 

Manica 72 24 2 48 

Sofala 129 73  57 

Inhambane 87 53  34 

Gaza 158 152 1 8 

Província de Maputo 643 390  242 

Cidade de Maputo 1107 196 9+3# 904 

Total 3440 1661 21 1754 

*4 Óbitos por outras causas.  
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Anexo-3 

Informação sobre os casos internados  

Província  
Total cumulativo de 

casos internados 

Altas nas últimas 

24 horas 

Casos actualmente 

internados 

Niassa 0 0 0 

Cabo Delgado 3 0 0 

Nampula 16 0 0 

Zambézia 0 0 0 

Tete 2 0 0 

Manica 0 0 0 

Sofala 5 0 0 

Inhambane 4 0 0 

Gaza 3 0 1 

Maputo Província 1 0 0 

Maputo Cidade 33 0 9 

Total 67 0 10 
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Anexo-4 

Tabela resumo de casos notificados de 21 a 24-08-2020 

Transmissão localImportados

8/21/2020 79 1
1-RSA Moçambicanos (Residente na Província de 

Maputo). 26

8/22/2020 102 7
6 RSA e 1 Swazilândia Moçambicanos ( todos de Maputo 

Província)
68

8/23/2020 85 6
6-RSA Moçambicanos ( sendo 3 da Provincia Inhambane, 

1 Sofala e 2 Manica)

29

8/24/2020 44 1
1-RSA Moçambicanos (Residente em Província de 

Maputo).

158

Total 310 15 281

Data
Local de Proveniência Recuperados

Casos confirmados

 

 


