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REPÚBLICA DEMOÇAMBIQUE
_____________

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

COMUNICADO DE IMPRENSA � ACTUALI⺁AÇÃO DA IN�ORMAÇÃO SOBRE A

CO�ID��� NO PA䖠S E NO MUNDO

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

até às 24h do dia 25 de Agosto de 2020, houve um registo de um número

cumulativo de 24.063.8�4 casos da CO�ID���, dos quais 250.748 são casos

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

cumulativo de 823.560 óbitos devido à CO�ID���, dos quais 6.520 nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de �6.6�3.230 de

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 248.88� nas últimas 24h.

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

Controlo de Doenças de África (CDC�África), até às �0h do dia 26 de Agosto de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.202.��8 casos da CO�ID�

��, dos quais 7.62� registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 2�2 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 28.276 óbitos

devido a CO�ID���. Actualmente existem, em África, �3�.057 pessoas

recuperadas da CO�ID���, das quais �.274 nas últimas 24h.



2

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de �.8�4.607 pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 32.2��

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.7�2 pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 3.44� contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, 26 de Agosto de 2020, no nosso País foram testados cumulativamente

�0.566 casos suspeitos, dos quais �.408 nas últimas 24 horas. Das amostras

testadas nas últimas 24h, 86� foram testadas em laboratórios do sector público

e 547 testadas em laboratórios do sector privado.

Das amostras testadas em laboratórios do sector público, 43 provém da

Província de Niassa, 58 de Cabo�Delgado, 36 da Província de Nampula, 6 da

Província da ⺁ambézia, � da Província de Tete, �45 da Província de Manica, 80

da Província de Sofala, 6 da Província de Gaza, �6 da Província de Maputo e 3�0

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

247 provém da Província de Cabo�Delgado e 300 da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, �.326 foram negativos e 82 foram positivos

para CO�ID���. Dos oitenta e dois (82) casos novos hoje reportados, setenta e

dois (72) são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dez (�0) casos são

indivíduos estrangeiros: quatro (4) de nacionalidade zambiana, cinco (5) de

nacionalidade zimbabweana e um (�) de nacionalidade chinesa. Destes, setenta

e três (73) casos são de transmissão local e nove (�) casos são importados. Os

casos importados são de cinco (5) da ⺁âmbia e quatro (4) do ⺁imbabwe.
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Assim, o nosso País tem cumulativamente 3.5�0 casos positivos registados, dos

quais 3.332 casos são de transmissão local e 258 casos importados. A

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte:

�. Um (�) caso na Província de Nampula (Cidade de Nampula), que resulta

da vigilância nas unidades sanitárias;

2. Um (�) caso na Província de Tete (Cidade de Tete), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

3. Quinze (�5) casos na Província de Sofala (Cidade da Beira), que resultam

da vigilância nas unidades sanitárias;

4. Um (�) caso na Província de Gaza (Cidade de Chokwé), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

5. Três (3) casos na Província de Maputo (Cidade da Matola. Destes, dois (2)

casos resulta da vigilância nas unidades sanitárias e um (�) caso resulta

do rastreio de contactos com casos positivos;

6. Sessenta e um (6�) casos na Cidade de Maputo. Destes, quarenta e sete

(47) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e catoreze (�4)

casos resultam do rastreio de contactos de casos positivos.

Dos oitenta e dois casos novos, cinquenta e um (62.2%) são do sexo masculino e

trinta e um (37.8%) são do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte

distribuição etária:

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

b. Um (�) caso é criança na faixa etária de 5��4 anos de idade;

c. Onze (��) casos são adolescentes e jovens na faixa etária de �5�24 anos

de idade;

d. �inte e dois (22) casos são jovens na faixa etária de 25�34 anos de idade;
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e. �inte e oito (28) casos estão na faixa etária de 35�44 anos de idade;

f. Dez (�0) casos estão na faixa etária de 45�54 anos de idade;

g. Três (3) casos estão na faixa etária de 55�64 anos de idade;

h. Um (�) caso está acima de 65 anos de idade;

i. Cinco (5) casos têm 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 7� indivíduos internados devido à

CO�ID���, dos quais nove (�) estão sob cuidados médicos nos centros de

isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas diversas,

associadas à CO�ID���. Assim, temos um (�) indivíduo na Província de Gaza,

um (�) indivíduo na Província de Sofala e sete (7) indivíduos internados na

Cidade de Maputo. Nas últimas 24h, registamos quatro (4) altas hospitalares (�

na Província de Gaza e 3 na Cidade de Maputo) e três (3) internamentos (� na

Província de Sofala e 2 na Cidade de Maputo).

Gostaríamos de informar que registamos mais cento e dezoito (��8) casos

totalmente recuperados da CO�ID���: quatro (4) casos na Província de Niassa,

quarenta (40) casos na Província de Nampula, um (�) caso na Província da

⺁ambézia, quatro (4) casos na Província de Inhambane, dez (�0) casos na

Província de Gaza e cinquenta e nove (5�) casos na Província de Maputo. Destes,

cento e sete (�07) são indivíduos de nacionalidade moçambicana e onze (��)

estrangeiros: um (�) indivíduo de nacionalidade sul�africana, um (�) indivíduo

de nacionalidade ruandesa e nove (�) indivíduos de nacionalidade indiana.
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Actualmente, �.�27 (53.7%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Moçambique conta, actualmente, com vinte e um (2�) óbitos devido à CO�ID�

�� e quatro (4) óbitos por outras causas.

Neste momento, o País tem �.638 casos activos da CO�ID���, distribuídos da

seguinte forma: Província de Niassa � 8; Cabo Delgado � �84; Nampula � 2�0;

⺁ambézia � 2; Tete � �2; Manica � 3�; Sofala � 72; Inhambane � 24; Gaza � 8;

Província de Maputo � �4� e Cidade Maputo – �38.
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Informação Adicional

Queremos lembrar que a chave para enfrentar a CO�ID��� sem ter sintomas

graves e morrer é a nossa imunidade. Existem vários alimentos que podemos

consumir nesta época para aumentar a imunidade do nosso corpo contra a

doença, nomeadamente:

 �rutas ricas em vitamina C (frutas cítricas) como laranjas, tangerinas,

limão, toranja, kiwi, morango, etc;

 �egetais verde�escuros como couve�flor, espinafre rúcula, pimenta,

brócolos e outros como cenoura, abóbora e tomate, etc;

 Outros alimentos que também contribuem para o aumento da imunidade

do nosso corpo como alho, cebola, gengibre, iogurte natural, óleo de

coco, etc.

Sejamos todos Promotores de Saúde para a Prevenção da CO�ID – ��.Está nas

nossas mãos a diminuição da propagação da CO�ID���.

Maputo, 26 de Agosto de 2020
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Anexo – �

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino

Nampula � caso

Tete � caso

Sofala �3 casos 2 casos

Gaza � caso

Província de Maputo 2 casos � caso

Cidade de Maputo 33 casos 28 casos

Total 5� casos 3� casos
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Anexo –2

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 577 394 1+1# 184

Niassa 39 31 8

Nampula 511 293 5 210

Zambézia 57 54 1 2

Tete 74 60 2 12

Manica 75 44 2 31

Sofala 144 73 72

Inhambane 87 63 24

Gaza 168 162 1 8

Província de Maputo 649 489 149

Cidade de Maputo 1209 264 9+3# 938

Total 3590 1927 21 1638

*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 �6 0 0
⺁ambézia 0 0 0
Tete 2 0 0

Manica 0 0 0

Sofala 6 0 �
Inhambane 4 0 0
Gaza 4 � �
Maputo
Província

� 0 0

Maputo
Cidade 35 3 7

Total 7� 4 �
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