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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 

 

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

até às 24h do dia 31 de Agosto de 2020, houve um registo de um número 

cumulativo de 25.641.965 casos da COVID-19, dos quais 248.586 são casos 

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

cumulativo de 854.809 óbitos devido à COVID-19, dos quais 4.140 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 17.943.674 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 233.193 nas últimas 24h. 

 

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

Controlo de Doenças de África (CDC-África), até às 10h do dia 1 de Setembro de 

2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.252.552casos da COVID-

19, dos quais 7.322 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente 

africano registou 244 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 29.833 óbitos 

devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 985.803 pessoas 

recuperadas da COVID-19, das quais 10.160 nas últimas 24h.  
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.002.258 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 34.257 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.838 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 3.048 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

 

Até hoje, 1 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 98.455 casos suspeitos, dos quais 2.068 nas últimas 24 horas. 

Destas, 1.507 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e 561 

amostras foram testadas em laboratórios do sector privado. Das amostras 

testadas em laboratórios do sector público, 180 provém da Província de Niassa, 

24 da Província de Cabo-Delgado, 114 da Província de Nampula, 147 da 

Província da Zambézia, 93 da Província de Tete, 116 da Província de Manica, 

121 da Província de Sofala, 158 da Província de Inhambane, 86 da Província de 

Gaza, 217 da Província de Maputo e 251 da Cidade de Maputo. Das amostras 

testadas em laboratórios do sector privado, 284 provém da Província de Cabo-

Delgado, 27 da Província de Tete e 250 da Cidade de Maputo. 

 

Dos novos casos suspeitos testados, 1.945 foram negativos e 123 foram 

positivos para COVID-19. Dos cento e vinte e três (123) casos novos hoje 

reportados, cento e vinte e um (121) casos são indivíduos de nacionalidade 

moçambicana e dois (2) casos são indivíduos estrangeiros, ambos de 

nacionalidade zimbabweana. Destes, cento e vinte e dois (122) casos são de 

transmissão local e um (1) caso é importado.  

O caso importado é de uma (1) cidadã de nacionalidade moçambicana,  

proveniente de Eswatini. 
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Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.039 casos positivos registados, dos 

quais 3.773 são casos de transmissão local e 266 são casos importados. A 

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte: 

1. Três (3) casos na Província de Cabo-Delgado (Cidade de Pemba), que 

resulta da vigilância nas unidades sanitárias;  

2. Vinte e nove (29) casos na Província de Niassa (Cidade de Lichinga), que 

resulta da vigilância nas unidades sanitárias; 

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

Distrito de Nacala-Porto e 2 no Distrito de Nacala-a-Velha). Destes, três 

(3) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e três (3) casos 

resultam do rastreio de contactos de casos positivos; 

4. Três (3) casos na Província de Tete (Cidade de Tete), que resultam da 

vigilância nas unidades sanitárias;  

5. Quinze (15) casos na Província de Manica (Cidade de Chimoio). Destes, 

doze (12) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e três (3) 

casos resultam do rastreio de contactos de casos positivos; 

6.  Um (1) caso na Província de Inhambane (Cidade de Inhambane), que 

resulta da vigilância nas unidades sanitárias; 

7. Dois (2) casos na Província de Gaza (1 na Cidade de Xai-Xai e 1 na Cidade 

de Chokwé). Ambos casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias; 

8. Quinze (15) casos na Província de Maputo (2 na Cidade da Matola, 8 no 

Distrito de Marracuene, 1 no Distrito da Namaacha, 2 no Distrito da 

Manhiça e 2 no Distrito de Boane). Destes, doze (12) casos resultam da 

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

contactos de casos positivos. 
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9. Quarenta e nove (49) casos na Cidade de Maputo. Destes, trinta e oito 

(38) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e onze (11) casos 

resultam do rastreio de contactos de casos positivos. 

 

Dos cento e vinte e três casos novos, sessenta e nove (56%) são do sexo 

masculino e cinquenta e quatro (44%) são do sexo feminino. Nestes, 

destacamos seis (6) casos que são crianças menores de cinco anos de idade. A 

faixa etária de 15-24 anos de idade registou o maior número de casos (44), 

correspondendo a 35.8% dos casos hoje reportados. Os casos hoje reportados 

encontram-se em isolamento domiciliar e decorre o processo de mapeamento 

dos seus contactos.  

 

Moçambique conta com um cumulativo de 81 indivíduos internados devido à 

COVID-19, dos quais quinze (15) 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 internado na Província de 

Sofala e catorze (14) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas 

24h registamos uma (1) alta hospitalar e dois (2) internamentos na Cidade de 

Maputo.  

 

Gostaríamos de informar que registamos mais cento e treze (113) casos 

totalmente recuperados da COVID-19: sete (7) casos na Província de Cabo-

Delgado, um (1) caso na Província da Zambézia, seis (6) casos na Província de 

Tete, sete (7) casos na Província de Sofala e vinte (20) casos na Província de 

Maputo e setenta e dois (72) casos na Cidade de Maputo. Dos cento e treze 

(113) casos recuperados hoje reportados, cento e seis (106) são indivíduos de 

nacionalidade moçambicana e sete (7) indivíduos estrangeiros: três (3) 
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indivíduos de nacionalidade zimbabweana, um (1) indivíduo de nacionalidade 

sul-africana, um (1) indivíduo de nacionalidade nigeriana, um (1) indivíduo de 

nacionalidade indiana e um (1) indivíduo de nacionalidade portuguesa.  

Actualmente, 2.283 (56.5%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 

 

Moçambique conta, actualmente, com vinte e três (23) óbitos devido à COVID-

19.  

 

Neste momento, o País tem 1.729 casos activos da COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

Informação Adicional  

 

O INAM prevê tempo frio a muito frio acompanhado de chuvas fracas com 

temperaturas máximas que poderão rondar entre 16ºc a 22ºc para o dia de 

hoje. Queremos recordar que a Gripe é uma doença que se transmite com 

muita facilidade e é muito frequente em dias frios. Para evitar a contaminação 

pela Gripe e da COVID - 19, o Ministério da Saúde recomenda: 

 Lave várias vezes as mãos com água e sabão ou use um desinfectante à 

base de álcool a 70%; 

 Evite o contacto com pessoas que têm sintomas da Gripe, mantendo o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros; 

 Sempre que espirrar ou tossir, coloque o braço dobrado em "V" sobre a 

boca e o nariz; 

 Use a máscara em locais com aglomerados de pessoas. 

 

Se suspeitar que tem Gripe, ligue de imediato para a linha 110 para ter uma 

consulta médica gratuíta. Está nas nossas mãos a tarefa de colaborarmos para a 

diminuição da propagação da COVID-19. 

 

 

 

Maputo, 1 de Setembro de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo-Delgado 3 casos  

Niassa 21 casos 8 casos 

Nampula 3 casos 3 casos 

Tete 1 caso 2 casos 

Manica 11 casos 4 casos 

Inhambane 1 caso  

Gaza 1 caso 1 caso 

Província de Maputo 6 casos 9 casos 

Cidade de Maputo 22 casos 27 casos 

Total 69 casos 54 casos 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

         Anexo –2  

         Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

 

Faixa Etária Casos 

- 5 anos de idade 6 casos 

5-14 anos de idade 4 casos 

15-24 anos de idade 44 casos 

25-34 anos de idade 38 casos 

35-44 anos de idade 19 casos 

45-54 anos de idade 6 casos 

55-64 anos de idade 5 casos 

Sem Informacão  1 caso 

Total 123 casos 
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Anexo-3 

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 599 419 1+1* 181 

Niassa 70 31  39 

Nampula 534 340 5 186 

Zambézia 60 55 1 4 

Tete 79 69 2 8 

Manica 92 52 2 40 

Sofala 155 100  56 

Inhambane 91 74  17 

Gaza 174 167 2 7 

Província de Maputo 767 571  186 

Cidade de Maputo 1418 405 10+3* 1005 

Total 4039 2283 23 1729 

*4 Óbitos por outras causas.  
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Anexo-4 

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 6 0 1 
Inhambane 4 0 0 

Gaza 4 0 0 
Maputo 
Província 

1 0 0 

Maputo Cidade 45 1 14 

Total 81 0 15 
 

 

 

 


