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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��⺁ NO PAS E NO MUNDO

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

até às 24h do dia 4 de Setembro de 2020, houve registo de um número

cumulativo de 26.7⺁⺁.40⺁ casos da CO�ID��⺁, dos quais 323.84� são casos

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

cumulativo de 87⺁.028 óbitos devido à CO�ID��⺁, dos quais 5.743 nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de �8.⺁�0.430 de

pessoas recuperadas da CO�ID��⺁, das quais 244.6⺁3 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 5 de Setembro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.284.26� casos da CO�ID�

�⺁, dos quais 8.446 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 227 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 30.823 óbitos

devido à CO�ID��⺁. Actualmente existem, em África, �.024.057 pessoas

recuperadas da CO�ID��⺁, das quais 8.�⺁2 nas últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.034.855 pessoas

rastreadas para a CO�ID��⺁ nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.0⺁�

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.007 pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 3.0�2 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, 5 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente �02.456 casos suspeitos, dos quais 568 nas últimas 24 horas.

Todas as 568 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e têm

a seguinte proveniência: � da Província de Niassa, 77 da Província de Cabo�

Delgado, �22 da Província de Nampula, 2� da Província da ⺁ambézia, �4 da

Província de Tete, �⺁ da Província de Sofala, 5 da Província de Inhambane, �78

da Província de Maputo e �3� da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, 4⺁2 foram negativos e 76 foram positivos

para CO�ID��⺁. Dos setenta e seis (76) casos novos hoje reportados, setenta e

quatro (74) casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois (2) casos

são indivíduos estrangeiros: um (�) indivíduo de nacionalidade malawiana e um

(�) indivíduo de nacionalidade brasileira. Destes, setenta e quatro (74) casos

são de transmissão local e dois (2) casos são importados. Os casos importados

são de um (�) cidadão de nacionalidade moçambicana, proveniente da África do

Sul e de um (�) cidadão de nacionalidade malawiana, proveniente de Eswatini.

Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.34� casos positivos registados, dos

quais 4.072 casos são de transmissão local e 26⺁ casos são importados. A

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte:
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�. Um (�) caso na Província de Cabo�Delgado (Distrito de Montepuez), que

resulta da vigilância nas unidades sanitárias;

2. Um (�) casos na Província de Niassa (Cidade de Lichinga), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

3. Três (3) casos na Província de Nampula (2 na Cidade de Nampula e � no

Distrito de Mugovolas), que resultam da vigilância nas unidades sanitárias;

4. Um (�) caso na Província da ⺁ambézia (Cidade de Quelimane), resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

5. Quatro (4) casos na Província de Sofala (Cidade da Beira), que resultam

da vigilância nas unidades sanitárias;

6. Dez (�0) casos na Província de Maputo (5 na Cidade da Matola, 3 no

Distrito de Marracuene, � no Distrito da Moamba e � no Distrito da

Namaacha). Destes, nove (⺁) casos resultam da vigilância nas unidades

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

positivos;

7. Cinquenta e seis (56) casos na Cidade de Maputo. Destes, trinta e seis (36)

casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e vinte (20) casos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos.

Dos setenta e seis casos novos, quarenta (52.6%) são do sexo masculino e trinta

e seis (47.4%) são do sexo feminino. Destes, cinco casos (5) casos são crianças

na faixa etária de 5��4 anos de idade e três (3) casos são indivíduos com mais de

65 anos de idade. A faixa etária de 25�34 anos de idade registou o maior

número de casos (�5), correspondendo a �⺁.7% dos casos hoje reportados.

Os casos hoje reportados encontram�se em isolamento domiciliar e decorre o

processo de mapeamento dos seus contactos.
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Moçambique conta com um cumulativo de ⺁7 indivíduos internados devido à

CO�ID��⺁, dos quais dezassete (�7) estão sob cuidados médicos nos centros de

isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas diversas,

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

Tete e dezasseis (�6) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas

24h registamos duas (2) altas hospitalares. Destas, uma (�) alta hospitalar

ocorreu na Província de Sofala e uma (�) alta hospitalar ocorreu na Cidade de

Maputo. Durante o mesmo período, registamos três (3) novos internamentos

hospitalares, todos na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais sessenta e oito (68) casos

totalmente recuperados da CO�ID��⺁: um (�) caso na Província da ⺁ambézia,

quinze (�5) casos na Província de Sofala, oito (8) casos na Província de

Inhambane e quarenta e quatro (44) casos na Província de Maputo. Dos

sessenta e oito (68) casos recuperados hoje reportados, sessenta e quatro (64)

casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e quatro (4) casos são

estrangeiros, todos de nacionalidade dominicana.

Actualmente, 2.57⺁ (5⺁.4%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Moçambique conta, actualmente, com vinte e seis (26) óbitos devido à CO�ID�

�⺁.

Neste momento, o País tem �.732 casos activos da CO�ID��⺁.
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Informação Adicional

É importante lembrar que a retoma cautelosa e regulada das actividades das

fases � e 2 do processo de reabertura dos diversos sectores de actividade no

país, devem acontecer evitando que haja aglomeração de pessoas e observar�se

o cumprimento rigorosa de todas as medidas de prevenção da CO�ID��⺁ já

emanadas pelo Ministério de Saúde, nomeadamente:

� Usar correctamente a máscara sempre que sair de casa;

� Lavar várias vezes as mãos com água e sabão ou usar um desinfectante à base

de álcool a 70%;

� Manter o distanciamento físico mínimo de �,5 metros;

Sejamos verdadeiros promotores de saúde. Em caso de qualquer dúvida sobre a

saúde, ligue gratuitamente para o Serviço Alô�ida (TMcel � �4⺁0 ou 82 �4⺁,

�odaCom � 84 �46, Movitel � �4⺁0) ou Disque PENSA (*660# ou para a linha ��0)

para ter uma consulta médica gratuíta.

Está nas nossas mãos a tarefa de colaborarmos para a diminuição da

propagação da CO�ID��⺁.

Maputo, 5 de Setembro de 2020
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Anexo – �

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino

Cabo�Delgado � caso

Niassa � caso

Nampula 2 casos � caso

⺁ambézia � caso

Sofala 3 casos � caso

Província de Maputo 5 casos 5 casos

Cidade de Maputo 28 casos 28 casos

Total 40 casos 36 casos
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Anexo –2

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

5��4 anos de idade 5 casos

�5�24 anos de idade �3 casos

25�34 anos de idade �5 casos

35�44 anos de idade �3 casos

45�54 anos de idade �2 casos

55�64 anos de idade 6 casos

+ 65 anos de idade 3 casos

Sem Informação ⺁ casos

Total 76 casos
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Anexo�3

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 608 428 �+�* �8�

Niassa �2� 3� ⺁0

Nampula 546 340 5 �⺁8

⺁ambézia 6� 57 � 3

Tete 85 70 2 �3

Manica ⺁3 70 2 2�

Sofala �64 �26 3⺁

Inhambane ⺁2 75 ⺁

Gaza �74 �67 2 7

Província de Maputo 805 635 2�2

Cidade de Maputo �5⺁2 572 �3+3* ⺁5⺁

Total 434� 257⺁ 26 �732

*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 �6 0 0
⺁ambézia 0 0 0
Tete 3 0 �

Manica 0 0 0

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

Maputo Cidade 60 3 �6
Total ⺁7 4 �7


	REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

