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REPÚBLICA DEMOÇAMBIQUE
_____________

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

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

CO�ID��� NO PAhS E NO MUNDO

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

até às 24h do dia 5 de Setembro de 2020, houve registo de um número

cumulativo de 27.06�.�84 casos da CO�ID���, dos quais 270.575 são casos

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

cumulativo de 883.780 óbitos devido à CO�ID���, dos quais 4.752 nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de ��.�70.886 de

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 260.456 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 6 de Setembro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.2��.724 casos da CO�ID�

��, dos quais 7.463 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 233 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 3�.056 óbitos

devido à CO�ID���. Actualmente existem, em África, �.03�.453 pessoas

recuperadas da CO�ID���, das quais 7.3�6 nas últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.04�.552 pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.2�2

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.8�� pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.885 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, 6 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente �04.376 casos suspeitos, dos quais �.�20 nas últimas 24 horas.

Destas, �.366 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e têm

a seguinte proveniência: � da Província de Niassa, 3� da Província de Cabo�

Delgado, 62 da Província de Nampula, ��8 da Província da �ambézia, 66 da

Província de Tete, �0 da Província de Manica, �4 da Província de Sofala, �6� da

Província de Inhambane, ��8 da Província de Gaza, �00 da Província de Maputo

e 58� da Cidade de Maputo. Das 554 amostras testadas em laboratórios do

sector privado, 27� provém da Província de Cabo�Delgado, �8 da Província de

Tete e 257 da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, �.8�7 foram negativos e �03 foram

positivos para CO�ID���. Dos cento e três (�03) casos novos hoje reportados,

cento e um (�0�) casos são indivíduos nacionalidade moçambicana e dois (2)

casos são indivíduos estrangeiros, ambos são de nacionalidade portuguesa.

Destes, noventa e três (�3) casos são de transmissão local e dez (�0) casos são

importados. Os casos importados são de nove (�) cidadãos de nacionalidade

moçambicana (3 provenientes da África do Sul, 2 provenientes da República do

Congo, 2 provenientes de Portugal, � proveniente de Eswatini e � proveniente

do �imbabwe) e de um (�) cidadão nacionalidade portuguesa, proveniente de

Portugal.
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Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.444 casos positivos registados, dos

quais 4.�65 casos são de transmissão local e 27� casos são importados. A

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte:

�. Quatro (4) casos na Província de Cabo�Delgado (Cidade de Pemba), que

resultam da vigilância nas unidades sanitárias;

2. Dois (2) casos na Província de Niassa (Cidade de Lichinga), que resultam

da vigilância nas unidades sanitárias;

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

do rastreio de contactos de casos positivos;

4. Dois (2) casos na Província da �ambézia (� na Cidade de Quelimane e �

no Distrito de Nicoadala). Ambos casos resultam da vigilância nas

unidades sanitárias;

5. Um (�) caso na Província de Manica (Cidade de Chimoio), que resulta do

rastreio de contactos de casos positivos;

6. Quatro (4) casos na Província de Inhambane (� na Cidade de Inhambane,

� no Distrito de Jangamo, � no Distrito de Massinga e � no Distrito de

Pande). Destes, dois (2) casos resultam da vigilância nas unidades

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

positivos;

7. Dois (2) casos na Província de Gaza (Cidade de Xai�Xai). Ambos casos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos;

8. Dois (2) casos na Província de Maputo (Cidade da Matola). Ambos casos

resultam da vigilância nas unidades sanitárias;

�. Oitenta e cinco (85) casos na Cidade de Maputo. Destes, setenta e quatro

(74) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e onze (��) casos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos.
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Dos cento e três casos novos, sessenta e quatro (62.�.6%) são do sexo

masculino e trinta e nove (37.�%) são do sexo feminino. Destes, dois (2) casos

são crianças menores de cinco anos de idade e sete (7) 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 (22), correspondendo a 2�.4% 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 �� indivíduos internados devido à

CO�ID���, dos quais dezoito (�8) estão sob cuidados médicos nos centros de

isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas diversas,

associadas à CO�ID���. Assim, temos dois (2) indivíduos internados na Província

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

últimas 24h registamos uma (�) alta hospitalar na Cidade de Maputo, em

paciente que vai prosseguir tratamento a nível domiciliar. Durante o mesmo

período, registamos dois (2) novos internamentos hospitalares, um (�)

internamento na Província de Tete e um (�) internamento na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais trinta e seis (36) casos

totalmente recuperados da CO�ID���. Todos os trinta e seis (36) casos

recuperados hoje reportados ocorreram na Província de Maputo e em

indivíduos de nacionalidade moçambicana.

Actualmente, 2.6�5 (58.�%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Queremos lamentar o registo de um (�) óbito em paciente infectado pelo novo

coronavírus, ocorrido na cidade de Maputo.
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Trata�se de um cidadão de nacionalidade moçambicana, de 57 anos de idade e

sexo masculino. Esteve internado no Centro de Isolamento da CO�ID��� do

Hospital Geral de Polana Caniço, onde deu entrada no 3�/08/20, com quadro

de doença crónica, doença respiratória grave e CO�ID���.

Durante o internamento, o paciente agravou o seu estado geral. �oi declarado

óbito na manhã do dia 05/0�/20.

Moçambique conta, actualmente, com vinte e sete (27) óbitos devido à CO�ID�

��.

Neste momento, o País tem �.7�8 casos activos da CO�ID���.
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Informação Adicional

Queremos lembrar que com o aumento de casos positivos da CO�ID��� no

nosso país, aumenta também o número de pessoas em isolamento domiciliário,

que é uma medida efectiva para quebrar as cadeias de transmissão da doença

em pessoas testadas positivas.

As pessoas que estão em isolamento domiciliário devem ter um quarto só para

elas, usar sempre e correctamente a máscara, lavar frequentemente as mãos

com agua e sabão ou uso desinfectar as mãos à base de álcool a 70%, manter o

distanciamento físico mínimo de �,5 metros e não partilhar utensílios como

pratos, copos, colheres e chávenas com outros membros da família. Caso não

consiga ter uma casa de banho só para si, deve ser o último a usar e depois

desinfectá�la.

Sejamos todos verdadeiros Promotores de Saúde para a Prevenção da CO�ID�

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

propagação da CO�ID���.

Maputo, 6 de Setembro de 2020
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Anexo – �

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino

Cabo�Delgado 4 casos

Niassa 2 casos

Nampula � caso

�ambézia � caso � caso

Manica � caso

Inhambane 2 casos 2 casos

Gaza 2 casos

Província de Maputo 2 casos

Cidade de Maputo 50 casos 35 casos

Total 64 casos 3� casos
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Anexo –2

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 anos de idade 2 casos

5��4 anos de idade 8 casos

�5�24 anos de idade �� casos

25�34 anos de idade 22 casos

35�44 anos de idade 20 casos

45�54 anos de idade �5 casos

55�64 anos de idade 7 casos

+ 65 anos de idade 7 casos

Sem Informação 3 casos

Total �03 casos
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Anexo�3

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos

Activos

Cabo Delgado 612 428 1+1# 185

Niassa 123 31 92

Nampula 547 340 5 199

Zambézia 63 57 1 5

Tete 85 70 2 13

Manica 94 70 2 22

Sofala 164 126 39

Inhambane 96 83 13

Gaza 176 167 2 9

Província de Maputo 807 671 185

Cidade de Maputo 1677 572 14+3# 1036

Total 4444 2615 27 1798

*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
�ambézia 0 0 0
Tete 4 0 2

Manica 0 0 0

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

Maputo
Cidade 6� � �6

Total �� � �8
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