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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 7 de Setembro de 2020, houve registo de um número 

cumulativo de 27.492.982 casos da COVID-19, dos quais 196.679 são casos 

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

cumulativo de 896.926 óbitos devido à COVID-19, dos quais 9.327 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 19.592.280 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 212.782 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 8 de Setembro de 

2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.306.157 casos da COVID-

19, dos quais 6.768 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente 

africano registou 211 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 31.494 óbitos 

devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 1.045.083 pessoas 

recuperadas da COVID-19, das quais 6.827 nas últimas 24h.  
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.076.615 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.687 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.801 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.693 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

 

Até hoje, 8 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 107.083 casos suspeitos, dos quais 701 nas últimas 24 horas. 

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

seguinte proveniência: 172 da Província de Niassa, 92 da Província de Cabo-

Delgado, 12 da Província de Nampula, 141 da Província da Zambézia, 45 da 

Província de Tete, 2 da Província de Manica, 1 da Província de Sofala, 14 da 

Província de Inhambane, 120 da Província de Maputo e 102 da Cidade de 

Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 611 foram negativos e 90 foram positivos 

para COVID-19. Todos os noventa (90) casos novos hoje reportados são 

indivíduos nacionalidade moçambicana. Destes, oitenta e oito (88) casos são de 

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

provenientes da África do Sul.  

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.647 casos positivos registados, dos 

quais 4.364 casos são de transmissão local e 283 casos são importados. A 

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte: 

 

1. Vinte e três (23) casos na Província de Cabo-Delgado (Cidade de Pemba), 

que resultam do rastreio de contactos com casos positivos;  



 

3 

 

2. Um (1) caso na Província de Nampula (Distrito de Nacala-Porto), que 

resulta da vigilância nas unidades sanitárias; 

3. Cinquenta e quatro (54) casos na Província da Zambézia (45 na Cidade de 

Quelimane, 3 no Distrito de Nicoadala, 3 no Distrito de Mocuba, 2 no 

Distrito de Alto Molócue e 1 no Distrito de Inhassunge). Destes, 

cinquenta e dois (52) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias 

e dois (2) casos resultam do rastreio de contactos de casos positivos; 

4. Dois (2) casos na Província de Tete (Cidade de Tete). Ambos casos 

resultam da vigilância nas unidades sanitárias; 

5. Um (1) caso na Província de Manica (Cidade de Chimoio), que resulta da 

vigilância nas unidades sanitárias; 

6. Três (3) casos na Província de Maputo (2 no Distrito de Matutuine e 1 no 

Distrito de Marracuene), que resultam da vigilância nas unidades 

sanitárias; 

7. Seis (6) casos na Cidade de Maputo, que resultam da vigilância nas 

unidades sanitárias. 

 

Dos noventa casos novos, sessenta e seis (73.3%) são do sexo masculino e vinte 

e quatro (26.7%) são do sexo feminino. Destes, um (1) caso é indivíduo com 

mais de 65 anos de idade. A faixa etária de 15-24 anos de idade registou o 

maior número de casos (50), correspondendo a 55.5% do total 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 104 indivíduos internados devido à 

COVID-19, dos quais vinte e dois (22) estão sob cuidados médicos nos centros 

de isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas 
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diversas, associadas à COVID-19. Assim, temos um (1) indivíduo na Província de 

Nampula, dois (2) indivíduos internados na Província de Tete e dezanove (19) 

indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas 24h registamos três (3) 

novos internamentos hospitalares. Destes, um (1) internamento foi na Província 

de Nampula e dois (2) internamentos ocorreram na Cidade de Maputo.  

 

Gostaríamos de informar que registamos mais dezoito (18) casos totalmente 

recuperados da COVID-19. Todos os dezoito (18) casos recuperados hoje 

reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e ocorreram na 

Província de Cabo-Delgado.  

 

Actualmente, 2.715 (58.4%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 

 

Queremos lamentar o registo de 1 óbito em paciente infectado pelo novo 

coronavírus registado na Cidade de Maputo. Trata-se de um cidadão de 

nacionalidade moçambicana, de 61 anos de idade e do sexo masculino. Foi 

admitido no Hospital Geral de Chamanculo no dia 28/08/2020 com quadro de 

doença respiratória grave. Foi transferido para o Hospital Geral da Machava 

onde manteve o estado geral grave e foi declarado óbito na manhã do dia 

08/09/2020. O teste para o SARS Cov2 foi realizado no dia 4/09/2020 e o 

resultado positivo foi notificado no dia 07/8/2020. 

 

Moçambique conta, actualmente, com vinte e oito (28) óbitos devido à COVID-

19.  

Neste momento, o País tem 1.900 casos activos da COVID-19.  
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Informação Adicional  

 

Em tempos da pandemia da COVID-19, tornou-se ainda importante fortalecer a 

imunidade para combater a doença. Existem vários alimentos que podemos 

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

doença, nomeadamente: 

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

limão, toranja, kiwi, morango, etc.; 

 Vegetais verde-escuros como brócolos, couve-flor, espinafre, rúcula, 

pimenta, couve e outros como cenoura, abóbora e tomate; 

 Outros alimentos que também contribuem para o aumento da imunidade 

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

coco, etc. 

Sejamos verdadeiros promotores de saúde, qualquer dúvida ligue 

gratuitamente para o Serviço AlôVida (TMcel - 1490 ou 82 149, VodaCom - 

84 146, Movitel - 1490) ou Disque PENSA (*660# ou 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, 8 de Setembro de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

 

Província Masculino Feminino 

Cabo-Delgado 18 casos 5 casos 

Nampula 1 caso  

Zambézia 42 casos 12 casos 

Tete 1 caso 1 caso 

Manica 1 caso  

Província de Maputo 1 caso 2 casos 

Cidade de Maputo 2 casos 4 casos 

Total 66 casos 24 casos 
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Anexo –2  

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

 

Faixa Etária Casos 

15-24 anos de idade 50 casos 

25-34 anos de idade 27 casos 

35-44 anos de idade 9 casos 

45-54 anos de idade 1 caso 

+ 65 anos de idade 1 caso 

Sem Informação 2 casos 

Total 90 casos 
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Anexo-3 

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 640 450 1+1* 191 

Niassa 123 37  86 

Nampula 550 380 5 162 

Zambézia 117 58 1 58 

Tete 87 70 2 15 

Manica 96 70 2 24 

Sofala 173 126  48 

Inhambane 101 87  14 

Gaza 177 167 2 10 

Província de Maputo 839 698  202 

Cidade de Maputo 1744 572 15+3* 1090 

Total 4647 2715 28 1900 

*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 17 0 1 
Zambézia 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 

1 0 0 

Maputo 
Cidade 

65 0 19 

Total 104 0 22 

 

 


