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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 PA�S E NO MUNDO

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

até às 24h do dia 8 de Setembro de 2020, houve registo de um número

cumulativo de 27.762.0�7 casos da CO�ID���, dos quais 26�.��5 são casos

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

cumulativo de �02.3�5 óbitos devido à CO�ID���, dos quais 5.38� nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de ��.845.8�0

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 253.530 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 � de Setembro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.3�3.2�� casos da CO�ID�

��, dos quais 7.062 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 207 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 3�.70� óbitos

devido à CO�ID���. Actualmente existem, em África, �.050.567 pessoas

recuperadas da CO�ID���, das quais 5.484 nas últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.08�.544 pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.778

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.780 pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.676 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

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

cumulativamente �07.758 casos suspeitos, dos quais 675 nas últimas 24 horas.

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

seguinte proveniência: �2� da Província de Niassa, �� da Província de Cabo�

Delgado, 3� da Província de Nampula, 45 da Província da �ambézia, �5 da

Província de Tete, �3 da Província de Manica, �4 da Província de Sofala, 8 da

Província de Gaza, 30 da Província de Maputo e 2�� da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, 558 foram negativos e ��7 foram positivos

para CO�ID���. Todos os cento e dezassete (��7) casos novos hoje reportados

são indivíduos nacionalidade moçambicana e são de transmissão local.

Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.764 casos positivos registados, dos

quais 4.48� casos são de transmissão local e 283 casos são importados. A

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte:

�. Seis (6) casos na Província de Cabo�Delgado (Cidade de Pemba), que

resultam do rastreio de contactos com casos positivos;

2. Cinco (5) casos na Província de Niassa (3 na Cidade de Lichinga e 2 no

Distrito do Lago). Destes, três (3) casos resultam da vigilância nas
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unidades sanitárias e dois (2) casos resultam do rastreio de contactos

com casos positivos;

3. Quarenta e dois (42) casos na Província da �ambézia (35 na Cidade de

Quelimane, 3 no Distrito de Nicoadala e 4 no Distrito de Mocuba). Destes,

quarenta (40) casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e dois

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

4. Seis (6) casos na Província de Tete (Cidade de Tete), que resultam da

vigilância nas unidades sanitárias;

5. Dois (2) caso na Província de Manica (Cidade de Chimoio). Ambos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos;

6. Dez (�0) casos na Província de Sofala (Cidade da Beira). Destes, oito (8)

casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e dois (2) casos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos;

7. Um (�) caso na Província de Gaza (Cidade de Xai�Xai), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

8. Oito (8) casos na Província de Maputo (6 na Cidade da Matola e 2 no

Distrito da Moamba). Destes, cinco (5) casos resultam da vigilância nas

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

casos positivos;

�. Trinta e sete (37) casos na Cidade de Maputo. Destes, vinte e nove (2�)

casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e oito (8) casos

resultam do rastreio de contactos de casos positivos.

Dos cento e dezassete casos novos, oitenta (68.4%) são do sexo masculino e

trinta e sete (3�.6%) são do sexo feminino. Destes, oito (8) casos são crianças

menores de 5 anos de idade e dois (2) casos são indivíduos com mais de 65

anos de idade. A faixa etária de �5�24 anos de idade registou o maior número
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de casos (43), correspondendo a 36.8% 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 �05 indivíduos internados devido à

CO�ID���, dos quais vinte e três (23) estão sob cuidados médicos nos centros

de isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crónicas

diversas, associadas à CO�ID���. Assim, temos um (�) indivíduo internado na

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

vinte (20) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas 24h

registamos um (�) novo internamento hospitalar na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais quarenta e oito (48) casos

totalmente recuperados da CO�ID���. Dos quarenta e oito (48) casos

recuperados hoje reportados, quarenta e quatro (44) são indivíduos de

nacionalidade moçambicana e quatro (4) casos são estrangeiros, sendo que

destes, um (�) caso é um cidadão de nacionalidade indiana, um (�) cidadão de

nacionalidade paquistanesa e dois (2) cidadãos de nacionalidade zimbabweana.

Os casos recuperados � provém da Província de Cabo�Delgado, 4 da Província

de Tete, 3 da Província de Manica, 3 da Província de Inhambane, 5 da Província

de Gaza e 32 da Cidade de Maputo.

Actualmente, 2.763 (58%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Moçambique conta, actualmente, com vinte e oito (28) óbitos devido à CO�ID�

��.
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Neste momento, o País tem �.�6� casos activos da CO�ID���.

Informação Adicional

Gostaríamos de recordar que através do Decreto nº 7�/2020, de 04 de

Setembro, foi declarado em todo o território nacional o Estado de Calamidade

Pública no Contexto da Pandemia da CO�ID��� e foi activado o alerta vermelho,

no qual se determina que:

 É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras em todos os locais de

aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, nos mercados e áreas

comuns.

 É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras nos transportes colectivos e

semicolectivos de passageiros.

 É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,

privilegiando as de fabrico caseiro.

Sejamos verdadeiros promotores de saúde, qualquer dúvida ligue

gratuitamente para o Serviço Alô�ida (TMcel � �4�0 ou 82 �4�, �odaCom �

84 �46, Movitel � �4�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���.

Maputo, � de Setembro de 2020
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Anexo – �

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino

Cabo�Delgado 5 casos � caso

Niassa 3 casos 2 casos

�ambézia 37 casos 5 casos

Tete 5 casos � caso

Manica 2 casos

Sofala 5 casos 5 casos

Gaza � caso

Província de Maputo 5 casos 3 casos

Cidade de Maputo �7 casos 20 casos

Total 80 casos 37 casos
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Anexo –2

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 anos de idade 8 casos

5��4 anos de idade 3 casos

�5�24 anos de idade 43 casos

25�34 anos de idade 3� casos

35�44 anos de idade �0 casos

45�54 anos de idade 6 casos

54�65 anos de idade 6 casos

+ 65 anos de idade 2 casos

Total ��7 casos
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Anexo�3

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 646 45� �+�# ��6

Niassa �28 37 ��

Nampula 550 380 5 �62

�ambézia �5� 58 � �00

Tete �3 74 2 �7

Manica �8 73 2 23

Sofala �83 �26 58

Inhambane �0� �0 ��

Gaza �78 �72 2 6

Província de Maputo 847 6�8 223

Cidade de Maputo �78� 604 �5+3# �082

Total 4764 2763 28 ��6�

*4 Óbitos por outras causas.



9

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 �7 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 66 0 20
Total �05 0 23
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