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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 

 

Boa tarde,  

Minhas Senhoras, Meus Senhores 

 

Gostaríamos de iniciar esta Comunicação lembrando que desde a passada 

segunda-feira, 7 de Setembro, vigora em todo o território nacional e por tempo 

indeterminado, o Estado de Calamidade Pública, aprovado pelo Decreto 

79/2020, de 4 de Setembro. 

 

Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, ao anunciar o 

Estado de Calamidade Pública durante a sua última Comunicação à Nação, 

frisou a necessidade do uso da máscara como medida eficaz para o combate à 

pandemia da COVID-19. Esta medida tem como evidências científicas o facto de 

se 80% da população usar correctamente a máscara, a epidemia poderá ser 

bloqueada imediatamente.  

 

Por isso, gostaríamos de apelar ao uso correcto da máscara em lugares de 

aglomeração como meio para eliminar a COVID-19 no país. 
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De acordo com a actualização diária da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

até às 24h do dia 9 de Setembro de 2020, houve registo de um número 

cumulativo de 28.040.066 casos da COVID-19, dos quais 277.969 são casos 

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

cumulativo de 908.210 óbitos devido à COVID-19, dos quais 5.895 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 20.112.560 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 266.750 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 10 de Setembro 

de 2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.321.736 casos da 

COVID-19, dos quais 8.517 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o 

continente africano registou 201 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 

31.902 óbitos devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 1.059.377 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 8.810 nas últimas 24h.  

 

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.093.817 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.922 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.539 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.627 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

 

Até hoje, 10 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 108.745 casos suspeitos, dos quais 987 nas últimas 24 horas. 

Destas, 801 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e têm a 

seguinte proveniência: 146 da Província de Niassa, 81 da Província de Nampula, 

29 da Província da Zambézia, 41 da Província de Tete, 92 da Província de Sofala, 
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56 da Província de Inhambane, 6 da Província de Gaza, 74 da Província de 

Maputo e 276 da Cidade de Maputo. Todas as 186 amostras testadas em 

laboratórios do sector privado provêm da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 919 foram negativos e 68 foram positivos 

para COVID-19. Todos os sessenta e oito (68) casos novos hoje reportados são 

indivíduos nacionalidade moçambicana e são de transmissão local.  

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.832 casos positivos registados, dos 

quais 4.549 casos são de transmissão local e 283 casos são importados. A 

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte: 

 

1. Quatro (4) casos na Província de Niassa (3 na Cidade de Lichinga e 1 no 

Distrito de Cuamba). Destes, três (3) casos resultam da vigilância nas 

unidades sanitárias e um (1) caso resulta do rastreio de contactos com 

casos positivos; 

2. Onze (11) casos na Província da Zambézia (Cidade de Quelimane), que 

resultam da vigilância nas unidades sanitárias; 

3. Dois (2) caso na Província de Gaza (1 na Cidade de Xai-Xai e 1 na Cidade 

de Chokwè). Ambos resultam da vigilância nas unidades sanitárias; 

4. Um (1) caso na Província de Maputo (Distrito da Manhiça), que resulta da 

vigilância nas unidades sanitárias; 

5. Cinquenta (50) casos na Cidade de Maputo. Destes, quarenta e cinco (45) 

casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e cinco (5) casos 

resultam do rastreio de contactos de casos positivos. 

 



 

4 

 

Dos sessenta e oito casos novos, quarenta e três (63.2%) são do sexo masculino 

e vinte e cinco (38.8%) são do sexo feminino. Destes, três (3) casos são crianças 

menores de 5 anos de idade e quatro (4) 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 (18), correspondendo a 26.5% 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 108 indivíduos internados em 

unidades hospitalares devido à COVID-19, dos quais vinte e seis (26) 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 na Província de Nampula, dois (2) indivíduos internados na 

Província de Tete e vinte e três (23) indivíduos internados na Cidade de Maputo. 

Nas últimas 24h registamos três (3) novos internamentos hospitalares na 

Cidade de Maputo.  

 

Gostaríamos de informar que registamos mais noventa e quatro (94) casos 

totalmente recuperados da COVID-19: trinta e seis (36) na Província de 

Nampula, dois (2) na Província de Inhambane, trinta e quatro (34) na Província 

de Maputo e vinte e dois (22) na Cidade de Maputo. Dos noventa e quatro (94) 

casos recuperados hoje reportados, oitenta e nove (89) são indivíduos de 

nacionalidade moçambicana e cinco (5) casos são estrangeiros: um (1) caso é 

cidadão de nacionalidade guineense (Guiné-Bissau), um (1) caso é cidadão de 

nacionalidade nepalesa, um (1) caso é cidadão de nacionalidade paquistanesa e 

dois (2) casos são cidadãos de nacionalidade indiana.  
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Actualmente, 2.857 (59.1%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 

 

Queremos lamentar o registo de três (3) óbitos em pacientes infectados pelo 

novo coronavírus na Cidade de Maputo.  

 

O primeiro óbito é de lactente de 4 meses, sexo masculino e de nacionalidade 

moçambicana. Deu entrada em uma unidade dos cuidados intensivos de um 

Hospital do sector privado na Cidade de Maputo no dia 04/09/20, proveniente 

do Hospital Central de Maputo, onde esteve internado por anomalia genética e 

doença respiratória grave. Foi testado para o SARS Cov2 durante o seu 

internamento e o resultado saiu positivo no dia 06/09/20. Durante o 

internamento, o paciente agravou o estado geral e foi declarado óbito no dia 

06/09/20. 

 

 

O segundo óbito é de paciente de 65 anos de idade, sexo feminino e de 

nacionalidade moçambicana. Deu entrada no Centro de Internamento de 

COVID-19 do Hospital Geral da Polana Caniço no dia 05/09/20, transferida do 

Hospital Central de Maputo, com quadro de doença crónica grave e doença 

respiratória grave. Foi testada para o SARS Cov2 e o resultado saiu positivo no 

dia 03/09/20. Durante o internamento, evoluiu com persistência do quadro 

respiratório grave e foi declarada óbito no dia 08/09/20. 
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O terceiro óbito é de paciente de 62 anos de idade, sexo feminino e de 

nacionalidade moçambicana. Deu entrada no Hospital Central de Maputo no dia 

01/09/20 com quadro de doença respiratória grave e doença crónica. Foi 

testada para o SARS Cov2 e o resultado saiu positivo no dia 03/09/20. Foi 

transferida para o Centro de Internamento de COVID-19 do Hospital Geral da 

Polana Caniço no dia 03/09/20. Durante o internamento, evoluiu com 

persistência do quadro respiratório grave e foi declarada óbito no dia 09/09/20. 

 

Moçambique conta, actualmente, com trinta e um (31) óbitos devido à COVID-

19.  

 

Neste momento, o País tem 1.940 casos activos da COVID-19.  
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Informação Adicional  

 

Queremos mais uma vez usar desta plataforma de comunicação para renovar o 

nosso apelo para o cumprimento rigoroso e responsável de todas as medidas de 

prevenção da COVID-19 já emanadas pelo Ministério da Saúde.  

O MISAU dispõe de um serviço de atendimento gratuito, o Serviço AlôVida, para 

o qual se pode ligar para os números 1490 ou 82 149 (Tmcel), 84 146 (VodaCom) 

ou 1490 (Movitel).  

Também pode  ir para o campo de mensagens do telemóvel e discar *660#, 

acedendo à plataforma PENSA ou ligar para a linha 110, de modo a obter 

consultas médicas gratuitas.  

Através do Whatsapp pode aceder à plataforma FICA ATENTO pelo número 

843318727. Nesta plataforma pode-se obter informação diversificada sobre o 

Coronavírus no país, desde as estatísticas mais recentes da doença, métodos de 

prevenção, resposta às perguntas frequentes, conselhos, notícias e um sistema 

de auto-avaliação de risco de contaminação pelo Coronavírus.  

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

propagação da COVID-19. 

 

 

 

Maputo, 10 de Setembro de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário) 

Província Masculino Feminino 

Niassa 2 casos 2 casos 

Zambézia 11 casos  

Gaza 1 caso 1 caso 

Província de Maputo  1 caso 

Cidade de Maputo 29 casos 21 casos 

Total 43 casos 25 casos 
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Anexo –2  

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

 

Faixa Etária Casos 

- 5 anos de idade 3 casos 

5-14 anos de idade 1 casos 

15-24 anos de idade 15 casos 

25-34 anos de idade 18 casos 

35-44 anos de idade 15 casos 

45-54 anos de idade 9 casos 

54-65 anos de idade 2 casos 

+ 65 anos de idade 4 casos 

Sem Informação 1 

Total 68 casos 
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Anexo-3 

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 646 451 1+1* 196 

Niassa 132 37  95 

Nampula 550 416 5 126 

Zambézia 170 58 1 111 

Tete 93 74 2 17 

Manica 98 73 2 23 

Sofala 183 126  58 

Inhambane 101 92  9 

Gaza 180 172 2 8 

Província de Maputo 848 732  193 

Cidade de Maputo 1831 626 18+3* 1104 

Total 4832 2857 31 1940 

*4 Óbitos por outras causas. 
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Anexo-4 

Informação Sobre 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 69 0 23 

Total 108 0 26 
 

Anexo-5 

Origem dos Casos Reportados e Recuperados de 08 a 10-09-2020 

Transmissão local Importados

2020/09/08 92 2
2- RSA Moçambicano (1 residentes na Província de 

Maputo e 1 em Zambézia)
18

2020/09/09 118 0 48

2020/09/10 68 0 94

Total 278 2 160

Data
Local de Proveniência Recuperados

Casos confirmados
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