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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��� NO PA�S E NO MUNDO

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

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

cumulativo de 28.674.�43 casos da CO�ID���, dos quais 345.�2� são casos

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

cumulativo de �20.�06 óbitos devido à CO�ID���, dos quais 6.�75 nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 20.5�4.450 de

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 24�.254 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 �2 de Setembro

de 2020 havia o registo de um número cumulativo de �.33�.�7� casos da

CO�ID���, dos quais �.�33 registados nas últimas 24h.

Nas últimas 24h, o continente africano registou 23� óbitos tendo ficado com

um cumulativo de 32.356 óbitos devido à CO�ID���. Actualmente existem, em

África, �.076.207 pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 7.7�4 nas

últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.���.77� pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 36.438

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 4.7�0 pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.5�0 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, �2 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente ��2.238 casos suspeitos, dos quais �.�28 nas últimas 24 horas.

Destas, �.325 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e têm

a seguinte proveniência: �5 da Província de Cabo�Delgado, �27 da Província de

Nampula, 3� da Província da ⺁ambézia, �0 da Província de Tete, 68 da Província

de Manica, 25 da Província de Sofala, �05 da Província de Inhambane, 74 da

Província de Gaza, 245 da Província de Maputo e 625 da Cidade de Maputo. Das

603 amostras testadas em laboratórios do sector privado, 366 provém da

Província de Cabo�Delgado, 25 da Província de Nampula, �� da Província de

Tete e 20� da Cidade de Maputo.

Dos novos casos suspeitos testados, �.47� foram negativos e �22 foram

positivos para CO�ID���. Todos os cento e vinte e dois (�22) casos novos hoje

reportados são de transmissão local. Destes, cento e vinte (�20) casos são

indivíduos nacionalidade moçambicana e dois (2) casos são estrangeiros: um (�)

caso é cidadão de nacionalidade bengali e um (�) caso é cidadão de

nacionalidade sri�lankesa.

Assim, o nosso País tem cumulativamente 5.040 casos positivos registados, dos

quais 4.757 casos são de transmissão local e 283 casos são importados. A

distribuição dos casos novos por Província é a seguinte:
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�. Dois (2) casos na Província de Nampula (Cidade de Nampula). Destes, um

(�) caso resulta da vigilância nas unidades sanitárias e um (�) caso resulta

do rastreio de contactos com casos positivos;

2. Um (�) caso na Província de Tete (Cidade de Tete), que resulta da

vigilância nas unidades sanitárias;

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

da vigilância nas unidades sanitárias;

4. Um (�) caso na Província de Inhambane (Distrito da Massinga), que

resulta do rastreio de contactos com casos positivos;

5. �inte e quatro (24) casos na Província de Maputo (�3 na Cidade da

Matola e �� no Distrito de Marracuene). Destes, dezoito (�8) casos

resultam da vigilância nas unidades sanitárias e seis (6) casos resultam do

rastreio de contactos com casos positivos;

6. Noventa (�0) casos na Cidade de Maputo. Destes, sessenta e oito (68)

casos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e vinte e dois (22)

casos resultam do rastreio de contactos de casos positivos.

Dos cento e vinte e dois casos novos, sessenta e cinco (53.3%) são do sexo

masculino e cinquenta e sete (46.7%) são do sexo feminino. Destes, quatro (4)

casos são crianças menores de 5 anos de idade e cinco (5) 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 (35), correspondendo a 28.7% do total 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 ��3 indivíduos internados em

unidades hospitalares devido à CO�ID���, dos quais dezanove (��) estão sob

cuidados médicos nos centros de isolamento. Os indivíduos internados

padecem de patologias crónicas diversas, associadas à CO�ID���.

Assim, temos um (�) indivíduo na Província de Nampula, dois (2) indivíduos

internados na Província de Tete, um (�) indivíduo na Província de Gaza e quinze

(�5) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas 24h registamos

duas (2) altas hospitalares e dois (2) novos internamentos hospitalares na

Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais seis (6) casos totalmente

recuperados da CO�ID���: três (3) na Província de Nampula e três (3) na

Província de Inhambane. Todos os seis (6) casos recuperados hoje reportados

são indivíduos de nacionalidade moçambicana.

Actualmente, 2.�05 (57.6%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Queremos lamentar o registo de quatro (4) óbitos em pacientes infectados pelo

novo coronavírus na Cidade de Maputo. Trata�se de pacientes com 58, 60, 65 e

85 anos de idade e de nacionalidade moçambicana, que obitaram após o

agravamento do seu estado clínico durante o internamento. Do total dos óbitos

reportados, um (�) é do sexo feminino e os restantes três (3) são do sexo

masculino. Um (�) óbito ocorreu no dia �/0�/2020, um (�) óbito ocorreu no dia

�0/0�/2020 e dois óbitos ocorreram no dia ��/0�/2020.
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Moçambique conta, actualmente, com trinta e cinco (35) óbitos devido à

CO�ID���.

Neste momento, o País tem 2.0�6 casos activos da CO�ID���.
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Informação Adicional

Qualquer trabalhador/funcionário público ou privado com achados compatíveis

com a definição de caso de CO�ID��� deve:

 Informar o seu responsável directo (preferencialmente por via telefónica)

e depois dirigir�se para a área de “isolamento” especialmente preparada

no local de trabalho, seguindo todas as medidas preventivas já emanadas

pelo MISAU;

 O responsável directo deve accionar a Comissão Institucional de Gestão

da CO�ID��� (CIGCO�ID���) e, para validar o caso suspeito, deve ligar

grátis para a linha ��0 (central de chamadas).

Sejamos verdadeiros promotores de saúde e, em caso de dúvidas, ligue grátis

para o Serviço Alô�ida através dos números �4�0 ou 82 �4� (Tmcel), 84 �46

(�odaCom) ou �4�0 (Movitel) ou disque *660#, acedendo à plataforma PENSA

ou ligar para a linha ��0, de modo a obter consultas médicas gratuitas, ou ainda

través do WatsApp pelo número 8433�8727 pode aceder a plataforma �ICA

ATENTO e obter informação sobre a CO�ID��� no país Está nas nossas mãos a

tarefa de colaborarmos para a diminuição da propagação da CO�ID���.

Maputo, �2 de Setembro de 2020
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Anexo – �

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino

Nampula � caso � caso

Tete � caso

Sofala 3 casos � caso

Inhambane � caso

Província de Maputo �3 casos �� casos

Cidade de Maputo 48 casos 42 casos

Total 65 casos 57 casos
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Anexo –2

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 anos de idade 4 casos

5��4 anos de idade � casos

�5�24 anos de idade �3 casos

25�34 anos de idade 35 casos

35�44 anos de idade 26 casos

45�54 anos de idade �4 casos

54�65 anos de idade �2 casos

+ 65 anos de idade 5 casos

Sem Informação 4 casos

Total �22 casos
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Anexo�3

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 64� 452 �+�* ��5

Niassa �50 37 ��3

Nampula 557 4�� 5 �33

⺁ambézia �72 58 � ��3

Tete �7 74 2 2�

Manica �8 73 2 23

Sofala ��� �43 4�

Inhambane �02 �7 5

Gaza �80 �72 2 8

Província de Maputo 885 732 230

Cidade de Maputo ��5� 648 22+3* �206

Total 5040 2�05 35 20�6

*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 �7 0 �
⺁ambézia 0 0 0

Tete 4 0 2

Manica 0 0 0

Sofala 6 0 0
Inhambane 4 0 0

Gaza 5 0 �
Maputo
Província � 0 0

Maputo Cidade 73 2 �5
Total ��3 2 ��
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