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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 a nossa Comunicação alertando que a situação da 

pandemia da COVID-19 no país, sobretudo na Cidade e Província de Maputo, 

continua preoucupante,  face ao aumento do número de casos.  

O aumento dos casos da COVID-19 em Moçambique nas últimas duas semanas 

em pouco mais de 30% de todos os indicadores representa uma ameaça para a 

Saúde Pública e para a estabilidade sócio-económica do país. 

Este facto significa que estamos a ter falhas nas medidas de prevenção, o que 

nos remete à certeza de que caso não haja uma mudança radical do 

comportamento em todos nós, investindo na prevenção e na eliminação de 

todos os factores de risco concorrentes para a contaminação pela doença, 

podemos caminhar para o colapso do nosso sistema de saúde. 
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No mês de Setembro, registamos um aumento de 1.566 casos que representam 

uma média de 112 casos por dia e corresponde a 28.6% de todos os casos 

registados no país em comparação ao cumulativo de 3.916 casos que tínhamos 

no final de Agosto.  Importa referir que o número de doentes nas camas dos 

nossos hospitais duplicou em apenas duas semanas ao registarmos 44 novos 

internamentos hospitalares devido à COVID-19. O número de óbitos, registou 

um acréscimo de 34% no número de todos os óbitos ocorridos em todo o país. 

Queremos por isso, apelar a toda a nossa sociedade para que tenha uma 

atitude mais consciente e redobrar os esforços na prevenção da COVID-19. 

 

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

até às 24h do dia 13 de Setembro de 2020, houve registo de um número 

cumulativo de 29.189.605 casos da COVID-19, dos quais 242.095 são casos 

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

cumulativo de 928.333 óbitos devido à COVID-19, dos quais 3.714 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 21.031.761 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 218.540 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 14 de Setembro 

de 2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.353.283  casos da 

COVID-19, dos quais 6.625 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o 

continente africano registou 123 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 

32.625 óbitos devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 1.090.676 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 7.238 nas últimas 24h.  

 



 

3 

 

 

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.172.398 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 37.304 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.355 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.409 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

 

Até hoje, 14 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 115.588 casos suspeitos, dos quais 1.255 nas últimas 24 

horas. Destas, 801 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e 

têm a seguinte proveniência: 108 da Província de Cabo-Delgado, 14 da Província 

de Nampula, 241 da Província da Zambézia, 5 da Província de Tete, 98 da 

Província de Inhambane, 93 da Província de Maputo e 242 da Cidade de 

Maputo. Das 454 amostras testadas em laboratórios do sector privado, 225 

provém da Província de Cabo-Delgado, 9 da Província de Tete e 220 da Cidade 

de Maputo.  

 

Os resultados que hoje partilhamos resultam das amostras testadas foram 

colhidas entre os dias 4 a 12 de Setembro corrente. Destas, 129 amostras 

(60.5%), foram colhidas no dia 9 de Setembro e 37 amostras (17.4%) foram 

colhidas no dia 10 de Setembro.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 1.042 foram negativos e 213 foram 

positivos para COVID-19. Todos os duzentos e treze (213) casos novos hoje 

reportados são de transmissão local. Destes, duzentos e nove (209) casos são 

indivíduos nacionalidade moçambicana e quatro (4) casos são estrangeiros. 

Destes, dois (2) casos são indivíduos de nacionalidade zimbabweana, um (1) 
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caso é indivíduo de nacionalidade filipina e um (1) caso é indivíduo de 

nacionalidade paquistanesa. 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 5.482 casos positivos registados, dos 

quais 5.199 casos são de transmissão local e 283 casos são importados.  

 

A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (121), correspondendo 

a 56.8% do total dos casos reportados hoje em todo o país. 

 

Dos duzentos e treze casos novos, cento e catorze (53.5%) são do sexo 

masculino e noventa e nove (46.5%) são do sexo feminino. Destes, oito (8) 

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 (58), correspondendo a 27.2% 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 122 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, um (1) indivíduo 

internados na Província de Tete, um (1) indivíduo na Província de Gaza e vinte e 

três (23) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas 24h 

registamos uma (1) alta hospitalar e sete (7) novos internamentos hospitalares 

na Cidade de Maputo.  
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Gostaríamos de informar que registamos mais sessenta e quatro (64) casos 

totalmente recuperados da COVID-19: três (3) caso na Província de Cabo-

Delgado, vinte (20) casos na Província de Niassa, um (1) caso na Província da 

Zambézia, dez (10) casos na Província de Tete e trinta (30) casos na Cidade de 

Maputo. Todos os sessenta e quatro (64) casos recuperados hoje reportados 

são indivíduos de nacionalidade moçambicana.  

  

Actualmente, 3.024 (55.2%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 

 

Moçambique conta, actualmente, com trinta e cinco (35) óbitos devido à 

COVID-19.  

 

Neste momento, o País tem 2.419 casos activos da COVID-19.  
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Informação Adicional  

 

Queremos mais uma vez usar desta plataforma de comunicação para lembrar 

que nesta fase de alívio das medidas restritivas, e aumento galopante de casos 

da COVID-19, para o controlo da propagação da doença devemos obedecer 

como princípio básico, o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção 

emanadas pelas autoridades de saúde. Por isso, use máscara correctamente 

sempre que sair de casa como uma medida de protecção adicional a: 

 À lavagem frequente das mãos com água e sabão ou o uso de um 

desinfectante à base de álcool a 70%; 

 Distanciamento físico mínimo de 1,5 metros, entre as pessoas;  

 À etiqueta da tosse ao tossir ou espirrar, colocando o braço em forma de 

"V". 

Mesmo a terminar, queremos reiterar o nosso apelo para que continuemos 

atentos aos sinais e sintomas da COVID-19 e em caso de necessidade liguem 

grátis para o Serviço Alô Vida através dos números 1490 ou 82 149 (Tmcel), 

84 146 (VodaCom) ou 1490 (Movitel) ou disque *660#, acedendo a plataforma 

PENSA ou ligar para a linha 110, de modo a obter consultas médicas gratuitas, 

ou ainda através do WhatsaApp pelo número 843318727 pode aceder a 

plataforma FICA ATENTO e obter informação sobre a COVID-19 no país. 

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

propagação da COVID-19. 

 

 

Maputo, 14 de Setembro de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)  

 

Província Masculino Feminino Total 

Cabo Delgado 2 0 2 

Zambézia 29 21 50 
Tete 3 2 5 

Maputo 
Província 

16 19 35 

Maputo Cidade 64 57 121 

Total 114 99 213 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

Anexo –2  

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

 

Faixa Etária Casos 

- 5 anos de idade 8 casos 

5-14 anos de idade 18 casos 

15-24 anos de idade 42 casos 

25-34 anos de idade 58 casos 

35-44 anos de idade 30 casos 

45-54 anos de idade 31 casos 

54-65 anos de idade 11 casos 

+ 65 anos de idade 4 casos 

Sem Informação 11 casos 

Total 213 casos 
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Anexo-3 

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 657 455 1+1* 200 

Niassa 150 57  93 

Nampula 561 419 5 137 

Zambézia 223 60 1 162 

Tete 106 84 2 20 

Manica 98 73 2 23 

Sofala 197 143  55 

Inhambane 102 100  2 

Gaza 186 172 2 14 

Província de Maputo 952 732  326 

Cidade de Maputo 2250 729 22+3* 1387 

Total 5482 3024 35 2419 

*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 1 1 

Manica 0 0 0 

Sofala 6 0 0 

Inhambane 4 0 0 
Gaza 5 0 1 

Maputo 
Província 

1 0 0 

Maputo Cidade 82 0 23 

Total 122 1 26 
 
 
Anexo-5 

Resumo da Origem dos Casos de 12 a 14-09-2020 

Data 

Casos confirmados 
Recuperados 

Transmissão local Importados 

9/11/2020 86 0 42 

9/12/2020 122 0 6 

9/13/2020 229 0 55 
9/14/2020 213 0 64 

Total 650 0 167 

 

 


