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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 14 de Setembro de 2020, houve registo de um número 

cumulativo de 29.450.193 casos da COVID-19, dos quais 260.588 são casos 

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

cumulativo de 932.811 óbitos devido à COVID-19, dos quais 4.478 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 21.281.085 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 249.324 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 15 de Setembro 

de 2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.359.724 casos da 

COVID-19, dos quais 6.441 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o 

continente africano registou 170 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 

32.795 óbitos devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 1.106.991 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 16.315 nas últimas 24h.  
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.180.653 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 37.323 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.307 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.354 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

 

Até hoje, 15 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 117.029 casos suspeitos, dos quais 1.441 nas últimas 24 

horas. Destas, 693 amostras foram testadas em laboratórios do sector público e 

têm a seguinte proveniência: 36 da Província de Cabo-Delgado, 122 da Província 

de Niassa, 15 da Província de Nampula, 40 da Província da Zambézia, 129 da 

Província de Tete, 91 da Província de Inhambane, 16 da Província de Gaza, 76 

da Província de Maputo e 168 da Cidade de Maputo. Das 748 amostras testadas 

em laboratórios do sector privado, 311 provém da Província de Cabo-Delgado, 7 

da Província de Tete e 430 da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 1.210 foram negativos e 231 foram 

positivos para COVID-19. Todos os duzentos e trinta e um (231) casos novos 

hoje reportados são de transmissão local. Destes, duzentos e vinte e um (221) 

casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dez (10) casos são 

estrangeiros. Destes, um (1) caso é indivíduo de nacionalidade indiana e nove 

(9) casos são indivíduos de nacionalidade chinesa. 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 5.713 casos positivos registados, dos 

quais 5.430 casos são de transmissão local e 283 casos são importados.  

 

Os resultados que hoje partilhamos resultam das amostras colhidas entre os 

dias 27 de Agosto e 14 de Setembro.  
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A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (77), correspondendo a 

33.3% do total dos casos reportados hoje em todo o país, seguida pela Província 

de Maputo (28.6%) com 66 casos. 

 

Dos duzentos e trinta e um casos novos, cento e dezassete (50.6%) são do sexo 

masculino e cento e catorze (49.4%) são do sexo feminino. Destes, doze (12) 

casos são crianças menores de 5 anos de idade e dez (10) casos são indivíduos 

com mais de 65 anos de idade. As faixas etárias de 15-24 anos e 25-34 anos de 

idade registaram cinquenta e sete (57) casos cada e combinadas somaram 

cento e catorze (114) casos, correspondendo a 49.4% 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 127 indivíduos internados em 

unidades hospitalares devido à COVID-19, dos quais trinta e um (31) 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, dois (2) indivíduos na Província de Gaza e vinte 

e sete (27) indivíduos internados na Cidade de Maputo. Nas últimas 24h 

registamos cinco (5) novos internamentos hospitalares. Destes, um (1) novo 

internamento foi na Província de Gaza e quatro (4) novos internamentos na 

Cidade de Maputo.  
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Gostaríamos de informar que registamos mais cento e cinquenta e sete (157) 

casos totalmente recuperados da COVID-19: quarenta e três (43) casos na 

Província de Cabo-Delgado, dez (10) casos na Província de Niassa, dois (2) casos 

na Província da Zambézia, cinco (5) casos na Província de Tete, um (1) caso na 

Província de Inhambane e sessenta e seis (66) casos na Cidade de Maputo. 

Destes, cento e cinquenta e três (153) casos são indivíduos de nacionalidade 

moçambicana e quatro estrangeiros: dois (2) casos são indivíduos de 

nacionalidade zimbabweana, um (1) caso é indivíduo de nacionalidade chinesa e 

um (1) caso é indivíduo de nacionalidade indiana.  

  

Actualmente, 3.181 (55.7%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 

 

Queremos lamentar o registo de dois (2) óbitos em pacientes infectados pelo 

novo coronavírus, um (1) na Cidade de Maputo e um (1) na Cidade da Beira.  

Trata-se de pacientes com 56 e 43 anos de idade, respectivamente, ambos do 

sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, que obitaram após 

agravamento do seu estado clínico durante o internamento em unidades 

hospitalares das cidades de Maputo e Beira. Os casos foram notificados nos dias 

11/09/2020 e 13/09/2020 e os óbitos foram declarados nos dias 11/09/20 e 

14/09/20. 

 

Moçambique conta, actualmente, com trinta e sete (37) óbitos devido à COVID-

19.  

 

Neste momento, o País tem 2.491 casos activos da COVID-19.  
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Informação Adicional  

 

A tosse e o espirro são sintomas da COVID-19 e quando estes sintomas estão 

presentes devemos: 

 Fazer a etiqueta da tosse ao tossir ou espirrar, colocando o braço em 

forma de "V"; 

 Não cuspir para o chão;  

 Usar lenço de papel para tapar a boca e nariz quando estiver a tossir;  

 Descartar o lenço de papel logo depois de usar para tapar a boca, 

colocando em um saco plástico devidamente amarrado para isolar o vírus 

e depois deitar no balde de lixo, de preferência com tampa, enterrar ou 

queimar. 

 

Continuemos atentos aos sinais e sintomas da COVID19 e em caso de 

necessidade liguem grátis para o Serviço AlôVida 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 WatsApp 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, 15 de Setembro de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos por Província e Sexo (Diário)  

Província Masculino Feminino Total 

Cabo-Delgado 1 0 1 
Niassa 6 11 17 

Zambézia 9 15 24 
Tete 25 19 44 

Maputo 
Província 

35 33 68 

Maputo Cidade 41 36 77 

Total 117 114 231 
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Anexo –2  

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

Faixa Etária Casos 

- 5 anos de idade 12 casos 

5-14 anos de idade 19 casos 

15-24 anos de idade 57 casos 

25-34 anos de idade 57 casos 

35-44 anos de idade 33 casos 

45-54 anos de idade 21 casos 

54-65 anos de idade 8 casos 

+ 65 anos de idade 10 casos 

Sem Informação 14 casos 

Total 231 casos 
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Anexo-3 

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 658 498 1+1* 158 

Niassa 167 87  80 

Nampula 561 429 5 127 

Zambézia 247 62 1 184 

Tete 150 89 2 59 

Manica 98 73 2 23 

Sofala 197 143 1 54 

Inhambane 102 101  1 

Gaza 186 172 2 14 

Província de Maputo 1020 798  355 

Cidade de Maputo 2327 729 23+3* 1436 

Total 5713 3181 37 2491 

*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 1 

Manica 0 0 0 

Sofala 6 0 0 
Inhambane 4 0 0 

Gaza 6 0 2 

Maputo 
Província 

1 0 0 

Maputo Cidade 86 0 27 
Total 127 0 31 

 


