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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 mais uma vez, que a 

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

Maputo continua preocupante, face ao aumento do número de casos. 

O aumento dos casos da COVID-19 no nosso país, particularmente neste mês de 

Setembro a uma média acima de 30% de todos os indicadores representa uma 

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

Este facto mostra que estamos a ter falhas no cumprimento das medidas de 

prevenção, o que nos remete à certeza de que caso não haja uma mudança no 

comportamento que temos vindo a ter, enquanto sociedade, investindo na 

prevenção e eliminação de todos os factores de risco concorrentes para a 

propagação da doença, vamos continuar a assistir a uma certa pressão ao nosso 

sistema de saúde e lançando um alerta para o seu colapso. 
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Só neste mês de Setembro registamos 2996 casos, o que representa uma média 

de 143 casos por dia, correspondendo a 43% de todos os casos até agora 

registados no país. Importante referir que o número de doentes nas camas dos 

nossos hospitais duplicou e o número de óbitos mantêm uma tendência 

crescente. 

Queremos, por isso, apelar à 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 20 de Setembro de 2020, houve registo de um número 

cumulativo de 31.253.976 casos da COVID-19, dos quais 254.683 são casos 

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

cumulativo de 965.193 óbitos devido à COVID-19, dos quais 3.635 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 22.838.629 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 247.730 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 21 de Setembro 

de 2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.407.680 casos da 

COVID-19, dos quais 8.494 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o 

continente africano registou 133 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 

33.951 óbitos devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 1.153.967 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 5.389 nas últimas 24h.  

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.256.587 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 38.757 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.728 pessoas 
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observam ainda a quarentena domiciliar e 2.265 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

Até hoje, 21 de Setembro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 125.633 casos suspeitos, dos quais 848 nas últimas 24 horas. 

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

seguinte proveniência: 46 da Província de Cabo-Delgado, 1 da Província de 

Niassa, 9 da Província de Nampula, 194 da Província da Zambézia, 114 da 

Província de Tete, 10 da Província de Manica, 11 da Província de Inhambane, 83 

da Província de Gaza, 152 da Província de Maputo e 228 da Cidade de Maputo.  

 

Dos novos casos suspeitos testados, 707 foram negativos e 141 foram positivos 

para COVID-19. Todos os cento e quarenta e um (141) casos novos hoje 

reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e resultam de 

transmissão local.  

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 6.912 casos positivos registados, dos 

quais 6.627 casos são de transmissão local e 285 são importados.  

 

Dos cento e quarenta e um (141) casos novos, setenta e um (50.4%) são do 

sexo masculino e setenta (49.6%) são do sexo feminino. Destes, nove (9) casos 

são crianças menores de 5 anos de idade e seis (6) casos são indivíduos com 

mais de 65 anos de idade. A faixa etária de 25-34 anos de idade registou trinta e 

quatro (34) casos, correspondendo a 24.1% 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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A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (94), correspondendo a 

66.6% do total dos casos reportados hoje em todo o país, seguida pela Província 

de Maputo (16.3%) com 23 casos. 

 

Os resultados que hoje partilhamos resultam das amostras colhidas entre os 

dias 4 a 20 de Setembro.  

 

Moçambique conta com um cumulativo de 181 indivíduos internados em 

unidades hospitalares devido à COVID-19, dos quais cinquenta e seis (56) 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 da Zambézia, dois (2) indivíduos na 

Província de Gaza e cinquenta e três (53) indivíduos internados na Cidade de 

Maputo. Nas últimas 24h registamos duas (2) altas hospitalares e vinte e quatro 

(24) novos internamentos hospitalares, todos na Cidade de Maputo.  

 

Gostaríamos de informar que registamos mais cento e dezasseis (116) casos 

totalmente recuperados da COVID-19: quinze (15) casos na Província de 

Nampula, nove (9) casos na Província de Tete, cinquenta e quatro (54) casos na 

Província de Maputo e trinta e oito (38) casos na Cidade de Maputo. Dos cento 

e dezasseis (116) casos recuperados hoje reportados, cento e quinze (115) 

casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e um (1) caso é 

estrangeiro, de nacionalidade malawiana. 

 

Actualmente, 3.738 (54%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 
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Queremos lamentar o registo de um (1) óbito em paciente infectado pelo novo 

coronavírus, na Cidade de Maputo. Trata-se de um paciente de 70 anos de 

idade, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, que evoluíu para 

óbito após agravamento do seu estado clínico, durante o período de 

internamento em uma unidade hospitalar da Cidade de Maputo. O caso foi 

notificado no dia 18/09/20 e o óbito foi declarado no dia 19/09/20. 

Moçambique conta, actualmente, com quarenta e quatro (44) óbitos devido à 

COVID19. 

 

Neste momento, o País tem 3.126 casos activos da COVID-19.  
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Informação Adicional  

 

O aumento de casos positivos da COVID-19 pode causar constrangimentos caso 

a sua gestão não seja feita correctamente. 

Desde a pessoa diagnosticada como sendo positiva para a COVID-19 até os seus 

familiares ou colegas de trabalho, quando souberem que alguém está infectado, 

devem manter calma e iniciar, de seguida, o processo de manejo da pessoa 

infectada. 

O isolamento do caso positivo deve ser imediato, seguido de desinfecção dos 

locais onde tenha estado. 

Por isso, quer a nível familiar, comunitário, locais de trabalho, mercados, 

escolas, igrejas e outros locais onde seja frequente a presença de grupos de 

pessoas, deve-se ter preparado um espaco ou compartimento para isolar uma 

pessoa com sintomas ou que tenha sido diagnosticada com COVID-19 para uma 

melhor gestão do caso. 

Continuemos atentos aos sinais e sintomas da COVID-19 e, em caso de 

necessidade, ligue 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 ligue para a linha 110, de modo a obter 

consultas médicas gratuitas, ou ainda, através do WhatsApp pelo número 84 

3318727 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, 21 de Setembro de 2020 
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Anexo – 1 

Distribuição de Casos Novos por Província e Sexo (Diário)  

Província Masculino Feminino Total 

Zambézia 3 7 10 

Tete 4 1 5 
Manica 1 1 2 

Gaza 5 2 7 
Maputo 

Província 
8 15 23 

Maputo Cidade 50 44 94 

Total 71 70 141 
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Anexo –2  

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

Faixa Etária Casos 

- 5 anos de idade 9 casos 

5-14 anos de idade 9 casos 

15-24 anos de idade 28 casos 

25-34 anos de idade 34 casos 

35-44 anos de idade 27 casos 

45-54 anos de idade 16 casos 

55-64 anos de idade 7 casos 

+ 65 anos de idade 6 casos 

Sem Informação 5 casos 

Total 141 casos 
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Anexo-3 

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 690 634 1+1* 54 

Niassa 188 117  71 

Nampula 576 444 5 127 

Zambézia 339 170 1 168 

Tete 182 114 2 66 

Manica 105 81 2 22 

Sofala 209 158 1 51 

Inhambane 144 103  41 

Gaza 276 179 2 97 

Província de Maputo 1253 918 3 464 

Cidade de Maputo 2950 820 27+3* 1965 

Total 6912 3738 44 3126 

*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 0 

Zambézia 1 0 1 
Tete 4 0 0 

Manica 0 0 0 

Sofala 6 0 0 
Inhambane 4 0 0 

Gaza 6 0 2 

Maputo 
Província 

2 0 0 

Maputo 
Cidade 

138 2 53 

Total 181 2 56 
 

Anexo-5 

Origem dos Casos Reportados e Recuperados de 18 a 21/09/2020 

 

Transmissão local Importados

18/09/2020 103 0 109

19/09/2020 273 0 118

20/09/2020 233 1 RSA- Moçambicano (Residente na Província de Inhambane)
2

21/09/2020 141 0 116

Total 750 1 345

Data
Local de Proveniência Recuperados

Casos confirmados

 


