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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 �0 de Outubro de 2020, houve registo de um número

cumulativo de 37.478.3�5 casos da CO�ID���, dos quais 343.274 são casos

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

cumulativo de �.077.630 óbitos devido à CO�ID���, dos quais 4.575 nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 28.��8.536 de

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 208.27� 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 �� de Outubro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.56�.680 casos da CO�ID�

��, dos quais �3.4�8 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 275 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 38.��6 óbitos

devido à CO�ID���. Actualmente existem, em África, �.2�7.625 pessoas

recuperadas da CO�ID���, das quais 5.3�� nas últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.525.3�� pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 44.657

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 6.653 pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.3�3 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, �� de Outubro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente �53.��5 casos suspeitos, dos quais �3� nas últimas 24 horas.

Dos novos casos suspeitos testados, 782 foram negativos e �57 foram positivos

para CO�ID���. Dos novos casos hoje reportados, cento e cinquenta e cinco

(�55) casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois (2) casos são

indivíduos estrangeiros. Destes, um (�) caso é indivíduo de nacionalidade norte�

americana e um (�) caso é indivíduo de nacionalidade paquistanesa. Todos os

cento e cinquenta e sete (�57) novos casos hoje reportados resultam de

transmissão local.

Hoje, �� de Outubro de 2020, o nosso país ultrapassou a barreira de �0.000

casos devido à CO�ID���, com o diagnóstico de mais �57 novos casos nas

últimas 24h00.

Assim, o nosso País tem cumulativamente �0.00� casos positivos registados,

dos quais �.702 casos são de transmissão local e 2�� são importados.

Dos cento e cinquenta e sete (�57) casos novos hoje reportados, oitenta e nove

(56.7%) são do sexo masculino e sessenta e oito (43.3%) são do sexo feminino.

Destes, cinco (5) casos são crianças menores de 5 anos de idade e sete (7) casos

são indivíduos com mais de 65 anos de idade.
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A faixa etária de 25�34 anos de idade registou quarenta (40) casos,

correspondendo a 25.5% do total dos casos hoje reportados. Os casos hoje

reportados encontram�se em isolamento domiciliar e decorre o processo de

mapeamento dos seus contactos.

A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (��2), correspondendo

a 7�.3% do total dos casos reportados hoje em todo o país, seguida pela

Província de Maputo, com vinte e oito casos (�7.8%).

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 276 pacientes

internados, dos quais 43 encontram�se actualmente internados nos Centros de

Isolamento de CO�ID��� e em outras Unidades Hospitalares. Maior parte dos

pacientes encontra�se na Cidade de Maputo. Os pacientes internados padecem

de patologias crónicas diversas, sendo que as mais frequentes são a hipertensão

arterial e as diabetes.

Nas últimas 24h registamos uma (�) alta e dois (2) novos internamentos

hospitalares, todos na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais cento e trinta e cinco (�35) casos

totalmente recuperados da CO�ID���: um (�) caso na Província da ⺁ambézia,

trinta e um (3�) casos na Cidade de Maputo e cento e três (�03) casos na

Província de Maputo. Todos os cento e trinta e cinco (�35) casos recuperados

hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana.

Actualmente, 7.338 (73.4%) indivíduos previamente infectados pelo novo

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

coronavírus, na Cidade de Maputo. Trata�se de um paciente de 67 anos de

idade, do sexo feminino e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu para

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

internamento numa unidade hospitalar da Cidade de Maputo. O caso foi

notificado no dia 3/�0/2020 e o óbito foi declarado no dia �0/�0/2020.

Moçambique conta, actualmente, com setenta e um (7�) óbitos devido à

CO�ID���.

Neste momento, o País tem 2.588 casos activos da CO�ID���.
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Informação Adicional

A saúde de uma comunidade depende de cada um de nós.

O não cumprimento das medidas de prevenção emanadas pelo Ministério da

Saúde por cada indivíduo pode afectar a si próprio, sua família, sua comunidade

e por fim o seu país, Moçambique. Sejamos todos bons Promotores de Saúde,

seguindo correctamente as medidas de prevenção contra a CO�ID���,

nomeadamente:

 O uso correcto da máscara sempre que sair de casa;

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

desinfectante à base de álcool a 70%;

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

"�";

 O distanciamento físico mínimo de �,5 metros, entre as pessoas.

Continuemos atentos aos sinais e sintomas da CO�ID��� e, em caso de

necessidade, 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 a plataforma PENSA ou ligue para a linha ��0, de modo a obter

consultas médicas gratuitas, ou ainda, através do WhatsApp 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, �� de Outubro de 2020
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Anexo-1

Distribuição Diária da Origem das Amostras Testadas e Resultados por
Província

PROVÍNCIA TESTES
SECTOR
PÚBLICO

TESTES
SECTOR
PRIVADO

TOTAL
TESTADOS

RESULTADOS

NEGATIVOS

RESULTADOS

POSITIVOS

Cabo-
Delgado

86 0 86 86 0

Niassa 40 0 40 40 0

Nampula 1 0 1 1 0

Zambézia 8 0 8 6 2

Tete 11 0 11 6 5

Manica 10 0 10 10 0

Sofala 42 0 42 42 0

Inhambane 10 0 10 6 4

Gaza 20 0 20 14 6

Maputo-
Província

284 0 284 256 28

Maputo-
Cidade

427 0 427 315 112

TOTAL 939 0 939 782 157
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Anexo – 2

Distribuição Diária de Casos Novos por Província e Sexo (Diário)

Província Masculino �eminino Total
⺁ambézia 2 0 2

Tete � 4 5
Inhambane 4 0 4

Gaza 3 3 6
Maputo�
Província �6 �2 28

Maputo Cidade 63 4� ��2
Total 8� 68 �57

Anexo –3

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 anos de idade 5 casos

5��4 anos de idade 4 casos

�5�24 anos de idade �4 casos

25�34 anos de idade 40 casos

35�44 anos de idade 38 casos

45�54 anos de idade �� casos

55�64 anos de idade 2� casos

+ 65 anos de idade 7 casos

Sem Informação � casos

Total �57 casos
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Anexo�4

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 726 678 �+�* 46

Niassa 236 �47 8�

Nampula 587 56� 5 2�

⺁ambézia 7�� 680 � 3�

Tete 360 334 3 24

Manica ��2 �07 2 3

Sofala 27� 232 � 3�

Inhambane 264 245 � �8

Gaza 368 328 2 43

Província de Maputo �7�0 �4�8 4 5��

Cidade de Maputo 4656 2608 5�+3* �755

Total �0.00� 7338 7� 2588

*4 Óbitos por outras causas.
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Anexo�5

Informação Sobre Casos Internados

Província
Cumulativo
de Casos
Internados

Altas nas
Últimas 24
Horas

Internamentos
nas Últimas
24 Horas

Óbitos nas
Últimas 24
Horas

Casos
Actualmente
Internados

Niassa 0 0 0 0 0
Cabo Delgado 3 0 0 0 0
Nampula �8 0 0 0 0
⺁ambézia � 0 0 0 0

Tete 5 0 0 0 �

Manica 0 0 0 0 0

Sofala 6 0 0 0 0
Inhambane 4 0 0 0 0

Gaza 6 0 0 0 0
Maputo
Província

2 0 0 0 0

Maputo
Cidade 23� � 2 � 42

Total 276 � 2 � 43
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