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REPÚBLICA DEMOÇAMBIQUE
_____________

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

COMUNICADO DE IMPRENSA � ACTUALI�AÇÃO DA IN�ORMAÇÃO SOBRE A

CO�ID��� NO PAS E NO MUNDO

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

até às 24h do dia �6 de Outubro de 2020, houve registo de um número

cumulativo de 3�.5�6.45� casos da CO�ID���, dos quais 4�4.352 são casos

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

cumulativo de �.�0�.267 óbitos devido à CO�ID���, dos quais 6.2�� nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 2�.66�.765 de

pessoas recuperadas da CO�ID���, das quais 280.407 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 �7 de Outubro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de �.622.455 casos da CO�ID�

��, dos quais �.444 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou �8� óbitos tendo ficado com um cumulativo de 3�.584 óbitos

devido à CO�ID���. Actualmente existem, em África, �.337.�64 pessoas

recuperadas da CO�ID���, das quais 6.256 nas últimas 24h.



2

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.60�.4�5 pessoas

rastreadas para a CO�ID��� nos diferentes pontos de entrada. Destas, 45.�5�

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.6�8 pessoas

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.4�8 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, �7 de Outubro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente �65.67� casos suspeitos, dos quais �.3�0 nas últimas 24 horas.

Dos novos casos suspeitos testados, �.2�5 foram negativos e �5 foram positivos

para CO�ID���. Todos os noventa e cinco (�5) novos casos hoje reportados são

indivíduos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local.

Assim, o nosso País tem cumulativamente �0.707 casos positivos registados,

dos quais �0.408 casos são de transmissão local e 2�� casos são importados.

Dos noventa e cinco (�5) casos novos hoje reportados, cinquenta e dois (54.7%)

casos são do sexo masculino e quarenta e três (45.3%) são do sexo feminino.

Destes, três (3) casos são crianças menores de 5 anos de idade e dois (2) casos

são indivíduos com mais de 65 anos de idade. A faixa etária de 25�34 anos de

idade registou trinta e dois (32) casos, correspondendo a 33.7% do total dos

casos hoje reportados.

Os casos hoje reportados encontram�se em isolamento domiciliar e decorre o

processo de mapeamento dos seus contactos.

A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (54), correspondendo a

56.8% do total dos casos reportados hoje em todo o país, seguida pela Província

de Maputo, com trinta e sete casos (38.�%).
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 306 pacientes

internados. Destes, 40 pacientes encontram�se actualmente internados nos

Centros de Internamento de CO�ID��� e em outras Unidades Hospitalares. E a

maior parte dos pacientes está na Cidade de Maputo. Estes pacientes padecem

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

arterial e as diabetes.

Nas últimas 24h registamos um total de quatro (4) altas hospitalares e sete (7)

novos internamentos hospitalares, todos na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais dez (�0) casos totalmente

recuperados da CO�ID���. Todos os dez (�0) casos recuperados hoje

reportados ocorreram na Província da �ambézia e são indivíduos de

nacionalidade moçambicana.

Actualmente, 8.272 (77.3%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

Queremos lamentar o registo de um (�) óbito em paciente infectado pelo novo

coronavírus, na Cidade de Maputo. Trata�se de um paciente de 53 anos de

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

óbito após o agravamento do seu estadso clínico durante o período de

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

notificado no dia �3/�0/2020 e o óbito foi declarado no dia �6/�0/2020,

Moçambique conta, actualmente, com setenta e quatro (74) óbitos devido à

CO�ID���.

Neste momento, o País tem 2.357 casos activos da CO�ID���.
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Informação Adicional

Nos Procedimentos de Desconfinamento para as Confissões Religiosas no

Contexto da Pandemia da CO�ID���, recomendamos às Confissões Religiosas

que adiem as celebrações, actividades, encontros, reuniões e outros eventos de

culto que implicam a aglomeração de pessoas quando não for possível cumprir

as medidas de mitigação de transmissão da CO�ID���.

Lembrar que, durante os cultos religiosos está suspensa a realização dos

seguintes eventos,:

 Imposição das mãos;

 Baptismo;

 Santa Ceia;

 Eucaristia;

 �igílias.

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, �7 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

87 0 87 87 0

Niassa 10 0 10 7 3

Nampula 75 0 75 75 0

Zambézia 56 0 56 56 0

Tete 20 0 20 19 1

Manica 9 0 9 9 0

Sofala 114 0 114 114 0

Inhambane 19 0 19 19 0

Gaza 59 0 59 59 0

Maputo-
Província

251 0 251 214 37

Maputo-
Cidade

610 0 610 556 54

TOTAL 1310 0 1310 1215 95
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Anexo – 2

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

Província Masculino �eminino Total

Niassa 3 0 3

Tete � 0 �
Maputo�
Província �2 25 37

Maputo Cidade 36 �8 54
Total 52 43 �5

Anexo –3

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 anos de idade 3 casos

5��4 anos de idade 4 casos

�5�24 anos de idade 23 casos

25�34 anos de idade 32 casos

35�44 anos de idade �6 casos

45�54 anos de idade 7 casos

55�64 anos de idade 3 casos

+ 65 anos de idade 2 casos

Sem Informação 5 casos

Total �5 casos
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Anexo�4

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 746 700 �+�* 44

Niassa 242 �67 75

Nampula 60� 56� 5 35

�ambézia 74� 742 � 7

Tete 386 34� 3 43

Manica ��� �07 2 �0

Sofala 330 232 � �8

Inhambane 265 257 � 7

Gaza 370 345 2 28

Província de Maputo �842 �527 4 520

Cidade de Maputo 5057 32�3 54+3* �4�0

Total �0707 8272 74 2357

*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 �� 0 0 0 �
�ambézia � 0 0 0 0

Tete 5 0 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 260 4 7 � 3�

Total 306 4 7 � 40
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