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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䁛ID�䁠ā NO PA�S E NO MUNDO

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

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

cumulativo de 42.ā46.446 casos da CO䁛ID�䁠ā, dos quais 448.ā84 são casos

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

cumulativo de 䁠.䁠54.862 óbitos devido à CO䁛ID�䁠ā, dos quais 5.4ā䁠 nas últimas

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 3䁠.673.0䁠䁠 de

pessoas recuperadas da CO䁛ID�䁠ā, das quais 243.䁠60 nas últimas 24h.

No continente africano, de acordo com actualização diária do Centro de

Controlo de Doenças de África (CDC�África), até às 䁠0h do dia 25 de Outubro de

2020 havia o registo de um número cumulativo de 䁠.707.74䁠 casos da CO䁛ID�

䁠ā, dos quais 䁠䁠.456 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente

africano registou 223 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 4䁠.䁠45 óbitos

devido à CO䁛ID�䁠ā. Actualmente existem, em África, 䁠.3āā.238 pessoas

recuperadas da CO䁛ID�䁠ā, das quais 5.䁠44 nas últimas 24h.
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.6ā6.7䁠6 pessoas

rastreadas para a CO䁛ID�䁠ā nos diferentes pontos de entrada. Destas, 48.ā88

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

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.4ā3 contactos de casos positivos

estão em seguimento.

Até hoje, 25 de Outubro de 2020, no nosso País foram testados

cumulativamente 䁠80.557 casos suspeitos, dos quais 䁠.āā6 nas últimas 24 horas.

Dos novos casos suspeitos testados, 䁠.ā05 foram negativos e ā䁠 foram positivos

para CO䁛ID�䁠ā. Dos novos casos novos hoje reportados, oitenta e oito (88)

casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e três (3) casos são

estrangeiros. Destes, um (䁠) caso é de nacionalidade indiana, um (䁠) caso é de

nacionalidade bengali e um (䁠) caso é de nacionalidade britânica. Todos os

novos casos hoje reportados resultam de transmissão local.

Assim, o nosso País tem cumulativamente 䁠䁠.ā86 casos positivos registados,

dos quais 䁠䁠.682 casos são de transmissão local e 304 casos são importados.

Dos noventa e um (ā䁠) casos novos hoje reportados, cinquenta (54.ā%) casos

são do sexo masculino e quarenta e um (45.䁠%) casos são do sexo feminino. De

entre os novos casos hoje reportados, há a destacar três (3) casos que são

crianças menores de 5 anos de idade e três (3) casos que são indivíduos com

mais de 65 anos de idade. A faixa etária de 25�34 anos de idade registou vinte e

cinco (25) casos, correspondendo a 27.5% do total dos casos hoje reportados.

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

processo de mapeamento dos seus contactos.
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A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (56), correspondendo a

6䁠.5% do total dos casos novos hoje reportados em todo o país, seguida pelas

províncias de Maputo e Cabo�Delgado, com catorze casos (䁠5.4%) cada.

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 400 pacientes

internados, dos quais 53 estão actualmente nos Centros de Internamento de

CO䁛ID�䁠ā e em outras Unidades Hospitalares (ā2.5% destes 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 dez (䁠0) altas e três (3) novos

internamentos hospitalares, todos na Cidade de Maputo.

Gostaríamos de informar que registamos mais nove (ā) casos totalmente

recuperados da CO䁛ID�䁠ā. Todos os casos recuperados hoje reportados

ocorreram na Província de Inhambane e trata�se de indivíduos de nacionalidade

moçambicana.

Actualmente, ā.253 (77.2%) indivíduos previamente infectados pelo novo

coronavírus estão totalmente recuperados da doença.

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

coronavírus, na Cidade de Maputo. Trata�se de um (䁠) paciente do sexo

masculino, de 25 anos de idade e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu

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

internamento em uma unidade hospitalar na Cidade de Maputo.

O caso foi notificado nos dia 䁠䁠/䁠0/20 e o óbito foi declarado no dia

24/䁠0/2020.
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Até o momento, Moçambique registou um cumulativo de oitenta e seis (86)

óbitos devido à CO䁛ID�䁠ā.

Neste momento, o País tem 2.643 casos activos da CO䁛ID�䁠ā.
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Informação Adicional

Queremos mais uma vez usar desta plataforma de comunicação para lembrar

que o país está a atravessar um período crítico em termos de saúde pública. A

cada dia temos observado um aumento de casos positivos da CO䁛ID�䁠ā que

têm como consequência, o aumento do número de pessoas hospitalizadas e

que, em alguns casos, têm como desfecho a perda de vida.

São indicadas como pessoas de risco para a infecção pela CO䁛ID�䁠ā aquelas que

têm idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos ou que sofram de

diabetes, hipertensão, cancro, HI䁛, tuberculose, asma e mulheres grávidas.

Essas pessoas que fazem parte do grupo de risco de contrair a CO䁛ID�䁠ā devem:

 Evitar aglomerados de pessoas e saídas de casa desnecessárias;

 Seguir rigorosamente com todas as medidas de prevenção para a CO䁛ID�

䁠ā emanadas pelo Ministério de Saúde.

Maputo, 25 de Outubro de 2020

DÚ䁛IDAS E IN�ORMACÕES SOBRE A CO䁛ID�䁠ā

ALÔ 䁛IDA: 䁠4ā0 ou 82 䁠4ā (Tmcel), 84 䁠46 (䁛odaCom) ou 䁠4ā0 (Movitel)
PENSA: *660# para esclarecimento de dúvidas
LINHA SAÚDE PARA CONSULTA MÉDICA: 䁠䁠0 (grátis para todas as redes)
�ICA ATENTO: 8433䁠8727 (whatsapp)
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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

85 473 558 544 14

Niassa 9 0 9 8 1

Nampula 89 25 114 112 2

Zambézia 81 0 81 80 1

Tete 32 72 104 104 0

Manica 17 0 17 17 0

Sofala 174 52 226 226 0

Inhambane 22 0 22 22 0

Gaza 17 0 17 14 3

Maputo-
Província

148 0 148 134 14

Maputo-
Cidade

222 478 700 644 56

TOTAL 896 1.100 1.996 1.905 91
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Anexo – 2

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

Província Masculino �eminino Total

Cabo�Delgado 䁠0 4 䁠4

Niassa 0 䁠 䁠
Nampula 0 2 2

⺁ambézia 䁠 0 䁠

Gaza 3 0 3
Maputo�
Província 6 8 䁠4

Maputo Cidade 30 26 56
Total 50 4䁠 ā䁠

Anexo –3

Resumo Diário de Casos por �aixa Etária

�aixa Etária Casos

� 5 Amos de idade 3 casos

5�䁠4 anos de idade 6 casos

䁠5�24 anos de idade 䁠2 casos

25�34 anos de idade 25 casos

35�44 anos de idade 䁠ā casos

45�54 anos de idade 䁠0 casos

55�64 anos de idade 5 casos

+ 65 anos de idade 3 casos

Sem Informação 8 casos

Total ā䁠 casos
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Anexo�4

Resumo Nacional

Província Casos

Positivos

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos

Cabo Delgado 784 7䁠5 䁠+䁠* 67

Niassa 24ā 226 23

Nampula 604 580 6 䁠8

⺁ambézia 7ā0 784 䁠 6

Tete 402 372 3 28

Manica 䁠33 䁠07 2 24

Sofala 367 28ā 䁠 78

Inhambane 283 274 䁠 8

Gaza 40䁠 355 2 4ā

Província de Maputo 2.䁠䁠0 䁠.80䁠 4 434

Cidade de Maputo 5.863 3.750 65+3* 䁠.ā08

Total 䁠䁠.ā86 ā.253 86 2.643

*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 5 0 0 0 0
Nampula 䁠ā 0 0 0 0
⺁ambézia 2 0 0 0 䁠

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 7 0 0 0 0
Maputo
Província

5 0 0 0 3

Maputo
Cidade 347 䁠0 3 䁠 4ā

Total 400 䁠0 3 䁠 53
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