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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 

Estimados profissionais de Comunicação Social 

Prezados ouvintes e telespectadores 

 

Gostaríamos de iniciar a nossa Comunicação de hoje, manifestando a nossa 

preocupação em relação aos casos que resultaram em óbito devido a COVID-19 

no presente mês de Outubro nos sugerem que a idade é um factor a ter em 

conta, tanto no risco de contrair a doença e sofrer complicações como na 

possibilidade de vir a perder a vida. Dos 27 casos que resultaram em óbito no 

mês de Outubro, dezasseis (16) casos, correspondendo a 59.3%, tinham idade 

igual ou superior a 60 anos de idade.  
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Por isso, reiteramos o apelo para que se preste atenção especial em termos de 

adopção de medidas de prevenção à COVID-19 a pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos ou que sofram de qualquer doença crónica e da população 

como um todo. 

 

Lembramos que são indicadas como pertencendo ao grupo de risco para a 

infecção pela COVID-19, pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, 

doentes crónicos tais como, hipertensos, diabéticos, HIV, cancro, tuberculose, 

asma, indivíduos fumantes e mulheres grávidas. E, no nosso contexto, todas as 

pessoas que frequentam locais com aglomeração de pessoas, como vendedores 

de mercados e grupos de jovens, suscitam especial atenção porque têm o 

potencial de transportar a doença para o seio familiar, onde se coloca em risco 

a pessoa idosa.  

 

Relativamente à situação da COVID-19 à escala planetária à nível global, de 

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

às 24h do dia 25 de Outubro de 2020, houve registo de um número cumulativo 

de 43.346.888 casos da COVID-19, dos quais 400.442 são casos novos 

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

de 1.159.097 óbitos devido à COVID-19, dos quais 4.235 nas últimas 24h. 

Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 31.905.975 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 232.964 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 26 de Outubro de 

2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.716.864 casos da COVID-

19, dos quais 9.123 registados nas últimas 24h.  
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Nas últimas 24h, o continente africano registou 117 óbitos tendo ficado com 

um cumulativo de 41.262 óbitos devido à COVID-19. Actualmente existem, em 

África, 1.406.528 pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 7.290 nas 

últimas 24h. 

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.716.143 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 49.275 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.880 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.459 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

Até hoje, 26 de Outubro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 181.772 casos suspeitos, dos quais 1.215 nas últimas 24 

horas.  

Dos novos casos suspeitos testados, 1.040 foram negativos e 175 foram 

positivos para COVID-19. Dos novos casos novos hoje reportados, cento e 

setenta e quatro (174) casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 

um (1) caso é estrangeiro, de nacionalidade cubana. Todos os novos casos hoje 

reportados resultam de transmissão local.  

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 12.161 casos positivos registados, 

dos quais 11.857 casos são de transmissão local e 304 casos são importados.  

 

Dos cento e setenta e cinco (175) casos novos hoje reportados, noventa e 

quatro (53.7%) casos são do sexo feminino e oitenta e um (46.3%) casos são do 

sexo masculino. De entre os novos casos hoje reportados, há a destacar três (3) 

casos que são crianças menores de 5 anos de idade e nove (9) casos que são 

indivíduos com mais de 65 anos de idade.  
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A faixa etária de 35-44 anos de idade registou cinquenta e um (51) casos, 

correspondendo a 29.1% do total dos casos hoje reportados. Os casos hoje 

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

mapeamento dos seus contactos.  

 

A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (108), correspondendo 

a 61.7% do total dos casos novos hoje reportados em todo o país, seguida pela 

Províncias de Maputo, com quarenta e oito casos (27.4%) cada.  

 

Gostaríamos de aproveitar este momento para, em nome do Ministério da 

Saúde, reconhecer o papel dos colegas que estão na linha da frente na luta 

contra a pandemia da COVID-19 em Moçambique.   

 

O sector continua a fazer um grande esforço para melhorar a prestação de 

serviços de saúde e a disponibilização de equipamento de protecção individual 

para todos seus profissionais. Não obstante a melhoria da capacidade de 

resposta do Sistema Nacional de Saúde, reiteramos o apelo, mais uma vez, para 

que cada um de nós, enquanto membros da sociedade moçambicana, 

continuemos a observar as medidas de prevenção e combate individual da 

COVID-19. 

 

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 408 pacientes 

internados, dos quais 54 estão actualmente nos Centros de Internamento de 

COVID-19 e em outras Unidades Hospitalares (92.6% destes pacientes encontra-

se na Cidade de Maputo). 
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Dos pacientes internados actualmente, 32 são do sexo masculino (59.3%) e 22 

são do sexo feminino (40.7%). Destes, 1 é criança menor de 1 ano de idade 

(1.9%), 3 estão na faixa etária de 5 a 14 anos (5.6%), 1 está na faixa etária de 15-

24 anos de idade (1.9%), 4 estão na faixa etária de 25 a 34 anos de idade (7.4%), 

8 estão na faixa etária de 35-44 anos de idade (14.8%), 11 estão na faixa etária 

de 45-59 anos de idade (20.4%) e 26 são indivíduos com idade igual ou superior 

a 60 anos (48%).   

Dos indivíduos internados, 30 estão em estado moderado (55.6%), 21 estão em 

estado grave (38.6%) e 3 estão em estado crítico (5.6%). Os pacientes 

internados padecem de patologias crónicas diversas, sendo que as mais 

frequentes são a hipertensão arterial (47.2%) e as diabetes (27.8%). Nas últimas 

24h registamos cinco (5) altas e oito (8) novos internamentos hospitalares, 

todos na Cidade de Maputo. 

 

Gostaríamos de informar que registamos mais um (1) caso totalmente 

recuperados da COVID-19, que ocorreu na Província de Inhambane e trata-se 

de indivíduos de nacionalidade moçambicana. 

Actualmente, 9.254 (76.1%) 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, na Cidade de Maputo. Trata-se de pacientes do sexo 

masculino, de 36 e 83 anos de idade e ambos de nacionalidade moçambicana, 

que evoluíram para óbito após o agravamento do seu estado clínico, durante o 

período de internamento em uma unidade hospitalar na Cidade de Maputo.  

Os casos foram notificados nos dias 23/10/20 e 25/10/2020 e os óbitos foram 

declarados nos dias 25/10/2020 e 26/10/2020.  
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Até o momento, Moçambique registou um cumulativo de oitenta e oito (88) 

óbitos devido à COVID-19. 

 

Neste momento, o País tem 2.815 casos activos da COVID-19.  

 

 

Maputo, 26 de Outubro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÚVIDAS E INFORMACÕES SOBRE A COVID-19 
 
ALÔ VIDA:  1490 ou 82 149 (Tmcel), 84 146 (VodaCom) ou 1490 (Movitel) 
PENSA: *660# para esclarecimento de dúvidas 
LINHA  SAÚDE PARA CONSULTA MÉDICA: 110 (grátis para todas as redes) 
FICA ATENTO: 843318727 (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 

1 0 1 1 0 

Niassa 2 0 2 2 0 

Nampula 23 0 23 23 0 

Zambézia 290 0 290 284 6 

Tete 39 0 39 39 0 

Manica 15 0 15 11 4 

Sofala 92 0 92 87 5 

Inhambane 42 0 42 40 2 

Gaza 80 0 80 78 2 

Maputo-

Província 

308 0 308 260 48 

Maputo-

Cidade 

323 0 323 215 108 

TOTAL 1.215 0 1.215 1.040 175 
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Anexo – 2 

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

Província Masculino Feminino Total 

Zambézia 4 2 6 

Manica 2 2 4 

Sofala 2 3 5 

Inhambane 1 1 2 

Gaza 0 2 2 

Maputo-
Província 

18 30 48 

Maputo Cidade 54 54 108 
Total 81 94 175 

 

Anexo –3 

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

Faixa Etária Casos 

- 5 Amos de idade 3 casos 

5-14 anos de idade 11 casos 

15-24 anos de idade 28 casos 

25-34 anos de idade 37 casos 

35-44 anos de idade 51 casos 

45-54 anos de idade 16 casos 

55-64 anos de idade 16 casos 

+ 65 anos de idade 9 casos 

Sem Informação 4 casos 

Total 175 casos 
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Anexo-4  

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 784 715 1+1* 67 

Niassa 249 226  23 

Nampula 604 580 6 18 

Zambézia 796 784 1 12 

Tete 402 372 3 28 

Manica 137 107 2 28 

Sofala 372 289 1 83 

Inhambane 285 275 1 9 

Gaza 403 355 2 51 

Província de Maputo 2.158 1.801 4 482 

Cidade de Maputo 5.971 3.750 67+3* 2.014 

Total 12.161 9.254 88 2.815 

*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 19 0 0 0 0 

Zambézia 2 0 0 0 1 
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 

355 5 8 2 50 

Total 408 5 8 2 54 

 

Anexo-6 

Origem dos Casos Reportados e Recuperados de 23/10 a 26/10/2020 
 

Transmissão local Importados

23/10/2020 189 0 8

24/10/2020 146 1 1 RSA Moçambicana (Residente em Maputo Cidade) 10

25/10/2020 91 0 9

26/10/2020 175 1

Total 601 1 28

Data
Local de Proveniência Recuperados

Casos confirmados

 

 


