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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 

 

 

 

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

até às 24h do dia 28 de Outubro de 2020, houve registo de um número 

cumulativo de 44.775.984 casos da COVID-19, dos quais 523.307 são casos 

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

cumulativo de 1.179.239 óbitos devido à COVID-19, dos quais 7.760 nas últimas 

24h. Actualmente existe, em todo o mundo, um cumulativo de 32.728.561 de 

pessoas recuperadas da COVID-19, das quais 281.056 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 29 de Outubro de 

2020 havia o registo de um número cumulativo de 1.748.335 casos da COVID-

19, dos quais 11.836 registados nas últimas 24h. Nas últimas 24h, o continente 

africano registou 360 óbitos tendo ficado com um cumulativo de 42.151 óbitos 

devido à COVID-19. Actualmente existem, em África, 1.430.558 pessoas 

recuperadas da COVID-19, das quais 7.216 nas últimas 24h. 
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Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.734.876 pessoas 

rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 49.646 

foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.980 pessoas 

observam ainda a quarentena domiciliar e 2.578 contactos de casos positivos 

estão em seguimento.  

Até hoje, 29 de Outubro de 2020, no nosso País foram testados 

cumulativamente 185.273 casos suspeitos, dos quais 989 nas últimas 24 horas.  

Dos novos casos suspeitos testados, 879 foram negativos e 110 foram positivos 

para COVID-19. Dos novos casos hoje reportados, cento e sete (107) casos são 

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

Destes, um (1) caso é indivíduo de nacionalidade portuguesa e dois (2) casos 

são indivíduos de nacionalidade chinesa. Todos os cento e dez (110) novos 

casos hoje reportados resultam de transmissão local.  

 

Assim, o nosso País tem cumulativamente 12.525 casos positivos registados, 

dos quais 12.221 casos são de transmissão local e 304 casos são importados.  

 

Dos cento e dez (110) casos novos hoje reportados, sessenta e três (57.3%) 

casos são do sexo masculino e quarenta e sete (42.7%) casos são do sexo 

feminino. De entre os novos casos hoje reportados, há a destacar dois (2) casos 

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

com mais de 65 anos de idade. A faixa etária de 35-44 anos de idade registou 

vinte e oito (28) 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.  
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A Cidade de Maputo registou o maior número de casos (58), correspondendo a 

52.7% do total dos casos novos hoje reportados em todo o país, seguida pela 

Província de Maputo, com vinte e dois casos (20%).  

 

Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 452 pacientes 

internados, dos quais 50 estão actualmente nos Centros de Internamento de 

COVID-19 e em outras Unidades Hospitalares (94% destes pacientes 

encontram-se na Cidade de Maputo). Dos pacientes actualmente internados, 32 

são do sexo masculino (64%) e 18 são do sexo Feminino (36%).  

 

Destes, um (1) é criança menor de 1 ano de idade (2%), três (3) estão na faixa 

etária de 5-14 anos (6%), três (3) estão na faixa etária de 25-34 anos de idade 

(6%), sete (7) estão na faixa etária de 35-44 anos de idade (14%), onze (11) 

estão na faixa etária de 45-59 anos de idade (22%) e 25 são indivíduos com 

idade igual ou superior a 60 anos (50%). Dos indivíduos internados, vinte e sete 

(27) estão em estado moderado (54%), dezanove (19) estão em estado grave 

(38%) e quatro (4) estão em estado crítico (8%).  

Os pacientes internados padecem de patologias crónicas diversas, sendo que as 

mais frequentes são a hipertensão arterial (41%) e as diabetes (35.9%).  

Nas últimas 24h registamos três (3) altas e quatro (4) novos internamentos 

hospitalares, todos na Cidade de Maputo. 

 

Gostaríamos de informar que registamos mais duzentos e dezasseis (216) casos 

totalmente recuperados da COVID-19: treze (13) casos na Província de 

Nampula, dezasseis (16) casos na Província da Zambézia, dois (2) casos na 

Província de Inhambane, cento e dezoito (118) casos na Província de Maputo e 

sessenta e sete (67) casos na Cidade de Maputo. Dos casos recuperados hoje 
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anunciados, duzentos e catorze (214) casos são indivíduos de nacionalidade 

moçambicana e dois (2) casos são estrangeiros. Destes, um (1) caso é indivíduo 

de nacionalidade indiana e um (1) caso é indivíduo de nacionalidade brasileira. 

 

Actualmente, 10.001 (79.8%) indivíduos previamente infectados pelo novo 

coronavírus estão totalmente recuperados da doença. 

 

Até o momento, Moçambique registou um cumulativo de noventa e um (91) 

óbitos devido à COVID-19. 

 

Neste momento, o País tem 2.429 casos activos da COVID-19. 
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Informação Adicional  

Queremos, mais uma vez, usar desta plataforma de comunicação para assinalar 

que hoje, 29 de Outubro, celebra-se o Dia Mundial de Sal Iodado. Este ano a 

efeméride é comemorada sob o lema Escolha Sal Iodado, Pela Sua Saúde e da 

sua Família.  

A efeméride é celebrada em contexto de pandemia da COVID-19 e ganha 

relevância pelo facto de que uma boa alimentação, que contenha mais 

nutrientes é sinónimo de mais saúde e garante a fortificação do nosso sistema 

imunológico para enfrentar a COVID-19 sem ter sintomas graves e morrer. 

Para garantir o fortalecimento do sistema de defesa do nosso corpo 

(imunidade), procure fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada, 

comendo pelo menos um alimento de cada grupo alimentar (construtores, 

reguladores e energéticos).  

O Sal Iodado pode ser encontrado:  

 Nos alimentos do mar e em todos alimentos de origem animal 

(construtores) como (peixe, camarão, caranguejo, ovo, leite e seus 

derivados, etc); 

   Nos alimentos reguladores (vegetais que crescem em solos ricos em 

iodo como couve, espinafre, cenoura, alho e é um sal mineral); 

 

Maputo, 29 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 

REALIZADOS   

RESULTADOS 

NEGATIVOS 

RESULTADOS 

POSITIVOS 

Cabo-Delgado 82 69 13 

Niassa 20 20 0 

Nampula 144 144 0 

Zambézia 65 62 3 

Tete 80 71 9 

Manica 91 89 2 

Sofala 29 29 0 

Inhambane 2 1 1 

Gaza 23 21 2 

Maputo-Província 195 173 22 

Maputo-Cidade 258 200 58 

TOTAL 989 879 110 
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Anexo – 2 

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

Província Masculino Feminino Total 

Cabo-Delgado 6 7 13 

Zambézia 2 1 3 

Tete 6 3 9 

Manica 2 0 2 

Inhambane 0 1 1 

Gaza 2 0 2 

Maputo-
Província 

12 10 22 

Maputo Cidade 33 25 58 
Total 63 47 110 

 

 

Anexo –3 

Resumo Diário de Casos por Faixa Etária 

Faixa Etária Casos 

- 5 Anos de idade 2 casos 

5-14 anos de idade 8 casos 

15-24 anos de idade 16 casos 

25-34 anos de idade 23 casos 

35-44 anos de idade 28 casos 

45-54 anos de idade 11 casos 

55-64 anos de idade 9 casos 

+ 65 anos de idade 6 casos 

Sem Informação 7 casos 

Total 110 casos 
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Anexo-4  

Resumo Nacional  

Província Casos 

Positivos 

Casos Recuperados Óbitos Casos Activos 

Cabo Delgado 815 724 2+1* 88 

Niassa 249 226  23 

Nampula 604 593 6 5 

Zambézia 813 800 1 13 

Tete 418 400 3 16 

Manica 143 107 2 34 

Sofala 401 332 1 69 

Inhambane 290 277 1 12 

Gaza 423 355 2 71 

Província de Maputo 2.230 1.989 5 238 

Cidade de Maputo 6.139 4.198 68+3* 1860 

Total 12.525 10.001 91 2.429 

*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 1 0 0 0 0 

Cabo Delgado 7 0 0 0 0 

Nampula 19 0 0 0 0 

Zambézia 2 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 7 0 0 0 0 

Maputo 
Província 

5 0 0 0 3 

Maputo 
Cidade 

396 3 4 0 47 

Total 452 3 4 0 50 
 
 
Anexo-6  
 
Origem dos Casos Reportados e Recuperados de 27/10 a 29/10/2020 

 

Transmissão local   Importados

27/10/2020 112 0 28

28/10/2020 142 0 503

29/10/2020 113 0 216

Total 367 0 747

Data
Recuperados

Casos confirmados

 


