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Jornal Domingo
País regista mais um óbito por Covid-19
Dados avançados pelo Ministério da Saúde, ontem dia 08 de Agosto, indicam a
ocorrência de mais um óbito de paciente infectado pelo novo coronavírus, na cidade
de Maputo. Página 25

Jornal O País

COVID-19 em Moçambique: mais um óbito em
Maputo
O país registou mais um óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus, na
Cidade de Maputo. Trata-se de um indivíduo de nacionalidade moçambicana, de 42
anos de idade. Foi admitida na Unidade dos Cuidados Intensivos do Hospital Central
de Maputo (HCM) no dia 12/07/2020 com um quadro de doença crónica grave. Um
dia depois recebeu resultado positivo para SARS Cov2 e foi transferida para o Centro
de Isolamento do Hospital da Polana Caniço no dia 16/07/2020. Durante o período em
que esteve internada não registou melhorias no seu estado clínico. Foi declarada óbito
às 10h30 de hoje.
http://opais.sapo.mz/covid19-em-mocambique-mais-um-obito-em-maputo

Jornal a Verdade

Sexto óbito pela Covid-19 na Cidade de Maputo onde
existem mais de meio milhar de infectados
Faleceu na manhã deste sábado (08) mais uma cidadã com o novo coronavírus na
Cidade de Maputo, foi o sexto óbito pela pandemia na capital moçambicana que
continua a ser o epicentro da covid-19 em Moçambique e onde existem mais de meio
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milhar de infectados. http://www.verdade.co.mz/sexto-obito-pela-covid-19-na-cidadede-maputo-onde-existem-mais-de-meio-milhar-deinfectados/?fbclid=IwAR2YvYX3Bv40Bw7Q2spKDh9LLdLnpf8Yb1BSd3xjfV9CoDsOEH0s7IlcHE

Rádio Moçambique

País regista décimo óbito por Covid-19 e 28 novos
casos positivos
Um comunicado do ministério da Saúde indica que o país registou mais vinte e oito
novos casos positivos da Covid-19. Com estes novo casos reportados, este sábado
pelo Ministério da Saúde, eleva para dois mil duzentos e quarenta e um o número de
pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. A nota indica ainda que
Moçambique conta com um cumulativo de cinquenta e dois indivíduos internados
devido a Covid-19, dos quais onze continuam nos centros de isolamento hospital.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12412-pais-registadecimo-obito-por-covid-19-e-28-novos-casos-positivos.html

Miramar
Moçambique regista mais um óbito e 28 casos de
covid-19
Subiu para 16 o número de vítimas mortais provocadas pela Covid-19 em
Moçambique, com o registo hoje de mais um óbito em uma paciente de 42 anos, que
estava internada no Centro de Isolamento do Hospital da Polana Caniço, na cidade de
Maputo. Nas últimas 24 horas o país testou 861 amostras, sendo que destas 28
revelaram-se positivas para Covid-19 e as restantes 833 negativas.
Moçambique tem agora um cumulativo de 2241 casos registados de Covid-19 e conta
actualmente com 832 indivíduos recuperados da pandemia. FALA MOÇAMBIQUE
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