DIRECÇÃO DE FORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Clipping Diário de Noticias
Data: 11.08.020

Jornal Noticias
Cidade de Maputo sob transmissão comunitária
A capital do país foi ontem declarada como tendo a transitado para o padrão de
transmissão comunitária da Covid-19, no mesmo dia em que o sector da Saúde
confirmou 142 novas infeccoes, a maior subida de sempre de casos positivos desde
que a doença eclodiu em Marco. Página 01

Inicio do Inquérito sero-epidemiológico em Pemba
Inicia hoje o inquérito sero-epidemiológico da Covid-19 na cidade de Quelimane,
província da Zambézia, devendo abranger 6 mil pessoas de 53 bairros. Página 01

Oferta do governo americano: MISAU recebe 50
ventiladores
O Governo americano acaba de oferecer ao nosso pais 50 ventiladores para dar maior
flexibilidade ao tratamento de pacientes severamente infectados pela pandemia da
Civid-19. Página 06

Jornal O País

Declarada transmissão comunitária do Coronavírus
na cidade de Maputo
O Ministério da Saúde declarou esta segunda-feira que a capital moçambicana,
Maputo, regista transmissão comunitária do novo Coronavírus, depois de Nampula e
Pemba. Com um cumulativo de 611, a cidade de Maputo contribuiu com 25,3% de
todos os casos do novo Coronavírus em Moçambique, o que significa que, de acordo
com os critérios da Organização Mundial da Saúde, reúne todos os requisitos para ser
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declarada um ponto de transmissão comunitária da doença, disse o ministro da Saúde,
Armindo Tiago.
http://opais.sapo.mz/declarada-transmissao-comunitaria-do-coronavirus-na-cidade-demaputo

Mais 142 novos casos positivos de COVID-19 em
Moçambique
Subiu de 2.269 para 2.411 o número de casos positivos da COVID-19 em
Moçambique. Dos 2.411 casos positivos, 2.228 são de transmissão local e 183 são
importados. Subiu para 860 o número de recuperados do novo Coronavírus no país,
com registo de mais 20 nas últimas 24 horas.
http://opais.sapo.mz/declarada-transmissao-comunitaria-do-coronavirus-na-cidade-demaputo

Jornal a Verdade

Cidade de Maputo ultrapassa seis centenas de
infectados pela Covid-19 MISAU enfim admite
transmissão comunitária
A Cidade de Maputo ultrapassou nesta segunda feira, 10, as seis centenas de
infectados pelo novo coronavírus e o MISAU admitiu, enfim, que existe transmissão
comunitária.
http://www.verdade.co.mz/cidade-de-maputo-ultrapassa-seis-centenas-de-infectadosmisau-enfim-admite-transmissao-comunitaria/?fbclid=IwAR2DHc2HLoFyFZKIwUsA2iFSu9A7hnk_V10o8bflwB7gz8EJgVPWFBpXEM

LUSA

Covid-19: Capital moçambicana declarada terceiro
local com "transmissão comunitária"
O ministro da Saúde de Moçambique declarou hoje a cidade de Maputo o terceiro
local com "transmissão comunitária" do novo coronavírus, devido à rápida evolução
do número de casos.
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https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHJXmsG2SKcroTMSZM5iuSI1/covid-19capital-mo%C3%A7ambicana-declarada-terceiro-local-com-transmiss%C3%A3ocomunit%C3%A1ria

Covid-19: Moçambique regista 142 novas infeções e
sobe total para 2.411
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 142 infeções pelo novo
coronavírus, elevando o total de casos para 2.411, mantendo-se com 16 óbitos,
anunciou o Ministério da Saúde.
"Dos casos hoje reportados, 139 são pessoas de nacionalidade moçambicana e três são
estrangeiros", disse Armindo Tiago, ministro da Saúde, na atualização de dados sobre
a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHLtiReMpw6uMDMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-142-novas-infe%C3%A7%C3%B5es-e-sobe-total-para2-411

Jornal Dossiers & Factos

Falta de testes esta a impedir compreensão total da
pandemia em África
A Directora do Escritório da OMS para África Matshidiso Moeti, disse recentemente
que a falta de testes esta a gerar a não notificação de casos e a impedir a compressão
total da pandemia no continente africano. Página 24

Rádio Moçambique

Propagação da Covid-19: Em Sofala
Maior parte dos doentes da covid-19 fazem auto medicação e só se dirigem às
unidades sanitárias em situação grave da doença. A Secretaria de Estado de Sofala,
Stella Zeca, reuniu com os operadores das farmácias para se encontrar um mecanismo
de levar os doentes que procuram medicamentos para gripe sem prescrição médica a
testagem da covid-19. Jornal da Manhã
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TVM
Actualização SARS-COV2 MISAU
Moçambique regista recorde de sempre, 142 novos casos positivos. Telejornal

Distribuição geográfica nacional
A província e cidade de Maputo lideram em numero casos anunciados na tarde desta
segunda feira, ao apresentar 34 e 78 casos, respectivamente.
Depois de Nampula e Pemba, Cidade de Maputo é o terceiro local Geográfico a
transitar para o padrão comunitário de transmissão da Covid-19. Telejornal

Em Analise: Entrevista com o Director Geral do INS,
Ilesh Jani
Transmissão comunitária significa levada taxa positividade, mudança de perfil das
pessoas infectadas assim como a existência de focos dispersos de transmissão da
doença, o que desafia a todos à intensificar as medidas de prevenção da Covid-19.
Telejornal

STV
Propagação da Covid-19
Cidade de Maputo entra em transmissão comunitária da doença que causada pelo
novo coronavírus.
O Ministério da Saúde anunciou a existência de 142 novos casos de infeção pelo
coronavírus e a província e Cidade de Maputo destacam-se ao apresentar 34 e 78
casos, respectivamente. Jornal da Noite

Miramar
Propagação da Covid-19: Destaques
Cidade de Maputo transita para padrão de transmissão comunitária da covid-19.
Moçambique regista pico de casos da covid-19 com 142 novos infectados.
Ministério da Saúde conta com mais 50 ventiladores doados pelos Estados Unidos.

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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