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Jornal Noticias

Saúde avalia dimensão da Covid-19 na província e
cidade de Maputo
O Ministerio da Saúde está a mobilizar recursos para a realização de um inquérito
sero-epidemiológico na cidade e província de Maputo, para determinar a dimensão da
Covid-19 e ajudar a definir estratégias para travar o ritmo das infecções.
A realização do estudo deve-se ao registo de um número cada vez crescente de casos
da pandemia nestas duas regiões do país, o que, segundo as autoridades, revela que a
estratégia de vigilância activa nas unidades sanitárias e o rastreio de contactos não
fornecem a dimensão real da pandemia
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/97991-saudeavalia-dimensao-da-covid-19-na-provincia-e-cidade-de-maputo

Covid-19: Registado o menor numero de casos em 24
horas deste mês
Moçambique registou ontem o menor numero de casos da Covid-19 este mês, ao
notificar oito novas infeções em 724 amostras testada nos laboratórios do Instituto
Nacional de Saúde. Página 1

Jornal O País

Mais oito casos positivos de COVID-19 no país
O país testou 732 pessoas nas últimas 24 horas. Das amostras testadas, 724 foram
negativas e 8 foram positivos para COVID-19. Assim, o país tem cumulativamente
1.590 casos positivos registados, dos quais 1.434 de transmissão local e 156 casos
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importados. Os oito (8) casos novos hoje reportados são todos de transmissão local e
de indivíduos de nacionalidade moçambicana. Os casos hoje reportados encontram-se
em isolamento domiciliar.
Moçambique conta com um cumulativo de 39 indivíduos internados devido a
COVID-19. Destes, 6 estão sob cuidados hospitalares nos centros de isolamento. Os
mesmos padecem de patologias crónicas diversas, associadas à COVID-19.
http://opais.sapo.mz/mais-oito-casos-positivos-de-covid19-no-pais-

Rádio Moçambique

País: Mais 8 infectados pela Covid-19 elevam total
para 1.590
Um comunicado do Ministério da Saúde recebido na nossa redacção indica que dos
novos casos positivos, 4 são da província de Cabo Delgado, 3 da cidade de Maputo e
1 de Nampula. Assim, o país conta actualmente com um cumulativo de 1.590 casos
positivos da Covid-19, 11 óbitos e 532 recuperados da doença.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12193-pais-mais-8infectados-pela-covid-19-elevam-total-para-1-590.html

TV Miramar

Moçambique com mais oito casos de covid-19
Até hoje 24 de Julho de 2020, em Moçambique foram testados em laboratórios do
sector público cumulativamente 50.853 casos suspeitos, dos quais 732 nas últimas 24
horas.
Dos novos casos suspeitos testados, 724 foram negativos e 8 foram positivos para
COVID-19. Assim, o nosso País tem cumulativamente 1.590 casos positivos
registados, dos quais 1.434 de transmissão local e 156 casos importados.
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