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NO FIM-DE-SEMANA: Mais 79 infectados e 61
recuperados
Subiu para 593 o número cumulativo de recuperados da Covid-19, com a confirmação
de mais 61 pessoas que ficaram curadas da doença no fim-de-semana. Entretanto, as
autoridades sanitárias diagnosticaram no mesmo período mais 79 infecções pelo novo
coronavírus, elevando para 1669 o número de casos positivos no país. Os novos casos
foram descobertos entre 1569 amostras testadas em laboratórios públicos e privados,
durante a vigilância de rotinas mapeamento de contactos de pessoas infectadas.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/98009-no-fim-desemana-mais-79-infectados-e-61-recuperados

Mais 32 infectados elevam para 1701 casos positivos
da Covid-19
Nas últimas 24 horas, mais 32 pessoas acusaram positivo para a Covid-19, de um total
de 1043 amostras testadas no país. Com os 32 novos casos, o país passa a somar um
cumulativo de 1701 indivíduos contaminados pela doença. Benigna Matsinhe,
directora adjunta Nacional de Saúde Pública, que esta tarde falava em conferência de
imprensa de atualização de dados da evolução da doença, acrescentou que houve o
registo de apenas três recuperados, o que totaliza um cumulativo de 596. Assim, o
país conta com 1092 casos activos e 10 pacientes da covid-19, actualmente,
internados em diversos centros de isolamento, de um cumulativo de 43 pessoas que já
estiveram hospitalizados, referiu a fonte.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade
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Moçambique esta entre os três países com as taxas mais baixas de pessoas infectadas
e óbitos devido a covid-19 na comunidade para o Desenvolvimento de África Austral
(SADC). Sérgio Chicumbe, Director Nacional de Inquéritos no INS disse ontem que o
pais se apresenta com cerca de 52 casos por milhão de habitantes, estando entre três
menos afectados pela doença na região. Página 01
Pandemia da Covid-19 em crescimento gradual no país.
Número de casos hospitalizados e óbitos devido à covid-19 tem registado um
crescimento gradual em Moçambique embora seja menos acentuado em relação a
outros países da região.
A analise epidemiológica apresentada ontem pelo INS mostra que os dias um e 27 de
julho, o país realizou 23.948 testes do novo coronavírus que resultaram em 812 casos
positivos. Página 06
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Pemba com 4.4% de sero prevalência do Coronavírus
A

cidade de Pemba está com 4.4% de prevalência do coronavírus, segundo revelam os

resultados do inquérito sero-epidemiológico divulgado esta segunda feira, 27 de
Julho, na capital da província de Cabo Delgado.
Actualmente, segundo o Director Geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani, os
resultados preliminares deste inquérito indicam que 2,5 por cento da população da
cidade já foi exposta ao coronavírus, o que significa que uma em cada 40 habitantes
foi expostas ao vírus.
http://opais.sapo.mz/pemba-com-44-de-sero-prevalencia-do-coronavirus-

Mais 32 casos positivos da COVID-19 em
Moçambique
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O país que conta cumulativamente com 53.465 casos suspeitos testados, dos quais
1.043 nas últimas 24 horas, tem actualmente 1, 701 casos positivos registados, dos
quais 1.541 de transmissão local e 160 casos importados.
“Dos novos casos suspeitos testados, 1011 foram negativos e 32 foram positivos para
COVID-19. Os trinta e dois (32) casos de hoje reportados, vinte e nove (29) são de
transmissão local e três (3) importados”.
http://opais.sapo.mz/mais-32-casos-positivos-da-covid19-em-mocambique-

COVID-19 é “de longe, a mais grave emergência que
a OMS teve que enfrentar”
Nesta quinta-feira, 30 de julho, a OMS marca seis meses da declaração da COVID-19
como uma “emergência de saúde pública internacional”. É a sexta vez que uma
emergência de saúde global é declarada sob o Regulamento Sanitário Internacional,
mas esta é a mais grave, segundo a OMS. Hoje, já são mais de 16 milhões de casos e
646 mil mortes no mundo e a pandemia continua a acelerar. O director-geral da
Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que nas últimas seis
semanas, o número total de casos praticamente dobrou, defendendo que esta
pandemia é “de longe, a mais grave emergência que a OMS teve que enfrentar”.
http://opais.sapo.mz/covid19-e-de-longe-a-mais-grave-emergencia-que-a-oms-teveque-enfrentar
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Resultados do Inquérito Sero epidemiológico
Entrevista ao Dr. Sérgio Chicumbe no Telejornal
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Resultados do Inquérito Cabo Delgado
Adolescentes, Jovens, adultos e idosos apresentam maior exposição à Covid-19 ao
nível do agregados. Jornal da Noite
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Mais 32 pessoas acusaram positivo para Covid-19
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Esta subida acontece na sequência de mais 1043 testes realizados nas últimas 24
horas, onde 1011 foram negativos e os restantes 32 positivos a pandemia.
Destes 29 são de transmissão local e 3 importados. 29 pessoas são de nacionalidade
Moçambicana e 3 são de cidadãos de nacionalidade Malawiana. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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