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Jornal Notícias

Covid-19: País soma 23 óbitos
Dois cidadãos que se encontravam hospitalizados devido à Covid-19 nas cidades de
Maputo e Xai-Xai perderam a vida no sábado, elevando para 23 o número de óbitos
causados pela pandemia no país. Página 01

Conhecidos hoje resultados do inquérito sobre
pandemia
O Instituto Nacional da Saúde (INS) divulga hoje os resultados do inquérito seroepidemiológico da Covid-19 realizado de 3 a 21 do mês corrente na cidade de
Mpauto. A realização do estudo deveu-se ao registo de número crescente de casos da
doença neste ponto do país, revelando que a estratégia de vigilância activa nas
unidades sanitárias e o rastreio de contactos não fornecia a dimensão real do
problema. Página 03
O que sabe sobre coronavírus? Comércio nocturno viola medidas de prevenção.
Página 06

PR preocupado com o desrespeito das medidas de
prevenção
O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse ter constatado com grande
preocupação o facto de muitos residentes da cidade de Nampula estarem a ignorar as
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medidas de prevenção contra o novo coronavírus sobretudo no respeitante ao uso de
máscara. Página 07

Para a Covid-19: Vinte e três testes “canarinhos”dão
negativo
O Costa do Sol da recebeu 23 dos 30 testes para o novo coronavírus, efectuados há
uma semana no hospital provincial da Matola, no âmbito da observância dos
protocolos preconizados pelas autoridades sanitárias do país com vista ao regresso às
competições desportivas. Página 91

Jornal O País

Moçambique com mais uma morte por Coronavírus e
total chega a 23
Um homem de 46 anos de idade morreu vítima da COVID-19, no sábado, em
Maputo. Foi o segundo óbito anunciado pelas autoridades da Saúde em 24 horas e o
23º desde Março passado, altura em que foi diagnosticado o primeiro caso da doença
em Moçambique. O número de recuperados já representa 55% das 3.821 pessoas
infectadas desde Março.
Segundo o Ministério da Saúde, o malogrado é de nacionalidade moçambicana e deu
entrada no Hospital Central de Maputo no dia 25 de Agosto “com quadro de doença
respiratória grave”.
Em comunicado referente à actualização da informação sobre o novo Coronavírus no
país e no mundo, o Ministério da Saúde explica ainda que o cidadão que não resistiu
ao flagelo da COVID-19 ficou a saber que estava infectado no dia 28 de Agosto.
http://opais.sapo.mz/mocambique-com-mais-uma-morte-por-coronavirus-etotal-chega-a-23

2

Jornal a Verdade

Mais de três centenas de infectados pela Covid-19 na
Matola, alguns são trabalhadores da Mozal
Ultrapassaram as três centenas os infectados pela Covid-19 na cidade da Matola, o
epicentro da pandemia na Província de Maputro. Parte dos doentes identificados nos
últimos dias são trabalhadores da Mozal.
http://www.verdade.co.mz/mais-de-tres-centenas-de-infectados-pela-covid-19-namatola-alguns-sao-trabalhadores-da-mozal/
Decimo óbito pela Covid-19 na cidade de Maputo
Um cidadão moçambicano de 46 anos de idade é a 10ª vítima mortal da Covid-19 na
Cidade de Maputo, num dia em que mais 61 doentes foram diagnosticados em
Moçambique elevando para 3.821 o cumulativo de casos positivos .

Lusa

Covid-19: Moçambique regista 23.ª morte e eleva
total de casos para 3.821
Maputo, 30 ago 2020 (Lusa) - Moçambique registou uma morte por covid-19 nas
últimas 24 horas, elevando o total para 23, num dia em que se registaram mais 61
novas infeções e o total de casos subiu para 3.821, anunciou o Ministério da Saúde.
A vítima, de 46 anos, morreu na tarde de sábado no Centro de Isolamento do Hospital
Geral da Polana Caniço, em Maputo, após ter sido internada, primeiro, no Hospital
Central da capital moçambicana, na terça-feira, com o "quadro de doença respiratória
grave", segundo o comunicado de atualização de dados sobre a pandemia, distribuído
pelo Ministério da Saúde.
"Durante o internamento, o seu estado agravou-se", refere o comunicado.
No dia em que o país regista o seu 23.º óbito, as autoridades de saúde anunciaram
mais 61 novos casos, elevando o total para 3.821, dos quais 3.560 são de transmissão
local e 261 são importados
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLMpwM91Pa5SJjMSZM5iuSI1/covid19-mo%C3%A7ambique-regista-23-%C2%AA-morte-e-eleva-total-de-casospara-3-821
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Rádio Moçambique

País regista 23º óbito pela Covid-19 e mais 61
infectados
O país registou mais um óbito, causado pelo novo coronavírus, indica um
comunicado do Ministério da Saúde.
Trata-se de um cidadão moçambicano de 46 anos de idade, que estava sob cuidados
médicos no centro de internamento do Hospital Geral da Polana Caniço, na cidade de
Maputo.
O comunicado, divulgado este domingo, refere que mais sessenta e uma pessoas
testaram positivo para o novo coronavírus, em resultado dos 1.698 testes realizados
recentemente.
Ainda de acordo com o comunicado, houve registo de mais 22 recuperados da
pandemia, o que eleva o cumulativo para 2.100.
O país tem actualmente, 1.694 casos activos do novo coronavírus, 23 óbitos e 12
pessoas estão sob cuidados médicos nos centros de internamento, 11 na cidade de
Maputo e uma em Sofala. Café da Manhã
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12711-paisregista-23-obito-pela-covid-19-e-mais-61-infectados.html

STV
Propagação Covid-19: País regista a 23 morte e 61 casos positivos do novo
coronavírus. Manhã Informativa/Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Alguns munícipes de Tete ignoram uso de máscara alegando
“muito calor” na cidade. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: INS apela ao uso correcto das máscaras e pede que o calor não
seja usado como como pretexto para ignorar medida. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Tunisia tornou o uso de máscaras obrigatório em todo o país
depois de caos da doença aumentarem Jornal da Noite
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Media Mais TV
Actualização Covid-19: MISAU anuncia registo de mais 1 óbito, 61 casos positivos e
22 recuperados. Jornal da Mais

TV Miramar

Conhecidos amanhã resultados do inquérito seroepidemiológico da cidade de Maputo
O Instituto Nacional de Saúde, em colaboração com as autoridades da Cidade de
Maputo, divulga esta segunda-feira os resultados do inquérito sero-epidemiológico
realizado entre os dias 03 a 21 de Agosto na capital do país.
Trata-se uma pesquisa que, entre vários aspectos, pretende trazer uma ideia da
incidência da Covid-19 na cidade de Maputo. Cidades como Nampula e Pemba
também acolheram a pesquisa e, entre vários aspectos, foi constatado que os
mercados informais são focos de propagação da Covid-19.
Entretanto, os dados do inquérito são divulgados numa altura em que a cidade de
Maputo já está no padrão de transmissão comunitária e até este domingo contava com
1068 casos activos de Covid-19. Fala Moçambique

Moçambique regista mais um óbito e 61 casos de
Covid-19
Subiu para 23 o número de óbitos provocados pela Covid-19 no país, com a morte de
um paciente de 46 anos infectado pela doença na Cidade de Maputo.
Nas últimas 24 horas foram testadas 1698 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 61 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 3821 casos de Covid-19, sendo 3560 de
transmissão local e 261 importados.
Moçambique conta com mais 22 pacientes recuperados, elevando o total de
recuperados para 2100 e fixando os casos activos em 1694. Fala Moçambique

TVM
Actualização da Covid-19: Moçambique regista mais um óbito e eleva para 23 o
cumulativo nacional. Telejornal
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Óbito das últimas 24 horas: Paciente é o sexo masculino , 46 anos da cidade de
Maputo. Telejornal

.

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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