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Jornal Notícias

Notificados 95 novos casos Covid-19
O país notificou, entre domingo e ontem, mais 95 casos positivos do novo
coronavírus, elevando o cumulativo nacional para 3.916 infecções pela pandemia.
Destes, 54 foram diagnosticados na província de Maputo e 30 na capital do país, duas
regiões que o Ministério da Saúde (MISAU) assume como “grande desafio” e que
devem reforçar as medidas de prevenção para que a situação não se degrade ainda
mais. Página 01

Moçambique

entra

na

segunda

fase

de

desconfinamento
Entra hoje em vigor a segunda fase do alívio das medidas restritivas, com o retorno
das actividades consideradas como de médio risco de infecção e propagação da
pandemia da Covid-19. Página 01

Inquérito epidemiológico inicia hoje em Tete
Arranca hoje na cidade de Tete o inquérito sero-epidemiológico, que até ao próximo
dia 12 do corrente mês vai procurar identificar as áreas de maior transmissão da
Covid-19 e encontrar novas cadeias do vírus para ajudar a desenhar abordagens
direccionadas ao combate da epidemia. O estudo vai abranger quatro mil pessoas, de
nove bairros, incluíndo diferentes grupos profissionais. Página 01
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Empresa chinesa doa máscaras
A emprensa de capitais chineses África Great Wall Mining doou, recentemente, um
lote de 200 mil máscaras cirúrgicas para prevenção da Covid-19, no âmbito dos
esforços conjuntos para evitar a propagação da doença. Página 01

Face a elevada exposição:Saúde fortalece accões de
resposta à Covid-19
O sector da saúde vai fortalecar as medidas de higiene e saneamento, continuar a
reorganizar os mercados informais e massificar o envolvimento comunitário com o
intuito de travar o rítimo de propagação da Covid-19 na cidade de Maputo. Página 3

Covid-19 ganha terreno no país
A Covid-19 continuou, durante o mês de Agosto, a propagar-se pelo país, com mais
óbitos, casos positivos e distritos infectados, exigindo o reforço das medidas
preventivas. Página 6
O que sabe sobre o novo coronavírus? Impõe-se o redobrar de esforços na prevenção.
Página 06
O que sabe sobre o novo coronavírus? Líderes comunitários reforçam mobilização.
Página 24

Segundo OMS: Pandemia abalou sistemas de saúde
de todo o mundo
A pandemia da Covid-19 abalou os sistemas de saúde em todo o mundo, com relatos
de interrupções de serviços essenciais em quase todos países, segundo um relatório da
Organização Mundial da Saúde (OMS) ontem divulgado. Última página
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Jornal O País

Distrito Kalhamankulo é a zona mais exposta à
COVID-19 na Cidade de Maputo
O distrito urbano de KaLhamankulo, nos arredores da cidade de Maputo, é a zona
mais exposta à COVID-19 com uma taxa de cerca de 5%, de acordo com o inquérito
Sero-epidemiológico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde (INS).
Segundo esta pesquisa, de um modo geral, todos os distritos estão expostos,
chamando, também, atenção aos distritos de KaMabukwana, Katembe e KaMaxakeni.
Segundo a delegada do INS, Edna Viegas, o distrito de Kanyaka apresenta menos taxa
de positividade, com uma taxa de menos de um por cento, ou seja, 0.42%.
O inquérito revela ainda que os vendedores dos mercados continuam a ser o grupo
mais exposto, depois do mesmo ter sido constatado nas cidades de Nampula e Pemba.
http://opais.sapo.mz/distrito-kalhamankulo-e-a-zona-mais-exposta-a-covid19na-cidade-de-maputo

Moçambique com mais
recuperados em 24 horas

95

infectados

e

70

O número de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus em Moçambique passou de
3.821 para 3.916, esta segunda-feira. Porém, houve mais 70 pessoas livres da mesma
doença, segundo o Ministério da Saúde.
Dos novos casos anunciados, 54 são da província de Maputo, dos quais 31 na cidade
da Matola, 11 no distrito de Marracuene, quatro no distrito da Moamba, três no
distrito da Namaacha, igual número no distrito da Manhiça e dois em Boane. Destes,
34 pacientes resultaram da vigilância nas unidades sanitárias e 20 do rastreio de
contactos de outras pessoas infectadas.
De acordo com o Ministério da Saúde, a cidade de Maputo registou 30 casos novos,
sendo 28 através da vigilância nas unidades sanitárias e dois do rastreio de indivíduos
infectados
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http://opais.sapo.mz/-mocambique-com-mais-95-infectados-e-70-recuperadosem-24-horas-

Jornal a Verdade

Nova explosão de infectados pela Covid-19 na
Província de Maputo ainda sem transmissão
comunitária
Mais de cinco dezenas de novos infectados pela Covid-19 foram identificados nesta
segunda-feira (31) na Província de Maputo que ultrapassou os 750 casos positivos ,
contudo as autoridades sanitárias asseguram que ainda não existe transmissão
comunitária.
http://www.verdade.co.mz/nova-explosao-de-infectados-pela-covid-19-naprovincia-de-maputo-ainda-sem-transmissaocomunitaria/?fbclid=IwAR1BZlOZTvN71R_KekOUhnidLopy9b3znp0NRWaIsJ
0YAkYPpfduB2kf9hI

MISAU escolhe bairros mais expostos ao novo
coronavírus na Cidade de Maputo
Ministerio da Saúde decidiu esconder os bairros da cidade de Maputo mais expostos
ao novo coronavírus. O inquérito sero-epidemiológico divulgado nesta segunda-feira
revela o distrito municipal de Kampfumo tem uma das menosres taxas de exposição
quando na verdade é onde estão 90% dos 1.340 infectados pela Covid-19.
http://www.verdade.co.mz/misau-esconde-bairros-mais-expostos-ao-novocoronavirus-na-cidade-demaputo/?fbclid=IwAR3x5YZLlE01j9vISxGsIkdW3i_bysBN2DWjBZgg8x5zA6H
LtRlMniCL8t8

Europeus atrasados nos apoios para mitigar impacto
da Covid-19 em Moçambique
Países Europeus e a própria União Europeia tardam em desembolsar os apoios
finaceiros prometidos a Moçambique, equivalentes a pouco mais de 96 milhões de
dólares, para mitigar impacto da pandemia da Covid-19. A 23 de Março, após ter sido
diagnosticado o primeiro caso positivo do novo coronavírus no nosso país.
http://www.verdade.co.mz/europeus-atrasados-nos-apoios-para-mitigarimpacto-da-covid-19-em-mocambique/
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Lusa

Covid-19: Vendedores de mercados da capital
moçambicana mais expostos a doença - inquérito
Maputo, 31 ago 2020 (Lusa) - Os vendedores dos mercados da Cidade de Maputo,
capital moçambicana, têm a maior taxa de exposição ao novo coronavírus, indicam
resultados preliminares do inquérito sero-epidemiológico sobre a covid-19 naquela
cidade.
"Todos os grupos profissionais são afetados, sendo os vendedores de mercados e os
de estabelecimentos comerciais os mais expostos", refere-se no inquérito consultado
hoje pela Lusa.
O estudo foi realizado pelo Instituto Nacional da Saúde (INS) e um total de 10.337
pessoas foram inquiridas na cidade de Maputo.
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLPI8XqqA_ADtTMSZM5iuSI1/covid19-vendedores-de-mercados-da-capital-mo%C3%A7ambicana-mais-expostos-adoen%C3%A7a-inqu%C3%A9rito

Covid-19: Mais 95 novas infeções em Moçambique,
com quase quatro mil casos
Maputo, 31 ago 2020 (Lusa) - Moçambique registou 95 novas infeções pelo novo
coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 3.916 e mantendo-se
com 23 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde.
"Dos 95 novos casos, 94 são moçambicanos e um é de nacionalidade zimbabueana",
disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados
sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.
Todos os casos anunciados hoje encontram-se em isolamento domiciliar e decorre a
identificação dos seus contactos, acrescentou a responsável
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLMx3PQtsIu5oDMSZM5iuSI1/covid-19mais-95-novas-infe%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-com-quasequatro-mil-casos

Covid-19: Moçambique lança inquérito
epidemiológico na província de Tete

sero-

Maputo, 31 ago 2020 (Lusa) - O Ministério da Saúde (Misau) moçambicano lançou
hoje um inquérito sero-epidemiológico na província de Tete, centro de Moçambique,
um processo orçado em 42 mil euros e que vai abranger cinco mil pessoas em 11 dias.
O objetivo é "tentar verificar as faixas etárias mais afetadas", disse Jaime Mário,
coordenador do Núcleo Provincial de Pesquisas em Tete, citado hoje pela Agência de
Informação de Moçambique.
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O inquérito visa ainda colher dados epidemiológicos sobre a exposição da covid-19
para identificar as áreas de maior transmissão e também de grupos de profissionais
mais afetados, acrescentou.
Com o custo de 42 mil euros, o inquérito vai abranger todos os bairros residenciais de
Tete.
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLPnGXAOIRgQKzMSZM5iuSI1/covid19-mo%C3%A7ambique-lan%C3%A7a-inqu%C3%A9rito-seroepidemiol%C3%B3gico-na-prov%C3%ADncia-de-tete

DW

Moçambique:

Comerciantes

são

os

mais

vulneráveis à Covid-19 em Maputo
Na capital moçambicana, o coronavírus afeta todas faixas etárias, porém, com maior
incidência entre vendedores de mercados e estabelecimentos comerciais, revela
estudo. E começa amanhã a segunda fase do desconfinamento.
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-comerciantes-s%C3%A3oos-mais-vulner%C3%A1veis-%C3%A0-covid-19-em-maputo/a-54774765

Rádio Moçambique

País: Mais 95 casos da Covid-19 elevam total para
3.916
O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus subiu para três mil novecentos
e dezasseis, com o registo nas últimas 24 horas de mais noventa e cinco casos
positivos, no país

Dos novos casos anunciados, resultantes de mil e seiscentos e noventa e uma amostras
testadas, três mil e seiscentas e cinquenta e uma são de transmissão local e duzentos e
sessenta e cinco importados.
Os dados foram apresentados esta segunda-feira em Maputo pela directora nacional
adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.
“Dos 95 casos que hoje reportamos 51.6% são de sexo feminino e 48.54 % são do
sexo masculino, sendo 49 e 46 respectivamente. Neste destacamos 3 casos que são
crianças menores de 5 anos de idade e 3 casos são pessoas com idade superior a 65
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anos. A faixa etária de 35 a 49 anos de idade registou maior número de casos, 27
correspondendo a 28.4 % dos casos hoje reportados” disse. Café da Manhã
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12721-pais-mais-95casos-da-covid-19-elevam-total-para-3-916.html

Arranca hoje na cidade de Tete o inquérito sero-epidemiológico. Café da Manhã

STV
Propagação Covid-19: País regista mais 95 infecções e 70 recuperados do novo
coronavírus. Jornal da Noite
Propagação Covid-19:

MISAU reitera qua ainda é alto o risco de eclosão de

transmissão comunitária na província de Maputo. Jornal da Noite
Inquérito sero-epidemiológico: Distito Kalhamanculo, na cidade de Maputo, está mais
exposto à Covid-19 com taxa de positividade de 5%. Jornal da Noite
Inquérito

sero-epidemiológico:Vendedores

de

mercados

e

estabelecimentos

comerciais bem como polícias são grupos mais expostos à Covid-19 na cidade de
Maputo. Jornal da Noite
Propagação Covid-19:

Tete acolhe amanhã o lançamento do inquérito sero-

epidemiológico do novo coronavírus. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Inquérito vai durar onze dias e o Instituto Nacional de Saúde
espera alcançar cerca de quatro mil pessoas. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Médico do Hospital Provincial de Chimoio infectado após
assistir duas vítimas de coronavírus que acabaram perdendo a vida. Jornal da Noite

Media Mais TV
Actualização Covid-19: Subiu para 3.916 caos positivos, o número de pessoas
infectadas pela Covid-19 no país . Jornal da Mais
Propagação da Covid-19: Factores como mobilidade concorrem para o acréscimo de
casos da doença na cidade de Maputo. Manhã Noticiosa
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Contaminação Covid-19: Funcionários de mercados apresentam maior taxa de
exposição ao novo coronavírus. Manhã Noticiosa
Covid-19 no mundo: Número mundial de infectados ultrapassa os 25 milhões. Manhã
Noticiosa

TV Miramar

Moçambique regista mais 95 casos de Covid-19 e 70
recuperados
Subiu para 2170 o número de recuperados da Covid-19, com o registo de mais 70
pacientes, previamente infectados, livres da doença.
O país conta com um cumulativo de 3916 casos positivos de Covid-19, com o registo
de mais 95 casos nas últimas 24 horas, resultantes de 1691 testes.
O país segue com 23 mortes por Covid-19 e 1719 casos activos.
O Ministério da Saúde apela à uma conduta responsável com o arranque amanhã da
segunda fase do alívio gradual das medidas restritivas. Fala Moçambique
Arranca amanhã segunda fase de alívio de medidas restritivas. Fala Moçambique

Vendedores e consumidores mais expostos ao coronavírus na cidade de Maputo. Fala
Moçambique

Rússia anuncia primeiro lote de vacinas da Covid-19
para Setembro.
O ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, anunciou nesta segunda-feira que a
entrega do primeiro lote da vacina contra covid-19, aprovada pelo país este mês, está
prevista para Setembro. Fala Moçambique

TVM
2ª fase de desconfinamento gradual: Inicia amanhã para actividades de médio risco de
infeccao pelo Covid-19. Telejornal
Nas últimas 24 horas: Moçambique registou mais 95 novos casos de Covid-19.
Telejornal
Exposição a Covid-19 em Maputo: vendedores de mercados lideram a lista de pessoas
mais expostas na capital do país. Telejornal
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Exposição a Covid-19 em Maputo: Entre profissionais da linha da frente, técnicos de
saúde são os mais expostos. Telejornal
.

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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