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Jornal Notícias

Covid-19 faz 26° óbito
O número de mortos por Covid-19 no país subiu para 26, com o anúncio, ontem, de
mais uma vítima mortal. Trata-se de um paciente de 76 anos, que estava internado na
cidade de Maputo. Página 01

PR fala a nação
O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, profere hoje, às 20.00 horas, uma
comunicação à nação no âmbito do estado de emergência. Página 01
O que sabe sobre o novo coronavírus? Covid-19 mudou os hábitos de vida. Página 06

Novo Coronavirus: Fajardo Reforça medidas de
prevenção
O mercado municipal Fajardo, na cidade de Maputo, acaba de beneficiar de trabalhos
de melhoramento e reorganização, no âmbito do reforço das medidas de prevenção e
contenção da Covid-19. Página 03

China doa meios de protecção ao HCM.
A prevenção e contenção da Covid-19 foi reforçada do Hospital Central de Maputo
com a entrega, ontem, de equipamento médico destinado aos profissionais de saúde
pela Comissão Provincial de Saúde de Sichuan, da China. Página 03
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Porto de pesca da Beira: Relaxamento de medidas contra Covid-19 viabiliza
escoalmento de pescado. Página 05
Hosiptal Central da Beira recebe material de protecção pela fundação Tzu Chi .
Página 05
O que sabe sobre o novo coronavírus? Relaxamento das medidas não significa
abandono da prevenção. Página 06

Combate à Covid-19: Região norte tem central
telefónica para esclarecimento de dúvidas
Foi inaugurada ontem ontem, no Hospital Central da Nampula, uma central telefónica
regional para atendimento de pessoas que pretendam qualquer informação sobre o
novo coronavírus. Página 07

Combate à Covid-19:
congratula acções da INS

Bancada

da

Renamo

A bancada parlamentar da Renamo congratula as actividades desenvolvidas pelo
Instituto Nacional de Saúde (INS) no que concerne à capacidade de vigilância,
testagem e investigação para o combate ao novo coronavírus no país. Página 09

Jornal O País

Hospital Central de Maputo recebe material de
protecção da COVID-19
O Hospital Central de Maputo (HCM) recebeu, na manhã desta quinta-feira, de uma
equipa médica chinesa, material de protecção contra a COVID-19, para os
profissionais de saúde daquela unidade sanitária.
Os profissionais de saúde fazem parte dos grupos mais expostos à pandemia do novo
Coronavírus. Apesar de não ser público o número exacto de profissionais com
COVID-19, já há registo de vários profissionais com casos positivos no país. E por
estarem expostos à esta doença, o Hospital Central de Maputo recebeu 25 mil

2

máscaras, 500 macacões e 300 óculos de protecção facial, para reforçar a segurança
deste grupo.
“Pensamos que a doação deste material vai ajudar o Hospital Central de Maputo a
elevar a capacidade de prevenção e controlo da pandemia e como queremos ver os
nossos colegas moçambicanos fortemente protegidos da doença, estamos aqui para
ajudar”, disse o chefe da equipa médica chinesa, Jin Tao, tendo garantido que o apoio
poderá continuar, não só com equipamentos de proteção, mas também, com
conhecimento prático, para ajudar no tratamento e controlo da pandemia.
http://opais.sapo.mz/hospital-central-de-maputo-recebe-material-deproteccao-da-covid19

Mais 90 pessoas testaram positivo para a COVID-19
no país
O Ministério da Saúde anunciou, na tarde desta quinta-feira o registo de mais 90 casos
positivos um óbito devido à COVID-19 nas últimas 24 horas.
Dos novos casos hoje diagnosticados, 22 são da província do Niassa, um em Tete,
igual número na província de Manica, nove da província de Maputo, 47 da cidade de
Maputo e os restantes 26 são da província de Sofala.
De acordo com o Ministério da Saúde, o país conta com um cumulativo de 26 óbitos
causados pela COVID-19 e 4.207 casos positivos já diagnosticados. Dos 90 novos
pacientes, 55 são do sexo masculino e os restantes 35 do sexo feminino.
http://opais.sapo.mz/mais-90-pessoas-testaram-positivo-para-a-covid19-nopais

Jornal a Verdade

Portugues morre de Covid-19 na Cidade de Maputo ,
capital moçambicana “exportou” novo coronavírus
para Lichinga.
Um idoso de nacionalidade portuguesa é a 13ª vítima mortal da Covid-19 na Cidade
de Maputo, local onde a pandemia já infectou 1.505 indivíduos. O @Verdade apurou
que a capital moçambicana é que “exportou” o novo coronavírus para a Cidade de
Lichinga que pelo 3° dia consecutivo diagnosticou dezenas de novos pacientes.
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http://www.verdade.co.mz/portugues-morre-de-covid-19-na-cidade-de-maputocapital-mocambicana-exportou-novo-coronavirus-para-lichinga/

Transmissão da Covid-19 acelera no Chimoio e
Lichinga, Moçambique ultrapassa 4 mil infectados
A transmissão do novo coronavírus acelerou, por semana tem sido diagnosticado mais
de meio milhar de novos casos positivos.

Lusa

Covid-19: Médicos chineses doam material de
proteção ao maior hospital moçambicano
Maputo, 03 set 2020 (Lusa) - Uma equipa de médicos chinesa doou hoje diverso
material médico ao Hospital Central de Maputo (HCM), a maior unidade de
Moçambique, no âmbito do apoio ao país africano no combate contra o novo
coronavírus.
"Pensamos que através desta doação conseguimos ajudar o HCM a elevar a
capacidade de prevenção e controlo da epidemia", disse o chefe da equipa médica
chinesa, Jin Tao, em declarações à comunicação social após a entrega do donativo.
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1cZTRehsv6WVjMSZM5iuSI1/covid-19m%C3%A9dicos-chineses-doam-material-de-prote%C3%A7%C3%A3o-aomaior-hospital-mo%C3%A7ambicano

Covid-19: Moçambique regista mais um óbito e total
de casos sobe para 4.207
Maputo, 03 set 2020 (Lusa) - O Ministério da Saúde de Moçambique registou, nas
últimas 24 horas, mais uma morte por covid-19, elevando o total para 26, num dia em
que o país anunciou 90 novas infeções e o total passou para 4.207.
Trata-se de um cidadão português, de 76 anos, que estava internado nos cuidados
intensivos do Hospital Central de Maputo desde o dia 29 de agosto, indica um
comunicado do Ministério da Saúde de Moçambique.
"Durante o seu internamento, o estado do paciente agravou-se e foi declarado o óbito
na tarde do dia 01 de setembro", refere o documento.
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1dfg_y5bretkzMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-mais-um-%C3%B3bito-e-total-de-casos-sobepara-4-207
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lifestyle

COVID-19: Moçambique regista mais um óbito e
total de casos sobe para 4.207
O Ministério da Saúde de Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais uma
morte por COVID-19, elevando o total para 26, num dia em que o país anunciou 90
novas infeções e o total passou para 4.207.
https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19-mocambiqueregista-mais-um-obito-e-total-de-casos-sobe-para-4-207

Rádio Moçambique

País regista 26º óbito pela Covid-19 e mais 90 casos
positivos
O país registou mais um óbito devido a Covid-19. Com o óbito reportado, esta quintafeira, sobe para 26, o número de mortes devido ao novo coronavírus, no país.
Mais 90 casos positivos da Covid-19 foram registados no território nacional,
elevando para 4.207, o número de pessoas infectadas pela pandemia.
A directora nacional adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, disse que os novos
casos que testaram positivo para a Covid-19, são todos de transmissão local, sendo 79
moçambicanos e 11 estrangeiros.
“ Mais uma vez aumentamos o registo de um óbito num paciente infectado pelo novo
coronavírus aqui na cidade de Maputo. É um moçambicano, de 76 anos. Entrou com
um quadro grave, foi testado para a Covid-19 e o resultado saiu positivo no dia 2. Foi
agravando o seu estado, desde a altura em que entrou no dia 29 e no dia 1 foi
declarado óbito”, disse.
A directora nacional adjunta de saúde pública, Benigna Matsinhe, anunciou ainda
que as autoridades registaram ainda 42 recuperados da Covid-19, totalizando 2.370
pessoas livres da doença.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12774-pais-regista26-obito-pela-covid-19-e-mais-90-casos-positivos.html
Professores submetidos a testes de Covid-19 em Sofala para evitar propagação do
vírus nas unidades escolares. Café da Manhã
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Aumento acelerado da Covid-19 e o número de internados pode contribuir para
o colapso do sistema nacional de saúde. Café da Manhã
Pandemia da Covid-19 ciclone Idai, estão a contribuir para o fraco reembolso do
fundo da paz. Café da Manhã
Moçambique poderá usar vaciona contra a Turberculose nas acções de combate
a Covid-19. O mesmo será levado a cabo pelo Centro de Investigação de Saúde da
Manhiça. Café da Manhã
Transportes de passageiros em Inhambane: passageiros dos “my love” não
cumprem com as medidas de prevenção da Covid-19 em Maxixe. Café da Manhã
Entrevista com Director-geral Adjunto do INS- Resultados do inquérito Seroepidemiológico em Quelimane. Café da Manhã

STV
Propagação Covid-19: Idoso de nacionalidade portuguesa morre em Maputo e eleva
número de óbitos por coronavírus para 26. . Jornal da Noite
Propagação Covid-19: MISAU diz que nenhum estudante foi infectado pela Covid-19
nas escolas depois do retorno ao ensino presencial. Jornal da Noite
Inquérito sero-epidemiológico na Zambézia: Resultados preliminares em Quelimane
indicam que taxistas são os mais expostos à Covid-19 com uma sero-prevalência de
9.5%. Jornal da Noite
Inquérito sero-epidemiológico na Zambézia: Adolescentes e jovens representam a
faixa mais exposta porque parte deles não usa máscara para protecção. Jornal da
Noite
Inquérito sero-epidemiológico na Zambézia: Secretária de Estado da província diz
que os resultados divulgados acrescem responsabilidade no combate à pandemia.
Jornal da Noite
Inquérito sero-epidemiológico na Zambézia: Manuel de Araújo diz que o relaxamento
das medidas não deve reduzir a responsabilidade no combate à pandemia. Jornal da
Noite
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Inquérito sero-epidemiológico Maputo: Resultado concluiu que Mercado do Peixe é o
mais exposto à Covid-19 na cidade de Maputo com taxa de exposição de 9.5%.
Jornal da Noite
Uso corticoides: OMS publicou documento de orientação recomendando uso de
corticoides somente em pacientes com casos graves da Covid-19. Jornal da Noite

Media Mais TV
Actualização Covid-19: MISAU anunciou na tarde desta quinta-feira o registo de
mais 90 casos positivos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Jornal da Mais
Formação de profissionais de saúde: Profissionais de saúde treinados para responder
melhor à pandemia da Covid-19 apresentam bom desempenho. Jornal da Mais
Combate à Covid-19: Hospital Central de Maputo recebe material de protecção do
novo coronavírus doado por uma equipa médica da China. Jornal da Mais

TV Miramar

Moçambique regista mais uma morte e 90 casos de
Covid-19
Moçambique conta com mais 42 pacientes recuperados, elevando o total de
recuperados para 2370 e fixando os casos activos em 1807.
Subiu para 26 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no país, com a morte de
um paciente infectado pela doença na Cidade de Maputo.
Nas últimas 24 horas foram testadas 1508 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 90 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 4207 casos de Covid-19, sendo 3941 de
transmissão local e 266 importados. Fala Moçambique

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

TVM
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90 novos casos positivos: novo cumulativo nacional é de 4.207 casos. Telejornal
90 novos casos positivos: Entre os infectados estão onze estrangeiros, de diversas
nacionalidades. Telejornal
Um morto e 90 infectados: é actualização das últimas 24 horas da Covid-19 em
Moçambique, pelo MISAU. Telejornal
Protecção da Covid-19 em Maputo: Profissionais de saúde recebem da China
equipamento médico-cirúrgico para protecção da Covid-19 . Telejornal
Prevenção da Covid-19: Unicef disponibiliza USD um milhão para cinco províncias.
Telejornal
Covid-19 em Cabo Delgado: Província tem o maior centro de tratamento, com
capacidade para 132 pacientes. Telejornal
Actualização Covid-19 MISAU: Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas e 78
ficaram infectadas pela doença. Telejornal
Nas últimas 24 horas: Ministério da Saúde reportou mais 45 recuperados e 20
internados. Telejornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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