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Jornal Notícias
COVID-19: Saúde pondera inquérito na comunidade
estudantil
O MISAU diz que ainda não recebeu nenhuma informação de registo de casos da
COVID-19 nas escolas. Contudo, pondera a realização de inquérito seroepidemiologico do novo coronavírus na comunidade estudantil para obter dados mais
confiáveis. Página 0119

Mortes por COVID-19: Mocambique continua entre os
países com menos casos
Mocambique continua como um dos países da comunidade para Desenvolvimento de
África Austral (SADC) com menos casos de COVID-19 e de mortes por esta doença,
embora registe aumento progressivo do numero de infectados e de óbitos.
Dados partilhados pelo INS sobre a analise epidemiológica de COVID-19 indicam
que de 14 de Setembro a 18 de Outubro, o país manteve-se na terceira posição, com
cerca de 434 casos da COVID-19 por milhão de habitantes, estando acima de angola e
Tanzânia, com 306 e cerca de nove casos por milhão de habitantes, respectivamente.
Página 06

O País
Mais 323 pessoas recuperadas da COVID-19 e 214
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O pais soma 79.7% infectados no pais de pacientes recuperados da COVID-19, apos a
notificacao, em 24 horas, de mais 323 individuos liveres do vírus. O numero de casos
positivos aumentou para 11.o8o, devido a 214 último resgistos. No total há no paí,
apenas 2.165 “activos”. Página 02

MISAU lança apelo aos estudantes
Com a retoma ás aulas presenciais da 10a classe, esta segunda feira, o MISAU lancou
um apelo aos pais, encarregados de educacão e aos alunos, no sentido de serem
vigilantes e redobrarem as medids de prevencão. Pagina02

Media de positividade ronda aos 7% em Mocambique
No que toca aos principais aspectos epidemiologicos na regiao austral de Africa, o
MISAU avancou ontem que no geral houve aumento de casos na africa do sul. A
mortes por numero de habitantes em quase todos os paises tambem subiu e
Mocambiqie está entre os que registam poucos obitos, sendo o segundo, depois da
Tanzania, disseram as autoridades da Saude, ontem. Pagina 02

Falta de sistemas de refrigeração pode impedir três bilhões
de pessoas de aceder à vacina da COVID-19 (Opinião)
Não bastas a disposição da vacina da COVID-19, mas é preciso que os países tenham
sistemas de refrigeração adequados para conservar a mesma. Página 09

lusa
Covid-19: Moçambique anuncia 214 novos casos e
ultrapassa 11 mil infeções
O Ministério da Saúde moçambicano anunciou hoje mais 214 novos casos de infeção
pelo novo coronavírus, elevando o total para 11.080, num dia em que mais 323
pessoas foram dadas como recuperadas.
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"A cidade de Maputo registou o maior número de casos, com 125, correspondendo a
58.4% do total dos casos reportados hoje em todo o país", disse Benigna Matsinhe,
diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no
Ministério da Saúde, em Maputo.
https://www.lusa.pt/article/vMYWK3jzmvnI8XqqA_ADtTMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-anuncia-214-novos-casos-e-ultrapassa-11-milinfe%C3%A7%C3%B5es

CIC Noticias
Moçambique ensaia sistema contra falsificação de testes à
Covid-19
O Ministério da Saúde de Moçambique está a desenvolver um sistema de verificação
em tempo real de testes ao novo coronavírus, visando combater falsificações, disse
hoje à Lusa fonte do Instituto Nacional de Saúde (INS).
Os testes que têm de ser exibidos nas fronteiras vão passar a ter no impresso um
código de barras que ao ser lido por um telemóvel ou outros dispositivos permite
verificar de imediato a sua autenticidade.
O ministério está, neste momento, em fase final de conceção de um sistema baseado
em codificação de resultados usando um código de barras", disse o diretor-adjunto do
INS, Eduardo Samo Gudo.
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-10-16-Mocambique-ensaia-sistemacontra-falsificacao-de-testes-a-Covid-19

Rádio Moçambique
O Instituto Nacional de Saúde divulgou ontem os resultados do Inquérito SeroEpidemiologico

realizado

na

cidade

de

Lichinga,

em

Niassa.

No café da Manha, o Director Geral Adjunto do INS fala dos resultados do inquérito
realizado em Lichinga. Café da Manhã
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A Verdade
Nenhum aluno ou professor infectado pela covid19
desde reinício das aulas em Moçambique, porque
nenhum foi testado.
A directora Nacional adjunta de Saúde Publica declarou que desde o reinicio das
aulas presenciais em Mocambique nenhum aluno ou professor foi diagnosticado
com COVID-19, “ este grupo é o tal que a maior parte deles são assintomáticos”
clarificou a Dra. Benigna Matsinhe sendo que o MISAU apenas testa doentes
sintomáticos que se dirigem as unidades sanitárias..
http://www.verdade.co.mz/nenhum-aluno-ou-professor-infectado-pela-covid-19desde-reinicio-das-aulas-em-mocambique-porque-nenhum-foitestado/?fbclid=IwAR2EFGa4w1tLCZKU_dL6iybHHF0cPAsCuuS6YT9bQQYVgLh3CHWS-c9oQc

Media Mais TV
COVID-19
Pais tem 214 casos de infecção por COVID-19 e notifica mais 323 pessoas
recuperadas da COVID-19

TV Miramar
Mocambique registou mais 214 casos positivos de COVID-19 nas ultimas 24 horas.

STV
Propagação da COVID-19
Moçambique já conta com mais de 11 mil casos do novo coronavírus com o registo
hoje de mais 214 novas infeccões .
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Há 323 pessoas livres da doença em Mocambique.
Há quatro óbitos por outras causas.
Cidade de Lichinga apresenta a seropositividade mais baixa do país comparada com
outras cidades onde houve inquérito.
MISAU apelas aos pais e encarregados de educação a ajudarem nos cuidados contra o
coronavírus.

TVM
COVID-19
Divulgados resultados do Inquérito Sero-Epidemiologico da COVID-19 realizado em
Lichinga.
Pais tem mais 214 casos positivos da COVID-19.
Há mais 323 recuperados da COVID-19 no país.

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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