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Mais dois óbitos e 175 novos casos positivos
O Ministério da Saúde anunciou a morte de mais duas pessoas vítimas da Covid-19,
nas unidades sanitárias da cidade de Maputo, o que faz subir para 88 o número de
óbitos desde o registo do primeiro caso em Março. Trata-se de dois homens, de 35 e
83 anos, ambos moçambicanos, que morreram devido ao agravamento do seu estado
nos centros de isolamento onde se encontravam internados. De acordo com dados
apresentados ontem em Maputo, pela directora nacional adjunta de Saúde Pública,
Benigna Matsinhe, entre domingo e ontem foram registadas 175 novas infecções pelo
novo coronavírus, de um total de 1.215 casos testados. Pág. 01

Covid-19 estabiliza mas persiste alerta para a
prevenção
O sistema nacional de saúde registou, nas primeiras três semanas deste mês, uma
relativa estabilização em termos de número de casos, taxa de positividade,
hospitalizações e óbitos por Covid-19. Contudo, as autoridades avisam que o declínio
da doença passa pelo não relaxamento das medidas de prevenção. Pág. 06

Europa vê Covid-19 disparada e alerta para meses
difíceis
Líderes europeus alertam para meses difíceis pela frente agora que a pandemia
ressurgente de Covid-19 forçou as autoridades a imporem novas restrições para tentar
conter a proliferação da doença. Última página
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O País
Não se combate COVID-19 sem proteger os médicos
Indignados, os médicos dizem, em comunicado, que a falta ou escassez de
equipamento individual de protecção coloca em causa a sua vida e das suas famílias,
assim como a saúde dos utentes dos hospitais e do próprio Sistema Nacional de
Saúde.
É literalmente um desabafo, após a circulação de várias mensagens supostamente
escritas por profissionais de saúde denunciando deficiências na sua protecção contra a
pandemia. Os médicos que estão na linha da frente no tratamento dos doentes com
COVID-19, começam por fazer saber que “num inquérito recentemente realizado pela
Associação Médica de Moçambique, foram inqueridos 139 médicos de todo o país,
dos quais mais de metade não tinha recebido equipamento de protecção individual
completo e adequado para as suas funções nos dias anteriores”. Pág. 02
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Moçambique somou esta segunda-feira um cumulativo de 88 óbitos devido à COVID19, com a morte de mais duas pessoas na cidade de Maputo, onde há maior número
(67), informou a directora nacional adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe. Em
conferência de imprensa, a dirigente explicou que os pacientes, do sexo masculino,
tinham 36 e 83. Pág. 04

Ministro da saúde recupera da COVID-19
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, recuperou da COVID-19 e já retornou ao
trabalho presencial. O governante confirmou o facto esta segunda-feira, através de um
comunicado. Armindo Tiago recebeu diagnóstico negativo para a COVID-19 este
domingo, após dias de quarentena domiciliar. Pág. 04

África com mais 117 mortes e 9. 123 infecções por
Covid-19
África registou nas últimas 24 horas mais 117 mortos devido a covid-19, num total de
41.262 óbitos e o número de infectados subiu para 1.716.864, segundo dados mais
recentes da pandemia no continente. Pág. 07
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lusa
Covid-19: Médicos moçambicanos queixam-se de
falta de material de proteção
Maputo, 26 out 2020 (Lusa) - A Ordem dos Médicos de Moçambique e a Associação
Médica de Moçambique queixaram-se hoje da falta de material de proteção para os
profissionais de saúde face à covid-19, exigindo uma nova estratégia do Ministério da
Saúde para a classe.
"Num inquérito feito a 139 médicos realizado pela Associação dos Médicos de
Moçambique em virtude do surgimento da pandemia no país, constatou-se que mais
da metade destes profissionais não tinha recebido material de proteção individual
completo e adequado para as suas funções nos últimos sete dias. Esta situação é
grave", refere um comunicado conjunto da Ordem dos Médicos de Moçambique e da
Associação Médica de Moçambique.
https://www.lusa.pt/article/S8LuGAwMQ7QImtnHp0I70jMSZM5iuSI1/covid-19m%C3%A9dicos-mo%C3%A7ambicanos-queixam-se-de-falta-de-material-deprote%C3%A7%C3%A3o

Covid-19: Mais dois óbitos e 175 novos casos em
Moçambique
Maputo, 26 out 2020 (Lusa) - Moçambique contabilizou, nas últimas 24 horas, mais
dois óbitos por covid-19, elevando as mortes para 88, e 175 novos casos positivos,
num total de 12.161, anunciou o Ministério da Saúde.
"Trata-se de pacientes de 36 e 83 anos, ambos de nacionalidade moçambicana, que
evoluíram para óbito após o agravamento do seu estado clínico, durante o período de
internamento em uma unidade hospitalar na cidade de Maputo", refere o Ministério da
Saúde, numa nota de atualização de dados divulgada à comunicação social
https://www.lusa.pt/article/S8LuGAwMQ7Tu4ArgNxpicDMSZM5iuSI1/covid-19mais-dois-%C3%B3bitos-e-175-novos-casos-em-mo%C3%A7ambique

Covid-19: Ministro da Saúde moçambicano vence
infeção sem sintomas e regressa ao trabalho
Maputo, 26 out 2020 (Lusa) - O ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago,
anunciou hoje em comunicado o regresso ao trabalho após ter ultrapassado uma
infeção pelo novo coronavírus sem sintomas.
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"Não cheguei nunca a apresentar sintomas e em 25 de outubro o meu teste foi
negativo", referiu, depois de ter anunciado em 13 de outubro que ia entrar em
isolamento domiciliar após um teste positivo.
"Longe de ser um castigo, o isolamento foi uma escola. Aprendi a valorizar mais o
trabalho de cada membro da sociedade", acrescentou no documento, em que volta a
apelar ao cumprimento das medidas de prevenção da pandemia.
https://www.lusa.pt/article/fTzZhjyinsFSx_zpNIswrzMSZM5iuSI1/covid-19ministro-da-sa%C3%BAde-mo%C3%A7ambicano-vence-infe%C3%A7%C3%A3osem-sintomas-e-regressa-ao-trabalho

Rádio Moçambique

País: Mais 2 óbitos pela Covid-19 e 175 novas
infecções
No país, duas pessoas morrerem devido a Covid-19, nas últimas 24 horas, passando o
número total de óbitos para 88.
Moçambique registou mais 175 novos casos positivos da covid-19, dos quais um caso
de cidadão de nacionalidade cubana. Com este número, sobe o total para 12.161
infecções da doença, no país.

A informação foi prestada hoje pela directora nacional-adjunta da Saúde Pública,
Benigna Matsinhe, na conferência de imprensa de actualização da dados da Covid-19.

" Dos 2 óbitos, trata-se de pacientes de 36 e 83 anos, ambos de nacionalidade
moçambicana, que evoluíram para óbito após o agravamento do seu estado clínico,
durante o período de internamento em uma unidade hospitalar na cidade de Maputo",
disse.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13720-pais-mais-2obitos-pela-covid-19-e-175-novas-infeccoes.html
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OMS insiste que "não devemos desistir" da luta
contra a pandemia
O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) sublinhou, esta segundafeira, que "não devemos desistir" da luta contra a pandemia da covid-19, reagindo ao
aumento de novos casos na Europa e nos Estados Unidos.
"Não podemos desistir. Não devemos desistir", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus,
numa altura em que a situação epidemiológica se agrava sobretudo no continente
europeu e nos Estados Unidos.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13723-oms-insisteque-nao-devemos-desistir-da-luta-contra-a-pandemia.html

A VERDADE

“No início da pandemia recebíamos uma máscara por
semana, agora recebemos uma máscara a cada 15
dias”, Associação médica de Moçambique”
No início da pandemia não tinha um único metical para o seu combate, entretanto o
Ministério da Saúde recebeu pelo menos 81 milhões de dólares para a prevenção e o
tratamento da Covid-19. Mas a Associação Médica de Moçambique (AMM) denuncia
falta de equipamentos.
http://www.verdade.co.mz/no-inicio-da-pandemia-recebiamos-uma-mascara-porsemana-agora-recebemos-uma-mascara-a-cada-15-dias-associacao-medica-democambique/

Jovem e idoso morrem de Covid-19 em Moçambique,
MISAU descarta “lockdown” na cidade de Maputo
Mais um jovem e um idoso faleceram de Covid-19, foram 66° e 67° óbitos registados
na cidade de Maputo o epicentro da pandemia com metade dos mais de 12 mil casos
positivos registados em Moçambique. Ainda assim, o Ministério da Saúde descarta
um “lockdown” à capital do país.
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http://www.verdade.co.mz/jovem-e-idoso-morrem-de-covid-19-em-mocambiquemisau-descarta-lockdown-na-cidade-de-maputo/

Media Mais TV
Actualização Covid-19: nas últimas 24 horas o país registou mais duas mortes por
Covid-19, 175 novos casos e apenas um recuperado. Manhã Noticiosa
Ministro da Saúde livre da Covid-19: Armindo Tiago recupera-se duas semanas
depois de ter testado positivo. Manhã Noticiosa

TV Miramar

Moçambique regista mais duas mortes e 175 casos de
Covid-19
Subiu para 88 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no país, com o registo
da morte de dois pacientes infectados pela doença na Cidade de Maputo.
O país registou mais 175 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, em resultado de
1215 testes, elevando o cumulativo de casos positivos para 12161.
Moçambique conta com mais um recuperado, elevando o número total de pacientes
livres da doença para 9254 e fixando os casos activos em 2815. Fala Moçambique

STV
Propagação Covid-19: Doença mata duas pessoas na cidade de Maputo e total de
óbitos sob para 88. Jornal da Noite
Ministério da Saúde descarta fazer lockdown na Capital do país como forma de fazer
face a resistência das pessoas em cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19.
Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Mais uma pessoa morre devido à Covid-19. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Médicos queixam-se de ausência ou escassez de meios de
protecção individual para si e para os outros profissionais de saúde. Jornal da Noite
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Protecção dos profissionais de saúde: Há escassez de equipamento de protecção
individual a nível global porem o MISAU garante reforço do material. Jornal da
Noite

TVM
Dois mortos na cidade de Maputo: Óbito que elevam para 88 o cumulativo nacional
do SARS-COV-2. Telejornal

Moçambique atinge 12 mi casos: Com a notificação de 175 novas infecções do novo
coronavírus, nas últimas 24 horas. Telejornal

Situação do vírus em Moçambique: INS fala em relativa estabilização da pandemia no
país, mas não aconselha relaxamento. Telejornal

Para o pessoal da saúde: Assistência médica anuncia chegada de mais medicamentos,
reagentes e equipamento. Bom dia Moçambique

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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