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Reforçada capacidade de resposta à Covid-19
A capacidade de resposta à Covid-19 está reforçada no país, com a chegada,
recentemente, de mais 30 mil testes do novo coronavírus, aumento dos centros de
tratamento e de camas para internamento de pacientes que padecem da doença.
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Sobe para 97 mortos pela Covid-19
SUBIU para 97 o número de pessoas mortas devido à Covid-19, com o anúncio, na
tarde de hoje (05), de mais dois óbitos numa unidade hospitalar da cidade de Maputo.
Trata-se de dois moçambicanos, de 60 e 61 anos, notificados nos dias 25 e 29 de
Outubro e que perderam a vida quinta-feira (04), devido ao agravamento do seu
estado clínico.
Na comunicação feita na tarde de hoje, as autoridades sanitárias anunciaram ainda o
registo de mais 194 pessoas recuperadas da infecção pelo novo coronavírus, o que
eleva o cumulativo para 11.177 pessoas livres da doença. Entretanto, 108 pessoas
acusaram positivos na testagem de 1.497 amostras de casos suspeitos, de quarta para
quinta-feira.
Assim o país passa a ter um cumulativo de 13. 391 casos, desde que foi notificado o
primeiro doente de covid-19 em Março. Dos 108 novo casos, 81 da província (30) e
cidade (51) de Maputo . De ontem para hoje foram internadas mais quatro doentes nas
unidades de isolamento da covid-19, passando o total de pessoas acamadas para 59,
dos quais25 são maiores de 60 anos. Um dos internados está em estado crítico, 33
outras graves e 25 moderados.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/99298-sobe-para-97-mortos-pela-covid-19

O País
COVID-19: Moçambique com mais duas mortes, 108
infectados e 194 recuperados
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Dois homens de 60 e 61 anos de idade morreram por COVID-19 na cidade de
Maputo, revelou o Ministério da Saúde, esta quinta-feira, e esclareceu que os óbitos
foram declarados na quarta-feira.
As vítimas, de nacionalidade moçambicana, estavam internadas em hospitais da
capital do país e a morte deveu-se ao agravamento do seu estado de saúde.
O resultado do doente de 60 anos foi notificado no dia 25 de Outubro, enquanto o de
61 anos a 29 do mesmo mês, explica a Saúde.
Moçambique já soma um cumulativo de 97 óbitos devido o novo Coronavírus, 73 dos
quais na cidade de Maputo.
O Ministério da Saúde reportou igualmente um cumulativo de 493 pacientes
internados, 59 dos quais permanecem em diferentes unidades sanitárias e centros de
internamento para pacientes com COVID-19, lutando pela vida.
Desses doentes, 93.2% encontram-se na cidade de Maputo, que registam um total de
6.682 pessoas infectadas. Destas, 5.044
já recuperaram e 1.583 continuam com o vírus no organismo. A capital moçambicana
é onde há mais cidadãos com COVID-19 em todo o país. Pág. 05
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País regista mais 2 óbitos por Covid-19 e 108
infecções
O país registou nas últimas 24 horas mais dois óbitos por causa da Covid-19,
elevando o total de mortes pela doença para 97.
A informação foi prestada, esta quinta-feira em Maputo, pela chefe de Vigilância e
Saúde no Ministério da Saúde, Lorna Gugeral em conferência de imprensa de
actualização de dados sobre a Covid-19.
No mesmo período foram, registados mais 108 casos de infecção pelo novo
coronavírus, elevando o cumulativo de infecções para 13.391.
“ Contudo gostaríamos de lamentar que registados dois óbitos infectados na cidade de
Maputo. Trata-se de 2 pacientes de 60 e 61 anos de idade, sexo masculino,
moçambicanos, que evoluíram para óbito após o agravamento do seu estado clínico
durante o período de internamento em unidades hospitalares da cidade de Maputo. Os
casos foram notificados nos dias 25 e 29 de Outubro, respectivamente, e os óbitos
ocorreram no dia 4 de Novembro “, disse.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13871-pais-registamais-2-obitos-por-covid-19-e-108-infeccoes.html
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Media Mais TV
Actualização diária da Covid-19: O país tem um total de 13.391 caos positivos com
registo de 108 novas infecções. Jornal da Mais
Situação da Covid-19 no país: O Ministério da Saúde garante capacidade de
resposta a propagação da Covid-19. Jornal da Mais
Sintomas da Covid-19: Perda de Olfacto e paladar são sinais da presença do vírus
SARS-CoV-2. Jornal da Mais

Tv Miramar

Moçambique regista mais 108 casos de covid-19 e 194
recuperados
O país registou mais 108 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, em resultado de
1.389 testes. O País tem um cumulativo de 13.391 casos da doença e 2.113 casos
activos.
Moçambique conta com mais 194 recuperados, elevando o número total de pacientes
livres da doença para 11.177.
O país registou mais 2 mortes por Covid-19 elevando o número para 97. Fala
Moçambique

STV
Propagação da Covid-19: País registou hoje mais duas mortes pelo novo coronavírus,
elevando assim o número de óbitos provocados por esta doença para 97. Jornal da
Noite

TVM
108 pessoas infectadas: Há registo global de 13.391 casos do novo coronavírus em
Moçambique. Telejornal

Mais dois óbitos pela Covid-19: Sobe para 97 o número cumulativo de vítimas
mortais no país. Telejornal

3

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR

4

