REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
III REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MINISTROS DA SAÚDE
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO EM SAÚDE DA CPLP (GTS-CPLP)
SITUAÇÃO DA COVID-19 NA CPLP –
SUMÁRIO DA SITUAÇÃO EM MOÇAMBIQUE
Situação Epidemiológica (04 de Novembro, 2020):
Para mais detalhes visite www.covid19.ins.gov.mz e/ou adira por WhatsApp a
+258843318727 (envie a palavra Ola para aderir).
•

Primeiro caso notificado em 22/03/2020;

•

Até hoje 194,196 testes realizados

•

A taxa de positividade média é de 6.8% (Agosto: 5.3%, Setembro: 10.3%,
Outubro: 10.1%);

•

Cumulativo de 13,283 casos e 95 óbitos;

•

A maior parte das infecções em indivíduos 20-59 anos e a maior parte dos
óbitos em indivíduos > 50 anos;

•

Casos reportados em 82% dos distritos;

•

A área do Grande Maputo é a com maior transmissão do vírus;

•

2/3 dos casos e cerca de 90% das hospitalizações e óbitos ocorreram no
Grande Maputo; e

•

Realização de inquéritos sero-epidemiológicos nos principais centros urbanos
do País, com 2 componentes: i) agregados familiares; ii) grupos profissionais
de risco.

Acções de Resposta:
•

Plano Nacional de Preparação e Resposta à COVID-19, que prevê 4 níveis
de restrições;
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•

Restrições de nível 2 implementadas no dia 18 de Março;

•

Estado de Emergência, com nível 3 de restrições, teve início a 1 de Abril;

•

Estado de Calamidade Pública a partir de 6 de Setembro, com relaxamento
gradual das medidas de restrição.

Principais Desafios:
•

Aquisição de insumos essenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento;

•

Educação, informação e comunicação para prevenção;

•

Fraquezas do sistema de saúde para diagnóstico, vigilância, rastreio de
contactos, tratamento médico, disponibilidade de oxigénio, recursos
humanos, entre outros; e

•

Infraestruturas sócio-económicas (p.ex. escolas, mercados) deficientes para
a implementação das normas básicas de higiene e distanciamento físico.
Maputo,4 de Novembro de 2020
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