
 

 

Introdução   

Este documento fornece uma visão geral das preo-

cupações em relação ao novo corona vírus, SARS-

Cov-2, que assola o mundo e Moçambique. Dá 

também a conhecer as acções desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde e Organizações não-

governamentais (ONG’s) visando combater a Pan-

demia. Esta é uma iniciativa do Centro de Estudos 

de Paz, Conflitos e Bem-Estar– CEPCB, e decorre 

desde 28 de Abril de 2020.  Neste diário, a tabela 

de dados foi expandida para incluir dados da SADC 

(menos a RDC) e também dados de novos casos na 

região. O Diário tem também, sempre que actual, 

uma segunda secção com notícias corporativas, 

retratando o resumo da informação sobre o Covid-

19 disseminada por instituições públicas, privadas 

e filantrópicas que não sejam órgãos de informa-

ção.  

  

 

 

 

Actualização da COVID-19 em Moçambique 

 

Foram testadas 1,093 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,063 amostras 

revelaram-se negativas e 30 positivas para a infecção 

da covid-19. Todos encontram-se em isolamento do-

miciliar e segundo o protocolo do Ministério da Saú-

de, neste momento decorre o processo de mapea-

mento dos seus contactos. Houve registo de mais 17 

pessoas recuperadas, e 2 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,636 casos 

positivos, 69,117 recuperados, 833 óbitos por COVID-

19 e 4 óbitos por outras causas.    

(Rádio Moçambique, 19h30) 

 

Recolha Diária de Notícias Covid-19 
(Notícias referentes ao dia 25 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 25 de Maio de 2021- CEPCB 

COVID-19 mata duas pessoas em Moçambique. Moçambique registou, nas últimas 24 horas, dois óbitos por CO-

VID-19, segundo indica um comunicado do Ministério da Saúde. Os dois óbitos são de vítimas de nacionalidade 

moçambicana e do sexo masculino, de 76 e 46 anos de idade. Relativamente ao número de novas contamina-

ções, 30 indivíduos testaram positivo para COVID-19, dos quais 23 são de nacionalidade moçambicana, um 

estrangeiro e seis de nacionalidade ainda por identificar. Os dados do MISAU indicam, ainda, que a cidade de 

Maputo liderou a lista com 17 casos, correspondendo a 56.7%, seguida pela província de Tete com oito casos, 

o equivalente a 26.7% e cinco casos foram diagnosticados nas províncias de Inhambane, Sofala, Manica, Nam-

pula e Niassa, correspondendo a 3.3% por província. A taxa de positividade, nas últimas 24 horas, foi de 2.74%, 

enquanto a taxa de positividade acumulada é de 12.91%. Moçambique tem, cumulativamente, 70.636 casos 

positivos registados, dos quais 70.320 de transmissão local e 316 importados. De segunda para esta terça-

feira, o país registou 17 casos totalmente recuperados da COVID-19, elevando o cumulativo para 69.117. Nas 

últimas 24 horas, registou-se um novo internamento e uma alta hospitalar. No país existe, até o momento, um 

cumulativo de 3.420 pacientes internados, dos quais 16 estão, actualmente, nos centros de internamento de 

COVID-19 e em outras unidades hospitalares. 

Disponível https://www.opais.co.mz/covid-19-mata-duas-pessoas-em-mocambique/ consultado aos 25 de 

Maio de 2021 pelas 21h47min  

 

COVID-19 reduz procura por planeamento familiar. A procura pelos serviços de planeamento familiar no país 

baixou nos últimos meses, devido à pandemia da COVID-19, segundo avançou, esta terça-feira, o Ministério da 

Saúde. Os dados fornecidos pela chefe do Programa de Planeamento Familiar, Alda Mahumana, indicam que o 

país vinha registando uma evolução em relação à procura desses serviços desde 2011 a 2019. Sendo que, em 

2011, a procura rondava nos 11 por cento e, em 2015, nos 23.3%. Entretanto, nos primeiros meses deste ano, 

os dados mostram uma melhoria para 41 por cento. A redução dos números, devido à pandemia, retardou os 

planos do Governo em garantir que a rapariga tenha a possibilidade de escolha sobre a sua saúde sexual e re-

produtiva, o que constitui preocupação, segundo a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, que, na ocasião, re-

cordou que os dados do Inquérito de Malaria e HIV/SIDA de 2015 (IMASIDA-2015) indicam que uma em cada 

duas raparigas no país, entre os 15 e 24 anos, está gravida ou já fico grávida pela primeira vez. 

Disponível em https://www.opais.co.mz/covid-19-reduz-procura-por-planeamento-familiar/ consultado aos 25 

de Maio de 2021 pelas 21h48min  

 

https://www.opais.co.mz/covid-19-mata-duas-pessoas-em-mocambique/
https://www.opais.co.mz/covid-19-reduz-procura-por-planeamento-familiar/


 

Notícias referentes ao dia 25 de Maio de 2021- CEPCB 

Considera MISAU: Covid-19 regista desaceleração. O PAÍS está a registar desaceleração da pandemia, caracteri-

zada pela redução de novas infecções, queda do número de doentes que dão entrada nos centros de isola-

mento e de óbitos, comparativamente aos primeiros quatro meses do ano. A directora-nacional-adjunta de 

Saúde Pública, Benigna Matsinhe, disse que até ontem, no mês de Maio tinham sido diagnosticados 689 casos 

positivos contra 2072 registados em igual período de Abril, o que representa uma redução em 66.75 por cen-

to. Nos primeiros 24 dias deste mês, 84 doentes com complicações respiratórias deram entrada nos centros 

de isolamento, contra 159 em igual período do mês passado. No que diz respeito a óbitos, no intervalo em 

causa o país registou 17 vítimas mortais devido à Covid-19, uma descida de mais 47 por cento em relação ao 

período anterior em que foram 32 mortos. Entretanto, a variante indiana da Covid-19 ainda não foi detectada 

nas amostras enviadas pelo Instituto Nacional de Saúde (INS) à África do Sul para testagem. Os dados dizem 

respeito à metade das 400 amostras analisadas. Segundo Edna Viegas, directora de Laboratórios no INS o sec-

tor da Saúde está empenhado em criar capacidade de sequenciar o genoma completo do novo coronavírus, 

facto que permitirá identificar a circulação de novas estirpes no país. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102105-considera-misau-covid-19-

regista-desaceleracao consultado aos 25 de Maio de 2021 pelas 21h52min  

 

País sem registo da variante indiana da Covid-19. A variante indiana do novo coronavírus ainda não foi detectada 

no país, revelou segunda-feira (24) a directora de Laboratórios no Instituto Nacional de Saúde (INS), Edna Vie-

gas, com base em resultados de testagens de amostras enviadas à África do Sul. “Enviámos 400 amostras para 

serem testadas na província (sul-africana) de KwaZulu-Natal e recebemos o resultado de 200 testes. Nas se-

quências até agora analisadas, não foi ainda detectada a variante indiana”, assegurou a directora. Por outro 

lado, segundo Viegas, o sector da saúde está empenhado em criar capacidade nacional de sequenciar o geno-

ma completo do novo coronavírus, facto que permitirá identificar a circulação de novas estirpes no país. No 

quadro desses esforços, já foram realizados treinos de profissionais de saúde e técnicos de laboratórios, espe-

rando-se mais um ciclo formativo pela companhia distribuidora de equipamentos e testes dos reagentes para 

o arranque do processo, que se espera entrar em funcionamento em Outubro próximo. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102099-pais-sem-registo-da-variante

-indiana-da-covid-19 consultado aos 25 de Maio de 2021 pelas 21h54min  

https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102105-considera-misau-covid-19-regista-desaceleracao
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102105-considera-misau-covid-19-regista-desaceleracao
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102099-pais-sem-registo-da-variante-indiana-da-covid-19
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102099-pais-sem-registo-da-variante-indiana-da-covid-19


 

Notícias referentes ao dia 25 de Maio de 2021- CEPCB 

Entre mortos e recuperados o país ficou com 671 casos activos: De 18 mil, os casos activos da Covid-19 baixaram 

para menos de 700 em quatro meses no país. Já atingimos 18 mil infecções activas em Fevereiro, no pico da 

doença e, até ontem, contabilizaram-se 671 casos, tendo havido, no período em causa, uma redução de mais 

de 17.300 casos. Moçambique venceu a segunda vaga e os indicadores são os doentes activos. O destaque vai 

para as províncias de Cabo Delgado e Gaza. 

(Jornal O País – 25 de Maio de 2021. Pág: 5) 

 

Covid-19: Mortes em Moçambique diminuem 47% em Maio. Moçambique registou um total de 17 mortes por 

covid-19 desde o início de maio, uma redução de quase metade (47%) em relação ao mesmo período de Abril, 

em que houve 32 óbitos, segundo o Ministério da Saúde (Misau). Na mesma tendência de abrandamento da 

Covid-19, o mês de Maio soma até agora 689 novos casos, cerca de um terço dos 2.070 registados nos primei-

ros 24 dias de Abril, nota o boletim estatístico divulgado na segunda-feira. Quanto a internamentos, em Maio 

deram entrada em centros de tratamento de covid-19 e em unidades sanitárias um total de 84 doentes, face a 

159 no mesmo período de Abril. Apesar dos sinais de alívio da pandemia, as medidas de prevenção em vigor 

devem continuar a ser respeitadas, alertam as autoridades de saúde, nomeadamente no que respeita ao uso 

de máscara, distanciamento social, desinfeção das mãos e cumprimento de quarentenas. 

Disponível em https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-05-25/31847665/covid-19-

mortes-em-mo%C3%A7ambique-diminuem-47-em-maio, consultado em 25 de Maio de 2021 (21h09) 

 

Moçambique enviou 400 amostras suspeitas da variante indiana para África do Sul: As referidas amostras foram 

encaminhadas para o laboratório de referência de Genotipagem situado na província sul-africana de Kwazulu 

Natal, visto que o país ainda não tem capacidade para rastrear aquela mutação do vírus. “Nós já enviamos per-

to de 400 amostras para sequenciamento e destas já recebemos resultado de 200. As outras encontram-se na 

fila para testagem. Assim esperamos, nas próximas semanas, receber os resultados das outras sequências”, 

informou, ontem, Sofia Viegas, Directora Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, no Instituto Nacional de 

Saúde, garantindo que “nas sequências até agora analisadas, não foi detectada a variante indiana”. Entretanto, 

Moçambique já está na marcha rumo à criação de capacidade interna para testagem da variante indiana e es-

pera até Outubro já poder realizar testes a nível nacional. 

(Jornal O País – 25 de Maio de 2021. Pág:5) 

 

 

https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-05-25/31847665/covid-19-mortes-em-mo%C3%A7ambique-diminuem-47-em-maio
https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-05-25/31847665/covid-19-mortes-em-mo%C3%A7ambique-diminuem-47-em-maio


 

Notícias referentes ao dia 25 de Maio de 2021- CEPCB 

Escolas suspendem aulas aos sábados na capital. Alguns estabelecimentos de ensino nas cidades de Maputo e 

Matola suspenderam  as aulas aos sábados, devido à melhoria na gestão das infra-estruturas escolares, tal é o 

caso das escolas secundárias de Malhazine, Mubukwane, Infulene-Benfica e Matola, entre outras. O lecciome-

nto de  aulas aos sábados foi introduzido  pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) 

com o objectivo de recuperar o tempo perdido com a interrupção das aulas presencias devido à pandemia da 

Covid-19, bem como para melhor redefinição do número de alunos por turmae bom usodos espaçosde recreio 

dos estabelecimentos de ensino,para a prevenção da doença. Carmelita Namashulua, ministra do pelouro, ex-

plicou que algumas escolas vão continuar a leccionar aos sábados devido  à exiguidade de salas de aulas. 

Acrescentou que os alunos devem deslocam-se às escolas  duas vezes por semana, em dias alternados, deven-

do  permanecer  04.00 horas apenas no local. Por outro lado, Orlando Feliciano, encarregado de educação de 

duas crianças, que frequentam a 1ª e 4ª classe, é da opinião que às aulas ao fins-de-semana são importantes 

para garantir o cumprimento do calendário escolar 2021 e o bom aproveitamento dos alunos. 

Disponivel em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/102118-escolas-suspendem-

aulas-aos-sabados-na-capital consultado aos 25 de Maio de 2021 pelas 22h00min  

 

 

https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/102118-escolas-suspendem-aulas-aos-sabados-na-capital
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/102118-escolas-suspendem-aulas-aos-sabados-na-capital


 

Notícias referentes ao dia 25 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(25 de Maio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 833 Óbitos por COVID-19 e 4# Óbitos por outras causas. 

Nota: O MISAU produz boletins diários sobre a situação epidemiológica em Moçambique com dados desagre-

gados da região, do continente e do mundo http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletinsdiarios 

 

Província Casos posi-

tivos 

Novos 

Casos 

Casos recu-

perados 

Óbitos Número de 

Testes 

Cabo Delgado 3,446 0 3,432 12+1# 15 

Niassa 2,577 1 2,534 3 113 

Nampula 3,189 1 3,124 22 46 

Zambézia 4,655 0 4,622 22 3 

Tete 2,563 8 2,531 14 123 

Manica 2,215 1 2,182 7 193 

Sofala 4,600 1 4,307 23 29 

Inhambane 4,047 1 4,019 11 84 

Gaza 3,682 0 3,653 17 0 

Maputo 10,483 0 10,379 55 81 

Maputo-Cidade 29,178 17 28,335 647+3# 406 

Total 70,636 30 69,117 837 1,093 

Total de testes         547,044 

http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletinsdiarios


 

Notícias referentes ao dia 25 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(25 de Maio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (JohnHopkins Univertity https://coronavirus.jhu.edu/map.html, Worldometer  https://

www.worldometers.info/coronavirus/), http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios 

* Muitos países da região (exceptuando a Africa do Sul) não estão a testar de forma activa, o que faz com que 

não seja possível captar com maior rigor o número de infectados. A possibilidade de observar “cadeias de 

transmissão” fica neste caso comprometida, levando a ocorrência de casos de proveniência aparentemente 

inexplicável. 

**A Tanzania já não segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde na sua abordagem ao Covid-19, 

daí que a não ser que existam outros canais bilaterais de informação entre Moçambique e esse país vizinho, 

não existe como se saber oficialmente da situação na fronteira Norte de Cabo Delgado e Niassa. 

A primeira notícia do presente resumo diário é reportada por diversos órgãos de comunicação social públicos e 

privados (TVM, TV Miramar, TV Sucesso, Stv, Rádio Moçambique), porém, por questões organizacionais só é 

referenciado um órgão de comunicação.  

 

 

 

 

 

Maputo, 26 de Maio de 2021 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Isabel Matias, Sheid Eura, Homaida 

Obra, Daniela Joane 

Parceiro: 

País Casos positi-

vos 

Novos casos Casos recupe-

rados 

Óbitos Número de 

Testes* 

Moçambique 70,636 30 69,117 833 547,044 

Africa do Sul 1,640,932 3,084 1,543,951 55,976 11,406,308 

Angola 32,933 310 27,204 735 555,512 

Botswana 52,865 0 47,641 809 1,130,899 

Eswatini 18,570 13 17,854 672 205,891 

Lesotho 10,822 0 6,431 326 92,169 

Madagáscar 40,999 45 39,523 810 200,205 

Malawi 34,295 2 32,543 1,154 243,795 

Namíbia 53,432 225 49,550 779  424,020 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 93,279 149 91,221 1,271 1,520,156 

Zimbábwe 38,706 10 36,517 1,587 463,501 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios

