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Luanda – As autoridades sanitárias registaram, na terça-feira, 203 novos
casos, quatro óbitos e 59 recuperados.
Dos novos doentes, 119 foram diagnosticados na província de Luanda, 50 no Cuanza Norte, 11
no Cuando Cubango, 10 no Huambo, nove em Benguela e quatro no Bié.
Deste grupo, 136 sa?o homens e 67 mulheres, na faixa etária de 11 meses de vida a 70 anos.
Os o?bitos foram registados nas províncias de Luanda, Malanje, Cunene e Huambo, cada com
um óbito, respectivamente.
Quanto ao ge?nero dos falecidos, três sa?o homens e uma mulher, na faixa etária dos 34 a 72
anos. As vi?timas apresentavam outras comorbilidades de hipertensa?o arterial e diabetes
mellitus.
Em relação aos recuperados, 30 foram no Uíge, 17 no Cunene e 12 em Luanda, com as idades
que variam de 35 a 68 anos, viram-se livres do vi?rus Sars-Cov-2.
Os laborato?rios processaram 2.879 amostras na base da biologia molecular, com uma taxa
diária de positividade de 6,9 por cento.
As autoridades sanitárias realizaram também 70 testes de diagnóstico rápido antígenio, das
quais três positivas, o que representa uma taxa de 4,4 por cento de positividade.
As autoridades registaram a saída de sete pessoas nos centros de quarentena institucional,
sendo quatro no Cunene e três de Luanda.
Nos mesmos centros permanecem 387 pacientes e 4.274 estão sob vigilância epidemiológica.
A Linha de Apoio Psicolo?gico assistiu 99 utentes, enquanto que o Centro Integrado de
Seguranc?a Pu?blica (CISP) recebeu 70 chamadas relacionadas com pedidos de informação
sobre a Covid-19.
Angola soma 13.814 casos positivos, com 328 o?bitos, 6.582 recuperados e 6.908 activos.
Dos activos, nove esta?o em estado cri?tico com ventilac?a?o meca?nica invasiva, 12 graves,
187 moderados, 393 apresentam sintomas leves e 6.309 assintoma?ticos.
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