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30.8 M 
POPULAÇÃO TOTAL 

2.1 M 
PESSOAS QUE VIVEM COM HIV 

98,000 
NOVAS INFECÇÕES 

38,000 
MORTES POR ANO

Dados rápidos da epidemia do HIV/SIDA em Moçambique (Fonte: ONUSIDA, 2021) 

 

Contribuição do PEPFAR para o Controlo da Epidemia em Moçambique 

Mesmo com os desafios impostos pela COVID-19, o PEPFAR tem conseguido contribuir de forma significativa na   resposta ao 

HIV/SIDA em Moçambique. Estes são alguns dos indicadores que medem os esforços feitos para a prevenção e tratamento do 

HIV entre Janeiro e Março de  2022. 

P R E  V E N Ç  Ã O TR A T A M E N T  O 

 

 

 

 

 
 

 

Em Moçambique, a implementação do PEPFAR é coordenada por uma equipa governamental dos E.U.A. formada pelo Departamento de Estado, 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), Departamento de Defesa e Corpo de Paz. 

Durante o terceiro trimestre do Ano Fiscal 2022 (Abril – Junho de 2022), o PEPFAR Moçambique contribuiu para a 
testagem do HIV de 2,430,699 pessoas, o correspondente a 146% da meta trimestral, e atingiu, cumulativamente, 
104% da meta anual de testes (6,943,100 de 6,670,380).  Em comparação com o trimestre anterior (Janeiro - Março 
de 2022), houve um aumento de 129,500 pessoas testadas. 

PEPFAR Moçambique 
Resultados do Terceiro Trimestre do COP 21 (Abril – Junho de 2022) 

 
NÚmero de testes de HIV realizados durante o trimestre 2,430,699 

 
NÚMero de mulheres grávidas que receberam tratamento 
para prevenir a transmissão vertical do HIV durante o 
trimestre 

22,894 

 
NÚMero de homens circuncidados durante o trimestre       48,570 NÚmero cumulativo de pessoas vivendo com HIV que se 

encontram em tratamento antirretroviral até ao final do 

trimestre 
 

 1,727,738 

NÚMero de pessoas que receberam um resultado 
positivo num teste de HIV durante o trimestre        84,525 

 
NÚmero total de pessoas vivendo com HIV que 
iniciaram tratamento antirretroviral durante o 
trimestre 

73,514 

NÚmero de pessoas que receberam 

profilaxia pré-exposição oral (PrEP) para prevenir o HIV 

durante o trimestre 

    23,751 
% de pacientes em tratamento antirretroviral que 
receberam teste de carga viral com resultado suprimido 
durante o trimestre 

93% 

 
 

No que se refere ao tratamento de pessoas vivendo com 
HIV, com o apoio do PEPFAR, durante o terceiro 
trimestre do COP21 (Abril – Junho de 2022), o programa 
nacional cresceu 4.1% em relação ao trimestre anterior. 
O PEPFAR Moçambique concluiu o trimestre com 
1,801,252 pacientes em tratamento, sendo 93,326 
crianças e 1,707,922 adultos. Registou-se um aumento 
de 2,8% no número de crianças em TARV em comparação 
com o trimestre anterior. A supressão viral, no período 
em referência manteve-se estável em 93%, portanto 
igual ao trimestre anterior. 


