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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. 

PRE  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 segundo trimestre do Ano Fiscal 2022 (Janeiro – Março de 2022), o PEPFAR Moçambique contribuiu para a 
testagem do HIV de 2,299,678 indivíduos o correspondente a 138% da meta trimestral e atingiu, cumulativamente, 
34% da meta anual de testes (2,299.678 de 6,670,380).  Em comparação com o trimestre anterior (Outubro - 
Dezembro de 2021), houve um aumento de 86,955 pessoas testadas. 

PEPFAR em Moçambique 
Resultados do Segundo Trimestre do COP 21 (Janeiro – Março de 2022) 

 
NÚmero de testes de HIV realizados durante o trimes tre 2,299,678 

 
NÚMero de mulheres grávidas que receberam tratamen to 

para prevenir a transmissão vertical do HIV durante o 
trimes tre 

23,620 

 
NÚMero de homens circuncidados durante o trimes tre       41,454 NÚmero cumulati vo de pessoas vivendo com HIV que se 

encontram em trata me n to antirre tro v i ra l até ao final do  

trimes tre 
 

 1,727,738 

NÚMero de pessoas que receberam um resultado 
positivo num teste de HIV durante o trimestre        82,306 

 
NÚmero total de pessoas vivendo com HIV que 

iniciaram trata me n to antirretro vi ral durante o 
trimestre 

78,865 

NÚmero de pessoas que receberam 

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

durante o trimestre 

    19,490 
% de pacientes em tratame nto antirretro viral que 
receberam teste de carga viral com resultado suprimido 
durante o trimes tre 

93% 

 
 

No que se refere ao tratamento de pessoas vivendo com 

HIV com o apoio do PEPFAR, durante o segundo trimestre 
do COP21(Janeiro – Março de 2022), o programa nacional 

cresceu 3,2% em relação ao trimestre anterior. O 
PEPFAR Moçambique concluiu o trimestre com 1,727,738 

pacientes em tratamento, sendo 90,991 crianças e 
1,636,739 adultos. Registou-se um aumento de 0,9% no 
número de crianças em TARV em comparação com o 

trimestre anterior. A supressão viral, no período em 
referência progrediu de 92% para 93% em relação ao 

trimestre anterior. 


