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Desde o seu início em Moçambique, em 2004, o Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. para o Alívio do SIDA (PEPFAR) tem 
trabalhado com o Ministério da Saúde e outros parceiros para ajudar na resposta à epidemia do HIV/SIDA no país. O trabalho do 
PEPFAR ajudou a salvar e a melhorar milhares de vidas e também a construir capacidade de longo prazo para o país alcançar o 
controlo da epidemia.

130,000 
   NOVAS INFECÇÕES

29.5 M
POPULAÇÃO TOTAL

2.2 M
PESSOAS QUE VIVEM COM HIV

 34,321
      MORTES POR ANO

O objectivo do PEPFAR em Moçambique é apoiar o Ministério da 
Saúde e as autoridades de saúde locais na prestação de serviços 
de HIV de alta qualidade à população moçambicana. Através de 
parceiros de implementação clínicos e comunitários, o PEPFAR 
apoia uma variedade de serviços que incluem o aconselhamento 
e testagem do HIV, tratamento do HIV e TB adulto e pediátrico, 
prevenção da transmissão vertical de mãe para filho do HIV, apoio 
psicossocial, serviços de farmácia e de laboratório, e fortalecimento 
dos sistemas de saúde.
O apoio do PEPFAR é intensificado nas áreas onde a epidemia tem 
mais impacto. No entanto, ao apoiar os sistemas de saúde a nível 
central e provincial, o contributo do PEPFAR permite a prestação de 
serviços de HIV em todo o país, incluindo fora das áreas de apoio 
intensificado

Dados rápidos da epidemia do HIV/SIDA em Moçambique (Fonte: ONUSIDA, 2020)

Número de testes de HIV realizados

Número de mulheres grávidas que receberam 
tratamento para  prevenir a transmissão 
vertical do HIV

Número de pessoas que  receberam 
profilaxia pré-exposição oral (PrEP) para prevenir HIV

Número de Raparigas Adolescentes e Mulheres Jovens 
que receberam o pacote primário do DREAMS para 
prevenir HIV

Número de pessoas que receberam  um resultado 
positivo num teste de HIV

Número de pessoas vivendo com HIV que iniciaram 
tratamento antirretroviral 

Número total de pessoas vivendo com HIV em 
tratamento antirretroviral

Número de pacientes em tratamento antirretroviral 
que receberam teste de carga viral com resultado 
suprimido

Número de beneficiários servidos pelos 
programas de crianças órfãs e vulneráveis

Número de homens circuncidados

6.382,394 

1.354,408

290,569

272,308

549,520

436,768

190,895 

Contribuição do PEPFAR para Controlo da Epidemia em Moçambique
Mesmo no contexto da pandemia da COVID-19, o PEPFAR conseguiu fazer contributos significativos para a resposta ao HIV/SIDA em 
Moçambique. Estes são alguns dos indicadores que medem os esforços feitos para a prevenção e o tratamento do HIV entre Outubro 
de 2019 e Setembro de 2020.

109,087

14,520

15,870

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. 
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