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A situação do HIV e SIDA em Moçambique
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Prevalência adultos (15 - 49 anos): 11.5 % (INSIDA 2009)
(10.9 % á 14.7 %)
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(15.3%)

Gaza

Crianças (0 - 14 anos) vivendo com HIV: 100, 000
(87, 000 á 120, 000 crianças)

(25.1%)

Inhambane

(8.6%)

Mulheres (> 15 anos) vivendo com HIV: 810, 000
(690, 000 á 960, 000 mulheres)
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5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
≥ 25%

Maputo
província

Homens (> 15 anos) vivendo com HIV: 590, 000
(523, 000 á 728, 000 homens)

(19.8%)

INSIDA 2009.

Pessoas vivendo com HIV: 1, 500, 000
(1, 300, 000 á 1, 700, 000 pessoas)

Fonte: Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008 - UNAIDS Moçambique

Onde há risco

Relação sexual
vaginal desprotegido

Onde não há risco

Relação sexual
anal desprotegido

Gravidez e amamentar
quando a mãe é
infectada com HIV

Utilização comum de
objetos perfurantes

Relação sexual oral
desprotegida
(com homem ou mulher)

Mais parceiros - mais risco

Beijos,
beijos com a língua

Contacto corporais,
Contacto de pele

Ferradelas de
insectos

Vida familiar,
vida comum

Piscina, sauna,
casa de banho,
lavatórios

Comer e
beber junto

Menos parceiros - menos risco

Como se proteger

Utilizar o preservativo sempre - tanto com a parceira,
o parceiro como com “as amigas”, “os amigos” e amantes.

Ser fiel a uma parceira, um parceiro
só sem manter relações sexuais com outros.

Abster-se do acto sexual quando
não tiver preservativo

O risco de transmissão da mulher para o homem pode ser reduzido em 60% através da circuncisão masculina.

Eu e tu, a minha esposa
e o teu marido. Todos
devemos fazer o teste de HIV
O teste de HIV é rápido e grátis.
Pode-se fazê-lo em todas as
unidades sanitárias.

Pessoas vivendo com HIV tem
os mesmos direitos como todos!
A lei n° 12/2009 estabelece os princípios gerais visando garantir que todos
os trabalhador e candidatos a emprego
não sejam discriminados nos locais de
trabalho ou quando se candidatam a
emprego, por serem suspeitos ou portadores de HIV.

Informa-te.
Protege-te e aos outros também.
Mostra solidariedade com as pessoas vivendo
com HIV ou SIDA e com pessoas afectadas pelo HIV ou SIDA.
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