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INTRODUÇÃO 

 

Moçambique vive um ambiente de epidemia do HIV severa com 11.5% de adultos vivendo com o HIV 
(1). Para dar continuidade à resposta à epidemia, o País elaborou o Plano Estratégico Nacional de 
resposta ao HIV e SIDA (PEN III) com vigência de 2010 à 2014 (2). Os principais objetivos do PEN III 
são os de contribuir para a redução do número de novas infecções pelo HIV, promover a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas vivendo com o HIV e reduzir o impacto do SIDA nos esforços de 
desenvolvimento nacional.  

Para avaliar as intervenções definidas no Plano, eleger prioridades e orientar a alocação de recursos, 
é essencial que o País, por meio de seu Programa de HIV e do Conselho Nacional de Combate ao 
HIV e SIDA (CNCS), seja capaz de fornecer informações estratégicas sobre a situação 
epidemiológica corrente da epidemia em Moçambique. Entretanto, a monitoria e a avaliação da 
tendência da epidemia de HIV, por sua dinâmica, constitui um desafio aos gestores de Saúde 
Pública. Epidemiologicamente, o indicador de escolha para descrever a dinâmica de uma doença na 
população e em seus subgrupos é a incidência. Apesar de existirem métodos para se estimar a 
incidência de HIV, como observação direta de seroconversão em coortes e aplicação de testes que 
distinguem infecções recentes das mais antigas, como o BED, são várias as limitações: alto custo 
financeiro, necessidade de uma amostra grande para que os dados possam ser inferidos para a 
população geral, e, no caso dos testes, influência do uso de terapias antiretrovirais no momento da 
testagem, entre outros (3). 

Pelos motivos descritos, é essencial estimular o uso de outras metodologias para a estimativa da 
incidência do HIV. Desta forma, a ONUSIDA desenvolveu um método epidemiológico, o modelo 
Modos de Transmissão (MoT), que utiliza dados de prevalência e de comportamento de diversos 
estudos para gerar estimativas da contribuição de diferentes grupos populacionais na incidência de 
HIV em determinado ano (4). As estimativas geradas pelo MoT podem auxiliar no redireccionamento 
e definição de prioridades em prevenção, e constituem ferramenta estratégica no momento em que o 
País se prepara para realizar a revisão de seu PEN III, elaborar seu próximo plano estratégico e a 
proposta para o novo modelo de financiamento do Fundo Global. 

Dentro desse contexto, realizou-se o presente estudo com os seguintes objectivos: 

• Conduzir a revisão de literatura para se identificar dados disponíveis sobre a taxa de prevalência 
da infecção pelo HIV, de Infecções de Transmissão Sexual (ITS) e de comportamentos de risco, 
estratificados por subpopulação e região geográfica, para caracterizar a epidemia em 
Moçambique. 

• Elaborar três modelos regionais do modelo MoT para gerar estimativas regionais da distribuição 
de novos casos de HIV por modo de transmissão. 

• Agregar os resultados dos modelos regionais do MoT um Modelo Nacional. 
 
 

MÉTODOS 

 

Identificação de indicadores a serem utilizados para alimentar o MoT 

Foram revistos os relatórios de pesquisas de base populacional (1,5), que permitem estimações 
regionais, assim como relatórios publicados e não publicados de inquéritos biológicos e 
comportamentais entre populações específicas (6 – 9) para a identificação de indicadores que 
poderiam ser utilizados para alimentar o MoT.  

Investigadores envolvidos na elaboração de pesquisas relevantes em HIV no País foram convidados 
a participar activamente na elaboração do modelo e as bases de dados resultantes das pesquisas 
mencionadas foram analisadas para que indicadores não publicados pudessem ser calculados. 

Indicadores indisponíveis foram determinados por consenso entre os pesquisadores envolvidos no 
estudo. 

 

  



    

 

 

Modelos regionais do MoT 

 

O MoT foi desenvolvido para calcular o número esperado de novas infecções por HIV na população 
de 15 a 49 anos por modo de transmissão (4). O modelo considera que o risco de infecção de um 
indivíduo susceptível é uma função binomial simples do número de parceiros e do número de 
contactos com cada parceiro. O risco do indivíduo susceptível, que depende da prevalência do HIV 
entre seus contactos,  é então calculado levando em consideração as probabilidades de transmissão 
na presença ou ausência de ITS. Multiplicando-se esse risco individual pelo número de indivíduos 
susceptíveis na população, se obtém a incidência esperada para o próximo ano.  

Para se atingir esse objectivo, o modelo precisa ser alimentado com dados programáticos e dados 
sobre tamanhos populacionais, prevalência de HIV e ITS, informações sobre comportamento sexual 
e dados de pessoas em tratamento por categoria populacional. As categorias populacionais (ou 
modos de transmissão) utilizadas para a elaboração dos modelos no presente estudo estão definidas 
na tabela abaixo.  

 

Tabela 1. Definição das categorias populacionais incluídas nos modelos 

Categoria populacional Definição 

Mulheres trabalhadoras de sexo (MTS) 
Mulheres que trocaram sexo por dinheiro nos últimos 12 
meses 

Clientes de MTS Homens que pagaram por sexo nos últimos 12 meses 
Parceiras dos clientes de MTS Parceiras regulares e não comerciais dos clientes 
Homens que fazem sexo com homens 
(HSH) 

Homens que tiveram relação sexual com outros homens 
nos últimos 12 meses 

Parceiras de HSH Parceiras regulares de HSH 

Pessoas com múltiplas parcerias (PMP) 
Pessoas que tiveram mais de 1 parceiro sexual nos 
últimos 12 meses 

Parceiras de PMP Parceiras regulares de PMP 

Relações heterossexuais estáveis  
Pessoas que tiveram 1 parceiro sexual, também 
monógamo, nos últimos 12 meses 

Sem risco 
Pessoas que não tiveram parceiros sexuais nos últimos 
12 meses 

Injecções médicas 
Pessoas que receberam pelo menos 1 injecção médica 
nos últimos 12 meses 

Transfusão sanguínea 
Pessoas que receberam transfusão sanguínea nos 
últimos 12 meses 

 

Alguns subgrupos populacionais sabidamente vulneráveis ao HIV em Moçambique, como as 
populações móveis (camionistas, mineiros e agricultores), a população privada de liberdade (PPL), 
as pessoas que injectam drogas (PID) e as jovens raparigas de 15 a 24, não puderam ser incluídos 
no modelo pela ausência de dados sobre suas parcerias sexuais. Entretanto, procedeu-se à 
descrição da situação epidemiológica do HIV nessas populações, que se encontra na sessão de 
resultados, com o objectivo de orientar discussões sobre estratégias de prevenção específicas para 
as mesmas. 

Foram elaborados três modelos MoT, um para cada região do País, para que as diversidades da 
situação epidemiológica da epidemia de HIV fossem capturadas. Ao final, os resultados dos modelos 
regionais foram agregados em um único Modelo Nacional.  

 

 

  



    

 

 

RESULTADOS 

 

a. Identificação de indicadores a serem utilizados para alimentar o MoT e análise situacional 
da epidemia de HIV em Moçambique 

 

Os indicadores utilizados para alimentar os modelos e suas respectivas fontes podem ser 
visualizados no Anexo 1.  

Adicionalmente, aqui são descritos, de forma resumida, estudos de prevalência e comportamento 
entre as diferentes categorias populacionais para contribuir para a análise de situação da epidemia 
de HIV em Moçambique.  

 

HIV na população geral 

O estudo mais recente que traz dados da prevalência do HIV na população geral de Moçambique foi 
conduzido em 2009: o Inquérito nacional de prevalência, riscos comportamentais e informação sobre 
o HIV e SIDA em Moçambique (INSIDA) (1). O estudo estimou que a prevalência de HIV na 
população de 15 a 49 anos era de 11.5%, sendo 13.1 entre mulheres e 9.2 entre homens, com 
grandes variações regionais. A prevalência entre mulheres de 15-49 anos era de 6.1% na região 
Norte, 14.4% no Centro e 20.2% no Sul. Entre os homens da mesma faixa etária a prevalência era 
de 4.9% no Norte, 9.9% no Centro e 14.2% no Sul.  

Em 2011 foi conduzido o Inquérito Demográfico e de Saúde em Moçambique (IDS), que pesquisou 
indicadores de conhecimento, atitudes e práticas entre a população adulta Moçambicana (5). Esse 
inquérito demonstrou que 98% das mulheres e 100% dos homens moçambicanos de 15 a 49 anos 
de idade já ouviram falar do HIV e SIDA, mas apenas 31% das mulheres e 51% dos homens 
possuem um conhecimento abrangente sobre a doença.  

No País, o início da actividade sexual é mais precoce entre mulheres: 29% das mulheres e 13% dos 
homens de 20 a 49 anos tiveram a primeira relação sexual antes dos 15 anos. A idade na primeira 
união segue o mesmo padrão: a proporção de homens de 25 a 49 anos que já tinham começado a 
vida conjugal antes dos 20 anos é de 17%, comparado com 60% das mulheres na mesma faixa 
etária.  

Em Moçambique, 68%  e 60.9% das mulheres e homens de 15 a 49 anos, respectivamente, estão 
casados ou em união marital. Dentre as mulheres em união, 75% encontram-se em uniões 
monógamas, 16% declaram ter uma co-esposa e 3% têm dois ou mais co-esposas. A poligamia é 
mais frequente nas regiões rurais e entre mulheres menos instruídas. 

 

Pessoas com múltiplas parcerias  

Em 2011, 3% das mulheres e 30% de homens de 15 a 49 anos declararam ter tido dois ou mais 
parceiros sexuais nos 12 meses que precederam o inquérito (5). Sessenta e quatro por cento (64%) 
e 78% das mulheres e homens, respectivamente, que tiveram relações sexuais múltiplas apresentam 
relações concomitantes.  

O INSIDA 2009 estimou que a prevalência do HIV entre mulheres com mais de um parceiro sexual 
nos 12 meses anteriores ao inquérito é 80% maior que a prevalência entre mulheres em geral, e 
equivale a  23.1%. Nos homens, a prevalência do HIV é de 11.2% entre os que tiveram mais de uma 
parceira sexual nos 12 meses anteriores ao inquérito e de 15.1% entre os que já tiveram 10 ou mais 
parceiras em toda a vida.  

Entre homens e mulheres com parceiros múltiplos, apenas 31% das mulheres e 23% dos homens 
reportaram ter usado o preservativo na última vez que tiveram relações sexuais. 

 

 

 

 



    

 

 

Pessoas em relações sexuais estáveis 

Considerou-se como “relação sexual estável”, pessoas que faziam parte de casais nos quais os dois 
membros reportaram ter tido um único parceiro no último ano. Informação a respeito do tamanho 
populacional de pessoas em relações estáveis são demonstradas pelo “módulo de casais” do IDS 
2011. O IDS 2011 estima que o percentual de mulheres em relações estáveis varia de 31.6% no Sul 
do País para 41.7% no Norte. Entre os homens, esse indicador oscila entre 28.2% no Sul e 40% no 
Norte. O INSIDA estima que a prevalência do HIV entre mulheres e homens que tiveram um parceiro 
sexual nos últimos 12 meses seja de 12.9% e 9.6%, respectivamente.  

Tendo em consideração a definição dessa categoria populacional no presente estudo, é lógico 
pensar que o principal modo de transmissão do HIV nesse grupo seja a sero discordância. O INSIDA 
estimou 15.2% dos casais moçambicanos tem um dos parceiros ou ambos com infecção por HIV. Em 
5% dos casais a mulher está infectada, em 5% o homem está infectado e em 5% ambos estão 
infectados. 

Nesse contexto é relevante dizer que o uso de preservativos entre pessoas em relações sexuais 
estáveis é baixo: 1.7%, 3.4% e 12.2% nas regiões Norte, Centro e Sul, respectivamente.  

 

Mulheres grávidas 

Em 2011, foi conduzido um estudo de prevalência de HIV em mulheres grávidas: a Ronda de 
Vigilância Epidemiológica 2011 (10).  O estudo tinha como objectivo determinar a prevalência do HIV 
e sífilis entre as mulheres grávidas na sua primeira visita à consulta pré-natal (CPN); correlacionar a 
infecção pelo HIV com as características sócio demográficas e geográficas seleccionadas; e 
monitorar as tendências da prevalência do HIV através do tempo e entre subpopulações de mulheres 
grávidas que frequentam à CPN. Cerca de 360 mulheres grávidas elegíveis dos 15-49 anos de idade 
foram amostradas em 36 Postos Sentinela, totalizando 13,898 participantes.  

A prevalência nacional foi estimada em 15.8%, sendo 23.6% na região Sul, 16% no Centro e 10.9% 
no Norte. A proporção de mulheres infectadas que conhecem o seu estado serológico é de 19.8%, 
contudo, apenas 10% de mulheres grávidas infectadas estavam em terapia antiretroviral (TARV). 

 

Mulheres Trabalhadoras de Sexo 

Em 2011 e 2012 foi realizado o primeiro Inquérito Integrado Biológico e Comportamental entre 
Mulheres Trabalhadoras de Sexo em Moçambique (IBBS-MTS) que teve como objectivo determinar a 
prevalência da infecção pelo HIV e dos factores comportamentais de risco, avaliar o uso e acesso 
aos programas de cuidados de saúde para essa população e, finalmente, estimar o tamanho e 
distribuição da população das MTS nas áreas urbanas de Maputo, Beira e Nampula (7). 

Quatrocentas MTS participaram da pesquisa em Maputo, 411 na Beira e 429, utilizando-se 
amostragem em cadeia de referência (RDS). Mulheres de 15 ou mais anos de idade, que trocaram 
sexo por dinheiro nos seis meses anteriores ao inquérito e que residiam, socializavam ou 
trabalhavam em uma das três áreas urbanas do inquérito eram elegíveis para o estudo. 

A prevalência do HIV entre as MTS foi de 31.2% em Maputo, 23.6% na Beira, e 17.8%  em Nampula 
e a prevalência de HIV entre as MTS de 25 ou mais anos foi significativamente mais elevada quando 
comparadas as de 15 a 24 anos em todas as três cidades. 

Segundo os resultados, 63.8%, 76.5% e 65.4% das MTS em Maputo, Beira e Nampula, 
respectivamente, nunca se casou ou nunca viveu com alguém como se fosse casada. Entretanto, 
34.6%, 48.1% e 40% das MTS tiveram relações sexuais com um parceiro estável no mês anterior ao 
inquérito em Maputo, Beira e Nampula, respectivamente. E, pequena proporção das MTS teve 
relações sexuais com mais de um parceiro estável no mês anterior ao inquérito, sendo 6.8% em 
Maputo, 17.5% na Beira e 13.5% em Nampula. 

34.9% das MTS em Maputo; 51.5% na Beira e 48.4% em Nampula fizeram sexo por dinheiro pela 
primeira vez na faixa etária de 15-17 anos. O percentual das MTS que tiveram 1 a 2 clientes no mês 
anterior ao inquérito é de 27.9%,  47.0% e 26.5% em Maputo, Beira e Nampula, respectivamente. Já 
a proporção de MTS que tiveram 7 ou mais clientes no mesmo período era de 24.9% em Maputo, 
10.5% na Beira, e 21.8% em Nampula. 



    

 

 

Com relação ao uso de preservativo, 85.8%, 73.4% e 62.8% das MTS em Maputo, Beira e Nampula, 
respectivamente,  usou o preservativo na última relação sexual com um cliente.  

O estudo estimou que 2.0% da população adulta feminina em Maputo, 5.0% na Beira e 4.5% em 
Nampula sejam MTS.  

 

Clientes de MTS 

O IDS 2011 estimou que 14% dos homens de 15 a 49 anos tinham pago para ter relações sexuais 
nos últimos 12 meses e essa proporção é maior entre os do grupo etário de 25-29 anos (17%). Entre 
os homens que tiveram sexo com uma trabalhadora do sexo, 34% usou preservativo na última 
relação e o  uso de preservativo diminui com a idade dos entrevistados (5).  

Existem grandes variações regionais com relação ao tamanho da população de clientes de MTS. No 
Norte, 22 % da população masculina reportou ter pago por sexo no último ano, já no Sul, essa 
proporção é bem mais baixa, cerca de 3%.  A prevalência de HIV entre homens que pagaram por 
sexo nos últimos 12 meses é de 11.5% (1), ou seja, 25% maior do que a prevalência entre a 
população masculina. 

 

Homens que fazem sexo com homens 

Em 2011, foi conduzido um IBBS entre HSH em Maputo, Beira e Nampula/Nacala, que teve como 
objectivos, entre outros, estimar a prevalência de HIV e de comportamentos de risco associados, 
estimar o tamanho da população e avaliar o uso e o acesso aos programas de saúde e sociais entre 
os HSH (6). Assim como o IBBS entre MTS, utilizou-se a RDS para amostrar 1,435 HSH nas quatro 
cidades. 

A prevalência de HIV foi estimada em 8.2%, 9.1% e 3.7% em Maputo, Beira e Nampula/Nacala 
respectivamente. E, assim como entre as MTS, a prevalência entre os HSH na faixa etária acima dos 
24 anos foi significativamente maior que entre os da faixa etária dos 18–24 anos. 

Com relação ao uso de preservativo, 76%, 80.3 e 61.9% dos HSH usou o preservativo na última 
relação anal com um homem em Maputo, 19.7% na Beira e 38.1% em Nampula/Nacala, 
respectivamente. Já no que tange o número de parceiros, 11.1% dos HSH em Maputo, 15.3% na 
Beira e 9.3% em Nampula/Nacala tiveram pelo menos três parceiros sexuais nos 12 meses 
anteriores ao inquérito.  

O estudo também demonstrou que importante parte dessa população está envolvida em sexo 
transacional já que 47.7%, 26.5% e 39.2% dos HSH recebeu dinheiro, bens ou serviços em troca de 
sexo com um homem, nos 12 meses anteriores ao inquérito em Maputo, na Beira e em 
Nampula/Nacala, respectivamente. Outro importante resultado foi o facto de grande parte dos HSH 
terem reportado relações anais ou vaginais com mulheres nos 12 meses anteriores ao inquérito: em 
Maputo 75.8%, na Beira 43.8%, e em Nampula/Nacala 65.3%. 

Com relação ao tamanho populacional, o inquérito estimou que 1.5%, 1.8% e 1.3% dos homens com 
pelo menos 15 anos de idade são HSH em Maputo, na Beira e em Nampula/Nacala, 
respectivamente. 

 

Pessoas que injectam drogas 

Até o fim do ano 2013, as PID não eram reconhecidas como população-chave na Resposta Nacional 
contra o HIV em Moçambique e, infelizmente essa população não pôde ser incluída no modelo pela 
ausência de dados. Entretanto, dois IBBS entre PID estão sendo finalizados no País e resultados 
preliminares demonstram alta prevalência de Hepatites e HIV, e indicam a relevância dessa 
população na manutenção da epidemia de HIV no País e a necessidade do planeamento de 
intervenções específicas para essa população. 

 

Mineiros 

Estima-se que existam 35 mil mineiros moçambicanos irregulares trabalhando em minas Sul-
africanas (11).  As principais províncias de origem desses mineiros são Maputo, Gaza e Inhambane, 



    

 

 

que apresentavam, em 2009, taxa de prevalência de HIV de, respectivamente, 19.8%, 25.1% e 8.6% 
em sua população de 15 a 49 anos (1). 

Em 2012, foi conduzido um estudo entre mineiros em Ressano Garcia, povoação fronteiriça entre 
Moçambique e África do Sul (12).  Participaram 432 mineiros moçambicanos que já tinham 
trabalhado pelo menos um ano na África do Sul e que estavam a assinar um contrato de trabalho na 
fronteira de Ressano Garcia para trabalhar em uma mina afiliada. O relatório da pesquisa deve ser 
publicado ainda em 2014, mas resultados preliminares estão disponíveis. 

Noventa e sete porcento (97%) dos mineiros eram provenientes de Maputo, Inhambane e Gaza. A 
prevalência de HIV entre os mineiros foi de 22.3%, variando de 14.7% em Inhambane a 27.4% em 
Maputo. Novamente, percebe-se qua a prevalência de HIV em pessoas mais velhas (31 a 40 anos de 
idade) é mais elevada que a de pessoas mais jovens (30 anos de idade ou menos). Entre os 
mineiros seropositivos, 75% não sabia de seu estado serológico.  

Aproximadamente um em cada cinco mineiros activos tiveram sexo com três ou mais mulheres 
diferentes nos 12 meses antes do estudo e, três em cada cinco mineiros activos usaram o 
preservativo na última vez que tiveram sexo com uma parceira ocasional ou a quem deram dinheiro 
em troca de sexo. Com relação ao uso de preservativo com parceiras regulares ou esposa,  apenas 
um em cada cinco mineiros activos usou o preservativo na última relação sexual. 

 

Trabalhadores agrícolas em plantações na África do Sul 

Em 2010, um IBBS foi conduzido entre 2,810 trabalhadores agrícolas de 23 plantações em três 
cidades na fronteira entre a África do Sul e Moçambique: Musina, Tzaneen e Malelane (9) . O estudo 
teve como objectivo obter informação sobre a prevalência de HIV e de comportamentos, atitudes e 
percepções em relação ao HIV.  

Cinquenta e quatro (54.4%) dos entrevistados eram mulheres, 88.8% dos trabalhadores eram 
sexualmente activos, 31.4% reportaram ter tido mais de um parceiro nos últimos 12 meses, 53.6% 
reportaram uso de preservativo na última relação com parceiro não regular. 13.2 concordaram que 
recebiam dinheiro ou presentes em troca de sexo. Esses indicadores demográficos e de 
comportamento sexual não estão disponíveis por nacionalidade mas, segundo o relatório da 
pesquisa, não houve diferenças significativas desses indicadores por país de origem do trabalhador.  

Entretanto, o relatório traz alguns dados específicos para os 400 trabalhadores moçambicanos 
entrevistados. A prevalência de HIV entre os moçambicanos foi estimada em 41.5%, quase quatro 
vezes a prevalência de HIV na população de 15 a 49 anos do País (1). 20% deles eram casados, 
66% reportaram ver o parceiro pelo menos semanalmente, 41% reportaram ter tido mais de um 
parceiro sexual no último ano e 18% relataram ter sido vítimas de sexo forçado.  

 

Camionistas 

Em 2012 foi realizado o IBBS entre camionistas de longo curso (CLC) no cruzamento de Inchope, 
Província de Manica, Moçambique, com o objectivo de  estimar a prevalência de HIV, os factores e 
comportamentos de risco, e também avaliar o acesso e uso dos programas e cuidados de saúde 
para esta população (13).  Trezentos e vinte e dois camionistas, homens, com 18 ou mais anos de 
idade; que tinham feito pelo menos uma viagem internacional ou entre províncias nos 12 meses 
anteriores ao inquérito, conduzindo um camião em missão de serviço, nas estradas moçambicanas 
participaram da pesquisa. Ressalta-se que somente metade dos camionistas eram moçambicanos e 
que a idade média dos participantes foi de 36 anos.  

A prevalência de HIV entre os camionistas foi de 15.4% e apresentou variações de acordo com o 
país de residência, sendo maior em Moçambique (21.9%) quando comparados aos que residiam em 
outro país (8.9%). 

Nos 12 meses antes do inquérito, dois em cada dez camionistas reportaram ter tido duas parceiras 
principais; um em cada dez reportou ter tido três ou mais parceiras ocasionais e três em cada dez 
tiveram pelo menos uma parceira a quem pagaram para ter sexo. 

Com relação ao uso de preservativos, nos 12 meses anteriores ao inquérito, três em cada dez 
participantes não usaram preservativo todas as vezes que tiveram relações sexuais com uma 
parceira ocasional ou transacional. 



    

 

 

 

População privada de liberdade 

Em 2012, foi conduzido um estudo transversal entre a 2,428 reclusos e 201 funcionários do sistema 
penitenciário em Moçambique com o objectivo de determinar a prevalência de HIV, identificar 
factores de risco, verificar o nível de conhecimento, atitudes e práticas e verificar o acesso e 
disponibilidade de serviços de saúde. 

32 estabelecimentos carcerários das províncias de Maputo, Gaza, Sofala, Manica, Tete, Nampula e 
Cabo Delgado participaram do estudo. A idade média dos reclusos foi 28.6 anos, 90% deles eram de 
nacionalidade Moçambicana, 76% estavam presos pela primeira vez e 90% deles eram do sexo 
masculino. A idade média dos funcionários foi de 34.9 anos e 79% deles eram do sexo masculino. 

O estudo mostrou que 24% dos reclusos em penitenciárias moçambicanas estão infectados pelo 
HIV. 

94% da PPL sabia que o HIV pode ser transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas e 
91% sabia da transmissão por compartilhamento de agulhas, entretanto, somente 68% sabia da 
possibilidade de transmissão vertical do HIV. Já entre os funcionários das penitenciárias, o 
conhecimento em relação à transmissão do HIV é maior. Noventa e nove por cento e 90.5%  sabe 
que o HIV pode ser transmitido por relações sexuais desprotegidas e por transmissão vertical, 
respectivamente. 

As entrevistas entre os reclusos mostraram que 14.5% deles usam drogas injetáveis e que 31% se 
envolveu em relações sexuais consensuais com outro recluso. Entretanto, existem também relações 
sexuais entre reclusos e funcionários (15%) e relações entre reclusos e visitantes (9%). As relações 
sexuais foram consensuais (21.4%), pagas (28% entre reclusos e 8% entre reclusos e funcionários) 
ou forçadas (13.9%). 

 

Raparigas de 15 a 24 anos 

É sabido que mulheres apresentam maior vulnerabilidade biológica ao HIV quando comparadas aos 
homens, (i) por apresentarem maior área de exposição do tracto genital, (ii) pelo facto de a carga 
viral no sémen ser maior do que nos líquidos vaginais, e (iii) pelo facto de o sémen permanecer por 
mais tempo no tracto feminino após a exposição sexual. Além disso, a probabilidade de transmissão 
do HIV em mulheres jovens é maior por apresentarem trato genital imaturo que pode se ferir mais 
facilmente durante o acto sexual. 

Além dos factores de vulnerabilidade biológicos, existem também factores estruturais e 
comportamentais que contribuem para a maior vulnerabilidade da mulher jovem comparada aos 
homens de mesma idade. Entre os factores estruturais se encontram factores sociais, económicos e 
culturais, tais como género, pobreza e políticas, que não só influenciam o risco de transmissão do 
HIV, como também determinam o sucesso ou não de intervenções de prevenção comportamentais e 
biomédicas. Factores comportamentais incluem baixa taxa de uso de preservativos, relações 
múltiplas e concorrentes, precocidade do início da actividade sexual, uso de álcool e drogas, sexo 
intergeracional e comercial (14).  

As raparigas de 15 a 24 anos constituem 21% da população feminina de 15 a 49 anos em 
Moçambique entretanto, somam 35% dos casos de HIV entre mulheres adultas no Pais1. Estima-se 
que 11.5% das jovens moçambicanas estejam infectadas pelo HIV, taxa 3 vezes maior que a 
apresentada pelos jovens do sexo masculino de mesma idade (1).  

Elas iniciam actividade sexual mais precocemente, revela o IDS 2011: 25% das jovens de 15 a 24 
anos iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos e 80% iniciaram antes dos 18 anos de idade. Entre 
os homens estas percentagens são 17% e 71%, respectivamente (5).  

Além de iniciarem a actividade sexual mais cedo, elas, com frequência, se envolvem em relações 
intergeracionais (relação sexual com parceiro 10 anos mais velho) com maior frequência que os 
homens de mesma idade. 10.3 % das meninas de 15 a 19 anos sexualmente activas reportaram ter 
tido relação sexual com homem 10 anos mais velho que elas (5). A relação intergeracional resulta 

                                                

1 Calculo feito aplicando-se a prevalência de HIV estimada pelo INSIDA para as mulheres por faixa etária 

(estimativa populacional projetada para 2015 pelo INE). 



    

 

 

em maior risco de infecção, pois parceiros mais velhos apresentam maior taxa de prevalência de 
HIV, contraído em relações anteriores, e acabam por colocar as meninas mais jovens em situação de 
maior risco. Além disso, a relação intergeracional coloca as jovens em posição de desigualdade, 
diminuindo seu poder de negociação do sexo seguro. As jovens africanas, em geral, iniciam relações 
com parceiros mais velhos em troca de benefícios materiais, especialmente em situações de pobreza 
e desemprego. O INSIDA 2009 mostrou que as raparigas de 15 a 24 anos que reportaram ter tido 
parceiro 10 ou mais anos mais velho tinham 2 vezes mais chance de estarem infectadas pelo HIV 
quando comparadas às jovens que não tiveram parceiros mais velhos (14). 

A desigualdade de género e a violência baseada em género também contribuem para a maior 
vulnerabilidade de raparigas ao HIV. Quase ¼ das meninas acham justificável o marido bater na 
mulher2 e, obviamente, essa proporção e inversamente proporcional ao nível de escolaridade e 
quintil de riqueza. 35.1% das meninas de 15 a 19 e 57.4% das de 20 a 24 anos reportaram ter sofrido 
violência física nos últimos 12 meses e a maioria dos casos de violência física contra a mulher 
(82.1%) foi causada pelo esposo ou ex-esposo. 

Com relação a violência sexual, 9.3 % e 17.5% das meninas de 15 a 19 e de 20 a 24 anos, 
respectivamente, reportaram ter sofrido violência sexual em algum momento. Os três principais 
perpetuadores da violência sexual na população feminina de Moçambique são os parceiros (39.1%), 
os ex-parceiros (24.3%) e ex-namorados (16.3%). 

 

 

b. MoT 

 

O MoT estimou um total de 110,399 novas infecções para o ano de 2013 entre os 11,119,839 
milhões de pessoas entre 15 a 49 anos de idade em Moçambique, o que representa a taxa de 
incidência de 1.1%. Entre as novas infecções estimadas para 2013, a maioria ocorre na região Sul 
(40%), que contribui com apenas 24% da população adulta no País (Figura 1). As regiões Centro e 
Norte contribuem com, respectivamente, 36 e 24% do total de novas infecções no País em 2013. 

A distribuição estimada de novas infecções por HIV no País pode ser visualizada na Tabela 2. Os 
modos de infecção que mais contribuíram para a incidência no ano 2013 foram as relações 
heterossexuais estáveis (25.6%), as relações sexuais múltiplas (22.6%) e os parceiros de PMP 
(21.6%). Esses três modos de transmissão são também os que mais contribuem para a incidência de 
infecções por HIV na região Sul do País (Figura 2). 

                                                

2 Aceitam uma das seguintes razões como justificativa para o marido bater na mulher: queimar a comida, 

discutir com o marido, não tomar conta das crianças, sair de casa sem informar ao marido, não cuidar 

bem das crianças ou se recusar a ter relações sexuais com o marido. 



    

 

 

 

Figura 1. Distribuição proporcional da incidência de HIV por categoria populacional nas regiões e no 
Modelo Nacional. Moçambique, 2013 

 

 

Tabela 2. Distribuição da população e da incidência por modo de transmissão. Moçambique, 2013 

Nacional 

Número 

novas 

infecções 

% novas 

infecções 

População com 

comportamento 

de risco 

População 

HIV + 

População 

a risco 

Taxa de 

incidência 

Relações heterossexuais 

estáveis 28,307 25.6 4,046,469 456,375 3,590,094 0.8 

Parceiros de pessoas que tem 

múltiplas parcerias 23,363 21.2 1,663,851 213,930 1,449,921 1.6 

Pessoas com múltiplas 

parcerias 24,919 22.6 2,768,112 398,541 2,369,571 1.1 

Parceiras de HSH 37 0.0 6,008 755 5,253 0.7 

HSH 370 0.3 81,702 6,087 75,615 0.5 

Parceiras de clientes de MTS 2,068 1.9 134,057 13,171 120,886 1.7 

Clientes de MTS 20,359 18.4 767,101 105,484 661,616 3.1 

MTS 10,921 9.9 188,758 43,095 145,663 7.5 

Total 110,399 100.0 11,209,208 1,379,168 9,830,039 1.1 
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Figura 2. Distribuição proporcional de novas infecções por HIV na região Sul por modo de 
transmissão, 2013 

 

Na região Centro do País, as pessoas em relações sexuais estáveis (27%), os clientes de MTS 
(23.5%) e as pessoas com múltiplas parcerias (19.2%) foram as categorias populacionais mais 
relevantes para a manutenção da alta taxa de incidência do HIV (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribuição proporcional de novas infecções por HIV na região Centro por modo de 
transmissão, 2013 

 

Na região Norte, assim como no Centro, os clientes de MTS (23.7%) e as PPM (24.6%) constituem 
importante modo de transmissão da infecção pelo HIV, assim como as parcerias de PMP (20.4%) 
(Figura 4). 
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Figura 4. Distribuição proporcional de novas infecções por HIV na região Norte por modo de 
transmissão, 2013 

 

Populações-chave 

 

No País, 28.7% das novas infecções ocorreram entre as populações-chave, definidas por MTS, 
clientes de MTS e HSH. Percebe-se que a contribuição das populações-chave no número total de 
novas infecções é maior nas regiões Centro e Norte (Figura 5), e isso ocorre pelo grande número de 
novas infecções devidas ao sexo transacional (Figura 6).  

A rede de sexo transacional, constituída pelas MTS, seus clientes e as parceiras regulares dos 
clientes contribuem com 30.2% da incidência de infecções por HIV e esse indicador varia de acordo 
com a região, sendo 14.4, 38.5 e 42.4% nas regiões Sul, Centro e Norte, respectivamente. 

HSH contribuem com apenas 0.3% do total de novas infecções no País, sem grandes variações 
regionais e 37 novos casos são estimados entre suas parceiras regulares.  
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Figura 5. Distribuição proporcional da incidência de infecção por HIV em populações-chave. 
Moçambique, 2013 

 

 

Figura 6. Proporção de casos novos de HIV por população-chave e região. Moçambique, 2013 
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Relações Heterossexuais Estáveis 

 

O modelo nacional estimou que 25.6% das novas infecções ocorrem entre pessoas em relações 
sexuais estáveis, e esse indicador varia de 11.5% na região Norte a 32.3% na região Sul. No 
presente estudo a categoria de relações sexuais estáveis foi definida como pessoas monógamas em 
relações com parceiros também monógamos. Desta forma, a principal forma de transmissão do HIV 
nesta população é a sero discordância entre casais. 

 

Pessoas com múltiplas parcerias  

 

Aproximadamente 23% das novas infecções ocorrem na categoria de PMP, com pouca variação 
regional. Acredita-se que dentro desse grande subgrupo populacional, incluam-se partes de 
populações diversas e de grande vulnerabilidade ao HIV que não puderam ser incluídas no modelo 
pela ausência de dados sobre suas parcerias como: camionistas, trabalhadores agrícolas em 
plantações na fronteira com a África do Sul, migrantes, PPL e meninas de 15 a 24 anos. 

 

Parcerias de populações-chave 

No País, 23.1% das novas infecções ocorrem entre parceiros de populações-chave, e esse indicador 
varia de 13.6% do Centro à 29.6% no Sul. O grupo de parceiros de populações-chave que mais 
contribui para a incidência de HIV é o de parceiros de PMP (21.2% do total de novas infecções). É 
relevante mencionar que na região Norte as parceiras dos clientes de MTS colaboram com 5.1% do 
total de novas infecções enquanto que nas outras regiões essa contribuição é de apenas 0.8%. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O modelo estima a taxa de incidência de infecções por HIV de 1.1% para a população de 15 a 49 
anos em Moçambique. Esse dado se encontra em concordância com as estimativas produzidas 
utilizando-se o Spectrum (15) em 2014, o que contribui para a consistência das estimativas e 
concordância dos dados gerados pelos diferentes modelos matemáticos.  

As duas categorias populacionais que mais contribuem para o número de novos casos de HIV no 
País são as de pessoas em relações sexuais estáveis e as PMP com, respectivamente, 25.6% e 
22.6% das novas infecções, o que juntamente com o facto de a prevalência na população geral ser 
superior a 1%, faz com que a epidemia em Moçambique seja classificada como generalizada (16).  

No presente estudo, a categoria “relação sexual estável” foi definida como pessoas que tiveram um 
único parceiro sexual no último ano casadas ou em união heterossexual com pessoas que também 
reportaram ter tido um único parceiro no mesmo período. Em outras palavras, tratam-se de casais 
monógamos nos quais a transmissão sexual só pode se dever à sero discordância. O INSIDA  
mostrou que em 10% dos casais entrevistados um dos parceiros estava infectado pelo HIV e o outro 
não (1). A combinação da alta prevalência de sero discordância entre casais e a baixa taxa de uso de 
preservativo em pessoas em relações estáveis, que varia entre 3.4% no Norte a 12.2% no Sul (5), 
faz com que esse modo de transmissão seja um dos principais veículos da epidemia de HIV no País 
e tal facto urge que estratégias de prevenção específicas sejam elaboradas para evitar infecções 
nessa população. 

Os resultados demonstram que 28.7% das novas infecções ocorrem em populações-chave3 e que 
esse percentual é maior nas regiões Norte (onde a população de clientes de MTS chega a quase 
23% da população masculina) e Centro, pela alta contribuição da rede de sexo transacional. Por sua 
vez, sexo transacional está frequentemente associado ao sexo intergeracional, pois homens mais 
velhos têm mais condições de oferecer dinheiro ou presentes em troca de sexo. Mulheres jovens 

                                                

3 Populações chave foram definidas como sendo MTS, seus clientes e HSH 



    

 

 

iniciam relações transacionais com homens mais velhos como forma de conseguirem apoio 
financeiro para suas necessidades básicas (ex. comida, roupa, taxas escolares, etc.) ou para obter 
bens materiais desejados (ex. celulares, roupas de moda, joias, refeições em restaurantes caros) e o 
status social que vem com eles. Ambas formas de relacionamento sexual, o sexo transacional e o 
intergeracional, colocam a mulher em alto risco de contrair o HIV pois, parceiros mais velhos 
apresentam maior taxa de prevalência de HIV contraído em relações anteriores. Além disso, a jovem 
tem seu poder de negociação do sexo seguro diminuído por diversas razões, incluindo o medo de 
desafiar alguém mais velho. 

No presente estudo, a contribuição da transmissão entre HSH e suas parceiras é pequena, somente 
0.3%. Acredita-se que o tamanho populacional de HSH utilizado para alimentar o modelo esteja 
subestimado e consequentemente a contribuição desta população na incidência de HIV esteja 
igualmente subestimada. A subestimativa do tamanho populacional de HSH poderia ser explicada 
por constrangimentos culturais de um homem se definir como HSH e pela dificuldade de se 
assegurar os direitos humanos do HSH que, consequentemente, se tornam uma população 
estigmatizada. Por esse motivo, políticas que assegurem o cumprimento pleno dos direitos humanos 
das minorias sexuais são imprescindíveis para a garantia do acesso a saúde e às medidas 
preventivas para essa população.  

Ainda considerando populações-chave, deve-se ressaltar que as PID não puderam ser incluídas no 
modelo por ausência de dados, mas resultados preliminares de IBBS conduzidos em 2 cidades do 
Pais demonstram a existência dessa população no Pais com altas taxas de prevalência de HIV e 
Hepatites. Desta forma, existe a necessidade de se pensar em estratégias de prevenção que atinjam 
essa população. 

Como mencionado, outras populações com comportamentos específicos de risco e alta 
vulnerabilidade ao HIV não puderam ser incluídas de forma específica no modelo pela ausência de 
dados de prevalência de HIV e comportamento de risco entre suas parcerias sexuais. Entretanto, 
pela importância dessas populações na manutenção das altas taxas de HIV na população adulta 
moçambicana, as mesmas devem ser consideradas no planeamento de estratégias de prevenção. 
São elas: populações móveis (mineiros, agricultores, camionistas), PPL e meninas e mulheres jovens 
de 15 a 24 anos. 

Apesar de a epidemia de HIV em Moçambique ser considerada como generalizada, os resultados 
desse estudo apontam para um mosaico de epidemias de HIV dentro do País cujas características 
oscilam entre as de uma epidemia generalizada e as de uma hiperendemia. Na hiperendemia o HIV 
está estabelecido na população geral, com taxas de prevalência superiores a 15% na população 
adulta (caso da região Sul),  entretanto diferenças entre os níveis de magnitude da infecção entre as 
diversas categorias populacionais e a existência de diferentes factores impulsionadores e 
comportamentos de risco requerem estratégias de prevenção adicionais (16). 

Os factores impulsionadores da hiperendemia são complexos e diversos, mas podem incluir: início 
precoce da actividade sexual, altos níveis de parcerias múltiplas e concomitantes de longo prazo, o 
sexo intergeracional, lacunas no uso consistente do preservativo com parceiros casuais e de longo 
prazo, baixa aceitação do uso do preservativo em casais que coabitam. Altos níveis de estigma, 
violência baseada no género incluindo coerção e violência sexual no casamento, desigualdade de 
gênero e a mobilidade geográfica, também contribuem para a rápida e continua disseminação do HIV 
na população em geral.  

Ao se reconhecer que a epidemia de HIV em Moçambique apresenta características marcantes de 
hiperendemias, consequentemente se reconhece que  existem complexidades adicionais para o 
combate à doença no País que fazem com que medidas de prevenção normalmente utilizadas para 
Países com epidemias generalizadas se tornem insuficientes para contê-la.  

O estudo apresenta algumas limitações. Primeiro, não foram encontrados dados sobre número de 
actos sexuais por parceiro por ano para a maior parte das categorias populacionais. Entretanto, 
utilizou-se dados disponibilizados por empresas fabricantes de preservativos e resultados de outros 
modelos como forma de se estimar e validar esses parâmetros. Além disso, esse indicador foi 
modelado para que os números de actos sexuais entre MTS e seus clientes fossem semelhantes, o 
que gerou, em certos casos, números muito pouco plausíveis. Em segundo lugar, dados de 
tratamento por categoria populacional não estão disponíveis. Desta forma, assumiu-se que todas as 
populações têm acesso igual aos serviços de saúde e distribuíram-se os números de pessoas em 
tratamento proporcionalmente ao tamanho populacional. Sabe-se que esse pressuposto pode estar 
violado, pelo facto de populações vítimas de estigma, como HSH e MTS terem menor acesso à 



    

 

saúde e desta forma, é possível que o número de infecções entre essas populações esteja 
subestimado. 

Em terceiro lugar, as taxas de prevalência geradas pelos modelos MoT regionais após a inserção 
dos dados de tamanho populacional e prevalência, são similares às taxas de prevalência do INSIDA 
(1) e do Spectrum, com excepção da região Centro (Figura 7). Para essa região, o MoT estima 
prevalência de 13.25% para 2013, enquanto o Spectrum estima 9.81%, para o mesmo ano. Esse 
distanciamento entre as duas estimativas se explica pelo uso de dados de prevalência antigos, de 
2009, no MoT, que por ser um modelo estático não captura a tendência de decréscimo da 
prevalência de HIV na região como o faz o Spectrum. Acredita-se, entretanto, que essa limitação não 
influencie a distribuição proporcional dos casos de HIV, que é o principal resultado do MoT. 
Recomenda-se que o exercício de modelagem com o MoT seja repetido quando os resultados do 
novo inquérito nacional de prevalência (IMASIDA) e os resultados do IBBS entre PID estejam 
disponíveis. 

 

 

Figura 7. Comparação das taxas de prevalência da infecção pelo HIV na população de 15 a 49 anos 
por método de estimação e por região. Moçambique, 2013 

 

Em conclusão, apesar das limitações, o presente estudo contribui para o melhor entendimento da 
epidemia de HIV em Moçambique e traz evidências úteis e importantes para a discussão de 
necessidades em matéria de prevenção no momento em que o País se prepara para a elaboração de 
seu próximo Plano Estratégico. 
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ANEXO 1. Dados utilizados para alimentação dos modelos 
 
Tabela 1. Dados de tamanho populacional geral, número de pessoas em tratamento, 
incidência e taxa de prevalência do HIV por região 

Indicadores Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

População de 15 a 
49 anos 2,683,407 4,701,218 3,735,214 

Projeções do censo 
para 2013, 
atualizado em 2010 INE 2013 

Número de pessoas 
em tratamento 185,845 131,145 52382 

Número médio de 
pessoas de 15 e + 
anos em tratamento 
em dezembro de 
2012 e 2013 MISAU 2012/2013

Taxa de circuncisão 
masculina 51.34 25.83 80.9  IDS 2011 

Incidência 15_49 
spectrum 

40,182 – 
58,815 

24,476 – 
44,914 

24,559 – 
50,040  

Spectrum. 
Março 2014 2014 

Prevalência de HIV 
em mulheres 20.2 14.4 6.1  INSIDA 2009 

Prevalência de HIV 
em homens 14.2 9.9 4.9  INSIDA 2009 

Prevalência de HIV 17.8 12.5 5.6  INSIDA 2009 

Prevalência de HIV 
(15_49) estimada 
para 2013 18.27 9.81 6.42  

Spectrum. 
Março 2014 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

 

 

Tabela 2. Estimativas de tamanho populacional por categoria populacional feminina e 
região 

Categoria 
populacional Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

Mulheres 
trabalhadoras de sexo 2.4 3.8 3.6 

Utilizaram-se os mesmos números 
do Goals: ajuste dos dados do 
IBBS para representar a região Goals/IBBS 2012 

Parceiras dos clientes 
de MTS  1.4 1.2 4.7 

% Homens que pagaram por sexo 
e que reportaram ser casados ou 
estarem em união DHS 2011 

Parceiras de HSH  0.1 0.1 0.1 

% de HSH que reportaram ser 
casados ou em união estável com 
mulher IBBS 2011 

Sexo Heterossexual 
Casual  19.7 11.7 17.5 

100 - outras categorias 
populacionais   

Parceiras de SHC  27.2 22.6 16.7 

Cálculo feito pelo percentual de 
homens com múltiplas parceiras 
nos últimos meses que reportaram 
serem casados ou em união DHS 2011 

Casais 
heterossexuais 
estáveis  31.6 39.7 41.7 

Mulheres que reportaram ter um 
parceiro e que são casadas com 
homens que reportaram ter uma 
parceira. Casais monógamos. 

DHS, módulo de 
casais 2011 

Sem risco  17.6 21.0 15.7  DHS 2011 

Injecções médicas  20.6 21.5 10.9  DHS 2011 

Transfusão sanguínea 1.8 1.2 1.7  INSIDA 2009 
 
 
  



    

 

 

Tabela 3. Estimativas de tamanho populacional por categoria populacional masculina e 
região 

Tamanho populacional Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

Clientes de MTS  4.60 8.30 22.54 
Dados do DHS ajustados pela equipe que 
trabalhou no Goals. Goals/IDS 2011 

HSH  1.29 1.50 1.56 

Os dados do IBBS foram ajustados para 
representar a população de HSH na 
região. Assume-se o intervalo superior da 
estimativa para áreas urbanas e tamanho 
0 para áreas rurais para de maneira 
conservadora, se estimar o tamanho 
populacional de HSH na região, 
assumindo que existe alta migração de 
HSH para centros urbanos.  Goals/IBBS 2012 

Sexo Heterossexual 
Casual  47.27 38.67 19.24 100 - outras categorias populacionais   

Parceiros de SHC 7.72 4.78 12.92 

Cálculo feito pelo percentual de mulheres 
com múltiplos parceiros nos últimos 
meses que reportaram serem casadas ou 
em união IDS 2011 

Casais heterossexuais 
estáveis  28.20 33.40 40.00 

Homens que reportaram ter uma parceira 
e que são casados com mulheres que 
reportaram ter um parceiro. Casais 
monógamos. IDS 2011 

Sem risco  10.92 13.35 3.74 
Homens que reportaram não ter tido 
relações sexuais nos últimos 12 meses IDS 2011 

Injecções médicas  16.20 15.70 17.50  IDS 2011 
Transfusão sanguínea  4.37 1.84 2.20   INSIDA 2009 
Total 100.0 100.0 100.0       
 
 
  



    

 

 

Tabela 4. Taxa de prevalência de HIV por categoria populacional e região 

Prevalência HIV Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

Mulheres trabalhadoras 
de sexo  31.2 23.6 17.8  IBBS 2012 

Clientes de MTS  16.72 18.87 9.86 

Prevalência de HIV entre homens 
de 15 a 49 anos que reportarem ter 
pago por sexo no último ano INSIDA 2009 

Parceiras dos clientes 
de MTS  20.2 14.4 6.1 

Dado não disponível. Utilizou-se 
como proxy a prevalência de HIV 
entre mulheres de 15 a 49 anos INSIDA 2009 

HSH 10.4 9.1 3.7  IBBS 2012 

Parceiras de HSH  20.2 14.4 6.1 

Dado não disponível. Utilizou-se 
como proxy a prevalência de HIV 
entre mulheres de 15 a 49 anos INSIDA 2009 

Sexo Heterossexual 
Casual  19.91 14.15 7.61 

Prevalência de HIV entre a 
população de 15 a 49 anos que 
reportou ter tido 2 ou + parceiros no 
último ano INSIDA 2009 

Parceiros de SHC  19.415 13.58 6.46 

Dado não disponível. Utilizou-se a 
média aritmética entre a prevalência 
de SHC e SHC INSIDA 2009 

Casais heterossexuais 
estáveis  18.92 13.01 5.31 

Prevalência de HIV entre a 
população de 15 a 49 anos que 
reportou ter tido 1 parceiro no último 
ano INSIDA 2009 

Sem risco  

12.63 9.18 5.31 

Prevalência de HIV entre a 
população de 15 a 49 anos que 
reportou não ter tido parceiro no 
último ano INSIDA 2009 

Injecções médicas  17.8 12.5 5.6 
Prevalência de HIV na população 
geral INSIDA 2009 

Transfusão sanguínea  17.8 12.5 5.6 
Prevalência de HIV na população 
geral INSIDA 2009 

 
 
 
 
 
 
  



    

 

 

Tabela 5. Taxa de prevalência de ITS por categoria populacional e região 

Categoria populacional Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

Mulheres trabalhadoras de 
sexo  31.1 43 30.62  IBBS  

Clientes de MTS  4.76 14.29 5.28 

Reportaram sinais 
de ITS nos 
últimos 12 meses IDS 2011 

HSH 10.4 14.4 12.7  IBBS  

Sexo Heterossexual 
Casual  8.3 9.8 9 

Reportaram sinais 
de ITS nos 
últimos 12 meses IDS 2011 

Casais heterossexuais 
estáveis  2.7 4.1 4.4 

Reportaram sinais 
de ITS nos 
últimos 12 meses IDS 2011 

Sem risco  1.2 1.2 1.8 

Reportaram sinais 
de ITS nos 
últimos 12 meses IDS 2011 

 
Tabela 6 Número de parceiros sexuais por ano por categoria populacional e região 

Número de parceiros Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

Mulheres trabalhadoras de 
sexo 103.4 52.2 72.6  IBBS 2012 

Clientes de MTS  3 3 3  Ajustado do Goals 2013 

Parceiras dos clientes de 
MTS  1 1 1    

HSH 4.3 3 2.9 

Número de 
parceiros do sexo 
masculino IBBS 2012 

Parceiras de HSH  1 1 1    

Sexo Heterossexual 
Casual  2.28 2.18 2.12 

Média de 
parceiros nos 
últimos 12 anos, 
excluindo clientes 
de MTS IDS 2011 

Parceiras de SHC  1 1 1    

Casais heterossexuais 
estáveis  1 1 1    

Sem risco  0 0 0       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

 

 

Tabela 7 Proporção de actos sexuais protegidos por categoria populacional e região 

Actos protegidos Sul Centro Norte Observação Fonte Ano 

Mulheres trabalhadoras de 
sexo 81.0 66.6 56.5 

Limite inferior do IC do uso 
de preservativo com o 
ultimo cliente reportado 
pelas MTS IBBS 2012 

Clientes de MTS  81.0 66.6 56.5 

Limite inferior do IC do uso 
de preservativo com o 
ultimo cliente reportado 
pelas MTS IBBS  2012 

Parceiras dos clientes de 
MTS  25.0 7.9 3.6 

Uso de preservativo entre 
mulheres em relações 
estáveis IDS 2011 

HSH 76.0 80.3 61.9 
Preservativo no últimos 
sexo anal IBBS 2012 

Parceiras de HSH  25.0 7.9 3.6 

Uso de preservativo entre 
mulheres em relações 
estáveis IDS 2011 

Sexo Heterossexual 
Casual  48.9 31.1 6.9 

Uso de preservativo na 
última relação sexual IDS 2011 

Parceiros de SHC  12.2 3.4 1.7 

Uso de preservativo na 
última relação sexual entre 
aqueles em relação 
estável IDS 2011 

Casais heterossexuais 
estáveis  12.2 3.4 1.7 

Uso de preservativo na 
última relação sexual entre 
aqueles em relação 
estável IDS 2011 

Sem risco  0 0 0       
 


