
Comparado à metade das mulheres, três quartos dos homens 
conhece maneiras de prevenir o HIV, tais como usar preservativos 
e limitar o sexo só com um parceiro não infectado. Menos homens 
e mulheres têm um conhecimento abrangente do HIV, conhecen-
do os métodos de prevenção, além de reconhecer que uma pessoa 
aparentemente saudável pode ser seropositiva, e  rejeitando as duas 
concepções erradas mais comuns.

Conhecimento e Comportamento sobre HIV/SIDA no Inquérito Demográ�co 
e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS)

O IDS 2011 mostra que quase todas as mulheres e os homens 
moçambicanos ouviram falar de HIV/SIDA, mas muito menos 
mulheres e homens têm um conhecimento abrangente do HIV/SI-
DA e sua prevenção. O comportamento sexual de risco é comum, 

mas poucos foram submetidos a testes de HIV, especialmente os 
homens jovens. Os jovens são um grupo prioritário para as actividades 
de prevenção do HIV, especialmente tendo em conta que o início 

precoce da actividade sexual é comum, como tambem é o sexo 
desprotegido entre os jovens.

Homens Têm Melhor Conhecimento sobre o HIV 
do que as Mulheres  

 

Trinta por cento dos homens tinham dois ou mais parceiras sexuais 
nos 12 meses anteriores ao inquérito, em comparação a 3% das 
mulheres. Apenas 31% e 26% das mulheres e homens, respectiva-
mente, usaram o preservativo durante a última relação sexual, com o 
restante sujeitando-se a um maior risco de infecção pelo HIV.

51 

74 

31 

52 

Tem conhecimento
 abrangente sobre HIV

Conhece as formas de
 prevenção ao HIV

 

% de mulheres e homens de 15 - 49 anos 

 Mulheres
Homens

 Mulheres
Homens

 Mulheres
Homens

 

45 
48 

60 
61 

66 
68 

70 
73 

78 
81 

83 
65 

Nampula
Cabo Delgado

Zambézia
Gaza

Niassa
Tete

Sofala
Maputo Cidade

Manica
Maputo Província

Inhambane
Total

Dois Terços das Mulheres Conhecem a Prevenção 
da Transmissão do HIV Para o Filho 
(Transmissão Vertical)  

 

% das mulheres de 15-49 anos que sabem o risco de transmissão vertical em 
aleitamento materno e da disponibilidade de medicamentos para reduzir o risco  

do pela mãe se a mãe tomar medicamentos especiais durante a gravidez 
varia de 45% a 83% entre as províncias.
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% de mulheres e homens de15-49 anos 

Poucas Pessoas Já Foram Testadas para o HIV e 
Receberam os Resultados 

 

% de mulheres e homens  de 15-49 anos que foram testados para HIV nos 
últimos 12 meses e receberam os resultados dos testes por quintil de riqueza 
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Mais pobre 20% 

Médio 20% 
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Total 

testadas do que os homens, em grande parte porque elas têm um 
melhor acesso aos testes de HIV nas visitas pré-natais.

Quatro em Cada Dez Mulheres Grávidas Receberam 
Aconselhamento e Testagem no Pré-Natal  
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Total Nenhum Primário Secundário+ 

% das mulheres de 15-49 anos que tiveram parto nos últimos dois anos e 
receberam aconselhamento sobre o HIV, testes e os resultados do teste 
durante o pré-natal, por nível educacional   

 

As mulheres mais educadas tem probabilidade  mais signi�cante 
de terem sido aconselhadas sobre o HIV, serem testadas para o 
HIV, e receberem os resultados no pré-natal do que aquelas com 
menos educação. O atendimento pré-natal é uma oportunidade de 
aumentar a educação das mulheres sobre o HIV/SIDA.
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Relações sexuais antes 
dos 15 anos de idade 

Relações sexuais antes dos 
18 anos de idade 

Maioria dos Jovens Tornam-se Sexualmente 
Activos antes dos 18 Anos 

 % de mulheres e homens de 20-24 anos que 
tiveram relações sexuais antes dos 15 e 18 anos  

 

dos 18 anos, em comparação com dois terços dos homens. Atrasar a 
idade em que os jovens se tornam sexualmente activos é uma 
estratégia para reduzir o risco de infecção pelo HIV entre os jovens.

Quase todos os homens jovens conhecem pelo menos um lugar 
onde conseguir preservativos, em comparação com 65% das 
mulheres jovens. O conhecimento dos métodos de prevenção do 
HIV é menor para ambos os sexos. O conhecimento sobre a 
prevenção do HIV e de um lugar onde conseguir preservativos é 
muito maior em áreas urbanas e aumenta signi�cativamente com a 
educação para ambos os sexos.

Dos 44% de mulheres que nunca se casaram e 67% dos homens que 
nunca se casaram e que tiveram relações sexuais nos 12 meses 
anteriores à pesquisa, menos da metade dos homens e mulheres 
declararam o uso de um preservativo na última relação sexual. O uso 
do preservativo aumenta com o nível de educação para ambos os 
sexos e é maior entre os jovens urbanos.

A percentagem de mulheres que sabem que o HIV pode ser 
transmitido através da amamentação e que o risco pode ser reduzi-

Os percentuais de mulheres e homens que já foram testados para o 
HIV e receberam os resultados variam substancialmente pelo nível de 
riqueza. As mulheres geralmente são muito mais propensas a serem 

As mulheres tornam-se sexualmente activas em idades mais jovens 
do que os homens. Entre os adultos jovens com idades entre 20-24, 
mais de três quartos das mulheres estavam sexualmente activas antes 
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Menos da Metade dos Jovens Sexualmente Activos 
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% das mulheres e homens de 15 a 24 anos que nunca se casaram que 
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Aconselhamento e Testagem 
do HIV Entre Gestantes

Moçambique 42%

Percentagem de mulheres de 15 a 49 
anos que deram à luz nos últimos 2 
anos, que foram aconselhadas sobre 
HIV, testadas para HIV, e receberam 
os resultados durante a visita de 
cuidados pré-natais.

 

-
formações atuais sobre a população e a situação da saúde em Moçambique. 

-
co e de Saúde nacional realizado no país. Inquéritos repetidos permitem uma 
análise de tendências ao longo do tempo.

O IDS foi baseado numa amostra representativa nacional e fornece es-
timativas a níveis nacionais e provinciais.

Número de 
Entrevistados

Taxa de 
Respostas

Agregados Familiares 13.964 99,8%

Mulheres de 15-49 anos 13.718 98,9%

Homens de 15-64 anos 4.027 97,5%

Para obter informações adicionais sobre os resultados do IDS 2011, veja  
www.measuredhs.com ou entre em contato com:

Instituto Nacional de Estatística

Av. 24 de Julho, nº 1989, 5º andar 
Telefone: +258-21-305528| Fax: +258-21-305528

E-mail: info@ine.gov.mz  |  Website: www.ine.gov.mz

Este folheto foi elaborado pelo Projecto Informing DEcisionmakers to Act 
(IDEA, Informando Tomadores de Decisões como Agir) do Population 
Reference Bureau (PRB), em colaboração com o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), e o Ministério da Saúde (MISAU). Esta publicação foi pos-
sível graças ao generoso apoio do povo americano através da Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), sob os 
termos do Projeto IDEA (n º AID-0AA-A-10-00009). Os conteúdos são da 

-
riamente os pontos de vista da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.
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