
O Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV 
e SIDA 2010 – 2014 (PEN III) reconhece os Homens 
que fazem Sexo com Homens (HSH) como um grupo 
prioritário para intervenções para prevenir o HIV, pela 
sua elevada vulnerabilidade à infecção pelo HIV.

De Junho a Novembro de 2011 foi realizado o 
inquérito biológico e comportamental (IBBS) entre 
HSH em Maputo, Beira e Nampula/Nacala. Este foi o 
primeiro inquérito deste tipo, feito em Moçambique, 
para saber quantos HSH tinham o HIV, se tinham 
acesso e usavam os programas e cuidados de saúde 
para os HSH nos três locais. 

Só podiam participar no inquérito: 

• Homens com 18 ou mais anos de idade;

• Que tiveram sexo oral ou anal com 
um outro homem nos 12 meses antes do 
inquérito; e 

• Que viviam, conviviam ou trabalhavam 
numa das três áreas do inquérito. 

Participaram no inquérito 496 HSH em Maputo, 
583 na Beira e 353 em Nampula/Nacala.

Inquérito entre Homens 
que fazem Sexo com Homens, 
Moçambique 2011

Recomendações
• Devido ao alto nível de HIV e a baixa percentagem de 

testagem para o HIV entre os HSH, é urgente aumentar 

programas de testagem para os HSH;

• Ainda há HSH que não usam o preservativo nas relações 

sexuais com os seus parceiros e parceiras. Por isso, 

programas deviam mobilizar os HSH a usarem o preservativo 

em todas as relações sexuais, com outros homens e com as 

mulheres. 

• O inquérito mostrou que uma parte importante dos homens 

adultos tem relações sexuais com outros homens. Também 

mostrou que uma parte importante dos HSH tem HIV. Por 

isso, ao planifi car os cuidados de saúde e para compreender 

melhor o HIV em Moçambique é preciso tomar em conta os 

HSH. 

Este inquérito foi fi nanciado em parte pelo Plano de Emergência 

do Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR), através do 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos e Centro de Prevenção

e Controle de Doenças dos EUA pelo Acordo Cooperativo 

U2GPS001468. Os resultados e conclusões deste folheto são de 

responsabilidade dos autores e não representam necessariamente a

posição ofi cial do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA.

Improving health and reducing inequities worldwide

Testagem de HIV antes do inquérito
Entre os HSH, 47.9% em Maputo, 38.1% na Beira e 54.5% 

em Nampula/Nacala nunca fez o teste de HIV.

Figura 6: Percentagem de HSH que nunca fez o teste de HIV 
nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011 

Discriminação e violência contra os HSH 
Nos 12 meses antes do inquérito 5.2% dos HSH em Maputo, 

8.0% na Beira e 8.1% em Nampula/Nacala foi discriminado 

por serem HSH. No mesmo período 2.6% dos HSH em 

Maputo, 3.0% na Beira e 2.1% em Nampula/Nacala sofreu 

de agressão física por serem HSH enquanto que 1.0% em 

Maputo, 1.8% na Beira e 1.4% em Nampula/Nacala foi 

vítima de violação sexual.

Estimativa do tamanho da população
O inquérito estimou que em 2011, em cada 100 homens 

adultos em Maputo e na Beira,  2 eram HSH. Em Nampula/

Nacala, em cada 100 homens adultos, 1 era HSH. 

Figura 7: Estimativa do tamanho da população de HSH 
nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011
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RESULTADOS:

INQUÉRITO INTEGRADO BIOLÓGICO E COMPORTAMENTAL



Prevalência de HIV 
A prevalência de HIV foi estimada em 8.2% em Maputo, isto 

quer dizer que em cada 100 HSH em Maputo, 8 eram HIV-

positivo em 2011. Na Beira a prevalência foi de 9.1% e em 

Nampula/Nacala a prevalência foi de 3.7%. 

Figura 1: Prevalência de HIV entre os HSH nas três áreas 
urbanas do IBBS-HSH 2011

HIV por faixa etária 
A prevalência de HIV foi mais elevada entre os HSH adultos 

com 25 ou mais anos de idade do que entre os HSH jovens 

com 18-24 anos de idade. Em Maputo 33.8% dos HSH com 25 

ou mais anos eram HIV-positivos, enquanto que 2.4% dos HSH 

com 18-24 anos eram HIV-positivos. Na Beira 32.1% dos HSH 

com 25 ou mais anos eram HIV-positivos e 2.8% dos HSH com 

18-24 anos eram HIV-positivos. Em Nampula/Nacala 10.3% 

dos HSH com 25 ou mais anos eram HIV-positivos e 2.7% dos 

HSH com 18-24 anos eram HIV-positivos.

Figura 2: Prevalência de HIV por faixa etária entre os HSH 
nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011

Dados sobre comportamentos e riscos
Sexo com mulheres 
Entre os HSH 75.8% em Maputo, 43.8% na Beira e 65.3% em 

Nampula/Nacala fi zeram sexo anal ou vaginal com mulheres 

nos 12 meses antes do inquérito.  Uma parte dos HSH teve 

3 ou mais parceiras sexuais nos 12 meses antes do inquérito: 

22.2% em Maputo, 9.4% na Beira e 17.1% em Nampula/Nacala.

Uso do preservativo com último parceiro 
Nos 12 meses antes do inquérito, 24.0% dos HSH de Maputo, 

19.7% da Beira e 38.1% de Nampula/Nacala não usaram o 

preservativo na última vez que fi zeram sexo anal com outro 

homem e 33.4% em Maputo, 32.3% na Beira e 50.3% em 

Nampula/Nacala não usaram o preservativo na última vez que 

fi zeram sexo com uma mulher.                                                                   

Figura 3: Percentagem de HSH que não usou o preservativo 
com o último parceiro (homem) nas três áreas urbanas do 
IBBS-HSH 2011
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Contacto com activistas e educadores de pares de 
HIV 
A maior parte dos HSH em Maputo (82.7%), Beira (77.7%) 
e Nampula/Nacala (65.7%), não teve contacto com 
educadores de pares ou activistas de HIV nos 12 meses 

antes do inquérito.

Figura 4: Percentagem de HSH que não teve contacto 
com educadores de pares ou activistas de HIV nas três 
áreas urbanas do IBBS-HSH 2011

                                                                           
Sexo transaccional com homens e mulheres
Entre os HSH 6.7% em Maputo, 14.0% na Beira e 14.6% em 

Nampula ofereceram dinheiro, bens ou serviços em troca 

de sexo com um homem nos 12 meses antes do inquérito. 

Também, 18.9% dos HSH em Maputo, 9.2% na Beira, e 23.9% 

em Nampula/Nacala ofereceram dinheiro, bens ou serviços 

em troca de sexo com uma mulher no mesmo período.  

                                                                                     
Figura 5: Percentagem de HSH que ofereceu dinheiro, 
bens ou serviços em troca de sexo com outro homen nas 
três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011

Conhecimento sobre a transmissão e prevenção do  
HIV 
Em Maputo 54.8% dos HSH, na Beira 52.8% e em Nampula/

Nacala 44.3% sabiam bem como se transmite ou se pode 

evitar apanhar o HIV. 
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