
Os trabalhadores moçambicanos das minas 
da África do Sul (mineiros) são um grupo 
importante para os programas de prevenção 
e tratamento de HIV.

Estes são resultados do estudo feito em 
Ressano Garcia, de Fevereiro a Maio de 2012, 
onde participaram 432 mineiros activos. Podiam 
participar todos os mineiros moçambicanos que 
estavam a assinar um contrato de trabalho na 
fronteira de Ressano Garcia para trabalhar numa 
mina afi liada, e que já tinham trabalhado pelo 
menos um ano na África do Sul.

Recomendações
• A percentagem elevada de mineiros activos com HIV 

chama atenção para pensar nos mineiros durante a 

planifi cação de serviços de saúde em Moçambique e 

na África do Sul;

• Há necessidade de melhorar os programas e acções para 

que os mineiros usem o preservativo em todas as relações 

sexuais, principalmente com as parceiras ocasionais e as 

parceiras a quem pagam para ter sexo. 

Endereçamos agrandecimentos à Associação de Mineiros 

Moçambicanos (AMIMO), Comissão para a Reinserção dos 

Trabalhadores das Minas da África do Sul (CRTMAS) e TEBA, Ltd 

pelo apoio na preparação e implementação do inquérito. 

Improving health and reducing inequities worldwide

Tuberculose e Infecções Sexuais
Os Mineiros Activos e a Tuberculose
Mais ou menos 1 em cada 20 mineiros teve tuberculose 

alguma vez na vida.

Figura 8: Tuberculose entre Mineiros Activos, Moçambique 2012 

Os Mineiros Activos e Infecções Sexuais
Mais ou menos 1 em cada 10 mineiros teve um sinal ou 

alguém lhe disse que tinha uma infecção sexual nos 12 

meses antes do estudo.

Figura 9: Infecção Sexual entre Mineiros Activos, 
Moçambique 2012

Resultados: 
Estudo Sobre a Saúde dos 
Mineiros

Este inquérito foi fi nanciado pelo Plano de Emergência do Presidente 

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

Saúde e Serviços Humanos e os Centros de Prevenção e Controle de 

Doenças dos EUA (CDC) pelo Acordo de Cooperação U2GPS001468. 

Os resultados e conclusões deste folheto são da responsabilidade dos 

autores e não representam necessariamente a posição ofi cial do CDC.
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O HIV em Mineiros Activos 
Mais ou menos 1 em cada 5 mineiros activos têm HIV (22.3%).

Figura 1: O HIV em Mineiros Activos, Moçambique 2012

Dos 432 mineiros que participaram 97% foram de Maputo, 

Gaza e Inhambane. Os mineiros activos das províncias de 

Gaza e de Maputo têm mais risco de ter HIV do que os 

mineiros na província de Inhambane.

Figura 2: O HIV em Mineiros Activos por Província, 
Moçambique, 2012

Os mineiros activos com 31 a 40 anos de idade têm mais

risco de ter HIV do que os mineiros activos de outras idades. 

E tem um risco quase 2 vezes maior que os mineiros activos 

com 30 anos de idade ou menos (26.7% vs. 13.6%).

Os Mineiros Activos e o Teste de HIV
Mais ou menos 9 em cada 10 mineiros já fi zeram o teste de 

HIV pelo menos uma vez na vida.  

Figura 3: Testagem de HIV antes do Estudo entre os Mineiros 
Activos, Moçambique 2012

Mais ou menos 3 em cada 4 mineiros activos que têm o HIV 

não sabem disso.

Figura 4: Mineiros Activos que não Sabem que têm HIV, 
Moçambique 2012

Riscos para ter HIV
Os Mineiros Activos e Múltiplas Parceiras Sexuais
Mais ou menos 1 em cada 5 mineiros activos tiveram sexo 

com 3 ou mais mulheres diferentes nos 12 meses antes 

do estudo. 

Figura 5: Mineiros Activos com 3 ou Mais Parceiras Sexuais, 
Moçambique 2012

Os Mineiros Activos e o Uso do Preservativo 
Apenas 1 em 5 mineiros activos usou o preservativo na 

última vez que teve sexo com a sua parceira estável ou 

sua esposa.   

Figura 6: Uso do Preservativo pelos Mineiros Activos com 
Parceiras Sexuais Estáveis ou Esposas, Moçambique 2012

Apenas 3 em cada 5 mineiros activos usaram o preservativo 

na última vez que tiveram sexo com uma parceira ocasional 

ou a quem deram dinheiro em troca de sexo.

Figura 7: Uso do Preservativo com Parceiras Sexuais 
Ocasionais ou Pagas entre Mineiros Activos, Moçambique 2012
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