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Sumário Executivo
Em Moçambique, o Plano Estratégico Nacional de resposta ao HIV e SIDA (PEN IV) 2015-2019 prio-
riza as raparigas adolescentes dos 10-14 anos para intervenções precoces de prevenção primária, 
uma vez que a prevalência do HIV começa a aumentar a partir dos 15 anos. Deste modo, os resul-
tados da avaliação rápida da situação do HIV em adolescentes, irão contribuir para a operacionali-
zação do PEN IV. 

A plataforma global All In é uma plataforma colaborativa que visa gerar melhores resultados de 
HIV em adolescentes através de mudanças nos programas e nas políticas, mobilizar os adolescen-
tes e unir diferentes actores no sentido de acelerar os progressos em relação ao SIDA: a redução 
das mortes devido ao SIDA até 65% e das novas infecções por HIV em adolescentes até 75% até 
2020 e, consequentemente, criar um movimento global para pôr termo à epidemia do HIV/SIDA 
em adolescentes, até 2030.

O processo All In em Moçambique iniciou-se com a realização da 1ª fase da avaliação rápida da 
situação do HIV em adolescentes, através da análise dos dados demográficos, epidemiológicos e 
programáticos disponíveis sobre o HIV e o bem-estar dos adolescentes, para informar a definição 
de populações, programas e áreas geográficas prioritários para acelerar os resultados nacionais 
do HIV em adolescentes.

A primeira fase do processo em Moçambique foi conduzida entre os meses de Agosto e Dezembro 
de 2015 com a realização de reuniões consultivas com diferentes actores, tais como grupos de 
adolescentes e jovens, sociedade civil, parceiros de cooperação e algumas instituições do Gover-
no, de modo a obter consensos e recomendações sobre o ambiente favorável à programação do 
HIV em adolescentes e fazer uma avaliação do nível de participação dos adolescentes nos proces-
sos de tomada de decisão sobre assuntos de saúde. 

Os consensos sobre os indicadores demográficos, programáticos e epidemiológicos a serem 
usados durante a avaliação rápida, foram obtidos na reunião com o grupo técnico multissectorial 
(GTM). O processo de validação dos dados da avaliação rápida, culminou com a realização da 
reunião de validação com os diferentes actores-chave, que teve como objectivos a formulação de 
conclusões e recomendações, bem como obter consenso sobre as sub-populações de adolescen-
tes, áreas geográficas e intervenções programáticas a serem priorizadas e determinar as princi-
pais normas sociais e culturais que influenciam a vulnerabilidade de adolescentes à infecção pelo 
HIV em Moçambique que devem ser investigadas para gerar evidências mais sólidas para infor-
mar a elaboração de programas destinados aos adolescentes.

Os resultados da avaliação rápida nacional do HIV em adolescentes mostram que em Moçambi-
que a população adolescente é numerosa, sendo quase um quarto (24%) da população total 
moçambicana. A prevalência do HIV em adolescentes dos 10-14 anos é baixa e similar em ambos, 
rapazes e raparigas. Contudo, verifica-se a partir dos 15 anos de idade uma grande disparidade de 
género na distribuição da infecção pelo HIV em adolescentes. As raparigas infectam-se mais cedo 
em relação aos rapazes da mesma idade, verificando-se um aumento três vezes maior na preva-
lência HIV a partir dos 15 anos em raparigas, comparado com os rapazes da mesma idade. A 
disparidade de género verifica-se ainda no acesso a informação e no conhecimento abrangente 
sobre o HIV, onde os rapazes têm mais acesso em relação às raparigas. 

Os resultados mostram ainda um número crescente de mortes relacionadas com o SIDA em ado-
lescentes e uma ligeira redução do número das novas infecções por HIV ao longo dos anos. Se 
nada for feito, o país não conseguirá atingir as metas globais de redução de mortes e do número 
de novas infecções até 2020.

Estimativas do Spectrum mostram que os adolescentes de 10 a 19 anos são infectados maiorita-
riamente por via vertical, ou seja de mãe para filho. Contudo, a maior parte das raparigas de 

mesma idade são infectadas por via sexual, sendo que a maior parte dos rapazes por via vertical.

Em relação ao número de adolescentes vivendo com HIV (AVHIV), estima-se que em 2014, um 
total de cerca de 122 000 adolescentes dos 10-19 anos, dos quais 80 000 raparigas e 42 000 rapazes 
viviam com HIV. As estimativas mostram ainda que em 2014, 25% de todos AVHIV em Moçambi-
que viviam na província da Zambézia, seguido de 15% na província de Sofala e 11% na Província 
da Nampula.

Dados das populações-chave em Moçambique são escassos e não estão disponíveis de forma 
desagregada para os adolescentes, estando limitados às cidades de Maputo, Beira e Nampula. Os 
resultados dos inquéritos integrados biológicos e comportamentais (IBBS) realizados em mulhe-
res trabalhadoras de sexo (MTS) e pessoas que injectam drogas (PID), mostram uma alta preva-
lência de HIV nestes grupos nas faixas etárias dos 15-24 anos e 18-24 anos, respectivamente. Em 
homens que fazem sexo com homens (HSH) de 18-24 anos, a prevalência do HIV foi relativamente 
baixa. Em todas as populações-chave, a testagem do HIV nos últimos 12 meses foi baixa e o uso 
do preservativo com o último parceiro sexual não foi universal.

Em relação à cobertura de tratamento anti-retroviral (TARV), não há dados disponíveis para os 
adolescentes e nem de adolescentes grávidas em TARV para a prevenção da transmissão vertical 
(PTV). Contudo, a cobertura de TARV em pessoas vivendo com HIV/SIDA em 2014 para adultos e 
crianças foi de 41%, sendo 40% em adultos (15+ anos) e cerca de 32% em crianças (0-14 anos).

Não há dados disponíveis sobre profilaxia pré-exposição (PrEP), uma vez que Moçambique não 
estabeleceu um programa para a provisão do PrEP. Não há dados sobre profilaxia pós-exposição 
(PEP), embora as vítimas de abuso sexual sejam referidas pela Polícia às Unidades Sanitárias para 
receber o PEP, porém, os dados não estão disponíveis a nível nacional. Não há também dados 
disponíveis sobre adolescentes cujas famílias receberam transferência de renda. Moçambique 
não tem nenhum programa focalizado para adolescentes que usam drogas injectáveis.

Em relação à saúde sexual e reprodutiva, em 2011, uma em cada três (38%) raparigas de 15-19 
anos estava grávida e somente cerca de um terço (31%) de raparigas 15-19 anos teve acesso a um 
método de planeamento familiar moderno. 

Em Moçambique, uma de cada duas raparigas casa-se antes dos 18 anos de idade. A percentagem 
de adolescentes que frequenta o ensino secundário é baixa, sendo 22% em raparigas e 25% em 
rapazes. 

Não há dados disponíveis sobre a percentagem de estudantes que recebem o ensino baseado em 
competências para a vida e nem sobre professores qualificados com currículo sobre educação 
sexual.

Resultados da avaliação do ambiente favorável recomendam uma maior participação dos adoles-
centes e jovens na tomada de decisão sobre a sua saúde, maior divulgação das leis relacionadas 
com HIV/SIDA e políticas sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR) e do progresso da resposta 
nacional ao HIV/SIDA. Foi ainda recomendado a criação de uma estrutura única de monitoria e 
avaliação para o acompanhamento dos progressos da resposta nacional ao HIV em adolescentes.

Durante a auscultação feita aos adolescentes, os adolescentes recomendaram, entre outros 
aspectos, a expansão dos serviços amigos do adolescente e jovem (SAAJ) em todas as unidades 
sanitárias, a integração do aconselhamento sobre álcool e drogas e da circuncisão masculina 
nestes serviços e inclusão de informação específica adequada para cada faixa etária 10-14 versus 
15-19 e para as populações-chave. Foi ainda recomendado a melhoria do currículo dos professo-
res primários e secundários de modo a estarem qualificados para providenciar uma educação 
sexual de qualidade nas escolas. 

De acordo com os resultados da avaliação rápida e dos consensos obtidos na reunião de valida-
ção, foram identificadas as seguintes populações prioritárias: AVHIV, adolescentes 10-14 anos, 
raparigas e rapazes 15-19 anos, adolescentes das populações-chave, adolescentes que fazem uso 
abusivo de bebidas alcoólicas e adolescentes órfãos e vulneráveis. 

As intervenções em adolescentes a serem priorizadas são o diagnóstico do HIV, o reforço da edu-
cação de pares, a provisão do TARV, reforço do pacote de habilidades para a vida nas escolas, 
intervenções para o empoderamento da rapariga, abordagem abrangente para educação sobre 
saúde sexual e reprodutiva (SSR) por meio das escolas, igrejas e comunidades e através dos 
SAAJ, intervenções para a redução do abuso do álcool em todas as idades e a criação de serviços 
específicos para as populações-chave,  tais como clínicas nocturnas e móveis. Foram também 
priorizadas áreas geográficas para a intensificação dos esforços: no Norte do país, as províncias 
de Nampula e Cabo Delgado. No Centro, as províncias de Sofala e Zambézia e por fim, no Sul do 
país, as províncias de Gaza, Maputo Cidade e Maputo Província.

Durante a reunião de validação foram obtidos consensos sobre as normas sociais e culturais que 
poderão estar a influenciar a transmissão do HIV e as suas respectivas áreas geográficas que são: 
ritos de iniciação, casamentos prematuros, início precoce da actividade sexual, exclusão familiar 
e social da rapariga, poligamia, trabalho infantil, cerimónias de purificação da viúva, sexo transa-
cional e inter-geracional. 

A falta de dados desagregados para os adolescentes nas faixas etárias dos 10-14 e 15-19 para a 
maior parte dos indicadores, o uso de dados não actualizados (dados de 2009 e 2011 para a maior 
parte dos indicadores) e dados limitados para as populações-chave, são algumas limitações verifi-
cadas nesta primeira fase da avaliação rápida.  

Os próximos passos incluem a condução da 2ª fase do processo para a análise em profundidade 
tanto das normas sociais e culturais nas áreas geográficas priorizadas, bem como das lacunas 
programáticas de cada uma das populações prioritárias que foram verificadas na 1ª fase da avalia-
ção rápida, de modo a se identificarem as causas e os respectivos pontos de acção. 
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Sumário Executivo
Em Moçambique, o Plano Estratégico Nacional de resposta ao HIV e SIDA (PEN IV) 2015-2019 prio-
riza as raparigas adolescentes dos 10-14 anos para intervenções precoces de prevenção primária, 
uma vez que a prevalência do HIV começa a aumentar a partir dos 15 anos. Deste modo, os resul-
tados da avaliação rápida da situação do HIV em adolescentes, irão contribuir para a operacionali-
zação do PEN IV. 

A plataforma global All In é uma plataforma colaborativa que visa gerar melhores resultados de 
HIV em adolescentes através de mudanças nos programas e nas políticas, mobilizar os adolescen-
tes e unir diferentes actores no sentido de acelerar os progressos em relação ao SIDA: a redução 
das mortes devido ao SIDA até 65% e das novas infecções por HIV em adolescentes até 75% até 
2020 e, consequentemente, criar um movimento global para pôr termo à epidemia do HIV/SIDA 
em adolescentes, até 2030.

O processo All In em Moçambique iniciou-se com a realização da 1ª fase da avaliação rápida da 
situação do HIV em adolescentes, através da análise dos dados demográficos, epidemiológicos e 
programáticos disponíveis sobre o HIV e o bem-estar dos adolescentes, para informar a definição 
de populações, programas e áreas geográficas prioritários para acelerar os resultados nacionais 
do HIV em adolescentes.

A primeira fase do processo em Moçambique foi conduzida entre os meses de Agosto e Dezembro 
de 2015 com a realização de reuniões consultivas com diferentes actores, tais como grupos de 
adolescentes e jovens, sociedade civil, parceiros de cooperação e algumas instituições do Gover-
no, de modo a obter consensos e recomendações sobre o ambiente favorável à programação do 
HIV em adolescentes e fazer uma avaliação do nível de participação dos adolescentes nos proces-
sos de tomada de decisão sobre assuntos de saúde. 

Os consensos sobre os indicadores demográficos, programáticos e epidemiológicos a serem 
usados durante a avaliação rápida, foram obtidos na reunião com o grupo técnico multissectorial 
(GTM). O processo de validação dos dados da avaliação rápida, culminou com a realização da 
reunião de validação com os diferentes actores-chave, que teve como objectivos a formulação de 
conclusões e recomendações, bem como obter consenso sobre as sub-populações de adolescen-
tes, áreas geográficas e intervenções programáticas a serem priorizadas e determinar as princi-
pais normas sociais e culturais que influenciam a vulnerabilidade de adolescentes à infecção pelo 
HIV em Moçambique que devem ser investigadas para gerar evidências mais sólidas para infor-
mar a elaboração de programas destinados aos adolescentes.

Os resultados da avaliação rápida nacional do HIV em adolescentes mostram que em Moçambi-
que a população adolescente é numerosa, sendo quase um quarto (24%) da população total 
moçambicana. A prevalência do HIV em adolescentes dos 10-14 anos é baixa e similar em ambos, 
rapazes e raparigas. Contudo, verifica-se a partir dos 15 anos de idade uma grande disparidade de 
género na distribuição da infecção pelo HIV em adolescentes. As raparigas infectam-se mais cedo 
em relação aos rapazes da mesma idade, verificando-se um aumento três vezes maior na preva-
lência HIV a partir dos 15 anos em raparigas, comparado com os rapazes da mesma idade. A 
disparidade de género verifica-se ainda no acesso a informação e no conhecimento abrangente 
sobre o HIV, onde os rapazes têm mais acesso em relação às raparigas. 

Os resultados mostram ainda um número crescente de mortes relacionadas com o SIDA em ado-
lescentes e uma ligeira redução do número das novas infecções por HIV ao longo dos anos. Se 
nada for feito, o país não conseguirá atingir as metas globais de redução de mortes e do número 
de novas infecções até 2020.

Estimativas do Spectrum mostram que os adolescentes de 10 a 19 anos são infectados maiorita-
riamente por via vertical, ou seja de mãe para filho. Contudo, a maior parte das raparigas de 

mesma idade são infectadas por via sexual, sendo que a maior parte dos rapazes por via vertical.

Em relação ao número de adolescentes vivendo com HIV (AVHIV), estima-se que em 2014, um 
total de cerca de 122 000 adolescentes dos 10-19 anos, dos quais 80 000 raparigas e 42 000 rapazes 
viviam com HIV. As estimativas mostram ainda que em 2014, 25% de todos AVHIV em Moçambi-
que viviam na província da Zambézia, seguido de 15% na província de Sofala e 11% na Província 
da Nampula.

Dados das populações-chave em Moçambique são escassos e não estão disponíveis de forma 
desagregada para os adolescentes, estando limitados às cidades de Maputo, Beira e Nampula. Os 
resultados dos inquéritos integrados biológicos e comportamentais (IBBS) realizados em mulhe-
res trabalhadoras de sexo (MTS) e pessoas que injectam drogas (PID), mostram uma alta preva-
lência de HIV nestes grupos nas faixas etárias dos 15-24 anos e 18-24 anos, respectivamente. Em 
homens que fazem sexo com homens (HSH) de 18-24 anos, a prevalência do HIV foi relativamente 
baixa. Em todas as populações-chave, a testagem do HIV nos últimos 12 meses foi baixa e o uso 
do preservativo com o último parceiro sexual não foi universal.

Em relação à cobertura de tratamento anti-retroviral (TARV), não há dados disponíveis para os 
adolescentes e nem de adolescentes grávidas em TARV para a prevenção da transmissão vertical 
(PTV). Contudo, a cobertura de TARV em pessoas vivendo com HIV/SIDA em 2014 para adultos e 
crianças foi de 41%, sendo 40% em adultos (15+ anos) e cerca de 32% em crianças (0-14 anos).

Não há dados disponíveis sobre profilaxia pré-exposição (PrEP), uma vez que Moçambique não 
estabeleceu um programa para a provisão do PrEP. Não há dados sobre profilaxia pós-exposição 
(PEP), embora as vítimas de abuso sexual sejam referidas pela Polícia às Unidades Sanitárias para 
receber o PEP, porém, os dados não estão disponíveis a nível nacional. Não há também dados 
disponíveis sobre adolescentes cujas famílias receberam transferência de renda. Moçambique 
não tem nenhum programa focalizado para adolescentes que usam drogas injectáveis.

Em relação à saúde sexual e reprodutiva, em 2011, uma em cada três (38%) raparigas de 15-19 
anos estava grávida e somente cerca de um terço (31%) de raparigas 15-19 anos teve acesso a um 
método de planeamento familiar moderno. 

Em Moçambique, uma de cada duas raparigas casa-se antes dos 18 anos de idade. A percentagem 
de adolescentes que frequenta o ensino secundário é baixa, sendo 22% em raparigas e 25% em 
rapazes. 

Não há dados disponíveis sobre a percentagem de estudantes que recebem o ensino baseado em 
competências para a vida e nem sobre professores qualificados com currículo sobre educação 
sexual.

Resultados da avaliação do ambiente favorável recomendam uma maior participação dos adoles-
centes e jovens na tomada de decisão sobre a sua saúde, maior divulgação das leis relacionadas 
com HIV/SIDA e políticas sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR) e do progresso da resposta 
nacional ao HIV/SIDA. Foi ainda recomendado a criação de uma estrutura única de monitoria e 
avaliação para o acompanhamento dos progressos da resposta nacional ao HIV em adolescentes.

Durante a auscultação feita aos adolescentes, os adolescentes recomendaram, entre outros 
aspectos, a expansão dos serviços amigos do adolescente e jovem (SAAJ) em todas as unidades 
sanitárias, a integração do aconselhamento sobre álcool e drogas e da circuncisão masculina 
nestes serviços e inclusão de informação específica adequada para cada faixa etária 10-14 versus 
15-19 e para as populações-chave. Foi ainda recomendado a melhoria do currículo dos professo-
res primários e secundários de modo a estarem qualificados para providenciar uma educação 
sexual de qualidade nas escolas. 

De acordo com os resultados da avaliação rápida e dos consensos obtidos na reunião de valida-
ção, foram identificadas as seguintes populações prioritárias: AVHIV, adolescentes 10-14 anos, 
raparigas e rapazes 15-19 anos, adolescentes das populações-chave, adolescentes que fazem uso 
abusivo de bebidas alcoólicas e adolescentes órfãos e vulneráveis. 

As intervenções em adolescentes a serem priorizadas são o diagnóstico do HIV, o reforço da edu-
cação de pares, a provisão do TARV, reforço do pacote de habilidades para a vida nas escolas, 
intervenções para o empoderamento da rapariga, abordagem abrangente para educação sobre 
saúde sexual e reprodutiva (SSR) por meio das escolas, igrejas e comunidades e através dos 
SAAJ, intervenções para a redução do abuso do álcool em todas as idades e a criação de serviços 
específicos para as populações-chave,  tais como clínicas nocturnas e móveis. Foram também 
priorizadas áreas geográficas para a intensificação dos esforços: no Norte do país, as províncias 
de Nampula e Cabo Delgado. No Centro, as províncias de Sofala e Zambézia e por fim, no Sul do 
país, as províncias de Gaza, Maputo Cidade e Maputo Província.

Durante a reunião de validação foram obtidos consensos sobre as normas sociais e culturais que 
poderão estar a influenciar a transmissão do HIV e as suas respectivas áreas geográficas que são: 
ritos de iniciação, casamentos prematuros, início precoce da actividade sexual, exclusão familiar 
e social da rapariga, poligamia, trabalho infantil, cerimónias de purificação da viúva, sexo transa-
cional e inter-geracional. 

A falta de dados desagregados para os adolescentes nas faixas etárias dos 10-14 e 15-19 para a 
maior parte dos indicadores, o uso de dados não actualizados (dados de 2009 e 2011 para a maior 
parte dos indicadores) e dados limitados para as populações-chave, são algumas limitações verifi-
cadas nesta primeira fase da avaliação rápida.  

Os próximos passos incluem a condução da 2ª fase do processo para a análise em profundidade 
tanto das normas sociais e culturais nas áreas geográficas priorizadas, bem como das lacunas 
programáticas de cada uma das populações prioritárias que foram verificadas na 1ª fase da avalia-
ção rápida, de modo a se identificarem as causas e os respectivos pontos de acção. 
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Sumário Executivo
Em Moçambique, o Plano Estratégico Nacional de resposta ao HIV e SIDA (PEN IV) 2015-2019 prio-
riza as raparigas adolescentes dos 10-14 anos para intervenções precoces de prevenção primária, 
uma vez que a prevalência do HIV começa a aumentar a partir dos 15 anos. Deste modo, os resul-
tados da avaliação rápida da situação do HIV em adolescentes, irão contribuir para a operacionali-
zação do PEN IV. 

A plataforma global All In é uma plataforma colaborativa que visa gerar melhores resultados de 
HIV em adolescentes através de mudanças nos programas e nas políticas, mobilizar os adolescen-
tes e unir diferentes actores no sentido de acelerar os progressos em relação ao SIDA: a redução 
das mortes devido ao SIDA até 65% e das novas infecções por HIV em adolescentes até 75% até 
2020 e, consequentemente, criar um movimento global para pôr termo à epidemia do HIV/SIDA 
em adolescentes, até 2030.

O processo All In em Moçambique iniciou-se com a realização da 1ª fase da avaliação rápida da 
situação do HIV em adolescentes, através da análise dos dados demográficos, epidemiológicos e 
programáticos disponíveis sobre o HIV e o bem-estar dos adolescentes, para informar a definição 
de populações, programas e áreas geográficas prioritários para acelerar os resultados nacionais 
do HIV em adolescentes.

A primeira fase do processo em Moçambique foi conduzida entre os meses de Agosto e Dezembro 
de 2015 com a realização de reuniões consultivas com diferentes actores, tais como grupos de 
adolescentes e jovens, sociedade civil, parceiros de cooperação e algumas instituições do Gover-
no, de modo a obter consensos e recomendações sobre o ambiente favorável à programação do 
HIV em adolescentes e fazer uma avaliação do nível de participação dos adolescentes nos proces-
sos de tomada de decisão sobre assuntos de saúde. 

Os consensos sobre os indicadores demográficos, programáticos e epidemiológicos a serem 
usados durante a avaliação rápida, foram obtidos na reunião com o grupo técnico multissectorial 
(GTM). O processo de validação dos dados da avaliação rápida, culminou com a realização da 
reunião de validação com os diferentes actores-chave, que teve como objectivos a formulação de 
conclusões e recomendações, bem como obter consenso sobre as sub-populações de adolescen-
tes, áreas geográficas e intervenções programáticas a serem priorizadas e determinar as princi-
pais normas sociais e culturais que influenciam a vulnerabilidade de adolescentes à infecção pelo 
HIV em Moçambique que devem ser investigadas para gerar evidências mais sólidas para infor-
mar a elaboração de programas destinados aos adolescentes.

Os resultados da avaliação rápida nacional do HIV em adolescentes mostram que em Moçambi-
que a população adolescente é numerosa, sendo quase um quarto (24%) da população total 
moçambicana. A prevalência do HIV em adolescentes dos 10-14 anos é baixa e similar em ambos, 
rapazes e raparigas. Contudo, verifica-se a partir dos 15 anos de idade uma grande disparidade de 
género na distribuição da infecção pelo HIV em adolescentes. As raparigas infectam-se mais cedo 
em relação aos rapazes da mesma idade, verificando-se um aumento três vezes maior na preva-
lência HIV a partir dos 15 anos em raparigas, comparado com os rapazes da mesma idade. A 
disparidade de género verifica-se ainda no acesso a informação e no conhecimento abrangente 
sobre o HIV, onde os rapazes têm mais acesso em relação às raparigas. 

Os resultados mostram ainda um número crescente de mortes relacionadas com o SIDA em ado-
lescentes e uma ligeira redução do número das novas infecções por HIV ao longo dos anos. Se 
nada for feito, o país não conseguirá atingir as metas globais de redução de mortes e do número 
de novas infecções até 2020.

Estimativas do Spectrum mostram que os adolescentes de 10 a 19 anos são infectados maiorita-
riamente por via vertical, ou seja de mãe para filho. Contudo, a maior parte das raparigas de 

mesma idade são infectadas por via sexual, sendo que a maior parte dos rapazes por via vertical.

Em relação ao número de adolescentes vivendo com HIV (AVHIV), estima-se que em 2014, um 
total de cerca de 122 000 adolescentes dos 10-19 anos, dos quais 80 000 raparigas e 42 000 rapazes 
viviam com HIV. As estimativas mostram ainda que em 2014, 25% de todos AVHIV em Moçambi-
que viviam na província da Zambézia, seguido de 15% na província de Sofala e 11% na Província 
da Nampula.

Dados das populações-chave em Moçambique são escassos e não estão disponíveis de forma 
desagregada para os adolescentes, estando limitados às cidades de Maputo, Beira e Nampula. Os 
resultados dos inquéritos integrados biológicos e comportamentais (IBBS) realizados em mulhe-
res trabalhadoras de sexo (MTS) e pessoas que injectam drogas (PID), mostram uma alta preva-
lência de HIV nestes grupos nas faixas etárias dos 15-24 anos e 18-24 anos, respectivamente. Em 
homens que fazem sexo com homens (HSH) de 18-24 anos, a prevalência do HIV foi relativamente 
baixa. Em todas as populações-chave, a testagem do HIV nos últimos 12 meses foi baixa e o uso 
do preservativo com o último parceiro sexual não foi universal.

Em relação à cobertura de tratamento anti-retroviral (TARV), não há dados disponíveis para os 
adolescentes e nem de adolescentes grávidas em TARV para a prevenção da transmissão vertical 
(PTV). Contudo, a cobertura de TARV em pessoas vivendo com HIV/SIDA em 2014 para adultos e 
crianças foi de 41%, sendo 40% em adultos (15+ anos) e cerca de 32% em crianças (0-14 anos).

Não há dados disponíveis sobre profilaxia pré-exposição (PrEP), uma vez que Moçambique não 
estabeleceu um programa para a provisão do PrEP. Não há dados sobre profilaxia pós-exposição 
(PEP), embora as vítimas de abuso sexual sejam referidas pela Polícia às Unidades Sanitárias para 
receber o PEP, porém, os dados não estão disponíveis a nível nacional. Não há também dados 
disponíveis sobre adolescentes cujas famílias receberam transferência de renda. Moçambique 
não tem nenhum programa focalizado para adolescentes que usam drogas injectáveis.

Em relação à saúde sexual e reprodutiva, em 2011, uma em cada três (38%) raparigas de 15-19 
anos estava grávida e somente cerca de um terço (31%) de raparigas 15-19 anos teve acesso a um 
método de planeamento familiar moderno. 

Em Moçambique, uma de cada duas raparigas casa-se antes dos 18 anos de idade. A percentagem 
de adolescentes que frequenta o ensino secundário é baixa, sendo 22% em raparigas e 25% em 
rapazes. 

Não há dados disponíveis sobre a percentagem de estudantes que recebem o ensino baseado em 
competências para a vida e nem sobre professores qualificados com currículo sobre educação 
sexual.

Resultados da avaliação do ambiente favorável recomendam uma maior participação dos adoles-
centes e jovens na tomada de decisão sobre a sua saúde, maior divulgação das leis relacionadas 
com HIV/SIDA e políticas sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR) e do progresso da resposta 
nacional ao HIV/SIDA. Foi ainda recomendado a criação de uma estrutura única de monitoria e 
avaliação para o acompanhamento dos progressos da resposta nacional ao HIV em adolescentes.

Durante a auscultação feita aos adolescentes, os adolescentes recomendaram, entre outros 
aspectos, a expansão dos serviços amigos do adolescente e jovem (SAAJ) em todas as unidades 
sanitárias, a integração do aconselhamento sobre álcool e drogas e da circuncisão masculina 
nestes serviços e inclusão de informação específica adequada para cada faixa etária 10-14 versus 
15-19 e para as populações-chave. Foi ainda recomendado a melhoria do currículo dos professo-
res primários e secundários de modo a estarem qualificados para providenciar uma educação 
sexual de qualidade nas escolas. 

De acordo com os resultados da avaliação rápida e dos consensos obtidos na reunião de valida-
ção, foram identificadas as seguintes populações prioritárias: AVHIV, adolescentes 10-14 anos, 
raparigas e rapazes 15-19 anos, adolescentes das populações-chave, adolescentes que fazem uso 
abusivo de bebidas alcoólicas e adolescentes órfãos e vulneráveis. 

As intervenções em adolescentes a serem priorizadas são o diagnóstico do HIV, o reforço da edu-
cação de pares, a provisão do TARV, reforço do pacote de habilidades para a vida nas escolas, 
intervenções para o empoderamento da rapariga, abordagem abrangente para educação sobre 
saúde sexual e reprodutiva (SSR) por meio das escolas, igrejas e comunidades e através dos 
SAAJ, intervenções para a redução do abuso do álcool em todas as idades e a criação de serviços 
específicos para as populações-chave,  tais como clínicas nocturnas e móveis. Foram também 
priorizadas áreas geográficas para a intensificação dos esforços: no Norte do país, as províncias 
de Nampula e Cabo Delgado. No Centro, as províncias de Sofala e Zambézia e por fim, no Sul do 
país, as províncias de Gaza, Maputo Cidade e Maputo Província.

Durante a reunião de validação foram obtidos consensos sobre as normas sociais e culturais que 
poderão estar a influenciar a transmissão do HIV e as suas respectivas áreas geográficas que são: 
ritos de iniciação, casamentos prematuros, início precoce da actividade sexual, exclusão familiar 
e social da rapariga, poligamia, trabalho infantil, cerimónias de purificação da viúva, sexo transa-
cional e inter-geracional. 

A falta de dados desagregados para os adolescentes nas faixas etárias dos 10-14 e 15-19 para a 
maior parte dos indicadores, o uso de dados não actualizados (dados de 2009 e 2011 para a maior 
parte dos indicadores) e dados limitados para as populações-chave, são algumas limitações verifi-
cadas nesta primeira fase da avaliação rápida.  

Os próximos passos incluem a condução da 2ª fase do processo para a análise em profundidade 
tanto das normas sociais e culturais nas áreas geográficas priorizadas, bem como das lacunas 
programáticas de cada uma das populações prioritárias que foram verificadas na 1ª fase da avalia-
ção rápida, de modo a se identificarem as causas e os respectivos pontos de acção. 

ALL IN
#EndAdolescentAIDS

10



ALL IN
#EndAdolescentAIDS

11



Secção 1: Introdução
1.1. Contexto

Na África sub-sahariana, o SIDA constitui a principal causa de morte em adolescentes (10-19 anos) 
e a segunda causa de morte em adolescentes a nível mundial (1).

Em 2013, 2.1 milhões de adolescentes viviam com o HIV no mundo, onde mais de 80% deles se 
encontravam na África sub-sahariana, a maioria sem saber o seu sero-estado de HIV (2).

Apesar da disponibilidade dos medicamentos anti-retrovirais ter aumentado e ao facto de as 
mortes relacionadas com o SIDA em todas as faixas etárias terem reduzido entre 2005 e 2013, 
dados mostram que não se registam decréscimos no concernente às mortes relacionadas com o 
SIDA  em adolescentes comparativamente as outras faixa etárias (2). 

A falta de acesso à testagem e ao tratamento, poderão explicar porque os adolescentes são o 
único grupo etário onde as mortes relacionadas com o SIDA não parecem estar a decrescer. 
Adicionalmente, o estigma e a ignorância em relação ao HIV juntamente com barreiras legais e 
políticas, tornam a prevenção e o tratamento do HIV difícil para muitos adolescentes, particular-
mente nas populações-chave afectadas, que incluem os adolescentes homens que fazem sexo 
com homens (HSH), mulheres transgénero, adolescentes que injectam drogas e adolescentes 
explorados sexualmente (2).

Desta forma, surgiu a necessidade de uma agenda global para acabar com as mortes relacionadas 
com o SIDA em adolescentes – a plataforma All In, que, em Moçambique, está a ser coordenada 
pelo CNCS com o apoio técnico das várias agências das Nações Unidas.

Em Moçambique, o processo All In, iniciou com a realização da 1ª fase da avaliação rápida da 
situação do HIV em adolescentes, através da análise dos dados demográficos, epidemiológicos e 
programáticos disponíveis sobre o HIV e o bem-estar dos adolescentes, para informar a definição 
de populações, programas e áreas geográficas prioritários, para acelerar os resultados nacionais 
do HIV em adolescentes.

Uma vez que o recentemente aprovado Plano Estratégico Nacional de resposta ao HIV e SIDA 
(PEN IV) 2015-2019 prioriza as raparigas adolescentes 10-14 anos para intervenções precoces de 
prevenção primária, devido ao aumento da prevalência do HIV a partir dos 15 anos, os resultados 
desta avaliação da situação do HIV em adolescentes, também servirão para apoiar na operaciona-
lização do PEN IV.

A primeira fase do All In foi conduzida entre os meses de Agosto a Dezembro de 2015, com a reali-
zação de várias reuniões consultivas com diferentes actores, tais como grupos de adolescentes e 
jovens, sociedade civil, parceiros de cooperação e algumas instituições do Governo e, com a 
colheita de dados demográficos, epidemiológicos de HIV e programáticos sobre os adolescentes 
dos principais inquéritos nacionais.  

O processo de avaliação rápida culminou com a realização da reunião nacional multi-sectorial de 
validação com actores-chave, onde foram traçadas recomendações e obtidos consensos sobre as 
populações prioritárias de adolescentes, áreas geográficas e intervenções a serem priorizadas 
para a aceleração da melhoria dos resultados de HIV em adolescentes em Moçambique.

Este relatório, apresenta os principais resultados da avaliação rápida do HIV em adolescentes em 
Moçambique e os consensos obtidos na reunião de validação dos resultados, sobre populações 
de adolescentes prioritárias, áreas geográficas prioritárias para apoio intensificado e as interven-
ções programáticas prioritárias para acelerar os resultados em adolescentes.
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1.2. Epidemiologia do HIV em Moçambique

Moçambique encontra-se entre os dez países mais afectados pelo HIV no mundo, ocupando a 
oitava posição e apresenta uma prevalência de HIV na população geral de 15-49 anos de 11.5%. 
Em geral, em Moçambique existe grandes disparidades de género na distribuição da infecção 
pelo HIV. As mulheres infectam-se mais cedo comparativamente aos homens da mesma idade, 
com grandes diferenças em idades mais jovens (vide figura 1).

Gráfico 1 - Prevalência do HIV (%) de acordo com o sexo e idade em Moçambique 

A prevalência do HIV em raparigas dos 15-24 anos é 3 vezes mais elevada (11.1%) comparativa-
mente aos rapazes da mesma faixa etária (3.7%). O mesmo padrão se verificou em adolescentes 
dos 15-19 anos onde a prevalência do HIV em raparigas é cerca de três vezes mais alta (7.1%) em 
relação aos rapazes (2.7%), totalizando uma prevalência de 5% em adolescentes desta faixa etária 
(3).

Em raparigas de 15 a 24 anos que já tiveram relações sexuais, a prevalência do HIV foi quase 50% 
mais elevada naquelas que reportaram que o primeiro parceiro sexual era pelo menos 10 anos 
mais velho (17.2%), comparativamente àquelas cujo primeiro parceiro não era 10 anos mais velho 
(11.8%)(3).

Em adolescentes e jovens dos 15-24 anos, o INSIDA 2009, mostrou ainda diferenças geográficas, 
onde os residentes de zonas urbanas tiveram prevalência da infecção por HIV mais elevada 
(10.1%), comparado aos residentes das zonas rurais (6.4%). 

A prevalência foi mais alta na província de Sofala (13.1%) seguida da província de Gaza (12.5%) e 
província de Maputo com (11.2%). A província de Niassa apresentou a prevalência mais baixa do 
país, com 2.9%, seguida de Tete com 3.7% e Nampula com 4.6%. Os adolescentes e jovens sem 
nenhuma escolaridade tiveram a prevalência do HIV mais elevada (9.5%) comparativamente aos 
adolescentes e jovens com nível primário (8.4%) e secundário (6.3%).
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1.3.Visão geral do All In 

O All In é uma plataforma colaborativa com o principal objectivo de gerar melhores resultados de 
HIV nos adolescentes através de mudanças nos programas e nas políticas. 

O All In procura mobilizar os adolescentes e unir diferentes actores no sentido de acelerar os 
progressos em relação ao SIDA: a redução das mortes devido ao SIDA até 65% e das novas infec-
ções por HIV em adolescentes até 75% até 2020 e, consequentemente, criar um movimento global 
para pôr termo à epidemia do HIV/SIDA em adolescentes até 2030.

O principal objectivo é o de unir actores dos diferentes sectores para acelerar a redução das 
mortes relacionadas com SIDA até 65% e as novas infecções pelo HIV em adolescentes até 75% 
até 2020, e, portanto, definir o movimento global do SIDA, para acabar com a epidemia do SIDA 
em adolescentes até 2030. A plataforma é focalizada em levar avante quatro áreas de acções-cha-
ve:

Envolver, mobilizar e apoiar os adolescentes como líderes e agentes da mudança social;

Aperfeiçoar os elementos dos programas nacionais do SIDA sobre adolescentes através 
da melhoria da colheita dos dados, análise e utilização para a programação e obtenção 
de resultados;

Promover a inovação nas abordagens para melhorar o alcance dos adolescentes e 
aumentar o impacto da prevenção, tratamento e cuidados; 

Mobilizar a advocacia a nível global, regional e nacional para firmemente colocar o SIDA 
no adolescente na agenda, comunicar eficazmente as necessidades e sucessos, e mobili-
zar e direcionar os recursos para programas eficazes e eficientes com e para os adoles-
centes mais vulneráveis. 

O enquadramento estratégico da All In (vide Figura 2) orienta os países a concentrar-se nas popu-
lações de adolescentes com maior risco de infecção pelo HIV ou morte relacionada ao SIDA, e 
inclui:  

AVHIV, ou seja, os adolescentes com infecção perinatal pelo HIV e aqueles que foram 
infectados com o HIV durante a adolescência (diagnosticados ou não); 

Os segmentos da população adolescente com maior risco de infecção pelo VIH: rapari-
gas (em particular na África sub-saariana); adolescentes que usam drogas injetáveis; 
adolescentes gays, bissexuais e transexuais; e adolescentes que vendem sexo (inclusive 
os que o fazem por serem sexualmente explorados pela indústria do sexo).

1. 

2. 



Visão: Zero novas infecções; Zero mortes; Zero Discriminação

Liderança, mobilização e participação de adolescentes; Direitos Humanos e Igualdade; Saúde Sexual 
e Reprodutiva e Educação; Melhoria de dados para orientar o planeamento e os resultados

População Prioritária
(10-14) e (15-19)

Programas* Metas para 2020

90 - 90 - 90 = reduzir em 65% as 
mortes relacionadas com o SIDA 

entre adolescentes vivendo com o 
HIV

* PACOTE: Combinação de programas reconhecidos para cada grupo populacional de adolescentes, de acordo com o contexto epidemiológico.

Quadro Estratégico ALL IN
Fim da epidemia do SIDA em adolescentes (idades entre 10-19 anos) até 2030

Adolescentes vivendo  
com o HIV

Adolescentes que adquirem o HIV 
durante a adolescência;

Adolescentes com HIV adquirido 
por transmissão vertical 
(diagnosticado e não 
disgnosticado).

Grupos Populacionais de 
Adolescentes em Situação 

de Risco
Meninas adolescentes 
(especialmente na África 
subsaariana);

Importantes grupos populacionais 
de adolescentes, ou seja, 
adolescentes que fazem uso de 
drogas injectáveis, adolescentes 
gays, bissexuais e transexuais, e 
adolescentes que vendem sexo.

Facilitadores Sociais e 
Programáticos

Zero estigma e discriminação (até 
2020-2030, efeito sobre as metas 

em desenvolvimento

Reduzir em 75% o número de 
novas infecções pelo HIV em 

adolescentes com risco de contrair 
a infecção

Testagem 

do HIV, TARV e 

cuidados

Prevenção 

combinada 

para o HIV

  Figura 1 - Enqu adramento do All In

A avaliação nacional no âmbito da plataforma global All In é composta por três 
fases:

Primeira fase: Fase de avaliação rápida do HIV em adolescentes para definir 
quem são os mais afectados, onde estão localizados e as intervenções prioritárias para 
cobrir as lacunas e acelerar os resultados de HIV em adolescentes.

Segunda fase: Fase de análise aprofundada dos obstáculos e lacunas que afec-
tam a cobertura das intervenções em HIV nas áreas geográficas prioritárias.

Terceira fase: Fase de planificação baseada em evidências, para melhorar a 
cobertura, a qualidade e impacto das intevenções em adolescentes.
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1.4. Objectivos da avaliação rápida

Os objectivos da avaliação rápida (primeira fase) da situação do HIV do adolescente em Moçambi-
que são:

1.4.1. Objectivo geral 

Avaliar e validar os dados demográficos, epidemiológicos e programáticos disponíveis 
sobre o HIV no adolescente, incluindo a identificação das normais sociais e culturais que 
potencialmente tenham impacto no risco de infecção pelo HIV em adolescentes e oportu-
nidades de prevenção, de modo a informar a definição de populações prioritárias, 
programas, contextos geográficos, para acelerar os resultados de HIV em adolescentes 
em Moçambique.

1.4.2. Objectivos específicos 

Fazer a colheita dos dados, revisão e validação dos indicadores seleccionados prove-
nientes de diferentes fontes de dados (estudos, inquéritos e relatórios);

Avaliar de uma forma geral o ambiente favorável para a programação com foco nas políticas e na 
legislação em vigor e na participação dos adolescentes nos processos de tomada de decisão, 
sobre programas de SSR e HIV;

Identificar as sub-populações de adolescentes, intervenções e áreas geográficas prioritárias para 
a aceleração dos programas;

Rever as avaliações existentes e em curso sobre os adolescentes e HIV e identificar as lacunas e 
as necessidades.



ALL IN
#EndAdolescentAIDS

17



Secção 2: Metodologia
O processo da avaliação rápida em Moçambique iniciou-se com a criação de um Comité Director, 
órgão liderado pelo secretariado técnico do Conselho Nacional do Combate ao HIV/SIDA (CNCS), 
responsável pela tomada de decisões e pela criação do think-tank, grupo técnico de trabalho 
responsável pela validação técnica dos dados e das suas fontes. O processo foi constituído por 
duas componentes:

2.1. Componente consultiva 

Teve a participação de vários actores, incluindo os parceiros de implementação, organizações da 
sociedade civil, agências das Nações Unidas e representantes de grupos de adolescentes e 
jovens.  

Foram realizadas quatro reuniões consultivas (Governo, plataforma da sociedade civil, parceiros 
de implementação e representantes de grupos de adolescentes), com o objectivo de avaliar o 
ambiente favorável à implementação do programa nacional de HIV, com foco em: políticas e legis-
lação, planeamento e orçamento, coordenação, participação de adolescentes e sistema de moni-
toria para obter recomendações para melhorias (relatório elaborado separadamente) - ver anexo. 
A reunião com os adolescentes também teve como objectivo avaliar o nível de participação dos 
adolescentes nos processos de tomada de decisão e auscultar as necessidades e lacunas dos 
programas de SSR (relatório elaborado separadamente) - ver anexo 5. 

O processo de avaliação rápida culminou com a realização de uma reunião de validação com acto-
res-chave com os seguintes objectivos: 

a) Refletir sobre aspectos-chave da situação nacional do HIV/SIDA em adolescentes em 
Moçambique a partir dos resultados principais da avaliação rápida All In;

b) Com base nos resultados da avaliação rápida, formular conclusões e recomenda-
ções, bem como obter consensos sobre as sub-populações de adolescentes, áreas geo-
gráficas e intervenções programáticas a serem priorizadas;

c) Determinar as principais normas sociais e culturais que influenciam a vulnerabilidade 
de adolescentes à infecção pelo VIH em Moçambique e que devem ser investigadas para 
gerar evidências mais sólidas a fim de informar a elaboração de programas destinados a 
adolescentes.
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2.2. Componente quantitativa 

A componente quantitativa do processo consistiu na recolha e análise de dados e indicadores 
através da:

a) Revisão bibliográfica dos principais inquéritos nacionais, tais como o Inquérito 
Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em 
Moçambique (INSIDA 2009), Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS 2011), e vários 
IBBS realizados em populações-chave em Moçambique. Adicionalmente, foram revis-
tos estudos sobre a prevalência e incidência do HIV realizados em populações seleccio-
nadas (Relatório elaborado em separado) - ver anexo 4;

b) Análise secundária dos dados quantitativos dos principais inquéritos nacionais 
(INSIDA 2009, IDS 2011) e estimativas da base de dados Spectrum para 2014 sobre 
estimativas de HIV e SIDA da ONUSIDA, estimativas demográficas da Divisão de Popu-
lação das Nações Unidas e estimativas de AVHIV e estimativas demográficas do Censo 
2007 e projecções para 2014.

Após a recolha e análise dos dados quantitativos e indicadores selecionados foi feito: 

a) Resumo dos dados quantitativos num painel de avaliação, denominado ferramenta 
de avaliação e decisão sobre adolescentes (FADA), focalizado nos indicadores demo-
gráficos, epidemiológicos de HIV e programáticos;

b) Validação técnica dos dados e as suas fontes através do GTM e propostas as 
sub-populações de adolescentes a priorizar; 

c) A selecção das intervenções e áreas geográficas prioritárias, bem como a análise 
das normas sociais e culturais que poderão estar a influenciar a transmissão do HIV em 
adolescentes, foi feita durante a reunião de validação com diferentes actores nacionais.
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Gráfico 2 - Prevalência de HIV (%) em adolescentes 10-14 anos, 2000-2014

Secção 3: Principais resultados 
3.1. Perfil demográfico

De acordo com as projecções do Censo 2007, a população moçambicana para 2014 foi estimada 
em 25 041 922 habitantes, sendo que quase um quarto (24%) era constituída por adolescentes 
(10-19 anos), distribuídos similarmente entre rapazes e raparigas;

Do total da população adolescente em Moçambique, quase metade (44.8%) vive na região Centro 
do país, seguido da região Norte com cerca de um terço da população (31.6%), e região Sul com 
aproximadamente um quarto (23.6%) da população adolescente do país.

Nampula é a província com o maior número de adolescentes no país com 18.7%, seguido da 
província da Zambézia com 18.4%.

3.2. Epidemiologia do HIV

De acordo com as estimativas do Spectrum para 2014, a prevalência do HIV em adolescentes dos 
10-14 anos foi baixa e similar em ambos, rapazes e raparigas, e foi aumentando ao longo dos 
anos, atingindo cerca de 1.3% em 2014 (vide gráfico 2). 

Fonte: Estimativas da UNICEF baseadas nas estimativas de HIV/SIDA da ONUSIDA 2014, de Julho de 2015; Projecções da 
População Mundial da Divisão das Populações das NU; Base de dados HIV/SIDA global da UNICEF, Novembro 2015

Em relação à faixa etária dos 15-19 anos, os resultados do INSIDA em 2009 e as estimativas do 
Spectrum de 2000-2014, mostram grandes discrepâncias de género na distribuição da infecção 
pelo HIV em rapazes e raparigas a partir dos 15 anos de idade, com prevalências cerca de 3 a 5 
vezes mais elevadas em raparigas comparativamente aos rapazes da mesma idade, como se pode 
observar no gráfico 3, abaixo. Pode ser que as normas sociais e culturais motivadas por pressões 
económicas tais como os casamentos prematuros, o sexo transacional e sexo inter-geracional, 
desempenhem um papel importante no surgimento destas disparidades de género. 
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Gráfico 3 - Taxa de prevalência do HIV (%) em adolescentes 15-19 anos, 2000-2014

Gráfico 4 - Estimativas do número de adolescentes e jovens vivendo com HIV, 2014

Fonte: Estimativas de HIV/SIDA da ONUSIDA, 2014

Em relação ao número de AVHIV, estima-se que em 2014, um total de cerca de 122 000 adolescen-
tes dos 10-19 anos, dos quais 80 000 raparigas e 42 000 rapazes viviam com HIV (vide gráfico 4).

Em relação à distribuição geográfica dos AVHIV, as estimativas mostram que em 2014, 25% de 
todos AVHIV em Moçambique viviam na província da Zambézia, seguido de 15% na província de 
Sofala e 11% na província da Nampula (vide gráfico 5).
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Gráfico 5 - Distribuição do número de AVHIV por província, 2014

Gráfico 6 - Número estimado de novas infecções pelo HIV em rapazes e raparigas 
adolescentes (15-19 anos), 2001-2014

Fonte: Cálculos da UNICEF com base nas estimativas de HIV/SIDA da ONUSIDA 2014, de Julho de 2015, Projecções do Censo 2007 
para 2014 e INSIDA 2009

Fonte: Estimativas de HIV e SIDA da ONUSIDA, Julho de 2015

Em relação as novas infecções por HIV, as estimativas para 2014 mostram que 18 000 adolescen-
tes de 15-19 anos adquiriram novas infecções pelo HIV, dos quais a maioria (14 000) eram rapari-
gas comparativamente aos rapazes com 3.200 (vide gráfico 6).  A maior parte das novas infecções 
em rapazes e raparigas ocorreram nas regiões Centro e Sul do país. 
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Gráfico 7 - Tendências no número estimado de novas infecções em adolescentes 15-19 anos, 
2001-2014, projecções das metas globais 2015-2020

De realçar que o número de novas infecções pelo HIV registou um decréscimo muito ligeiro tanto 
em rapazes com em raparigas, ao longo dos anos. 

Tendo em conta este ritmo de decréscimo no número de novas infecções, as estimativas mostram 
que Moçambique não irá alcançar a meta global de redução no número de novas infecções em 
2020 (vide gráfico 7 abaixo). Portanto, as intervenções de prevenção precisarão de ser intensifica-
das em adolescentes, principalmente em raparigas, para que haja uma redução substancial no 
número de novas infecções em adolescentes.

Fonte: Análise da UNICEF das estimativas HIV/SIDA da ONUSIDA de 2014, de Julho de 2015;
Nota: * Valores 2015-2020 foram projectados baseados na aplicação da taxa anual média de declíneo (%) entre 2012-2014 e 
aplicados para calcular valores 2015-2020.
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Gráfico 8 - Tendências no número de estimado de mortes relacionadas com SIDA em 
adolescentes 10-19 anos, 2001-2014, com projecções das metas globais até 2020

Fonte: Análise da UNICEF das estimativas HIV/SIDA da ONUSIDA de 2014, de Julho de 2015;
Nota: * Valores 2015-2020 foram projectados baseados na aplicação da taxa anual média de declíneo (%) entre 2012-2014 e 
aplicados para calcular valores 2015-2020.

No que se concerne ao número de mortes relacionadas com o SIDA em adolescentes, o gráfico 8, 
mostra uma tendência de aumento de mortes ao longo dos anos. Deste modo, se nada for feito 
(por exemplo, no aumento do diagnóstico precoce da infecção pelo HIV e início do tratamento e 
retenção no TARV em adolescentes), o país não irá alcançar as metas globais em 2020.
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3.3. Populações-chave

Dados das populações-chave em Moçambique são escassos e não estão disponíveis de forma 
desagregada para os adolescentes. Foram realizados IBBS em três populações-chave, HSH, MTS 
e PID em três principais cidades do país (Maputo, Beira e Nampula/Nacala). Foi feita uma análise 
em adolescentes e jovens dos 15-24 anos para MTS e 18-24 anos para HSH e PID. Abaixo a descri-
ção dos principais indicadores nas três populações-chave.

3.3.1. Mulheres trabalhadoras de sexo (MTS)

A tabela 1 na página seguinte, ilustra a análise da situação do HIV em MTS dos 15-24 anos. O IBBS 
em MTS foi conduzido entre 2011 e 2012 nas cidades de Maputo, Beira e Nampula em mulheres 
com mais de 15 anos de idade que trocaram sexo por dinheiro nos seis meses anteriores ao inqué-
rito e que residiam, trabalhavam ou socializam nas zonas do inquérito.

Em termos de tamanho da população, a cidade de Maputo congrega o maior número de MTS dos 
15-24 anos com 8.065 mulheres, comparativamente as cidades da Beira e Nampula que apresen-
tam tamanhos similares da população de MTS com 5.244 e 5.377, respectivamente.

Infectados por 
transmissão vertical

Infectados por 
transmissão sexual

Gráfico 9 - Modo de transmissão da infecção pelo HIV em adolescentes de 10-19 anos 
vivendo com HIV, 2014

Fonte: Estimativas de HIV e SIDA da ONUSIDA, Julho de 2015

Em relação ao modo de transmissão da infecção pelo HIV em adolescentes, as estimativas de 2014 
mostraram que mais de metade (55%) das infecções em adolescentes de 10 a 19 anos foram trans-
mitidas por via vertical. Do total de adolescentes infectados, a maior parte das raparigas adquiri-
ram a infecção por via sexual e os rapazes por via vertical (vide gráfico 9).
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55

Em relação à testagem do HIV nos últimos 12 meses, os resultados do estudo mostram baixas 
percentagens (ponderadas) de testagem nesta população com 17.1%, 23.7% e 25.3% nas cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, respectivamente. A prevalência do HIV nesta população foi alta, 
sendo mais alta na cidade da Beira com 16.2% comparativamente às cidades de Maputo com 
12.7% e Nampula com 12%.

Em relação aos comportamentos de risco, o uso do preservativo com o último cliente foi relativa-
mente elevado em Maputo, com 83%, comparativamente às cidades da Beira e Nampula, com 
77% e 65%, respectivamente. Todavia, o uso do preservativo com o último parceiro não cliente foi 
baixo nas três cidades, com 23% em Maputo, 31% na Beira e 18% em Nampula.
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Tabela 1 - Análise situacional do HIV em mulheres trabalhadoras de sexo de 15-24 anos

Fonte: Instituto Nacional de Saúde, IBBS 2011-2014

3.3. Populações-chave

Dados das populações-chave em Moçambique são escassos e não estão disponíveis de forma 
desagregada para os adolescentes. Foram realizados IBBS em três populações-chave, HSH, MTS 
e PID em três principais cidades do país (Maputo, Beira e Nampula/Nacala). Foi feita uma análise 
em adolescentes e jovens dos 15-24 anos para MTS e 18-24 anos para HSH e PID. Abaixo a descri-
ção dos principais indicadores nas três populações-chave.

3.3.1. Mulheres trabalhadoras de sexo (MTS)

A tabela 1 na página seguinte, ilustra a análise da situação do HIV em MTS dos 15-24 anos. O IBBS 
em MTS foi conduzido entre 2011 e 2012 nas cidades de Maputo, Beira e Nampula em mulheres 
com mais de 15 anos de idade que trocaram sexo por dinheiro nos seis meses anteriores ao inqué-
rito e que residiam, trabalhavam ou socializam nas zonas do inquérito.

Em termos de tamanho da população, a cidade de Maputo congrega o maior número de MTS dos 
15-24 anos com 8.065 mulheres, comparativamente as cidades da Beira e Nampula que apresen-
tam tamanhos similares da população de MTS com 5.244 e 5.377, respectivamente.

Em relação à testagem do HIV nos últimos 12 meses, os resultados do estudo mostram baixas 
percentagens (ponderadas) de testagem nesta população com 17.1%, 23.7% e 25.3% nas cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, respectivamente. A prevalência do HIV nesta população foi alta, 
sendo mais alta na cidade da Beira com 16.2% comparativamente às cidades de Maputo com 
12.7% e Nampula com 12%.

Em relação aos comportamentos de risco, o uso do preservativo com o último cliente foi relativa-
mente elevado em Maputo, com 83%, comparativamente às cidades da Beira e Nampula, com 
77% e 65%, respectivamente. Todavia, o uso do preservativo com o último parceiro não cliente foi 
baixo nas três cidades, com 23% em Maputo, 31% na Beira e 18% em Nampula.
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Fonte: Instituto Nacional de Saúde, IBBS 2011-2014

Tabela 2 - Análise situacional do HIV em homens que fazem sexo com homens de 18-24 anos

3.3.2. Homens que fazem sexo com homens (HSH)

O IBBS em HSH foi conduzido em 2011 nas três principais capitais urbanas do país, Maputo, Beira 
e Nampula, e envolveu homens com idade ≥ 18 anos e que tiveram relação sexual oral ou anal 
com outro homem nos últimos 12 meses e que residiam na zona do inquérito.

A tabela 2, ilustra os principais resultados de análise feita aos HSH de 18-24 anos de idade nas três 
principais capitais urbanas do País.

A maior parte de HSH de 18-24 anos encontra-se na cidade de Maputo com um tamanho de 7. 854, 
seguido da cidade de Nampula com 2.547 e cidade da Beira com 2.052. Menos de metade dos HSH 
tinham sido testados para o HIV nos últimos 12 meses, com 29% em Maputo, 41% na Beira e 33% 
em Nampula. A prevalência do HIV nesta população foi baixa, com 3% em Maputo, 2.6% na Beira 
e 2% em Nampula. 

O uso do preservativo com o último parceiro homem foi relativamente alto em Maputo e Beira 
com 74% e 80%, respectivamente, e ligeiramente baixo em Nampula, 56%. Contudo, o uso do 
preservativo com a última parceira mulher foi baixo na Beira e Nampula com 26% e 32%, respecti-
vamente, e mais alto em Maputo, com 53%.

HSH
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*Os participantes que disseram que não tinham acesso a seringas novas entram na categoria de não terem usado seringa nova
Fonte: Instituto Nacional de Saúde, IBBS 2011-2014

Tabela 3 - Análise situacional do HIV em pessoas que injectam drogas de 18-24 anos

3.3.3. Pessoas que injectam drogas (PID)

O IBBS em PID foi conduzido em 2014 nas cidades de Maputo e Nampula/Nacala em pessoas com 
18 anos ou mais e que injectaram drogas alguma vez na vida. Os resultados da análise feita em 
PID 18-24 anos são ilustrados na tabela 3, abaixo.

Foram estimados 211 PID de 18-24 anos em Maputo e 222 PID em Nampula. Tal como se observa 
nas outras populações-chave, a testagem do HIV nos últimos 12 meses foi baixa com 16.7% em 
Maputo (percentagem não ajustada) e 20.3% em Nampula/Nacala.

PID

Maputo

N (% ponderado)

Estimativa de tamanho

Testagem prévia, alguma vez na vida (sim)

Testagem prévia, últimos 12 meses

Fez teste e recebeu o resultado ou já sabia que era HIV+

Conhecimento prévio de seroestado positivo

Procurado cuidados médicos (inscrição no atendimento)

Tomado TARV (tratamento iniciado)

Prevalência de HIV

Comportamentos de alto risco

Uso de preservativos, com o último cliente

Uso de preservativos, com o último não cliente

Uso de preservativos, com último parceiro (com homem)

Uso de preservativos, com último parceiro (com mulher

Uso de preservativos, com último parceiro

Troca de seringas, alguma vez na vida

Homens

Mulheres

Troca de seringas, com último mês

Homens

Mulheres

Injectou com uma agulha ou seringa completamente nova

que ninguém nem você tinha usado antes *

N
% 
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% (IC 95%):
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37
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6

3

2

1
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2

7

6

1
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67,6%
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8,1%

33,3%
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-

-

-

-

32,4%

40,5%

13

2

18,9%

6

1
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0
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Em relação aos comportamentos de risco, o uso de preservativo com o último parceiro foi baixo, 
32.4% (percentagem não ajustada) em Maputo, e 33.3% em Nampula/Nacala. Pouco menos de 
metade das PID tinham trocado seringas alguma vez na vida com 40.5% (percentagem não ajusta-
da) em Maputo e 43.1% em Nampula/Nacala. A troca de seringas no último mês foi relativamente 
alta, com 18.9% (percentagem não ajustada) em Maputo e 35.7% em Nampula/Nacala.
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Gráfico 10 - Cobertura de testagem do HIV, tratamento (TARV) e cuidados em adolescentes

Fonte: IDS 2011

3.4. Indicadores programáticos

3.4.1. Testagem do HIV, Tratamento e Cuidados 

Não existem dados disponíveis sobre as metas nacionais dos principais indicadores programáti-
cos. Os gráficos apresentam as metas globais existentes dos indicadores analisados.

De acordo com os resultados do IDS 2011, a cobertura de testagem de HIV em adolescentes de 
15-19 anos é baixa, de 16%, sendo 18% em raparigas e 8% em rapazes (gráfico 10). 

Não há dados disponíveis para a cobertura de TARV em adolescentes. Contudo, a cobertura de 
TARV em pessoas vivendo com HIV/SIDA em 2014 foi de 41% (adultos e crianças), sendo 40% em 
adultos (15+ anos) e cerca de 32% em crianças (0-14 anos). Não há dados disponíveis sobre a 
cobertura de adolescentes grávidas em TARV para a Prevenção de Transmissão Vertical (PTV), 
pois até à data da elaboração deste relatório, não eram colhidos dados desagregados por idade 
de mulheres grávidas, estando prevista a sua colheita para 2016. Todavia, dados disponíveis mos-
tram que a cobertura de TARV em mulheres grávidas (todas as idades) na consulta pré-natal (CPN) 
em 2014 foi de 91%.

3.4.1. Prevenção combinada em adolescentes

O gráfico 11 na página seguinte, mostra que menos de metade dos adolescentes (15-19) que 
reportaram múltiplos parceiros sexuais nos últimos 12 meses, usou preservativo na última rela-
ção sexual, com 43% em raparigas e 44% em rapazes. A cobertura da Circuncisão Masculina 
Voluntária (CMV) foi de 36%.  

Não há dados disponíveis sobre PrEP, uma vez que Moçambique não estabeleceu um programa 
para a provisão do PrEP. Não há dados sobre PEP, embora em Moçambique as vítimas de abuso 
sexual sejam referidas pela Polícia às Unidades Sanitárias para receber o PEP, os dados não estão 
disponíveis a nível nacional. Não há também dados disponíveis sobre adolescentes cujas famílias 
receberam transferência de renda. Moçambique não tem nenhum programa focalizado para ado-
lescentes que usam drogas injectáveis.
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Gráfico 11 - Intervenções-chave de prevenção em adolescentes

Fonte: IDS 2011

Gráfico 12 - Cobertura de facilitadores sociais e programáticos

3.4.2. Facilitadores sociais e programáticos em adolescentes

Existe uma grande discrepância de género no conhecimento abrangente sobre HIV e acesso a 
informação em adolescentes dos 15-19 anos. O conhecimento é maior em rapazes (49%) do que 
em raparigas (27%) da mesma idade. Moçambique não recolhe informação sobre o conhecimento 
abrangente sobre HIV na faixa etária dos 10-14 anos. 

Em relação ao acesso aos meios de comunicação, este é maior também em rapazes com 73% do 
que em raparigas com 57%. Mais de metade (58%) de adolecentes casadas de 15-19 anos tiveram 
uma palavra final sobre a sua própria saúde (gráfico 12). 
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Gráfico 13 - Indicadores-chave inter-sectoriais em adolescentes

Fonte: IDS 2011, INSIDA 2009, Relatórios de Programas 2014 

3.4.3. Saúde Sexual e Reprodutiva e outras questões de saúde

Não há dados disponíveis sobre a prevalência de Infecções de Transmissão Sexual (ITSs). O gráfi-
co 13, mostra uma percentagem muito elevada de adolescentes e jovens 15-24 anos diagnostica-
dos com ITS em 2014, que foi de 39% em raparigas e 37% em rapazes. 

Em 2011, uma em cada três (38%) raparigas de 15-19 anos estava grávida e somente cerca de um 
terço (31%) de raparigas 15-19 anos teve acesso a um método de planeamento familiar moderno 
(vide o gráfico 13).

Em relação à desnutrição em raparigas adolescentes, 15% de raparigas 15-19 anos com altura 
inferior a 145 cm e Índice de Massa Corporal (IMC) abaixo de 18.5 eram desnutridas em 2011. 
Pouco mais de metade (55%) das raparigas de 15-19 anos apresentavam anemia de alguma forma 
(hemoglobina < 11g/dl) (vide gráfico 13).

Não há dados disponíveis sobre a vacinação contra Papiloma Vírus Humano (HPV) em raparigas 
adolescentes, uma vez que o país ainda não iniciou a implementação desta vacina em adolescen-
tes. Não há dados desagregados por faixa etária sobre a prevalência da tuberculose e de suicídios 
na adolescência.

Em relação aos casamentos na adolescência, em Moçambique, uma em cada duas (48%) rapari-
gas casa-se antes dos 18 anos, estando Moçambique entre os países mais afectados (11.� posição) 
pelos casamentos prematuros a nível mundial (gráfico 14).

A percentagem de adolescentes de 15-19 anos que sofreram de violência sexual foi de 9% em 
raparigas, e de 3% em rapazes. A percentagem de adolescentes que frequenta o ensino secundá-
rio é baixa, sendo 22% em raparigas e 25% em rapazes (gráfico 14).

Não há dados disponíveis sobre a percentagem de estudantes que recebem ensino baseado em 
competências para a vida e nem sobre professores qualificados com currículo sobre educação 
sexual. 

Não há dados disponíveis sobre os adolescentes cujas famílias receberam apoio económico externo.
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Gráfico 14 - Indicadores inter-sectoriais em adolescentes

Fonte: IDS 2011
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Tabela 4 - Avaliação do ambiente favorável à programação da resposta ao HIV em adolescentes

3.5. Avaliação do ambiente favorável

A avaliação analisou oito temáticas, nomeadamente: a situação nacional do HIV em adolescentes; 
políticas, estratégias ou planos de acção nacionais; mecanismos de coordenação para o HIV/SIDA; 
processos consultivos para os adolescentes; legislação; participação dos adolescentes e jovens; 
alocação e mobilização de recursos; e, monitoria e avaliação.

Foram realizadas quatro reuniões consultivas com cada um dos actores representando a socieda-
de civil/organizações não governamentais (ONGs), os parceiros internacionais de desenvolvimen-
to, os grupos e redes de adolescentes e jovens e, por último as instituições do Governo através 
dos seguintes Ministérios: Educação e Desenvolvimento Humano, Género, Criança e Acção Social 
e Justiça. Foram obtidas opiniões e consensos sobre o ambiente favorável em Moçambique para 
a resposta nacional ao HIV e SIDA em adolescentes.

A tabela 4 abaixo mostra os resultados da reunião, sob a forma de um painel com as cores do 
semáforo, onde cada cor representa uma pontuação média para cada uma das oito áreas temáti-
cas. A cor VERDE = 9-10 pontos (Progresso avançado); AMARELO= 6-8 pontos (Progresso signifi-
cativo); CASTANHO/LARANJA = 3-5 pontos (Progresso limitado); VERMELHO= 0-2 (Nenhum ou 
Muito pouco progresso).

Programa Governo
Parceiros 

internacionais de 
desenvolvimento

Adolescentes 
e jovens

Sociedade 
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CLASSIFICAÇÃO 
GERAL DO PAÍS

Análise situacional:
classificação geral

Políticas nacionais, 
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classificação geral

Coordenação:
classificação geral

Processo consultivo:
classificação geral

Legislação:
classificação geral

Participação de 
adolescentes e jovens:
classificação geral

Mobilização e alocação
de recursos:
classificação geral

Monitoramento e avaliação:
classificação geral
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A. Análise da situação do HIV em adolescentes:  

Houve consenso sobre a realização de estudos sobre a situação do HIV na população geral que 
também incluiu o grupo etário dos adolescentes. 

Pouco consenso em termos do conhecimento da definição da idade da adolescência, embora os 
adolescentes tenham sido o único grupo que reconheceu o intervalo de idade. 

O exercício de mapeamento das Organizações não Governamentais que operam na área do HIV/-
SIDA foi feito por diferentes actores. Contudo, foi enfatizado a necessidade de um exercício coor-
denado entre todos os actores. 

B. Políticas, estratégias e plano de acção nacional:

Houve consenso sobre a existência de políticas e estratégias nacionais sobre HIV/SIDA. Contudo 
as mesmas não são específicas para os adolescentes.

Há necessidade de estratégias e políticas que forneçam informações e orientem sobre como 
trabalhar com as populações-chave como MTS e HSH.

Embora existam programas específicos direccionados para os adolescentes como os SAAJ, estes, 
não são implementados universalmente em todas as escolas e centros de saúde. Há necessidade 
de inclusão do módulo sobre saúde sexual reprodutiva em todas as disciplinas das escolas primá-
rias e secundárias. 

C. Mecanismos de coordenação para HIV/SIDA:

Houve consenso sobre a existência de um órgão nacional que coordena a resposta de HIV/SIDA 
no país. Contudo, foi enfatizado a necessidade de uma divulgação desse órgão a nível provincial.  
Adicionalmente, não existe uma participação activa do ponto de vista técnico e operacional de 
todos os Ministérios relevantes integrantes no órgão, excepto o Ministério da Saúde.

D. Processos consultivos sobre adolescentes:

Não existe consenso (sociedade civil e grupos de adolescentes) sobre o conhecimento da existên-
cia de grupos técnicos de trabalho que trabalham especificamente em matérias sobre os adoles-
centes. Entretanto, as instituições do Governo enfatizaram a existência de alguns grupos técnicos 
como por exemplo, o grupo de trabalho para o Programa da Geração Biz (PGB) e a comissão inter-
-ministerial para assuntos da Juventude (CIADAJ), liderado pelo Ministério da Educação e Desen-
volvimento Humano.

Os grupos dos adolescentes recomendaram que a informação sobre políticas, estratégias e 
planos de acção nacionais sejam mais acessíveis e divulgados para todos os segmentos da socie-
dade moçambicana.

O Governo enfatizou que os parceiros de cooperação deverão exercer as suas actividades de 
acordo com as prioridades traçadas pelo Governo. 

E. Legislação:

Consenso sobre um grande progresso alcançado pelo país aquando da promulgação da Lei 
19/2014 que protege as PVHIV incluindo adolescentes, de todas as formas de violência e discrimi-
nação. Contudo, há necessidade de o país divulgar todas a leis e políticas relacionadas com o HIV/-
SIDA e serviços de saúde sexual reprodutiva.

Foi também consensual, a falta de conhecimento da idade de consentimento para acesso aos 
serviços de cuidados e tratamento de HIV e saúde sexual reprodutiva em Moçambique, uma vez 
que os adolescentes acedem a estes serviços livremente sem precisar de consentimentos dos 
seus encarregados de educação, excepto para alguns procedimentos delicados como abortos, 
onde são chamados os pais e tutores para a obtenção do consentimento.

F. Participação do adolescente:

Existe consenso sobre a participação activa dos adolescentes nos processos sobre a sua saúde, 
através da prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva, como por exemplo através do 
PGB, Parlamento Juvenil, Conselho Nacional da Juventude e outras associações juvenis como a 
AMODEFA e a COALIZÃO. 

Contudo, questiona-se o nível de participação dos adolescentes e jovens e o impacto da sua advo-
cacia nos processos de tomada de decisão. Foi reforçada a necessidade de se melhorar a dissemi-
nação de informação e indicadores de progresso de programas de HIV/SIDA, saúde e desenvolvi-
mento direccionados para adolescentes.

G. Alocação e mobilização de recursos:

Todos os grupos evidenciaram a dependência do país pelos fundos externos provenientes dos 
parceiros de cooperação para a realização de actividades específicas para adolescentes. Este fenó-
meno estende-se a nível central, onde os orçamentos específicos para as estratégias sectoriais 
específicas de adolescentes nos Ministérios da Saúde, Educação e Juventude e Desportos provêm 
de fundos maioritariamente dos parceiros.

H. Monitoria e Avaliação:

Existe consenso sobre a falta de repositório nacional de dados sobre indicadores prioritários 
sobre a saúde dos adolescentes e de um sistema de monitoria e avaliação nacional sobre progra-
mas em adolescentes. 

Adicionalmente, foi referido que cada parceiro de implementação usa o seu próprio sistema de 
Monitoria e Avaliação, paralelamente àquele utilizado pelo Ministério da Saúde. Houve consenso 
na necessidade de haver um sistema único e integrado, a ser utilizado pelos diferentes actores.
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A. Análise da situação do HIV em adolescentes:  

Houve consenso sobre a realização de estudos sobre a situação do HIV na população geral que 
também incluiu o grupo etário dos adolescentes. 

Pouco consenso em termos do conhecimento da definição da idade da adolescência, embora os 
adolescentes tenham sido o único grupo que reconheceu o intervalo de idade. 

O exercício de mapeamento das Organizações não Governamentais que operam na área do HIV/-
SIDA foi feito por diferentes actores. Contudo, foi enfatizado a necessidade de um exercício coor-
denado entre todos os actores. 

B. Políticas, estratégias e plano de acção nacional:

Houve consenso sobre a existência de políticas e estratégias nacionais sobre HIV/SIDA. Contudo 
as mesmas não são específicas para os adolescentes.

Há necessidade de estratégias e políticas que forneçam informações e orientem sobre como 
trabalhar com as populações-chave como MTS e HSH.

Embora existam programas específicos direccionados para os adolescentes como os SAAJ, estes, 
não são implementados universalmente em todas as escolas e centros de saúde. Há necessidade 
de inclusão do módulo sobre saúde sexual reprodutiva em todas as disciplinas das escolas primá-
rias e secundárias. 

C. Mecanismos de coordenação para HIV/SIDA:

Houve consenso sobre a existência de um órgão nacional que coordena a resposta de HIV/SIDA 
no país. Contudo, foi enfatizado a necessidade de uma divulgação desse órgão a nível provincial.  
Adicionalmente, não existe uma participação activa do ponto de vista técnico e operacional de 
todos os Ministérios relevantes integrantes no órgão, excepto o Ministério da Saúde.

D. Processos consultivos sobre adolescentes:

Não existe consenso (sociedade civil e grupos de adolescentes) sobre o conhecimento da existên-
cia de grupos técnicos de trabalho que trabalham especificamente em matérias sobre os adoles-
centes. Entretanto, as instituições do Governo enfatizaram a existência de alguns grupos técnicos 
como por exemplo, o grupo de trabalho para o Programa da Geração Biz (PGB) e a comissão inter-
-ministerial para assuntos da Juventude (CIADAJ), liderado pelo Ministério da Educação e Desen-
volvimento Humano.

Os grupos dos adolescentes recomendaram que a informação sobre políticas, estratégias e 
planos de acção nacionais sejam mais acessíveis e divulgados para todos os segmentos da socie-
dade moçambicana.

O Governo enfatizou que os parceiros de cooperação deverão exercer as suas actividades de 
acordo com as prioridades traçadas pelo Governo. 

E. Legislação:

Consenso sobre um grande progresso alcançado pelo país aquando da promulgação da Lei 
19/2014 que protege as PVHIV incluindo adolescentes, de todas as formas de violência e discrimi-
nação. Contudo, há necessidade de o país divulgar todas a leis e políticas relacionadas com o HIV/-
SIDA e serviços de saúde sexual reprodutiva.

Foi também consensual, a falta de conhecimento da idade de consentimento para acesso aos 
serviços de cuidados e tratamento de HIV e saúde sexual reprodutiva em Moçambique, uma vez 
que os adolescentes acedem a estes serviços livremente sem precisar de consentimentos dos 
seus encarregados de educação, excepto para alguns procedimentos delicados como abortos, 
onde são chamados os pais e tutores para a obtenção do consentimento.

F. Participação do adolescente:

Existe consenso sobre a participação activa dos adolescentes nos processos sobre a sua saúde, 
através da prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva, como por exemplo através do 
PGB, Parlamento Juvenil, Conselho Nacional da Juventude e outras associações juvenis como a 
AMODEFA e a COALIZÃO. 

Contudo, questiona-se o nível de participação dos adolescentes e jovens e o impacto da sua advo-
cacia nos processos de tomada de decisão. Foi reforçada a necessidade de se melhorar a dissemi-
nação de informação e indicadores de progresso de programas de HIV/SIDA, saúde e desenvolvi-
mento direccionados para adolescentes.

G. Alocação e mobilização de recursos:

Todos os grupos evidenciaram a dependência do país pelos fundos externos provenientes dos 
parceiros de cooperação para a realização de actividades específicas para adolescentes. Este fenó-
meno estende-se a nível central, onde os orçamentos específicos para as estratégias sectoriais 
específicas de adolescentes nos Ministérios da Saúde, Educação e Juventude e Desportos provêm 
de fundos maioritariamente dos parceiros.

H. Monitoria e Avaliação:

Existe consenso sobre a falta de repositório nacional de dados sobre indicadores prioritários 
sobre a saúde dos adolescentes e de um sistema de monitoria e avaliação nacional sobre progra-
mas em adolescentes. 

Adicionalmente, foi referido que cada parceiro de implementação usa o seu próprio sistema de 
Monitoria e Avaliação, paralelamente àquele utilizado pelo Ministério da Saúde. Houve consenso 
na necessidade de haver um sistema único e integrado, a ser utilizado pelos diferentes actores.
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Faixa etária (anos)
Género

Masculino Feminino
TOTAL

10 - 14

15 - 19

20 - 24

TOTAL

4

8

2

14

6

8

0

14

10

16

2

28

Tabela 5 - Distribuição dos adolescentes participantes na reunião por faixa etária e género

3.6. Resultados da reunião Nacional dos Adolescentes

Foi realizada uma reunião consultiva onde estiveram presentes um total de 28 adolescentes e 
jovens com idades compreendidas entre 11 a 20 anos de idade, provenientes de todas as 11 
províncias do país (tabela 5).

As principais lacunas identificadas pelos adolescentes foram:

Fraca divulgação da existência dos SAAJ nas Unidades Sanitárias;

Falta de informação disponível sobre SSR específica e direccionada aos diferentes 
grupos etários de adolescentes e jovens;

Falta de sustentabilidade dos programas/projectos de SSR direcionados aos adolescen-
tes;

Falta de acesso a informação sobre serviços de SSR pelos adolescentes que vivem nas 
zonas rurais;

Discriminação dos adolescentes no acesso aos serviços de SSR;

Falta de fundos para a realização de algumas actividades educativas de SSR;

Falta de envolvimento dos encarregados de educação nos programas de saúde de ado-
lescentes;

Falta de comunicação entre os encarregados de educação e profesores;

Fraca comunicação entre pais e filhos sobre assuntos relacionados com a sexualidade;

Falta de professores formados como activistas para prover informação sobre SSR.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

As principais necessidades identificadas foram:

Acesso à educação para todos os adolescentes;

Inclusão da informação sobre SSR e HIV/SIDA nas escolas em todas as disciplinas, inclu-
sive no currículo de formação dos profesores;

Criação de locais de aconselhamento tais como cantos de aconselhamento nas comuni-
dades (bairros, igrejas, escolas e clubes desportivos) para a partilha de ideias e opiniões 
sobre SSR e informação educativa;

Maior divulgação dos serviços de SSR e criação de novos com informação mais abran-
gente;

Treino de mais activistas e conselheiros para informação sobre SSR;

Quebra de algumas tradições de práticas culturais prejudiciais aos adolescentes;

Maior comunicação entre pais e filhos sobre assuntos relacionados com a sexualidade;

Mais segurança/ protecção e amparo do Governo para os adolescentes incluindo em 
questões sobre casamentos prematuros e violência baseada no género.
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As principais lacunas identificadas pelos adolescentes foram:

Fraca divulgação da existência dos SAAJ nas Unidades Sanitárias;

Falta de informação disponível sobre SSR específica e direccionada aos diferentes 
grupos etários de adolescentes e jovens;

Falta de sustentabilidade dos programas/projectos de SSR direcionados aos adolescen-
tes;

Falta de acesso a informação sobre serviços de SSR pelos adolescentes que vivem nas 
zonas rurais;

Discriminação dos adolescentes no acesso aos serviços de SSR;

Falta de fundos para a realização de algumas actividades educativas de SSR;

Falta de envolvimento dos encarregados de educação nos programas de saúde de ado-
lescentes;

Falta de comunicação entre os encarregados de educação e profesores;

Fraca comunicação entre pais e filhos sobre assuntos relacionados com a sexualidade;

Falta de professores formados como activistas para prover informação sobre SSR.

As principais necessidades identificadas foram:

Acesso à educação para todos os adolescentes;

Inclusão da informação sobre SSR e HIV/SIDA nas escolas em todas as disciplinas, inclu-
sive no currículo de formação dos profesores;

Criação de locais de aconselhamento tais como cantos de aconselhamento nas comuni-
dades (bairros, igrejas, escolas e clubes desportivos) para a partilha de ideias e opiniões 
sobre SSR e informação educativa;

Maior divulgação dos serviços de SSR e criação de novos com informação mais abran-
gente;

Treino de mais activistas e conselheiros para informação sobre SSR;

Quebra de algumas tradições de práticas culturais prejudiciais aos adolescentes;

Maior comunicação entre pais e filhos sobre assuntos relacionados com a sexualidade;

Mais segurança/ protecção e amparo do Governo para os adolescentes incluindo em 
questões sobre casamentos prematuros e violência baseada no género.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 
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As principais recomendações deixadas pelos adolescentes para melhorar potenciais lacunas nos 
programas existentes foram:

Deve haver uma integração de informações sobre os perigos do uso de álcool e drogas 
ilícitas e aconselhamento nutricional nos serviços de SSR direccionados aos adolescen-
tes e jovens;

Inclusão da informação sobre SSR e HIV/SIDA nas escolas em todas as disciplinas e, 
inclusive no currículo de formação dos professores;

A informação e programas sobre SSR deverá estar desagregada por idade: os adolescen-
tes mais jovens têm diferentes necessidades de informação quando comparado com os 
adolescentes mais velhos;

Melhorar a comunicação entre os políticos e os adolescentes em matérias sobre tomada 
de decisão acerca da saúde e desenvolvimento dos adolescentes e jovens;

Melhorar a disseminação da informação e políticas relacionadas com a saúde sexual 
reprodutiva entre os adolescentes com recurso às plataformas virtuais e redes sociais 
onde for possível;

Melhorar a participação dos adolescentes nos órgãos de tomada de decisão. As pessoas 
mais velhas deverão providenciar mais espaço e oportunidades para a participação dos 
adolescentes;

Integração da circuncisão médica voluntária nos SAAJs;

Melhorar os mecanismos para o reforço do cumprimento das leis que tenham relação 
com a saúde e bem-estar dos adolescentes. Por exemplo, a lei que proíbe o consumo de 
bebidas alcólicas a menores de 18 anos, o seu cumprimento deverá ser controlado pois 
tem relação com a saúde dos adolescentes. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Adolescentes das populações-chave (MTS, HSH e PID)

Resultados de IBBS mostraram alto nível de comportamento de risco com baixo uso 
de preservativo, fraca testagem do HIV nos últimos 12 meses, falta de informação 
sobre HIV e falta de serviços específicos para estas populações. Por outro lado, a 
prevalência de HIV em MTS e PID foi alta. 

Adolescentes que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas

O uso abusivo de álcool é comum em adolescentes e jovens e está associado a práti-
cas de sexo inseguras.

Adolescentes órfãos e vulneráveis

Pela sua vulnerabilidade a todos os factores de risco tais como: sexo transacional, 
sexo intergeracional, casamentos prematuros, violência baseada no género, desis-
tência escolar, trabalho infantil, etc.

Secção 4: Acções prioritárias
A avaliação rápida tinha como objectivo principal responder às três questões a seguir:

a) Quem são as populações adolescentes prioritárias para se concentrar a resposta do 
programa?

b) Quais são os programas de HIV de alto impacto e oportunidades inter-sectoriais para 
acelerar os resultados em adolescentes?

c) Onde estão localizadas as áreas geográficas prioritárias para se concentrar interven-
ções programáticas de máximo impacto?

4.1. Populações prioritárias

Tendo em conta os principais resultados da avaliação rápida e os consensos obtidos na reunião 
consultiva de validação dos resultados com os diferentes actores, as sub-populações prioritárias 
de adolescentes identificadas foram:

Adolescentes vivendo com HIV (AVHIV), pelo número crescente de mortes relacionadas 
com SIDA em adolescentes e pelo número crescente de novas infecções 

Adolescentes 10-14 anos, que estão dentro e fora da escola, com acções de prevenção da 
infecção focalizadas (janela de esperança).

Dentro da escola: por sofrerem assédio sexual por parte dos professores, estarem 
vulneráveis ao álcool e drogas;

Fora da escola: inclui crianças com deficiência que desistem das escolas. 

Raparigas 15-19 anos 

De acordo com o IDS 2011, somente 22% se encontram a frequentar o ensino secun-
dário; 

Uma em cada duas raparigas em Moçambique casa-se antes dos 18 anos de idade. 
Pela alta taxa de casamentos prematuros, muitas destas raparigas dos 15-19 anos 
poderão estar casadas;

Devido às pressões económicas sofridas pelas raparigas, muitas delas envolvem-se 
em actividades de alto risco como o sexo transacional e inter-geracional;

As raparigas sofrem tambem mais violência baseada no género do que os rapazes. 

Rapazes 15-19 anos 

Fase de experimentação, procura de identidade, envolvimento em sexo transacional 
e uso de drogas e álcool).
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Adolescentes das populações-chave (MTS, HSH e PID)

Resultados de IBBS mostraram alto nível de comportamento de risco com baixo uso 
de preservativo, fraca testagem do HIV nos últimos 12 meses, falta de informação 
sobre HIV e falta de serviços específicos para estas populações. Por outro lado, a 
prevalência de HIV em MTS e PID foi alta. 

Adolescentes que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas

O uso abusivo de álcool é comum em adolescentes e jovens e está associado a práti-
cas de sexo inseguras.

Adolescentes órfãos e vulneráveis

Pela sua vulnerabilidade a todos os factores de risco tais como: sexo transacional, 
sexo intergeracional, casamentos prematuros, violência baseada no género, desis-
tência escolar, trabalho infantil, etc.

Secção 4: Acções prioritárias
A avaliação rápida tinha como objectivo principal responder às três questões a seguir:

a) Quem são as populações adolescentes prioritárias para se concentrar a resposta do 
programa?

b) Quais são os programas de HIV de alto impacto e oportunidades inter-sectoriais para 
acelerar os resultados em adolescentes?

c) Onde estão localizadas as áreas geográficas prioritárias para se concentrar interven-
ções programáticas de máximo impacto?

4.1. Populações prioritárias

Tendo em conta os principais resultados da avaliação rápida e os consensos obtidos na reunião 
consultiva de validação dos resultados com os diferentes actores, as sub-populações prioritárias 
de adolescentes identificadas foram:

Adolescentes vivendo com HIV (AVHIV), pelo número crescente de mortes relacionadas 
com SIDA em adolescentes e pelo número crescente de novas infecções 

Adolescentes 10-14 anos, que estão dentro e fora da escola, com acções de prevenção da 
infecção focalizadas (janela de esperança).

Dentro da escola: por sofrerem assédio sexual por parte dos professores, estarem 
vulneráveis ao álcool e drogas;

Fora da escola: inclui crianças com deficiência que desistem das escolas. 

Raparigas 15-19 anos 

De acordo com o IDS 2011, somente 22% se encontram a frequentar o ensino secun-
dário; 

Uma em cada duas raparigas em Moçambique casa-se antes dos 18 anos de idade. 
Pela alta taxa de casamentos prematuros, muitas destas raparigas dos 15-19 anos 
poderão estar casadas;

Devido às pressões económicas sofridas pelas raparigas, muitas delas envolvem-se 
em actividades de alto risco como o sexo transacional e inter-geracional;

As raparigas sofrem tambem mais violência baseada no género do que os rapazes. 

Rapazes 15-19 anos 

Fase de experimentação, procura de identidade, envolvimento em sexo transacional 
e uso de drogas e álcool).

5. 

6. 

7. 
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Tabela 6 - Intervenções prioritárias seleccionadas de acordo com as populações prioritárias

4.2. Intervenções e áreas geográficas prioritárias

A seleção das intervenções e áreas geográficas prioritárias foi feita pelos grupos de trabalho. A 
cada grupo de trabalho foi atribuída uma população prioritária e, com base nas experiências indi-
viduais, foram identificadas as intervenções prioritárias para cada umas das sub-populações prio-
rizadas. 

A tabela 6, abaixo ilustra as intervenções priorizadas para cada uma das sub-populações prioritárias:

Populações prioritárias Intervenções prioritárias

Adolescentes vivendo
com HIV

Diagnóstico:
Aconselhamento e 
testagem

Seguimento/
acompanhamento:
acompanhamento 
de pares

Tratamento 
anti-retroviral 
(TARV)

Promoção e 
disponibilização de 
preservativos

Apoio psicosocial 
para os pais e 
famílias e 
comunicação para 
a mudança de 
comportamento

Adolescentes de 10-14 
anos

Fortalecimento do 
pacote básico para 
habilidades para a 
vida, incluindo a 
educação sexual 
nas escolas e 
comunidades

Redução da 
vulnerabilidade 
económica das 
raparigas

Aconselhamento 
para adiamento do 
início da 
actividade sexual 
(principalmente 
nas zonas rurais).

Promoção do 
diálogo e 
educação sexual a 
nível familiar,  
igrejas e 
comunidades

Raparigas e rapazes de 
15-19 anos

Reforço e 
revitalização da 
provisão de 
serviços SSR/PF 
através dos SAAJ 
(ATS, PTV, PF e 
incorporar TARV, 
apoio psicosocial)

Emponderamento 
das raparigas: 
manter a rapariga 
na ecola, 
habilidades para a 
vida, encorajar a 
participação de 
rapazes/raparigas 
no desporto, 
associações e 
núcleos juvenis

Advocacia e 
sensibilização de 
grupos-chave 
(líderes 
comunitários e de 
opinião, pais/
encarregados de 
educação, etc.)

Abordagem 
abrangente na 
educação sobre 
SSR, escolas, 
comunidade, 
famílias, igrejas, 
etc.

Adolescentes das popula-
ções-chave - MTS

Adolescentes das popula-
ções-chave - HSD/PID

Clínicas 
nocturnas 
amigáveis e 
clínicas móveis

Adolescentes que usam 
abusivamente bebidas 
alcoólicas

Intervenções para 
diminuição do 
abuso de bebidas 
alcoólicas

Adolescentes órfãos e 
vulneráveis

Reforço da 
protecção social 
contínua aos 
adolescentes 
órfãos e 
vulneráveis

Apoio económico 
e manutenção dos 
adolescentes 
órfãos e vulnerá-
veis nas escolas
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Em relação à selecção das áreas geográficas, foram identificadas 7 províncias como prioritárias, 
sendo que na maior parte das províncias identificadas, a selecção coincide com áreas de alta 
prevalência do HIV em Moçambique. Essas áreas são: província de Gaza, Maputo Província, 
Maputo Cidade, províncias de Sofala e Zambézia. Nessas províncias foram identificadas áreas 
específicas, ou seja distritos que representam maior risco pela sua vulnerabilidade a vários facto-
res de risco do HIV, tais como, áreas fronteiriças, corredores de desenvolvimento e concentração 
de camionistas.  

As províncias de Nampula e Cabo Delgado, apesar do baixo peso do HIV, foram também seleccio-
nadas como áreas prioritárias para as intervenções. Nestas províncias também foram identifica-
das áreas específicas que, pelas suas características, constituem zonas de potencial risco para 
aquisição de novas infecções de HIV, principalmente para raparigas, tais como zonas de garimpo, 
zonas turísticas e destino de grandes empreendimentos.

A tabela 7, ilustra as áreas geográficas prioritárias, que foram selecionadas com base nos seguin-
tes critérios:

Peso do HIV e SIDA;

Áreas geográficas bem definidas com disponibilidade de dados e que permitam a fácil 
medição dos indicadores e serviços (por exemplo províncias e distritos);

Disseminação geográfica da epidemia do HIV das diferentes localizações;

Diversidade (urbano/rural, epidemia generalizada/concentrada em populações- chave);  

Critérios adicionais (consultar os parceiros existentes e outros critérios adicionais para 
selecção das áreas geográficas prioritárias).
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Populações prioritárias Intervenções prioritárias

Tabela 7 - Matriz de priorização das áreas geográficas de acordo com as populações prioritárias

Adolescentes vivendo
com HIV

Gaza: Xai-Xai 
cidade, Chókwè, 
distrito de Xai-Xai, 
Chibuto, 
Manjacaze e 
Bilene-Macia

Nampula: cidade 
de Nampula, 
Nacala-Porto; 
Moma, Monapo, 
Nacala-a-Velha e 
Mecuburi

Zambézia: 
Quelimane, Gurué, 
Mocuba, 
Namarroi, 
Nicoadala, 
Milange e Maganja 
da Costa

Sofala: Beira, 
Dondo, 
Nhamatanda, Caia, 
Gorongosa, Buzi e 
Marromeu

Adolescentes de 10-14 
anos

Manica: Gondola, 
Vila de Manica, 
Báruè, Vila de 
Catandica, Guro e 
Machaze

Nampula (zona 
costeira): Ilha de 
Moçambique, 
Nacala, Moma, 
Angoche e 
Monapo

Zambézia (zona 
costeira e zona 
norte): 
Morrumbala, 
Milange e 
Nicoadala

Raparigas e rapazes de 
15-19 anos

Gaza: Xai-Xai 
cidade, distrito de 
Xai-Xai, Chibuto, 
Manjacaze e Bilene

Zambézia: 
Quelimane, 
Mocuba, 
Morrumbala, 
Milange, 
Nicoadala e Gurué

Sofala: cidade da 
Beira, Dondo, 
Nhamatanda, Caia 
e Marromeu

Adolescentes das 
populações-chave - MTS

Adolescentes que 
usam abusivamente 
bebidas alcoólicas

Adolescentes órfãos e 
vulneráveis

Maputo 
Província: 
Matola, Moamba 
(Ressano Garcia), 
Manhiça e 
Magude

Maputo 
Província: 
Matola, Moamba, 
Namaacha 
Manhiça e Ponta 
do Ouro

Cabo Delgado: 
Pemba e 
Montepuez

Nampula: Porto 
de Nacala, distritos 
e municípios ao 
longo do Corredor 
de Nacala e zonas 
de garimpo

Zonas 
fronteiriças: 
todas as principais 
zonas fronteiriças 
do país

Sofala: Porto da 
Beira e distritos e 
municípios ao 
longo do Corredor 
da Beira 

Porto de 
Maputo: distritos 
e municípios ao 
longo do Corredor 
de Maputo 

Adolescentes das popula-
ções-chave - HSH/PID

Cidade de 
Nampula

Cidade da Beira Cidade de 
Maputo

Todo o país

Não houve consenso em relação às áreas geográficas prioritárias para esta população. Mas 
acredita-se que as províncias mais afectadas pelo HIV são: Sofala, Gaza, Maputo Cidade e 
Maputo Província.
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Tabela 8 - Quadro de determinantes e critérios para a identificação das lacunas programáticas

4.3. Análise das lacunas programáticas

As lacunas programáticas foram seleccionadas considerando o quadro de determinantes abaixo 
e tendo em conta os seguintes critérios: cenário favorável, oferta de insumos, demanda e qualida-
de, como se verifica na tabela 8 abaixo.

Domínio Determinantes Descrição

C
en

ár
io

 
fa

vo
rá

ve
l

D
em

an
d

a

Normas sociais

Legislação / Política

Orçamentos / Gastos

Gestão / Coordenação

Regras sociais de comportamento amplamente seguidas

Adequação de leis e políticas

Alocação e desembolso dos recursos necessários

Funções e prestação de contas / Coordenação / Parceria

O
fe

rt
a 

d
e 

in
su

m
o

s

Disponibilidade de 
produtos / insumos 
essenciais

Acesso a serviços 
financeiros

Práticas e crenças sociais e 
culturais

Continuidade de uso

Custos directos e indirectos de serviços / práticas

Qualidade Adesão aos padrões de qualidade requeridos (normas 
nacionais ou internacionais)

Crenças individuais / populares, consciencialização, 
comportamentos, práticas e atitudes

Completo / Continuidade de serviços e práticas

Acesso a serviços, unidades 
e informações com 
profissionais especializados

Produtos / insumos essenciais necessários para prestar 
um serviço ou adoptar uma prática

Acesso físico (serviços, unidades / informações)

Q
u

al
id

ad
e

Tanto as intervenções prioritárias para cada uma das populações prioritárias seleccionadas como 
as lacunas programáticas, serão avaliadas com mais profundidade na segunda fase da avaliação 
rápida nas áreas geográficas prioritárias seleccionadas.  



ALL IN
#EndAdolescentAIDS

48

Tabela 9 - Análise das lacunas programáticas de acordo com as populações prioritárias

Populações 
prioritárias

Intervenções Determinantes Lacunas programáticas

Diagnóstico:
aconselhamento e 
testagem

Cenário favorável Normas sociais que determinam o acesso aos 
serviços de aconselhamento e testagem

Tratamento 
anti-retroviral

Oferta de insumos A oferta de TARV nos SAAJs não é universal;

Reduzido número de SAAJs com pessoal qualificado.

Escassez de recursos financeiros com impacto na 
continuidade dos serviços.

Demanda

Apoio Psico-social Cenário favorável Fraco apoio psico-social aos pais e às famílias com 
impacto na retenção ao tratamento

Promoção e distribuição 
de preservativos

Cenário favorável Emponderamento da rapariga que determina a 
capacidade de negociação para sexo seguro; normas 
sociais que limitam o uso do preservativo entre 
homens e mulheres mais velhos.

Ruptura de stock frequentes nas Unidades Sanitárias

Difícil acesso aos preservativos

Oferta de insumos

Demanda

Comunicação para 
a mudança de 
comportamento

Cenário favorável Comportamento de risco por parte dos homens mais 
velhos;

Falta de informação de prevenção por parte dos pais e 
famílias. 

AVHIV

Fortalecimento do 
pacote básico para 
habilidades para a vida, 
incluindo educação 
sexual nas escolas e 
comunidade

Cenário favorável Fraca implementação do currículo de educação sexual 
nas escolas.

Número reduzido de cantinhos de aconselhamento 
nas escolas.

Fraca preparação dos professores para a educação 
sexual; 

Fraca implementação do PGB.

Fraca preparação dos professores.

Oferta de insumos

Demanda

Qualidade

Redução da 
vulnerabilidade 
económica das raparigas

Cenário favorável Fraco sistema de protecção social

Aconselhamento para o 
adiamento do início da 
actividade sexual 
(principalmente nas 
zonas rurais)

Cenário favorável Influenciar o conteúdo dos ritos e incluir 
aconselhamento para prevenção do HIV

Promoção do diálogo 
e educação sexual a 
nível familiar, igrejas 
e comunidades

Cenário favorável Criação de grupos de apoio do diálogo de pais para 
pais nas igrejas e OCBs e através de líderes e 
tradicionais

Adolescente
s

10-14 anos

Raparigas

15-19 anos

Emponderamento das 
raparigas (habilidades 
para a vida, acesso à 
saúde - prevenção e 
tratamento

Cenário favorável Educação dos pais;

Adequação das mensagens aos contextos locais;

Ligação escola-comunidade.

Fraca adesão aos SAAJs
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Abordagem integrada 
nos SAAJs (SSR, ATS, 
PF, ETV, TARV), 
promoção de desporto, 
associações e núcleos 
juvenis

Oferta de insumos Material educativo desactualizado,;

Conteúdo dos pacotes de SAAJ e PGB limitado.

Clínicas nocturnas e 
clínicas móveis, 
dependendo do contexto

Falta de legislação para regular o trabalho do sexo;

Tabu para discussão sobre política de redução de 
danos e preservativos em penitenciárias.

Falta da educação de pares entre populações-chave;

Criminalização do uso de drogas com impacto no 
acesso aos serviços de saúde;

Fraca capacitação dos profissionais de saúde;

Estigma e discriminação nas Unidades Sanitárias.

Intervenções para a 
diminuição do abuso 
de bebidas alcoólicas

Cenário favorável Fraca implementação e fiscalização do cumprimento 
da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos e falta de penalização dos 
infractores.

Distâncias curtas entre as barracas  de venda de 
bebidas alcoólicas e as escolas.

Falta de proibição da publicidade de bebidas 
alcoólicas envolvendo adolescentes.

Oferta de insumos

Demanda

Todos os 
grupos 

prioritários

...

Raparigas

15-19 anos Qualidade Serviços não integrados nos SAAJs;

Fraca qualidade dos recursos humanos dos SAAJs 
para a integração dos serviços.

Populações-

chave

Cenário favorável

Oferta de insumos

Demanda

Qualidade

Adolescentes 
órfãos e 

vulneráveis

Reforço da protecção 
social contínua aos 
adolescentes órfãos e 
vulneráveis

Fraca divulgação da lei da família;

Dificuldade de acesso a herança por parte das viúvas.

Fraco apoio económico, psico-social e acesso à 
educação.

Cenário favorável

Oferta de insumos
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4.4. Normas sociais e culturais que poderão influenciar a transmissão da 
infecção pelo HIV em adolescentes

As evidências sugerem alguma relação entre as normas sociais e culturais e factores contextuais 
na dinâmica da transmissão do HIV, principalmente em raparigas. De acordo com alguns autores, 
a cultura influencia no conhecimento e atitudes que têm impacto nos comportamentos de risco 
relacionados com o HIV (4–6). Contudo, poucas evidências e uma visão comum existem sobre 
como esta poderá apoiar na programação de acções de prevenção do HIV.

O PEN IV reafirma a dimensão multicultural da realidade moçambicana e orientam para a moçam-
bicanização da mensagem de modo que a comunicação para a mudança de comportamento e a 
transformação social tenham em atenção as características locais da epidemia, os contextos 
sociais e culturais onde os moçambicanos vivem.

A seguir, são descritas algumas normas sociais e práticas culturais que poderão estar associadas 
ao aumento da vulnerabilidade à infecção pelo HIV em adolescentes, de acordo com os resultados 
da revisão da literatura.

4.4.1. Início precoce da actividade sexual

Em Moçambique, 22% de raparigas dos 15-19 anos e 17% de rapazes da mesma idade, iniciaram 
a actividade sexual antes dos 15 anos (7). Em raparigas e mulheres jovens 15-24 anos, a percenta-
gem de início precoce da actividade sexual foi mais alta na zona rural, com 27% do que na zona 
urbana com 21%, e naquelas sem nenhum nível de escolaridade (31%) comparativamente àquelas 
com nível secundário ou mais (14%). O início precoce da actividade sexual está associado ao risco 
de ITSs.

4.4.2. Ritos de iniciação

Os ritos de iniciação ou de passagem, são rituais que marcam a passagem para a idade adulta. 
São destinados às raparigas após a primeira menarca, por volta dos 11-12 anos, e aos rapazes por 
volta dos 10-13 anos, período em que se realiza a circuncisão. Com uma duração que actualmente 
varia entre uma semana a um mês, as crianças são instruídas longe das suas famílias nos atribu-
tos que configurarão a sua vida adulta (8).

É nos ritos de iniciação, mediante a solicitação dos pais, que são transmitidos os conhecimentos 
sobre a SSR e regras de higiene, por meio das matronas, madrinhas, padrinhos, praticantes da 
medicina tradicional e pelas pessoas mais velhas da comunidade. Nesse momento, os papeis e 
identidades masculina e feminina são construídos (9).

Vários autores são do consenso de que existe uma relação directa entre os ritos de iniciação e a 
realização dos casamentos prematuros, por estes inculcarem um senso de submissão feminina 
perante os homens e, a legitimação, ainda na adolescência, da prontidão sexual, reprodutiva e 
marital (8–10).

Contudo, sugere-se que uma integração efectiva do aconselhamento sobre prevenção do HIV no 
contexto dos ritos de iniciação para as raparigas e um trabalho com os líderes tradicionais, matro-
nas e madrinhas que orientam os ritos, possam ser efectivos no adiamento do início da actividade 
sexual e dos casamentos. Tais intervenções seriam sustentáveis, de baixo custo e potencialmente 
de alto impacto, pois alcançariam as raparigas e as mulheres jovens, incluindo as raparigas que 
interrompem a escola e validariam as formas locais de educação para a saúde (4).

4.4.3. Casamentos prematuros

Os casamentos prematuros resultam de pressões económicas e da pobreza e de práticas sócio-
-culturais nocivas que fazem com que os pais coloquem as suas filhas a casarem-se muito cedo, 
antes mesmo de elas atingirem a maturidade suficiente para serem mães e esposas. Estes põem 
fim a todo o desenvolvimento educacional e oportunidades da criança e contribuem para desis-
tências escolares, desigualdades de género, separação precoce dos progenitores, violência 
doméstica e sexual e trabalho infantil. 

Adicionalmente, os casamentos prematuros geram problemas de saúde nas raparigas afectadas, 
tais como ITSs como o HIV/SIDA, mortalidade materna e infantil e gravidez precoce, que resulta 
em casos de fístula obstétrica e que expõe as raparigas à discriminação e desprezo familiar e da 
sociedade (11).

Moçambique encontra-se entre os países mais afectados pelos casamentos prematuros, na 11ª 
posição a nível mundial, onde uma em cada duas raparigas se casa antes dos 18 anos e, com 
maior proporção nas zonas rurais e nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Manica. 
De acordo com análise feita pelo CECAP, existe uma forte correlação entre a proporção de rapari-
gas fora da escola secundária e os casamentos prematuros, bem como ao nível de riqueza das 
famílias, onde as raparigas oriundas de famílias pobres estão mais propensas a casarem-se preco-
cemente, comparativamente às raparigas provenientes de famílias mais ricas (11).

Em Moçambique, a Lei da Família 10/2004 autoriza o rapaz ou rapariga adolescente com mais de 
16 anos a contrair matrimónio desde que este seja consentido pelos pais ou representantes legais 
(12), criando deste modo um vazio legal  para a ocorrência dos casamentos prematuros.

4.4.4. Múltiplos parceiros

De acordo com o IDS 2011, 3% das raparigas de 15-19 anos e 18% dos rapazes, reportaram ter tido 
2 ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses, sendo que 43% das raparigas de 15-19 anos e 
44% dos rapazes usaram preservativo na última relação sexual. 

Os adolescentes e jovens dos 15-24 anos com nível secundário apresentaram mais probabilidades 
de ter parceiros sexuais múltiplos, embora com maior percentagem de uso de preservativo na 
última relação sexual (IDS 2011).

Um estudo realizado na cidade da Beira em mulheres de 18-35 anos de alto risco (2+ parceiros 
sexuais no último mês), revelou uma alta prevalência de HIV com 32.6% associado a um elevado 
diagnóstico tardio da infecção pelo HIV (13).

4.4.5. Sexo inter-geracional

De acordo com o IDS 2011, o sexo intergeracional está associado à pobreza, ao desemprego e ao 
baixo uso de preservativo e comportamento sexual de risco pela incapacidade das raparigas de 
negociação.  10% de raparigas dos 15-19 anos tiveram relações sexuais com parceiros com 10 
anos ou mais nos últimos 12 meses, comparativamente a 0.2% dos rapazes.

O sexo intergeracional é maior nas zonas rurais com 12% comparativamente às zonas urbanas 
com 8% e em raparigas sem nenhum nível de escolaridade (16%) versus 7% para aquelas com 
nível secundário. 

A prevalência de HIV foi cerca de 50% mais elevada em raparigas e mulheres jovens dos 15-24 
anos que reportaram que o primeiro parceiro sexual tinha 10 anos ou mais comparativamente 
com as  raparigas sem parceiro sexual mais velho (3).

4.4.6. Sexo transacional

As MTS constituem um grupo estigmatizado e difícil de alcançar para programas de prevenção e 
cuidados desenhados para a população geral. 

A prevalência de HIV em MTS de 15-24 anos foi elevada, com 14.5% em Maputo, 17.4% na Beira e 
8.8% em Nampula (14). O uso do preservativo com o último cliente foi relativamente elevado em 
Maputo, com 83% comparativamente às cidades da Beira e Nampula, com 77% e 65%, respectiva-
mente. Todavia, o uso do preservativo com o último parceiro não cliente foi baixo nas três cida-
des, com 23% em Maputo, 31% na Beira e 18% em Nampula. 

4.4.7. Cerimónias de purificação da viúva

A cerimónia de purificação da viúva (Pitakufa/Kutxinga) é uma prática de alguns grupos étnicos de 
Moçambique e também de muitas comunidades da África-sub-sahariana, onde a viúva é encoraja-
da a manter relações sexuais sem preservativo com o irmão do marido (o cunhado), como forma 
de “purificar-se” e proteger-se dos maus espíritos, atribuídos a ela devido à morte do marido (15).

A transmissão do HIV poderá ocorrer pela possibilidade de a causa da morte do marido estar rela-
cionada com o HIV, ou pelo facto de o irmão ou outro homem que não seja da família que mantém 
as relações sexuais com a viúva estar infectado pelo HIV, ou ainda devido a infecção do HIV por 
parte da viúva (6,16).

Um estudo no Quénia revelou alta prevalência do HIV (63%) em viúvas que participaram no ritual 
comparada com viúvas que não participaram (16).

4.4.8. Sexo seco (Dry sex)

O sexo seco é uma prática popular de África e refere-se à preferência ou desejo de homens por 
uma “vagina seca e estreita” durante a relação sexual. Deste modo, a mulher insere na vagina 
ervas, pós resultantes de ervas e pedras ou outros produtos sintéticos como desinfectantes ou 
sabão para secar e contrair a mesma.  Alguns produtos são usados fazendo pequenos cortes na 
parte interna das coxas ou em outras partes do corpo onde de seguida os pós são esfregados. 
Outros ainda, são ingeridos oralmente ou  misturados com papas (17).

A origem da prática poderá estar associada à crença de que a secura vaginal durante a relação 
sexual permite ao homem manter a sua erecção por longo período (6,18).

Em Moçambique, a prática do sexo seco é bem descrita entre a tribo nyungwe na província de 
Tete, onde também representa a higiene,  a castidade e a juventude da mulher, devido ao facto de 
estar associada à obtenção de um estado similar a virgindade (19).

Alguns estudos associaram esta prática vaginal ao risco aumentado de contrair HIV e outras infec-
ções de transmissão sexual, devido a inflamação e a abrasões da vagina, vulva e cérvix ou pénis 
(6,17,20). Contudo, foi enfatizada a necessidade de mais pesquisas, sendo que estas evidências 
poderão ter implicações no desenvolvimento de microbicidas vaginais ou outras intervenções 
para prevenção do HIV em mulheres (21).

A tabela 10, na página seguinte apresenta os consensos obtidos em relação às normas sociais e 
culturais, aos riscos da infecção pelo HIV e ainda às áreas geográficas onde estas são mais preva-
lentes, de acordo com o conhecimento e experiências dos participantes dos grupos de trabalho da 
reunião de validação.
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4.4. Normas sociais e culturais que poderão influenciar a transmissão da 
infecção pelo HIV em adolescentes

As evidências sugerem alguma relação entre as normas sociais e culturais e factores contextuais 
na dinâmica da transmissão do HIV, principalmente em raparigas. De acordo com alguns autores, 
a cultura influencia no conhecimento e atitudes que têm impacto nos comportamentos de risco 
relacionados com o HIV (4–6). Contudo, poucas evidências e uma visão comum existem sobre 
como esta poderá apoiar na programação de acções de prevenção do HIV.

O PEN IV reafirma a dimensão multicultural da realidade moçambicana e orientam para a moçam-
bicanização da mensagem de modo que a comunicação para a mudança de comportamento e a 
transformação social tenham em atenção as características locais da epidemia, os contextos 
sociais e culturais onde os moçambicanos vivem.

A seguir, são descritas algumas normas sociais e práticas culturais que poderão estar associadas 
ao aumento da vulnerabilidade à infecção pelo HIV em adolescentes, de acordo com os resultados 
da revisão da literatura.

4.4.1. Início precoce da actividade sexual

Em Moçambique, 22% de raparigas dos 15-19 anos e 17% de rapazes da mesma idade, iniciaram 
a actividade sexual antes dos 15 anos (7). Em raparigas e mulheres jovens 15-24 anos, a percenta-
gem de início precoce da actividade sexual foi mais alta na zona rural, com 27% do que na zona 
urbana com 21%, e naquelas sem nenhum nível de escolaridade (31%) comparativamente àquelas 
com nível secundário ou mais (14%). O início precoce da actividade sexual está associado ao risco 
de ITSs.

4.4.2. Ritos de iniciação

Os ritos de iniciação ou de passagem, são rituais que marcam a passagem para a idade adulta. 
São destinados às raparigas após a primeira menarca, por volta dos 11-12 anos, e aos rapazes por 
volta dos 10-13 anos, período em que se realiza a circuncisão. Com uma duração que actualmente 
varia entre uma semana a um mês, as crianças são instruídas longe das suas famílias nos atribu-
tos que configurarão a sua vida adulta (8).

É nos ritos de iniciação, mediante a solicitação dos pais, que são transmitidos os conhecimentos 
sobre a SSR e regras de higiene, por meio das matronas, madrinhas, padrinhos, praticantes da 
medicina tradicional e pelas pessoas mais velhas da comunidade. Nesse momento, os papeis e 
identidades masculina e feminina são construídos (9).

Vários autores são do consenso de que existe uma relação directa entre os ritos de iniciação e a 
realização dos casamentos prematuros, por estes inculcarem um senso de submissão feminina 
perante os homens e, a legitimação, ainda na adolescência, da prontidão sexual, reprodutiva e 
marital (8–10).

Contudo, sugere-se que uma integração efectiva do aconselhamento sobre prevenção do HIV no 
contexto dos ritos de iniciação para as raparigas e um trabalho com os líderes tradicionais, matro-
nas e madrinhas que orientam os ritos, possam ser efectivos no adiamento do início da actividade 
sexual e dos casamentos. Tais intervenções seriam sustentáveis, de baixo custo e potencialmente 
de alto impacto, pois alcançariam as raparigas e as mulheres jovens, incluindo as raparigas que 
interrompem a escola e validariam as formas locais de educação para a saúde (4).

4.4.3. Casamentos prematuros

Os casamentos prematuros resultam de pressões económicas e da pobreza e de práticas sócio-
-culturais nocivas que fazem com que os pais coloquem as suas filhas a casarem-se muito cedo, 
antes mesmo de elas atingirem a maturidade suficiente para serem mães e esposas. Estes põem 
fim a todo o desenvolvimento educacional e oportunidades da criança e contribuem para desis-
tências escolares, desigualdades de género, separação precoce dos progenitores, violência 
doméstica e sexual e trabalho infantil. 

Adicionalmente, os casamentos prematuros geram problemas de saúde nas raparigas afectadas, 
tais como ITSs como o HIV/SIDA, mortalidade materna e infantil e gravidez precoce, que resulta 
em casos de fístula obstétrica e que expõe as raparigas à discriminação e desprezo familiar e da 
sociedade (11).

Moçambique encontra-se entre os países mais afectados pelos casamentos prematuros, na 11ª 
posição a nível mundial, onde uma em cada duas raparigas se casa antes dos 18 anos e, com 
maior proporção nas zonas rurais e nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Manica. 
De acordo com análise feita pelo CECAP, existe uma forte correlação entre a proporção de rapari-
gas fora da escola secundária e os casamentos prematuros, bem como ao nível de riqueza das 
famílias, onde as raparigas oriundas de famílias pobres estão mais propensas a casarem-se preco-
cemente, comparativamente às raparigas provenientes de famílias mais ricas (11).

Em Moçambique, a Lei da Família 10/2004 autoriza o rapaz ou rapariga adolescente com mais de 
16 anos a contrair matrimónio desde que este seja consentido pelos pais ou representantes legais 
(12), criando deste modo um vazio legal  para a ocorrência dos casamentos prematuros.

4.4.4. Múltiplos parceiros

De acordo com o IDS 2011, 3% das raparigas de 15-19 anos e 18% dos rapazes, reportaram ter tido 
2 ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses, sendo que 43% das raparigas de 15-19 anos e 
44% dos rapazes usaram preservativo na última relação sexual. 

Os adolescentes e jovens dos 15-24 anos com nível secundário apresentaram mais probabilidades 
de ter parceiros sexuais múltiplos, embora com maior percentagem de uso de preservativo na 
última relação sexual (IDS 2011).

Um estudo realizado na cidade da Beira em mulheres de 18-35 anos de alto risco (2+ parceiros 
sexuais no último mês), revelou uma alta prevalência de HIV com 32.6% associado a um elevado 
diagnóstico tardio da infecção pelo HIV (13).

4.4.5. Sexo inter-geracional

De acordo com o IDS 2011, o sexo intergeracional está associado à pobreza, ao desemprego e ao 
baixo uso de preservativo e comportamento sexual de risco pela incapacidade das raparigas de 
negociação.  10% de raparigas dos 15-19 anos tiveram relações sexuais com parceiros com 10 
anos ou mais nos últimos 12 meses, comparativamente a 0.2% dos rapazes.

O sexo intergeracional é maior nas zonas rurais com 12% comparativamente às zonas urbanas 
com 8% e em raparigas sem nenhum nível de escolaridade (16%) versus 7% para aquelas com 
nível secundário. 

A prevalência de HIV foi cerca de 50% mais elevada em raparigas e mulheres jovens dos 15-24 
anos que reportaram que o primeiro parceiro sexual tinha 10 anos ou mais comparativamente 
com as  raparigas sem parceiro sexual mais velho (3).

4.4.6. Sexo transacional

As MTS constituem um grupo estigmatizado e difícil de alcançar para programas de prevenção e 
cuidados desenhados para a população geral. 

A prevalência de HIV em MTS de 15-24 anos foi elevada, com 14.5% em Maputo, 17.4% na Beira e 
8.8% em Nampula (14). O uso do preservativo com o último cliente foi relativamente elevado em 
Maputo, com 83% comparativamente às cidades da Beira e Nampula, com 77% e 65%, respectiva-
mente. Todavia, o uso do preservativo com o último parceiro não cliente foi baixo nas três cida-
des, com 23% em Maputo, 31% na Beira e 18% em Nampula. 

4.4.7. Cerimónias de purificação da viúva

A cerimónia de purificação da viúva (Pitakufa/Kutxinga) é uma prática de alguns grupos étnicos de 
Moçambique e também de muitas comunidades da África-sub-sahariana, onde a viúva é encoraja-
da a manter relações sexuais sem preservativo com o irmão do marido (o cunhado), como forma 
de “purificar-se” e proteger-se dos maus espíritos, atribuídos a ela devido à morte do marido (15).

A transmissão do HIV poderá ocorrer pela possibilidade de a causa da morte do marido estar rela-
cionada com o HIV, ou pelo facto de o irmão ou outro homem que não seja da família que mantém 
as relações sexuais com a viúva estar infectado pelo HIV, ou ainda devido a infecção do HIV por 
parte da viúva (6,16).

Um estudo no Quénia revelou alta prevalência do HIV (63%) em viúvas que participaram no ritual 
comparada com viúvas que não participaram (16).

4.4.8. Sexo seco (Dry sex)

O sexo seco é uma prática popular de África e refere-se à preferência ou desejo de homens por 
uma “vagina seca e estreita” durante a relação sexual. Deste modo, a mulher insere na vagina 
ervas, pós resultantes de ervas e pedras ou outros produtos sintéticos como desinfectantes ou 
sabão para secar e contrair a mesma.  Alguns produtos são usados fazendo pequenos cortes na 
parte interna das coxas ou em outras partes do corpo onde de seguida os pós são esfregados. 
Outros ainda, são ingeridos oralmente ou  misturados com papas (17).

A origem da prática poderá estar associada à crença de que a secura vaginal durante a relação 
sexual permite ao homem manter a sua erecção por longo período (6,18).

Em Moçambique, a prática do sexo seco é bem descrita entre a tribo nyungwe na província de 
Tete, onde também representa a higiene,  a castidade e a juventude da mulher, devido ao facto de 
estar associada à obtenção de um estado similar a virgindade (19).

Alguns estudos associaram esta prática vaginal ao risco aumentado de contrair HIV e outras infec-
ções de transmissão sexual, devido a inflamação e a abrasões da vagina, vulva e cérvix ou pénis 
(6,17,20). Contudo, foi enfatizada a necessidade de mais pesquisas, sendo que estas evidências 
poderão ter implicações no desenvolvimento de microbicidas vaginais ou outras intervenções 
para prevenção do HIV em mulheres (21).

A tabela 10, na página seguinte apresenta os consensos obtidos em relação às normas sociais e 
culturais, aos riscos da infecção pelo HIV e ainda às áreas geográficas onde estas são mais preva-
lentes, de acordo com o conhecimento e experiências dos participantes dos grupos de trabalho da 
reunião de validação.
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4.4. Normas sociais e culturais que poderão influenciar a transmissão da 
infecção pelo HIV em adolescentes

As evidências sugerem alguma relação entre as normas sociais e culturais e factores contextuais 
na dinâmica da transmissão do HIV, principalmente em raparigas. De acordo com alguns autores, 
a cultura influencia no conhecimento e atitudes que têm impacto nos comportamentos de risco 
relacionados com o HIV (4–6). Contudo, poucas evidências e uma visão comum existem sobre 
como esta poderá apoiar na programação de acções de prevenção do HIV.

O PEN IV reafirma a dimensão multicultural da realidade moçambicana e orientam para a moçam-
bicanização da mensagem de modo que a comunicação para a mudança de comportamento e a 
transformação social tenham em atenção as características locais da epidemia, os contextos 
sociais e culturais onde os moçambicanos vivem.

A seguir, são descritas algumas normas sociais e práticas culturais que poderão estar associadas 
ao aumento da vulnerabilidade à infecção pelo HIV em adolescentes, de acordo com os resultados 
da revisão da literatura.

4.4.1. Início precoce da actividade sexual

Em Moçambique, 22% de raparigas dos 15-19 anos e 17% de rapazes da mesma idade, iniciaram 
a actividade sexual antes dos 15 anos (7). Em raparigas e mulheres jovens 15-24 anos, a percenta-
gem de início precoce da actividade sexual foi mais alta na zona rural, com 27% do que na zona 
urbana com 21%, e naquelas sem nenhum nível de escolaridade (31%) comparativamente àquelas 
com nível secundário ou mais (14%). O início precoce da actividade sexual está associado ao risco 
de ITSs.

4.4.2. Ritos de iniciação

Os ritos de iniciação ou de passagem, são rituais que marcam a passagem para a idade adulta. 
São destinados às raparigas após a primeira menarca, por volta dos 11-12 anos, e aos rapazes por 
volta dos 10-13 anos, período em que se realiza a circuncisão. Com uma duração que actualmente 
varia entre uma semana a um mês, as crianças são instruídas longe das suas famílias nos atribu-
tos que configurarão a sua vida adulta (8).

É nos ritos de iniciação, mediante a solicitação dos pais, que são transmitidos os conhecimentos 
sobre a SSR e regras de higiene, por meio das matronas, madrinhas, padrinhos, praticantes da 
medicina tradicional e pelas pessoas mais velhas da comunidade. Nesse momento, os papeis e 
identidades masculina e feminina são construídos (9).

Vários autores são do consenso de que existe uma relação directa entre os ritos de iniciação e a 
realização dos casamentos prematuros, por estes inculcarem um senso de submissão feminina 
perante os homens e, a legitimação, ainda na adolescência, da prontidão sexual, reprodutiva e 
marital (8–10).

Contudo, sugere-se que uma integração efectiva do aconselhamento sobre prevenção do HIV no 
contexto dos ritos de iniciação para as raparigas e um trabalho com os líderes tradicionais, matro-
nas e madrinhas que orientam os ritos, possam ser efectivos no adiamento do início da actividade 
sexual e dos casamentos. Tais intervenções seriam sustentáveis, de baixo custo e potencialmente 
de alto impacto, pois alcançariam as raparigas e as mulheres jovens, incluindo as raparigas que 
interrompem a escola e validariam as formas locais de educação para a saúde (4).

4.4.3. Casamentos prematuros

Os casamentos prematuros resultam de pressões económicas e da pobreza e de práticas sócio-
-culturais nocivas que fazem com que os pais coloquem as suas filhas a casarem-se muito cedo, 
antes mesmo de elas atingirem a maturidade suficiente para serem mães e esposas. Estes põem 
fim a todo o desenvolvimento educacional e oportunidades da criança e contribuem para desis-
tências escolares, desigualdades de género, separação precoce dos progenitores, violência 
doméstica e sexual e trabalho infantil. 

Adicionalmente, os casamentos prematuros geram problemas de saúde nas raparigas afectadas, 
tais como ITSs como o HIV/SIDA, mortalidade materna e infantil e gravidez precoce, que resulta 
em casos de fístula obstétrica e que expõe as raparigas à discriminação e desprezo familiar e da 
sociedade (11).

Moçambique encontra-se entre os países mais afectados pelos casamentos prematuros, na 11ª 
posição a nível mundial, onde uma em cada duas raparigas se casa antes dos 18 anos e, com 
maior proporção nas zonas rurais e nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Manica. 
De acordo com análise feita pelo CECAP, existe uma forte correlação entre a proporção de rapari-
gas fora da escola secundária e os casamentos prematuros, bem como ao nível de riqueza das 
famílias, onde as raparigas oriundas de famílias pobres estão mais propensas a casarem-se preco-
cemente, comparativamente às raparigas provenientes de famílias mais ricas (11).

Em Moçambique, a Lei da Família 10/2004 autoriza o rapaz ou rapariga adolescente com mais de 
16 anos a contrair matrimónio desde que este seja consentido pelos pais ou representantes legais 
(12), criando deste modo um vazio legal  para a ocorrência dos casamentos prematuros.

4.4.4. Múltiplos parceiros

De acordo com o IDS 2011, 3% das raparigas de 15-19 anos e 18% dos rapazes, reportaram ter tido 
2 ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses, sendo que 43% das raparigas de 15-19 anos e 
44% dos rapazes usaram preservativo na última relação sexual. 

Os adolescentes e jovens dos 15-24 anos com nível secundário apresentaram mais probabilidades 
de ter parceiros sexuais múltiplos, embora com maior percentagem de uso de preservativo na 
última relação sexual (IDS 2011).

Um estudo realizado na cidade da Beira em mulheres de 18-35 anos de alto risco (2+ parceiros 
sexuais no último mês), revelou uma alta prevalência de HIV com 32.6% associado a um elevado 
diagnóstico tardio da infecção pelo HIV (13).

4.4.5. Sexo inter-geracional

De acordo com o IDS 2011, o sexo intergeracional está associado à pobreza, ao desemprego e ao 
baixo uso de preservativo e comportamento sexual de risco pela incapacidade das raparigas de 
negociação.  10% de raparigas dos 15-19 anos tiveram relações sexuais com parceiros com 10 
anos ou mais nos últimos 12 meses, comparativamente a 0.2% dos rapazes.

O sexo intergeracional é maior nas zonas rurais com 12% comparativamente às zonas urbanas 
com 8% e em raparigas sem nenhum nível de escolaridade (16%) versus 7% para aquelas com 
nível secundário. 

A prevalência de HIV foi cerca de 50% mais elevada em raparigas e mulheres jovens dos 15-24 
anos que reportaram que o primeiro parceiro sexual tinha 10 anos ou mais comparativamente 
com as  raparigas sem parceiro sexual mais velho (3).

4.4.6. Sexo transacional

As MTS constituem um grupo estigmatizado e difícil de alcançar para programas de prevenção e 
cuidados desenhados para a população geral. 

A prevalência de HIV em MTS de 15-24 anos foi elevada, com 14.5% em Maputo, 17.4% na Beira e 
8.8% em Nampula (14). O uso do preservativo com o último cliente foi relativamente elevado em 
Maputo, com 83% comparativamente às cidades da Beira e Nampula, com 77% e 65%, respectiva-
mente. Todavia, o uso do preservativo com o último parceiro não cliente foi baixo nas três cida-
des, com 23% em Maputo, 31% na Beira e 18% em Nampula. 

4.4.7. Cerimónias de purificação da viúva

A cerimónia de purificação da viúva (Pitakufa/Kutxinga) é uma prática de alguns grupos étnicos de 
Moçambique e também de muitas comunidades da África-sub-sahariana, onde a viúva é encoraja-
da a manter relações sexuais sem preservativo com o irmão do marido (o cunhado), como forma 
de “purificar-se” e proteger-se dos maus espíritos, atribuídos a ela devido à morte do marido (15).

A transmissão do HIV poderá ocorrer pela possibilidade de a causa da morte do marido estar rela-
cionada com o HIV, ou pelo facto de o irmão ou outro homem que não seja da família que mantém 
as relações sexuais com a viúva estar infectado pelo HIV, ou ainda devido a infecção do HIV por 
parte da viúva (6,16).

Um estudo no Quénia revelou alta prevalência do HIV (63%) em viúvas que participaram no ritual 
comparada com viúvas que não participaram (16).

4.4.8. Sexo seco (Dry sex)

O sexo seco é uma prática popular de África e refere-se à preferência ou desejo de homens por 
uma “vagina seca e estreita” durante a relação sexual. Deste modo, a mulher insere na vagina 
ervas, pós resultantes de ervas e pedras ou outros produtos sintéticos como desinfectantes ou 
sabão para secar e contrair a mesma.  Alguns produtos são usados fazendo pequenos cortes na 
parte interna das coxas ou em outras partes do corpo onde de seguida os pós são esfregados. 
Outros ainda, são ingeridos oralmente ou  misturados com papas (17).

A origem da prática poderá estar associada à crença de que a secura vaginal durante a relação 
sexual permite ao homem manter a sua erecção por longo período (6,18).

Em Moçambique, a prática do sexo seco é bem descrita entre a tribo nyungwe na província de 
Tete, onde também representa a higiene,  a castidade e a juventude da mulher, devido ao facto de 
estar associada à obtenção de um estado similar a virgindade (19).

Alguns estudos associaram esta prática vaginal ao risco aumentado de contrair HIV e outras infec-
ções de transmissão sexual, devido a inflamação e a abrasões da vagina, vulva e cérvix ou pénis 
(6,17,20). Contudo, foi enfatizada a necessidade de mais pesquisas, sendo que estas evidências 
poderão ter implicações no desenvolvimento de microbicidas vaginais ou outras intervenções 
para prevenção do HIV em mulheres (21).

A tabela 10, na página seguinte apresenta os consensos obtidos em relação às normas sociais e 
culturais, aos riscos da infecção pelo HIV e ainda às áreas geográficas onde estas são mais preva-
lentes, de acordo com o conhecimento e experiências dos participantes dos grupos de trabalho da 
reunião de validação.
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Tabela 10 - Normas sociais e culturais  que influenciam na transmissão do HIV em adolescentes, de 
acordo com os resultados da reunião de validação

Normas sociais e 
culturais

Áreas
geográficas

Risco de infecção/ Lacunas

Partilha de lâminas durante a circumcisão masculina; 
significa prontidão sexual, reprodutiva e marital para as 
raparigas; sexo inter-geracional; desistências escolares.

Risco de VBG para as raparigas que iniciam relações 
sexuais precocemente e sem poder de negociação, por 
exemplo, para o uso de preservativo e ou 
forçadas/induzidas ao casamento prematuro.

Ritos de iniciação
Niassa                       

Nampula                 
Cabo delgado

Significa um valor acrescido para os pais se a filha se casa 
virgem; liberta os pais de despesas para com a filha.

Risco de VBG para as raparigas casadas prematuramente.

Casamentos 
prematuros

Províncias da região 
Norte, Manica

Risco de infecção pelo HIV durante a fase inicial da 
adolescência, principalmente em raparigas.

Risco de VBG para as raparigas que iniciam relações 
sexuais precocemente e sem poder de negociação, por 
exemplo, para o uso de preservativo e ou 
forçadas/induzidas ao casamento prematuro.

Início precoce da 
actividade sexual

Cabo delgado
Nampula Zambézia

Niassa  
Sofala       
 Tete 
Gaza 

Muitas vezes inter-geracionalPoligamia Gaza

Transferência de custos das famílias para as raparigas a 
partir do momento em que terminaram os ritos de 
iniciação ou início da primeira menstruação, obrigando-as 
a encontrar formas de custear as suas pequenas despesas.

Risco de VBG para as raparigas casadas prematuramente.

Exclusão familiar 
e social da 

rapariga

Províncias da região 
Centro e Sul do país

Resulta em desigualdades de género no acesso a 
informação, bens e serviços.

Risco de VBG para as raparigas que enfretam dificuldades 
nas relações de género versus negociação.

Desigualdades na 
educação dos 

rapazes e 
raparigas

Todo o país

Exploração das crianças; sexo inter-geracional, parcerias 
múltiplas; violência sexual, tráfico de crianças etc.

Trabalho infantil: 
Vendas informais

Todo o país

Risco de infecção quando um dos membros está infectado.Cerimónia de 
purificação da 

viúva

Gaza                         
Sofala
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Normas sociais e 
culturais

Áreas
geográficas

Risco de infecção/ Lacunas

Nas zonas rurais muitas vezes consentido pelos pais para 
trazer alguma renda. 

Risco de VBG para as raparigas que se envolvem em sexo 
comercial.

Sexo comercial

Zonas rurais         
grandes cidades, vilas 

e municípios; 
corredores de 

desenvolvimento

Crença de fraca sensibilidade quando se usa o 
preservativo; uso do preservativo somente pelos mais 
velhos.

Tabu em relação 
ao uso do 

preservativo

Todo o país

Crença de fraca sensibilidade quando se usa o 
preservativo; uso do preservativo somente pelos mais 
velhos.

Tabu em relação 
ao uso do 

preservativo

Todo o país

Risco de transmissão do HIV através de homens adultos 
para as raparigas.

Risco de VBG para as raparigas que se envolvem em sexo 
com homens mais velhos.

Sexo 
inter-geracional

Maputo Cidade
Maputo Província

Gaza
 Sofala

Tete
 Nampula

Motivada por pressões económicas.Múltiplos 
parceiros

Maputo Cidade 
Maputo Província  

Gaza 
Manica  
Sofala 

Zambézia Cabo 
Delgado
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Secção 5: Considerações finais e principais 
recomendações 
Em Moçambique, quase um quarto da população é constituída por adolescentes (10-19 anos). As 
raparigas adolescentes e AVHIV constituem os grupos mais vulneráveis ao HIV.

Os resultados da avaliação rápida mostram uma grande disparidade de género na distribuição da 
infecção pelo HIV em adolescentes, onde as raparigas se infectam mais cedo em relação aos rapa-
zes da mesma idade. Portanto, verifica-se um aumento acentuado da prevalência HIV a partir dos 
15 anos em raparigas comparado com os rapazes da mesma idade. Os resultados mostram ainda 
um número crescente de mortes relacionadas com o SIDA em adolescentes e uma ligeira redução 
do número das novas infecções por HIV ao longo dos anos.

Estimativas do sobre os modos de transmissão, mostram ainda que os adolescentes são infecta-
dos maioritariamente por via vertical, ou seja de mãe para filho. Contudo, a maior parte das rapa-
rigas são infectadas por via sexual, sendo que a maior parte dos rapazes por via vertical.

A falta de dados desagregados para os adolescentes nas faixas etárias dos 10-14 e 15-19 para a 
maior parte dos indicadores, o uso de dados não actualizados (dados de 2009 e 2011 para a maior 
parte dos indicadores) e dados limitados para as populações-chave, são algumas limitações verifi-
cadas nesta primeira fase da avaliação rápida.  

Recomenda-se a intensificação das intervenções de prevenção do HIV, VBG e cuidados e trata-
mento em adolescentes e particularmente em raparigas como algumas acções para a redução do 
número de novas infecções e mortes relacionadas com a SIDA nesta sub-população. A inclusão 
do aconselhamento sobre HIV, o aconselhamento para o adiamento do início da actividade sexual 
e dos casamentos nos ritos de iniciação, bem como a substituição e/ou eliminação de normas 
sociais que colocam os adolescentes em risco, como o sexo inter-geracional e transacional, atra-
vés de intervenções que reduzam a pobreza e aumentem o poder económico das famílias, particu-
larmente das raparigas, são algumas recomendações deixadas na reunião de validação dos 
dados.

Adicionalmente, foram recomendadas intervenções para o empoderamento das raparigas e 
prevenção para VBG, incluindo a manutenção das raparigas nas escolas,  o reforço e a revitaliza-
ção dos serviços de SSR através dos SAAJ com integração de ATS, PTV, Planeamento Familiar 
(PF), seguimento e tratamento de casos de VGB, TARV e apoio psicosocial,  o fortalecimento do 
ensino do pacote básico e habilidades para a vida incluindo educação sexual nas escolas e comu-
nidades, a promoção do diálogo para o incremento da educação sexual a nível familiar, igrejas e 
comunidades e a criação de serviços de SSR amigáveis às populações-chave.

Os próximos passos da avaliação rápida serão dedicados à implementação da segunda fase do 
processo e à análise aprofundada das lacunas programáticas prioritárias e das normas sociais e 
culturais nas áreas geográficas prioritárias, que foram seleccionadas na 1ª fase da avaliação 
rápida, de modo a se identificar as causas e as acções para a sua resolução.
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ANEXOS
Anexo 1

Lista de indicadores demográficos, epidemiológicos de HIV e indicadores programáticos, inclui-
dos na 1ª fase de avaliação rápida em Moçambique

Categoria Fonte dos dadosIndicador

Estimativa da população (todas as idades)Demografia Projecções do Censo 2007 
para 2014 do INE

Número estimado de mulheres trabalhadoras de sexo 
(MTS) de 15 -24 anos de idade, em relação à população 
feminina adulta de 15-49 anos

Adolescentes 
das populações-

-chave 

IBBS FSW 2012

Percentagem de adolescentes (10 – 19) vivendo com HIV 
que foram verticalmente infectados

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Número estimados de adolescentes (15-19) 
recém-infectados com HIV 

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Número estimado de rapazes adolescentes (15-19) 
recém- infectados com HIV

Estimativas do HIV do 
Spectrum 2014

Número estimado de raparigas adolescentes (15-19) 
recém-infectadas com HIV 

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Número estimado de mortes relacionadas com SIDA em 
adolescentes (10-19)

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Número estimado de mortes relacionadas com SIDA em 
rapazes adolescentes (10-19)

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Número estimado de mortes relacionadas com SIDA em 
raparigas adolescentes (10-19)

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Estimativa da população de adolescentes (idade de 10- 19) Projecções do Censo de 
2007 para 2014 do INE

Estimativa da população de raparigas adolescentes Projecções do Censo de 
2007 para 2014 do INE

Estimativa da população de rapazes adolescentes Projecções do Censo de 
2007 para 2014 do INE

Prevalência de HIV (Nacional / províncias)Epidemiologia do 
HIV 

INSIDA 2009/ Estimativas 
de HIV do Spectrum 2014

Prevalência de HIV (%) em raparigas adolescentes INSIDA 2009/ Estimativas 
de HIV do Spectrum 2014

Prevalência de HIV (%) em rapazes adolescentes INSIDA 2009/ Estimativas 
HIV do Spectrum 2014

Número estimado de raparigas adolescentes vivendo com 
HIV

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

10 - 14

15 - 19

Número estimado de pessoas que injectam drogas (PID) 
de 18-24 anos, em relação à população adulta de 18-64 
anos

IBBS PID 2014Todos

Mulheres

10 - 14

15 - 19

10-14

15-19

10-14

15-19

Todas

10-14

15-19

Número estimado de rapazes adolescentes vivendo com 
HIV 

Estimativas de HIV do 
Spectrum 2014

Todas

10-14

15-19

Pop. Geral 15-49 

15 - 24
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Categoria Fonte dos dadosIndicador

Indicadores Programáticos

1. Prevenção, Testagem e Cuidados de HIV 

Percentagem de adolescentes sexualmente activos dos 
15-19 anos que foram testados e receberam resultados 
nos últimos 12 meses 

Testagem de HIV Inquérito Demográfico de 
Saúde (IDS 2011)

Raparigas

Rapazes

Percentagem de crianças vivendo com HIV que 
receberam Tratamento Anti-Retroviral (TARV), 2014

TARV
GARPR Mozambique 2014

0-14

Percentagem de adultos vivendo com HIV que receberam 
TARV, 2014 

15+ anos

2. Prevenção combinada de HIV 

Percentagem de adolescentes (15-19) que reportaram 
múltiplos parceiros nos últimos 12 meses que usaram 
preservative na última relação sexual 

Uso de 
preservativo

IDS 2011Raparigas

Rapazes

Percentagem de rapazes adolescentes (10 - 19 anos) que 
são circuncidados 

Circumcisão 
Médica Masculina

IDS 2011

Categoria Fonte dos dadosIndicador

Número estimado de homens que fazem sexo com homens (HSH) de 18 
-24 anos em relação à população adulta masculina de 18-64 anos

... IBBS MSM 2011

Prevalência de HIV em MTSs dos 15-24 anos IBBS FSW 2012Mulheres

Percentagem de MTS de 15 -17 que reportaram o uso de 
preservativo na última relação sexual com um cliente

Inguane et al, 2015Mulheres

Percentagem de PID de 18 -24 anos, que receberam um 
teste de HIV nos últimos 12 meses

IBBS PID 2014Todos

Percentagem de PID de 18-24 anos, que reportaram não 
ter partilhado agulhas no último mês que injectaram 

IBBS PID 2014Todos

Percentagem de HSH de 18-24 anos, que reportaram o uso 
de preservativo na última relação sexual com um homem 
nos últimos 12 meses  

IBBS MSM 2011Homens

Percentagem de HSH de 18-24 anos que reportaram ter 
feiro um teste de HIV e receberam os seus resultados ou 
já sabiam os status positivo de HIV

IBBS MSM 2011Homens

Percentagem de MTS de 15-24 que fizeram o teste de HIV 
e receberam os resultados nos últimos 12 meses antes do 
inquérito 

IBBS FSW 2012Mulheres

Percentagem de MTS de 15 -17 que reportaram o uso de 
preservativo na última relação sexual com um parceiro 
não cliente

Prevalência de HIV em pessoas que injectam drogas (18 – 
24 anos) 

IBBS PID 2014Todos

Prevalência do HIV em HSH (18 – 24) IBBS MSM 2011
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Categoria Fonte dos dadosIndicador

Indicadores Programáticos

3. Facilitadores Sociais Programáticos 

Percentagem de adolescentes (10-19) com conhecimento 
abrangente sobre o HIV 

Conhecimento 
abrangente sobre 

HIV

IDS 2011Raparigas 10-14

Rapazes 15-19

Percentagem de adolescentes 15-19 anos que, lêm 
jornais ou revistas, escutam radio ou assistem à 
televisão, pelo menos uma vez por semana 

Acesso aos meios 
de comunicação 

IDS 2011Raparigas

Rapazes

Percentagem de mulheres casadas de 15-19 anos que 
têm uma palavra final sobre a sua própria saúde

Tomada de 
decisão

IDS 2011Raparigas

Raparigas 10-14

Rapazes 15- 19

4.1. Saúde Sexual e Reprodutiva e outras questões de saúde 

4.2. Violência baseada no género

4.3. Educação

4. Programas inter-sectoriais para adolescentes 

Percentagem de infecções sexualmente transmissíveis 
diagnosticadas entre os adolescentes e jovens com 
idades entre 15-24 anos em 2014

Infecções de 
Transmissão 
Sexual (ITSs)

Relatório Nacional de HIV 
2014

Raparigas

Rapazes

Seroprevalência de sífilis em mulheres na consulta 
pré-natal

Ronda de Vigilância 
Epidemiológica 2011

Mulheres 15+ 
anos

Percentagem de raparigas adolescentes (15-19 anos) que tiveram um 
nascido vivo ou estão grávidas do seu primeiro filho (iniciaram a procriar), 
dados mais recentes disponíveis  

Gravidez na 
adolescência

IDS 2011

Percentagem de adolescentes de 20- 24 anos que se casaram ou 
estabeleceram união antes dos 18 anos           

Casamentos 
prematuros

IDS 2011

Percentagem de mulheres de 15-19 anos, que são sexulamente activas e que 
tiveram satisfeitas as suas necessidades de planeamento familiar por 
métodos modernos 

Planeamento 
Familiar

IDS 2011

Percentagem de adolescentes (com idade entre 12-14), 
que já consumiram bebida alcoólica

Consumo de 
álcool 

IDS 2011

Percentagem de adolescentes (15-19 anos) que já 
sofreram violência sexual

Violência Sexual IDS 2011

Percentagem de mulheres grávidas com idades compreendidas entre os 
15-49 anos que frequentaram pelo menos quatro consultas de pré-natal

Saúde Materna IDS 2011

Porcentagem de adolescentes de 15-19 anos com altura inferior a 145 cm e 
IMC abaixo de 18,5  

Desnutrição IDS 2011

Percentagem de adolescentes meninas com idades entre 15-19 anos com 
anemia em qualquer fase

Anemia IDS 2011

Raparigas

Rapazes

Raparigas

Rapazes

Taxa líquida de frequência ao ensino secundário por 
crianças em idade escolar

Taxa líquida de 
frequência

IDS 2011
Raparigas

Rapazes
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Anexo 2

Recomendações da Reunião Nacional Multi-sectorial de Validação com stakeholders

2.1. Recomendações para intervenções nas comunidades 

• Fortalecimento do diálogo entre pais e filhos como forma de apoiar os adolescentes na 
resolução dos seus conflitos. Foi recomendado que o diálogo deverá ser fortalecido com 
o apoio das igrejas, rádios comunitárias e através dos líderes tradicionais.

• Educação dos pais/famílias no sentido de garantir o sustento das raparigas até à idade 
de auto-suficiência e evitar a transferência dos custos para as raparigas para que não as 
coloquem numa situação de vulnerabilidade, como por exemplo envolvimento em sexo 
transacional e inter-geracional para aquisição de bens.

• Trabalhar com as famílias a todos os níveis para melhorar o acompanhamento dos 
filhos e controlar os bens que os adolescentes trazem para casa.

• Adaptação de mensagens e intervenções direccionadas aos adolescentes através de 
meios de comunicação como a televisão e rádios, uso de plataformas virtuais e através 
de educação de pares. 

• Formação de grupos de jovens onde a mensagem de prevenção é transmitida de 
“jovens para jovens”.

• Necessidade de programas de geração de rendas para mulheres para o seu empodera-
mento, para que não tenham que aceitar situações impostas pelos seus maridos e dimi-
nuir a dependência económica.

2.2. Recomendações para intervenções nas escolas

• Recomenda-se que nas escolas seja revitalizado o programa de habilidades para a vida 
(pacote básico) através da revisão dos conteúdos, do treino dos professores e criação de 
programas de educação destinados aos encarregados de educação. 

• Expansão da rede escolar (EPCs, ESG e mais) como forma de aumentar o acesso dos 
adolescentes nas escolas.

• Resgate de valores através da re-introdução de disciplinas como Moral Cívica, como 
parte integrante do currículo escolar e currículo de capacitação dos professores, e incluir 
conteúdos para além da saúde sexual reprodutiva, como por exemplo o respeito e disci-
plina.

2.3. Recomendações para intervenções nas unidades sanitárias

• Uma vez que os dados mostram que a maior parte (55%) dos adolescentes são infecta-
dos por via vertical, ou seja transmissão de mãe para filho, recomenda-se que as inter-
venções de prevenção e tratamento abranjam as mulheres grávidas de modo que se 
reduza a transmissão vertical aos seus filhos.

• Expandir e fortalecer os serviços amigos do adolescente e jovem (SAAJs) com pacotes 

integrados, desde a promoção da saúde sexual reprodutiva, prevenção do HIV (ATS e 
promoção do preservativo) e o tratamento anti-retroviral aos adolescentes infectados.

• Integração dos serviços tradicionais aos sistemas de saúde para aumentar demanda e 
acesso aos serviços de saúde.

• Elaboração de guiões sobre como e quando os pais devem revelar aos seus filhos o seu 
estado sorológico, garantindo a continuidade do cuidado e tratamento dos adolescentes 
vivendo com HIV (AVHIV).

• Promoção dos serviços de circuncisão masculina para que sejam realizados precoce-
mente, para evitar que a criança seja circuncisada nos ritos.

• Reajustar e harmonizar as mensagens sobre a saúde sexual e reprodutiva para os ado-
lescentes.

2.4. Recomendações para a Monitoria e Avaliação

• Desagregação de dados programáticos por faixas etárias (adolescentes).

• Expandir a colheita de dados das populações-chave para mais províncias do país, 
garantindo a possibilidade de desagregação de dados por faixas etárias (adolescentes).

• Inserir questões sobre venda de sexo, sexo entre homens e uso de drogas em grandes 
inquéritos populacionais, como por exemplo, o IMASIDA.

• Maior divulgação e uso dos resultados dos estudos.

2.5. Recomendações sobre leis e políticas do adolescente

• Disseminar as leis relacionadas com HIV/SIDA e políticas para o adolescente.

• Uma vez que as leis existem, garantir que as mesmas sejam divulgadas, implementa-
das e fiscalizadas. Por exemplo, sobre a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos, é necessário garantir que esta seja implementada e fiscalizada e 
que os infractores sejam penalizados.

• Necessidade de convergência entre leis costumeiras/culturais e convencionais.

• Rever, adequar, disseminar e fiscalizar a legislação actual para responder à protecção 
da criança (práticas, normas e crenças).

2.6. Recomendações sobre normas sociais e culturais

• Fazer da cultura uma janela de oportunidades para combater infecções, como exemplo 
HIV, com a participação da família.

• Advocacia e sensibilização aos grupos de influência (líderes comunitários, praticantes 
da medicina tradicional, políticos) para a adaptação das normas culturais que prejudicam 
a saúde.

• Fazer com que os ritos de iniciação sejam um bom ponto de entrada para se discutir 
aspectos sobre a saúde, sexualidade e convivência social.

• Adaptar a linguagem e introdução de mensagens de prevenção do HIV, adiamento do 
início da actividade sexual nos ritos de iniciação.

• Recomenda-se que na comunidade e principalmente nas zonas rurais, se influencie o 
conteúdo dos ritos de iniciação de modo a se incluir informações sobre aconselhamento 
para prevenção do HIV.

• Desenvover pesquisas para melhor perceber sobre as normas sócio-culturais associa-
das à vulnerabilidade ao HIV no país.

2.7. Recomendações para as populações-chave

Como forma de aumentar o acesso das populações-chave aos serviços de saúde e a redução do 
estigma foram recomendadas as seguintes acções:

• Oficialização de associações da sociedade civil das populações-chave. 

• Iniciar processos consultivos e informativos sobre a discriminalização do uso de 
drogas, a política de redução de danos e a regulamentação do trabalho do sexo 

Anexo 3 - Relatório da Revisão Bibliográfica

Anexo 4 - Relatório da reunião do Adolescente

Anexo 5 - Relatório da avaliação do ambiente favorável
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Anexo 2

Recomendações da Reunião Nacional Multi-sectorial de Validação com stakeholders

2.1. Recomendações para intervenções nas comunidades 

• Fortalecimento do diálogo entre pais e filhos como forma de apoiar os adolescentes na 
resolução dos seus conflitos. Foi recomendado que o diálogo deverá ser fortalecido com 
o apoio das igrejas, rádios comunitárias e através dos líderes tradicionais.

• Educação dos pais/famílias no sentido de garantir o sustento das raparigas até à idade 
de auto-suficiência e evitar a transferência dos custos para as raparigas para que não as 
coloquem numa situação de vulnerabilidade, como por exemplo envolvimento em sexo 
transacional e inter-geracional para aquisição de bens.

• Trabalhar com as famílias a todos os níveis para melhorar o acompanhamento dos 
filhos e controlar os bens que os adolescentes trazem para casa.

• Adaptação de mensagens e intervenções direccionadas aos adolescentes através de 
meios de comunicação como a televisão e rádios, uso de plataformas virtuais e através 
de educação de pares. 

• Formação de grupos de jovens onde a mensagem de prevenção é transmitida de 
“jovens para jovens”.

• Necessidade de programas de geração de rendas para mulheres para o seu empodera-
mento, para que não tenham que aceitar situações impostas pelos seus maridos e dimi-
nuir a dependência económica.

2.2. Recomendações para intervenções nas escolas

• Recomenda-se que nas escolas seja revitalizado o programa de habilidades para a vida 
(pacote básico) através da revisão dos conteúdos, do treino dos professores e criação de 
programas de educação destinados aos encarregados de educação. 

• Expansão da rede escolar (EPCs, ESG e mais) como forma de aumentar o acesso dos 
adolescentes nas escolas.

• Resgate de valores através da re-introdução de disciplinas como Moral Cívica, como 
parte integrante do currículo escolar e currículo de capacitação dos professores, e incluir 
conteúdos para além da saúde sexual reprodutiva, como por exemplo o respeito e disci-
plina.

2.3. Recomendações para intervenções nas unidades sanitárias

• Uma vez que os dados mostram que a maior parte (55%) dos adolescentes são infecta-
dos por via vertical, ou seja transmissão de mãe para filho, recomenda-se que as inter-
venções de prevenção e tratamento abranjam as mulheres grávidas de modo que se 
reduza a transmissão vertical aos seus filhos.

• Expandir e fortalecer os serviços amigos do adolescente e jovem (SAAJs) com pacotes 

integrados, desde a promoção da saúde sexual reprodutiva, prevenção do HIV (ATS e 
promoção do preservativo) e o tratamento anti-retroviral aos adolescentes infectados.

• Integração dos serviços tradicionais aos sistemas de saúde para aumentar demanda e 
acesso aos serviços de saúde.

• Elaboração de guiões sobre como e quando os pais devem revelar aos seus filhos o seu 
estado sorológico, garantindo a continuidade do cuidado e tratamento dos adolescentes 
vivendo com HIV (AVHIV).

• Promoção dos serviços de circuncisão masculina para que sejam realizados precoce-
mente, para evitar que a criança seja circuncisada nos ritos.

• Reajustar e harmonizar as mensagens sobre a saúde sexual e reprodutiva para os ado-
lescentes.

2.4. Recomendações para a Monitoria e Avaliação

• Desagregação de dados programáticos por faixas etárias (adolescentes).

• Expandir a colheita de dados das populações-chave para mais províncias do país, 
garantindo a possibilidade de desagregação de dados por faixas etárias (adolescentes).

• Inserir questões sobre venda de sexo, sexo entre homens e uso de drogas em grandes 
inquéritos populacionais, como por exemplo, o IMASIDA.

• Maior divulgação e uso dos resultados dos estudos.

2.5. Recomendações sobre leis e políticas do adolescente

• Disseminar as leis relacionadas com HIV/SIDA e políticas para o adolescente.

• Uma vez que as leis existem, garantir que as mesmas sejam divulgadas, implementa-
das e fiscalizadas. Por exemplo, sobre a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos, é necessário garantir que esta seja implementada e fiscalizada e 
que os infractores sejam penalizados.

• Necessidade de convergência entre leis costumeiras/culturais e convencionais.

• Rever, adequar, disseminar e fiscalizar a legislação actual para responder à protecção 
da criança (práticas, normas e crenças).

2.6. Recomendações sobre normas sociais e culturais

• Fazer da cultura uma janela de oportunidades para combater infecções, como exemplo 
HIV, com a participação da família.

• Advocacia e sensibilização aos grupos de influência (líderes comunitários, praticantes 
da medicina tradicional, políticos) para a adaptação das normas culturais que prejudicam 
a saúde.

• Fazer com que os ritos de iniciação sejam um bom ponto de entrada para se discutir 
aspectos sobre a saúde, sexualidade e convivência social.

• Adaptar a linguagem e introdução de mensagens de prevenção do HIV, adiamento do 
início da actividade sexual nos ritos de iniciação.

• Recomenda-se que na comunidade e principalmente nas zonas rurais, se influencie o 
conteúdo dos ritos de iniciação de modo a se incluir informações sobre aconselhamento 
para prevenção do HIV.

• Desenvover pesquisas para melhor perceber sobre as normas sócio-culturais associa-
das à vulnerabilidade ao HIV no país.

2.7. Recomendações para as populações-chave

Como forma de aumentar o acesso das populações-chave aos serviços de saúde e a redução do 
estigma foram recomendadas as seguintes acções:

• Oficialização de associações da sociedade civil das populações-chave. 

• Iniciar processos consultivos e informativos sobre a discriminalização do uso de 
drogas, a política de redução de danos e a regulamentação do trabalho do sexo 
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Anexo 2

Recomendações da Reunião Nacional Multi-sectorial de Validação com stakeholders

2.1. Recomendações para intervenções nas comunidades 

• Fortalecimento do diálogo entre pais e filhos como forma de apoiar os adolescentes na 
resolução dos seus conflitos. Foi recomendado que o diálogo deverá ser fortalecido com 
o apoio das igrejas, rádios comunitárias e através dos líderes tradicionais.

• Educação dos pais/famílias no sentido de garantir o sustento das raparigas até à idade 
de auto-suficiência e evitar a transferência dos custos para as raparigas para que não as 
coloquem numa situação de vulnerabilidade, como por exemplo envolvimento em sexo 
transacional e inter-geracional para aquisição de bens.

• Trabalhar com as famílias a todos os níveis para melhorar o acompanhamento dos 
filhos e controlar os bens que os adolescentes trazem para casa.

• Adaptação de mensagens e intervenções direccionadas aos adolescentes através de 
meios de comunicação como a televisão e rádios, uso de plataformas virtuais e através 
de educação de pares. 

• Formação de grupos de jovens onde a mensagem de prevenção é transmitida de 
“jovens para jovens”.

• Necessidade de programas de geração de rendas para mulheres para o seu empodera-
mento, para que não tenham que aceitar situações impostas pelos seus maridos e dimi-
nuir a dependência económica.

2.2. Recomendações para intervenções nas escolas

• Recomenda-se que nas escolas seja revitalizado o programa de habilidades para a vida 
(pacote básico) através da revisão dos conteúdos, do treino dos professores e criação de 
programas de educação destinados aos encarregados de educação. 

• Expansão da rede escolar (EPCs, ESG e mais) como forma de aumentar o acesso dos 
adolescentes nas escolas.

• Resgate de valores através da re-introdução de disciplinas como Moral Cívica, como 
parte integrante do currículo escolar e currículo de capacitação dos professores, e incluir 
conteúdos para além da saúde sexual reprodutiva, como por exemplo o respeito e disci-
plina.

2.3. Recomendações para intervenções nas unidades sanitárias

• Uma vez que os dados mostram que a maior parte (55%) dos adolescentes são infecta-
dos por via vertical, ou seja transmissão de mãe para filho, recomenda-se que as inter-
venções de prevenção e tratamento abranjam as mulheres grávidas de modo que se 
reduza a transmissão vertical aos seus filhos.

• Expandir e fortalecer os serviços amigos do adolescente e jovem (SAAJs) com pacotes 

integrados, desde a promoção da saúde sexual reprodutiva, prevenção do HIV (ATS e 
promoção do preservativo) e o tratamento anti-retroviral aos adolescentes infectados.

• Integração dos serviços tradicionais aos sistemas de saúde para aumentar demanda e 
acesso aos serviços de saúde.

• Elaboração de guiões sobre como e quando os pais devem revelar aos seus filhos o seu 
estado sorológico, garantindo a continuidade do cuidado e tratamento dos adolescentes 
vivendo com HIV (AVHIV).

• Promoção dos serviços de circuncisão masculina para que sejam realizados precoce-
mente, para evitar que a criança seja circuncisada nos ritos.

• Reajustar e harmonizar as mensagens sobre a saúde sexual e reprodutiva para os ado-
lescentes.

2.4. Recomendações para a Monitoria e Avaliação

• Desagregação de dados programáticos por faixas etárias (adolescentes).

• Expandir a colheita de dados das populações-chave para mais províncias do país, 
garantindo a possibilidade de desagregação de dados por faixas etárias (adolescentes).

• Inserir questões sobre venda de sexo, sexo entre homens e uso de drogas em grandes 
inquéritos populacionais, como por exemplo, o IMASIDA.

• Maior divulgação e uso dos resultados dos estudos.

2.5. Recomendações sobre leis e políticas do adolescente

• Disseminar as leis relacionadas com HIV/SIDA e políticas para o adolescente.

• Uma vez que as leis existem, garantir que as mesmas sejam divulgadas, implementa-
das e fiscalizadas. Por exemplo, sobre a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos, é necessário garantir que esta seja implementada e fiscalizada e 
que os infractores sejam penalizados.

• Necessidade de convergência entre leis costumeiras/culturais e convencionais.

• Rever, adequar, disseminar e fiscalizar a legislação actual para responder à protecção 
da criança (práticas, normas e crenças).

2.6. Recomendações sobre normas sociais e culturais

• Fazer da cultura uma janela de oportunidades para combater infecções, como exemplo 
HIV, com a participação da família.

• Advocacia e sensibilização aos grupos de influência (líderes comunitários, praticantes 
da medicina tradicional, políticos) para a adaptação das normas culturais que prejudicam 
a saúde.

• Fazer com que os ritos de iniciação sejam um bom ponto de entrada para se discutir 
aspectos sobre a saúde, sexualidade e convivência social.

• Adaptar a linguagem e introdução de mensagens de prevenção do HIV, adiamento do 
início da actividade sexual nos ritos de iniciação.

• Recomenda-se que na comunidade e principalmente nas zonas rurais, se influencie o 
conteúdo dos ritos de iniciação de modo a se incluir informações sobre aconselhamento 
para prevenção do HIV.

• Desenvover pesquisas para melhor perceber sobre as normas sócio-culturais associa-
das à vulnerabilidade ao HIV no país.

2.7. Recomendações para as populações-chave

Como forma de aumentar o acesso das populações-chave aos serviços de saúde e a redução do 
estigma foram recomendadas as seguintes acções:

• Oficialização de associações da sociedade civil das populações-chave. 

• Iniciar processos consultivos e informativos sobre a discriminalização do uso de 
drogas, a política de redução de danos e a regulamentação do trabalho do sexo 
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