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SUMÁRIO EXECUTIVO
Com o objectivo de medir o impacto do programa HIV no local de trabalho, implementado pelo Ministério
de Educação e Desenvolvimento Humano, em coordenação com o a Health Focus, foi realizado o presente
estudo que consistiu na preparação e administração de um inquérito a 916 funcionários do sector de
educação, de entre eles, professores e pessoal técnico administrativo. Os inquiridos foram encontrados em
escolas de 8 distritos, pré-seleccionados, das províncias de Sofala, Manica e Inhambane. Por razões
metodológicas, os 916 inquiridos estão divididos em três diferentes categorias, nomeadamente:
professores das escolas em que o programa foi implementado, professores das escolas do grupo de controlo
e pessoal técnico administrativo.
Basicamente, os resultados do estudo indicam haver uma relação directa entre a participação nas
actividade do programa, especiﬁcamente nos debates, e a consequente realização do teste de HIV. Aliás,
das 361 professoras que dizem ter participado dos debates, 89.47% (323) aﬁrmaram terem-se submetido ao
teste de HIV nos últimos 12 meses. Por outro lado, dos 237 professores que participaram dos debates,
79.75% (189) dizem ter feito teste de HIV. Este dado por si só, mostra a importância das acções
desenvolvidas pelo Ministério em coordenação com a Health Focus. Deve-se sublinhar ainda que nas
escolas em que o programa foi implementado até 70.60% dos inquiridos, aﬁrmam ter feito teste de HIV nos
últimos 12 meses, contra 59.70% que fazem a mesma aﬁrmação em escolas do grupo de controlo. Para do
além do aspecto relativo ao HIV, o estudo também olha para doenças cronicas, nomeadamente: Diabetes,
Tuberculose e Cancro que também são objecto do programa. Assim, os resultados indicam que maior parte
dos inquiridos não conhecem o seu estado, relativamente a estas doenças. Junto dos professores das
escolas em que o programa foi implementado, constatou-se que até 57.28% não conhece o seu estado
quanto a diabetes, 34.75% não conhece o seu estado quanto à tuberculose e, por ﬁm, 54.67% não sabe se
padece ou não de algum cancro. Comparando os relatórios de estudo de base (2014) e o actual, parece
haver uma evolução positiva, sobretudo no que a realização de teste de HIV diz respeito. Em 2014 e nos
mesmos distritos e mesmas províncias, tinha se concluído que o nível de aderência a testagem de HIV estava
na ordem dos 53.33% e os dados do relatório actual revelam 70.60% o que representa um incremento na
ordem de 17.27%
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INTRODUÇÃO
Preocupados com o contínuo aumento dos índices de infecções por HIV, bem como de outras doenças
crónicas, tais como a tuberculose, diabetes e o cancro, a Health Focus (HF) tem vindo a colaborar com o
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) na implementação do programa de HIV
no local de trabalho. Na verdade, as acções desenvolvidas têm como propósito, o incremento da
percentagem de professores e de outros funcionários afectos ao sector que voluntariamente se submetem
ao teste de HIV e aos exames de despiste das doenças crónicas, acima arroladas.
No que ao HIV diz respeito, a ideia é que o conhecimento atempado do estado serológico do indivíduo
permite que, este possa tomar um conjunto de medidas que possam reduzir o impacto negativo do vírus de
HIV sob o sistema imunológico da vítima. Mais ainda, o conhecimento do estado serológico permite que a
pessoa infectada possa redobrar esforços de prevenção, no sentido de reduzir, senão mesmo evitar, as
possibilidades de infectar os seus parceiros sexuais.
Em 2014 a HF realizou um estudo de base que a permitiu medir o nível de conhecimento e sensibilidade dos
professores sobre as doenças já mencionadas, com enfâse para a disponibilidade para a testagem e a
tomada de medidas visando a redução de risco de infecção pelo HIV.
Tendo passado 2 anos desde o começo da implementação do programa, foi realizado o presente estudo de
meio-termo, com o propósito de medir a evolução da situação no terreno, após as acções realizadas. Este,
tinha como objectivo geral, o levantamento de dados sobre doenças crónicas para analisar o impacto do
programa de HIV no local de trabalho.
Especiﬁcamente, com o estudo se pretendia:
• Analisar as respostas dos inquéritos para receber informações sobre o comportamento dos
professores referente aos seus comportamentos na prevenção de HIV (uso de preservativo), a
disposição de testagem único e várias vezes de HIV e a inﬂuência da participação nos debates e/ou
feiras de saúde no comportamento de prevenção de HIV e da disposição na testagem de HIV.
• Analisar o impacto da participação dos professores nos debates/feiras de saúde no comportamento
em relação ao HIV, bem como a disposição para testagem.
• Analisar o número de participantes dos debates e/ou feiras de saúde que conhecem o seu estado de
saúde, quanto ao HIV, cancro, diabetes e tuberculose.
• Analisar o rácio de professores que dizem que ﬁzeram o teste de HIV nos últimos 12 meses e
comparar com o grupo de controle.
• Elaborar recomendações para a implementação melhor do programa de HIV no local de trabalho
do sector de educação futuramente.
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METODOLOGIA

O processo de elaboração do presente estudo do meio-termo conheceu uma metodologia que pode ser
resumida nas seguintes etapas.
• Concepção dos termos de referência. Os termos de referência foram concebidos pela Health Focus
e disponibilizadas a Justa Paz para que na base dela se elaborasse a proposta técnica e ﬁnanceira,
• Proposta técnica e ﬁnanceira: esta foi concebida pela Justa Paz e entregue a Health Focus. Este
por sua vez, fez as devidas alterações, que consistiram na inclusão de um programa de trabalho em
cada província, indicação do período em (cada província) em que se devia administrar o
questionário e a necessidade de todo trabalho ter de se fazer na companhia e coordenação dos
assessores provinciais do contratante, sendo Filipe Jorge em Sofala, Pierre Duﬂoo em Inhambane
e Betty Mutata na província de Manica. Nesta fase também se harmonizou os 2 questionários que
seriam usados, tendo-se decidido que a Justa Paz procederia a análise de apenas um e que o outro
seria administrado e posteriormente entregue ao contratante para efeitos de análise e seu uso
interno.
• Impressão e multiplicação do questionário: uma vez que o questionário tinha sido já
consensualizado, coube a JustaPaz a tarefa de imprimi-lo e multiplicá-lo para que fosse
administrado nas 3 províncias previamente indicadas.
• Viagem e administração do questionário: dois técnicos da Justa Paz deslocaram-se a cada uma
das províncias e na companhia dos assessores da Health Focus dirigiram-se aos distritos e escolas
que tinham sido previamente seleccionadas. A Health Focus em coordenação com os seus pontos
focais junto das Direcções Provinciais de Educação e Desenvolvimento Humano e dos Serviços
Distritais de Educação Juventude e Tecnologia tinha previamente avisado as escolas para que
ﬁcassem a espera dos pesquisadores numa data e hora combinada. Chegados a cada uma das
escolas, o processo iniciava com a apresentação junto à direcção do estabelecimento de ensino e
posterior concentração dos professores em uma sala. Reunidos com os professores, os
pesquisadores se apresentavam e explicavam os propósitos do inquérito, bem como faziam
entender aos professores o procedimento que devia ser seguido no processo de preenchimento,
incluindo a contagem dos presentes para se certiﬁcar o número exacto dos mesmos. Uma das
coisas que se destacava era que os inquiridos não deviam escrever seus nomes, bastando apenas a
indicação do seu género, o nome da escola, a data e que depois podiam prosseguir com o
questionário. Quando todos os professores concluíssem, cada um dobrava o seu inquérito e o
depositava num espaço previamente preparado pelos pesquisadores.
• Contagem, análise e interpretação dos dados: o processo de contagem foi feito manualmente e os
dados obtidos eram introduzidos numa planilha excel para facilitar a sua análise e posterior
interpretação.
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RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO
Para efeito da recolha de informação, os inquiridores visitaram as escolas pré-seleccionadas em vários
distritos das províncias de Sofala, Manica e Inhambane. A província de Sofala foi a primeira a acolher os
pesquisadores e estes trabalharam sucessivamente nos distritos (cidade) de Beira, Dondo e Nhamatanda.
No distrito da Beira, foram inqueridos 60 professores e 72 professoras, totalizando 132 pessoas. Estes
professores estão enquadrados nas escolas abaixo arroladas:
• EPC Eduardo Mondlane
• EPC Amílcar Cabral,
• EPC 12 de Outubro;
• IFP da Manga e;
• Escola secundaria da Ponta-Gea.

Professores da Escola Secundaria da Ponta-Geia (cidade da Beira)
Em Dondo, foram inquiridas 106 pessoas, sendo 64 mulheres e 42 homens. Importa nos dados de Dondo,
realçar que para além das escolas em que o MINEDH implementou as suas actividades com apoio da HF,
foi inclusa uma escola de controlo. A inclusão desta, neste caso a EPC de Mandruze, visava ter elementos
comparativos, entre as escolas beneﬁciárias e a não beneﬁciada pelas actividades. Se excluirmos os dados
de Mandruze, teremos para Dondo, 78 inquiridos, dos quais 49 são mulheres e 29 são homens, todos eles
enquadrados nas escolas abaixo:
• EPC 7 de Abril;
• EPC Eduardo Mondlane e;
• Escola Secundaria de Dondo
Ainda na província de Sofala, foi também escalado o distrito de Nhamatanda.
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Neste distrito foram comtemplados 60 professores, sendo 40 mulheres e 20 homens. Os professores de
ʼ
Nhamatanda eram provenientes de várias escolas, mas que estavam agrupadas em duas ZIP s,
nomeadamente:
• EPC Heróis Moçambicanos e;
• EPC Metuchira Empresa
Na província de Manica, que foi a segunda a ser escalada para efeitos de recolha de dados, trabalhou-se nos
distritos (cidade) de Chimoio e de Gondola. Em Chimoio foram inquiridos 193 pessoas, onde 69 são
mulheres e 124 homens. Importa destacar o facto de que nos totais arrolados acima, se incluiu 76
funcionários (não professores) afectos aos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia
(SDEJT), onde 19 são mulheres e 57 homens. Os restantes 117, onde 50 são mulheres e 67 homens foram
inquiridos em várias escolas da cidade, segundo se mostra abaixo:
• ADPP (IFP) Chimoio
• EPC formigas do Futuro
• EPC 7 de Abril
• Escola Secundaria 7 de Abril
• Escola Secundaria Paulo Samuel Kankhomba
No distrito de Gondola, foram inquiridos 91 professores. Dos quais, 62 eram mulheres. Em Gondola, tal
como sucedeu em Dondo a pesquisa incluiu uma escola que não beneﬁciou do programa. Assim, foi
visitada a EPC de Mussundza e inquiridos 10 professores, dos quais 4 mulheres e 6 homens. Os restantes
professores de Gondola foram encontrados nas seguintes escolas:
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• Escola Secundária Macombe
• Escola Secundária Josina Machel e
• EPC 1° de Maio.
A recolha de dados terminou na província de Inhambane, onde foram inquiridos professores dos distritos
de Homoíne, Cidades da Maxixe e de Inhambane. Em Homoíne foram inquiridos 109 professores, dos
quais 29 são da escola do grupo de comparação ( EPC de Pembe).

Os restantes 80 (39 mulheres e 41 homens) foram inquiridos nas ZIP e Escolas abaixo arroladas:
• ZIP de Malaice
• EPC de Chinginguiri
• Instituto Médio Agrário de Nhamussua.
Na cidade da Maxixe foram inquiridos 115 pessoas, das quais 70 são professores (sendo 38 mulheres
e 32 homens) e 45 são funcionários (não professores) afectos aos SDEJT e a algumas escolas. Os
70 professores foram inquiridos em ZIPs e escolas seguintes:
• ZIP de Mabil
• Escola Secundaria 29 de Setembro;
• IFP de Chicuque
• EPC Nhapata de Palha
O último distrito contemplado foi o da cidade de Inhambane em que foram inquiridos 110 professores,
onde 74 são professoras e 36 professores, provenientes das ZIPs de:
• EPC de Conguiane
• EPC de Nhampossa e
• EPC 3° Congresso
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No projecto, se esperava inquirir 750 pessoas distribuídas, equitativamente pelas 3 províncias e que 50%
dos inqueridos deveriam ser mulheres e a outra metade, ser de homens. No entanto, no terreno foram
inqueridas mais 166 pessoas para além do previsto. A província de Sofala superou a meta por mais de 19%,
Manica 13% e Inhambane 33% do previsto.
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
A análise e interpretação dos dados do inquérito serão feitas, pergunta por pergunta, partindo da primeira
à última. Na análise em cada pergunta, seguiremos uma ordem que consistirá em examinar as respostas
dos professores das escolas em que o programa foi implementado.
Serão também analisadas as respostas das escolas do grupo de controlo e por ﬁm, a interpretação das
respostas dadas pelo Pessoal Técnico Administrativo (PTA).
•
Análise da questão 1
Você é: Mulher ( ), Homem ( ).
Você é: Professor/a ( ), Funcionário/Pessoal Técnico e administrativo ( ).
O inquérito administrado era composto por 7 perguntas, sendo que a primeira visava saber se a pessoa
inquirida seria uma mulher ou um homem. Na base da análise das respostas obtidas, conclui-se que foram
inquiridas nas 3 províncias 916 pessoas, sendo que 507 e 409 homens

Quadro 1: Resumo das pessoas inqueridas por categorias

Se olharmos a contribuição no total de inquiridos por província, constatamos que Sofala participou com
298, Manica contribuiu com 284 e na província de Inhambane foram inquiridas 334 pessoas.

Quadro 2: Contribuição de inqueridos por província

•

Análise da questão 2
Já participou de um debate sobre HIV e doenças crónicas? Sim ( ), Não ( )
Quando? 2014 ( ), 2015 ( ), 2016 ( )
A questão número 2 procurava saber se o inquirido teria alguma vez participado de um debate sobre HIV ou
doenças crónicas. Na base das respostas obtidas, nas escolas em que o programa foi implementado, constase que dos 728 professores apenas 17.86% (130) é que respondeu negativamente à esta questão. Por outro
lado, 82.14% (598) dos inquiridos naquelas escolas diz ter participado. Dos que dizem ter participado,
49.59% (361) são mulheres e 32.55% (237) são homens.
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Quadro 3: Professores de escolas onde o programa foi implementado (Debate)

inquiridos naquelas escolas, 68.66% (46) dizem não ter participado e 31.34% (21) dizem ter participado
em debates.

Quadro 4: Professores das escolas do grupo de controlo (Debate)

Foi ainda inquirido o PTA do sector de educação num total de 121 e ai também, notou-se que 12.40% (15)
nunca participaram de um debate, enquanto 87.60% (106) dizem ter participado de debates.
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Quadro 5: Pessoal Técnico e Administrativo (Debate)

•

Análise da questão 3

Já participou de numa feira de saúde? Sim ( ), Não ( ).
Quando? 2014 ( ), 2015 ( ), 2016 ( )

A terceira questão procurava saber se o inquirido já teria participado de uma feira de saúde. As respostas
dadas pelos professores em escolas em que o programa foi implementado, levam-nos a concluir que 32.01%
(233) nunca tomaram parte de uma feira e em contrapartida, 67.99% (495) dizem ter participado. Dos que
respondem positivamente, 39.70% (289) são mulheres e 28.30% (206) são homens.

Quadro 6: Professores de escolas onde o programa foi implementado (Feira de saúde)

Nas escolas do grupo de controlo, 59.70% (40) dizem não ter participado em feiras, enquanto 40.30% (27)
diz ter já participado em feiras de saúde.

10

Quadro 7: Professores das escolas do grupo de controlo (Feira de saúde)

Quanto ao PTA, notamos que 21.49% (26) dos inquiridos dizem não ter participado de feiras e por outro
lado, 78.51% (95) respondem positivamente.

Quadro 8: Pessoal Técnico e Administrativo (Feira de saúde)
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Alunas da EPC Nhampossa

A questão 4 estava subdividida em 3, sendo que a primeira parte se referia a diabete, a segunda
versava sobre tuberculose e última sobre cancro.
Relativamente a diabete, o quadro resumo das respostas dos professores das escolas em que o programa foi
implementado mostra que até 57.28% (417) dos inqueridos não conhece o seu estado, enquanto que
42.03% (306) dos inquiridos diz não padecer desta doença crónica e apenas, 0.69% (5) dos inqueridos é
que dizem sofrer de diabete.
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Quadro 9: Professores de escolas onde o programa foi implementado (Diabete)

Quadro 10: Professores das escolas do grupo de controlo (Diabetes)
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Quadro 11: Pessoal Técnico e Administrativo (Diabete)

No tocante ao PTA, os dados revelam que até 61.16% não conhecem o seu estado e 34.71% (42)
dizem não padecer de diabete e somente 4.13% (5) dos inquiridos é que aﬁrma ter diabete.
Ainda na questão número quatro, o questionário procurava saber se o inquirido era ou não tuberculoso e,
nas escolas em que o programa foi implementado, notou-se que 34.75% (253) não conhecem o seu estado,
64.42% (469) dizem não ter a doença e apenas 0.82% (6) é que dizem padecer desta doença.

Quadro 12: Professores de escolas onde o programa foi implementado (Tuberculose)
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Nas escolas do grupo de controlo a percentagem dos que não conhecem o seu estado é de 53.73% (36),
enquanto que 44.78% (30) dizem não ter a doença e os restantes 1.49% (1) é que aﬁrmam sofrer desta
doença crónico.

Quadro 13: Professores das escolas do grupo de controlo (Tuberculose)

No tratamento de dados referentes ao PTA, o quadro resumo indica que 54,55% (66) dos inquiridos
não sabem se padecem ou não de tuberculose. Mas 41.32% (50) dos inquiridos dizem não ter a doença
e os restantes 4.13% (5) aﬁrmam ter a doença de tuberculose em seus organismos

Quadro 14: Pessoal Técnico e Administrativo (Tuberculose)

A última doença crónica de que se perguntava na questão 4, é o cancro. E relativamente a esta doença e nas
escolas em que o programa foi implementado, os dados indicam que 54.67% (398) dos inquiridos dizem não
saber se tem ou não a doença. Por outro lado, 44.78% (326) dizem não ter cancro e apenas 0.55% (4) é que
aﬁrmar sofrer de cancro.
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Quadro 15: Professores de escolas onde o programa foi implementado (Cancro)

Ainda no tocante ao cancro, mas desta vez, nas escolas do grupo de controlo, notou-se que 79.10% (53)
dizem desconhecer o seu estado, 20.90% (14) dizem não ter cancro e nenhum diz estar com a doença.

Quadro 16: Professores das escolas do grupo de controlo (Cancro)

Ainda sobre o cancro, até 63.64% (77) dos membros do corpo Técnico e Administrativo aﬁrmam
desconhecer o seu estado e todos os restantes 36.36% (44) dos inquiridos dizem não padecer desta
enfermidade.
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Quadro 17: Pessoal Técnico e Administrativo (Cancro)

•
Análise da questão 5:
Nos últimos 12 meses, terá feito teste de HIV? Sim ( ), Não ( )
Quantas vezes? Uma vez ( ), Duas vezes ( ), Mais de duas vezes ( )
A questão 5 do questionário procurava saber do inquirido se teria nos últimos 12 meses feito ou não o teste
de HIV. A questão procurava ainda saber o número de vezes em que o inquirido teria- se submetido ao teste,
se uma vez, se duas vezes ou se mais de duas vezes.
Dos 728 professores das escolas em que o programa foi implementado, até 29.40% (214) dizem não ter
feito o teste. Por outro lado, 70.60% (514) dizem ter-se sujeitado ao teste e destes que dizem ter realizado a
testagem, 25.96% (189) são professores do sexo masculino e os restantes 44.64% (325) são mulheres.

Quadro 18: Professores de escolas onde o programa foi implementado (Teste de HIV)

Relativamente às escolas do grupo de controlo, o resultado da sistematização dos dados indica que 40.30%
(27) dizem não ter feito o teste, enquanto os restantes 57.70% (40) aﬁrmam ter testado. Dos que
responderam positivamente a questão, 20.90% (14) são homens e os restantes 38.81% (26) são mulheres.
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Quadro 19: Professores das escolas do grupo de controlo (Teste de HIV)

A adesão ao teste de HIV foi também avaliada nos PTA e aqui constatamos que 27.27% (33) dos
inquiridos dizem não ter feito o teste e em contrapartida 72.73% (88) dizem ter feito teste de HIV nos
últimos 12 meses.

Quadro 20: Pessoal Técnico e Administrativo (Teste de HIV)

•

Análise da questão 6:

Nos últimos 12 meses, teve relações sexuais que não fossem com seu/sua parceira habitual? Sim ( ),
Não ( )
Na questão numero 6, se perguntava se o inquirido, nos últimos 12 meses, teria tido relações sexuais com
alguém que não fosse seu parceiro habitual. E as respostas dos professores das escolas em que o programa
de HIV no local de trabalho operou, indicam que até 74.31% (541) dos inquiridos dizem não ter tido
relações sexuais ocasionais. No entanto, 25.69% (187) das pessoas, das quais, 17.31% (126) homens e
8.38% (61) mulheres dizem ter tido relações extraconjugais.
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Quadro 21: Professores de escolas onde o programa foi implementado
(relações sexuais ocasionais)

Por outro lado, nas 3 escolas do grupo de controlo, a taxa média dos que dizem não ter tido relações sexuais
extraconjugais é de 53.73% (36) contra 46.27% (31) dos que aﬁrmam terem tido relações sexuais
ocasionais, ao longo do período em análise.

Quadro 22: Professores das escolas do grupo de controlo (relações sexuais
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Relativamente ao PTA, a taxa de respostas negativas em relações a questão colocada situa-se nos 57.02%
(69) entre homens e mulheres. Por outro lado, 42.98% (52) dizem ter tido casos sexuais extraconjugais.
Destes, últimos, 38.02% (46) são homens e 4.96% (6) são mulheres.

Quadro 23: Pessoal Técnico e Administrativo (Relações sexuais ocasionais)

•

Análise da questão 7: Nas relações ocasionais ou com parceiro não regular, tem usado
preservativo? Sim ( ), Não ( )
A questão número 7 e última do inquérito procurava saber se nas relações ocasionais, o inquirido, usava ou
não preservativo. Nas escolas em que o programa de HIV no local de trabalho foi implementado, dos 728
professores inquiridas, 34.34% (250) dos inquiridos optou por não responder a esta questão. Mas dos que
responderam, 4.40% (32) diz não usar preservativo e os restantes, 52.88% (385) aﬁrmam usar
preservativo nas relações ocasionais. E destes que respondem positivamente, 27.88% (203) são homens e
25% (182) são mulheres.

Quadro 24:Professores de escolas onde o pograma foi implemetado(uso do preservativo
Sim(uso preservativo)

Sofala
Sofala

Beira
Dondo

Sofala

Nhamatanda

Sofala
Manica
Sofala

Subtotal 1

Total

60 11 18.33%
270 64 23.70%

Não respondeu

38 28.79% 62 46.97%
21 26.92% 50 64.10%

9 6.82%
11 14.10%

9 6.82%
6 7.69%

9 6.92%
6 7.69%

39 29.55%
9 11.54%

13 9.85%
2 256%

52 39.39%
11 14.10%

11 18.33%

22 36.67%

2 3.33%

0 0.00%

0 0.00%

27 45.00%

9 15.00%

36 60.00%

70 25.93% 134 49.63%

22 8.15%

15 5.56%

15 5.56%

75 27.78%

24 8.89%

99 36.67%

Chimoio

117 17 14.53%

39 33.33%

56 47.86%

11 9.40%

6 5.13%

6 5.13%

22 18.80%

22 18.80%

44 37.61%

Gondola

81 20 24.69%

15 18.52%

35 43.21%

9 11.11%

1 1.23%

1 1.23%

29 35.80%

7 8.64%

36 44.44%

198 37 18.69%

54 27.27%

91 45.96%

20 10.10%

7 3.54%

7 3.54%

51 25.76%

29 14.65%

80 40.40%

70 21 30.00%

30 42.86%

51 72.86%

8 11.43%

2 2.86%

2 286%

9 12.86%

0 0.00%

9 12.86%

Homoine

80 19 23.75%

34 42.50%

53 66.25%

3 3.75%

4 5.00%

4 5.00%

15 18.75%

5 6.25%

20 25.00%

C.Inhambane

110 41 37.27%

15 13.64%

56 50.91%

8 7.27%

4 3.64%

4 3.64%

40 36.36%

2 1.82%

42 38.18%

260 81 31.15%

79 30.38% 160 61.54%

19 7.31%

10 3.85%

10 3.85%

64 24.62%

7 2.69%

71 27.31%

728 182 25.00%

203 27.88% 385 52.88%

61 8.38%

324.40% 32 4.40%

190 26.10

60 8.24%

250 34.34%

Subtotal 2

Inhambane Maxixe

Sofala

132 24 18.18%
78 29 37.18%

Não(não uso preservativo)

Subtotal 3

No que se refere às escolas do grupo de controlo, os dados mostram que 14.93% (10) dos inquiridos não
respondeu ao questionário, 26.87 (18) não usam preservativo e os restantes 58.21% (39) dizem usar
preservativo nas relações extraconjugais.
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Quadro 25 : Professores de escolas do grupo de controlo(uso de preservativo)

No que diz respeito ao Pessoal Técnico e Administrativo (PTA), a análise dos dados da pesquisa leva-nos a
concluir que 20.66% (25) dos inquiridos não respondeu ao inquérito. Mas outros 20.66% (25) dizem não
usar preservativo, mesmo se envolvendo sexualmente com parceiros não regulares e, por ultimo, 58.68%
(71) dizem usar preservativo.

Quadro 26: Pessoal Técnico e Administrativo (uso do preservativo)
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ANÁLISE COMPARATIVA
Neste ponto nos propomos a proceder a análise dos dados tendo em conta dois factos, nomeadamente: (a)
relação entre a participação nos debates sobre HIV e a realização do teste de HIV. E ainda, (b) a evolução
entre o estudo de base, de 2014, e o actual estudo de meio-termo.
Há que sublinhar, porém, que esta análise será apenas feita tendo em conta, os professores das escolas em
que o programa de HIV no local de trabalho foi implementado
• Relação entre a participação nos debates sobre HIV e a realização do teste de HIV
O quadro comparativo indica haver uma relação directa entre a participação nos debates e a consequente
realização de teste. Sem, contudo, pretender excluir os outros factores que podem ter inﬂuenciado na
tomada da decisão de realização de teste por parte dos inquiridos. Dos 361 professoras que dizem ter
participado dos debates, 323 (89.47%) aﬁrmaram ter- se submetido ao teste de HIV nos últimos 12 meses e
por outro lado, dos 237 professores que participaram dos debates, 189 (79.75%) dizem ter feito teste de HIV.

Quadro 27: Relação entre participação de professores em debates e a realização de teste
de HIV
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• Evolução entre estudo de base (2014) e o estudo de meio-termo (2016)
Em 2014, o programa de HIV no local de trabalho realizou um estudo que visava o estabelecimento de uma
linha de base a partir da qual se iria desenhar ou estabelecer novos indicadores de modo a poder medir a
evolução e o impacto das suas acções no terreno. O estudo olhava uma série de aspectos, nomeadamente a
diabetes, a tuberculose, o cancro, a aderência ao teste de HIV, as relações sexuais com parceiros não
regulares e o uso do preservativo.
Relativamente a diabetes, em 2014 cerca de 1.67% dos inquiridos dizia padecer de diabetes e em 2016, os
que aﬁrmam ter a doença correspondem a 0.70%. Estes dados indica que houve uma redução em 0.97% de
casos.

Quadro 28: Comparação de dados de 2014 e 2016 (diabetes)

Relativamente a tuberculose, até 1.33% do total dos inquiridos em 2014 aﬁrmaram padecer desta
doença, enquanto em 2016, apenas 0.78% é que responderam positivamente. Aqui também nota-se uma
redução em 0.54% de doentes de tuberculose.
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Quadro 29: Comparação de dados de 2014 e 2016 (tuberculose)

No tocante a cancro, em 2014 tivemos, do total dos inquiridos, 2.18% e em 2016 obtivemos 0.55% dos que
aﬁrmaram padecer desta doença. Quanto as mulheres, tivemos em 2014, um total de 0.72% contra 0.41%
de obtidos em 2016. Relativamente aos homens, em 2014 tivemos 1.46%, contra 0.14 de 2016. No computo
geral, há aqui também uma redução em até 1.63% de casos conhecido de cancro por parte dos professores
das escolas em que o programa, HIV no local de trabalho, foi implementado.

Quadro 30: Comparação de dados de 2014 e 2015 (cancro)

O outro aspecto que foi analisado, tinha que ver com a realização de teste de HIV e em 2014, cerca de
53.33% tinham feito o teste, e em 2016, registamos 70.60%. Em 2014, tivemos 21.52% de mulheres e
31.81% de homens. No entanto, em 2016 registamos 44.64% de mulheres, contra 25.86% de homens que
aﬁrmaram ter se submetido ao teste de HIV nos últimos 12 meses.
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Quadro 31: Comparação de dados de 2014 e 2016 (realização de teste de HIV)

Relativamente a relações sexuais com parceiros não regular a comparação dos dois estudos, levou-nos a
constatar que do total dos inquiridos em 2014, até 23.50% e 26.34% em 2016 aﬁrmaram ter tido casos
extraconjugais. Do ponto de vista do género, 4.13% em 2014 e 8.38% em 2016 de mulheres responderam
positivamente. Enquanto nos homens, tivemos em 2014 cerca de 19.36% e em 2016, cerca de 17.31%.

Quadro 32: Comparação de dados de 2014 e 2016 (relações com parceiro não regular)

Quanto ao uso do preservativo constatamos que em 2014 cerca de 68.25% aﬁrmavam usar preservativo e
em 2016, até 52.88% respondiam positivamente. Este dado leva-nos a concluir que houve uma redução
de cerca 15.37% de pessoas que quando se envolvem em relações sexuais ocasionais têm o cuidado de
usar preservativo.

26

Quadro 33: Comparação de dados de 2014 e 2016 (uso de preservativo)
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A
METODOLOGIA DO ESTUDO DO MEIO-TERMO

•

•

•

•

Os termos de referência previam 750 pessoas a inquirir, mas no terreno foi possível entrevistar 916 e
este incremento de cerca de 156 pessoas permitiu alargar o ângulo de análise o que conduziu a
obtenção de uma imagem relativamente maior da realidade estudada.
Dos 728 professores inquiridos e que se acham ligados à escolas em que o programa foi implementado,
514 referem ter aderido ao teste de HIV nos últimos 12 meses, o que corresponde a 70.60% de
professores conhecedores do seu estado serológico.
Uma das actividades principais do programa é a realização de debates sobre prevenção de HIV e do
total dos 237 professores que tomaram parte dos mesmos, 79.75% diz ter se aderido ao teste. Enquanto
que das 361 professoras que tomaram parte dos debates, 89.47% diz ter feito teste de HIV nos últimos
12 meses. Este dado indica que há uma relação directa entre participação dos debates e a consequente
realização do teste. Sendo de se recomendar a continuidade desta actividade.
Em 2014, o estudo de base indicava que apenas 53.33% dos inqueridos diziam ter se submetido ao teste
de HIV e no actual estudo, encontramos 70.60% e isto representa um incremento positivo de 17,27%.
Desde dado podemos concluir que o programa tem tido um impacto positivo no seio dos seus
beneﬁciários.
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