
Enquanto que a grande maioria das pessoas sabe que uma 
pessoa que aparenta boa saúde pode ter o VIH, e que 
não se pode contrair o VIH compartilhando alimentos 
com uma pessoa infectada, apenas a metade sabe que o 
vírus da SIDA não pode ser transmitido pelas picadas do 
mosquito.

Prevalência do VIH, conhecimento sobre o VIH e comportamento
Resultados do Segundo Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-II), 2005

Durante o Segundo Inquérito Demográfico e de Saúde 
Reprodutiva (IDSR-II, 2005) cerca de 5500 homens e 
mulheres realizaram o teste do VIH. O IDSR-II mostrou 
que 0,8 por cento dos cabo-verdianos de 15-49 anos es-
tão infectados pelo VIH-1 ou VIH-2.  A prevalência do 
VIH-1 é de 0,4%. 

A prevalência do VIH-1 entre os homens é superior em 
quase todas as idades. Tanto para os homens como para 
as mulheres, a prevalência do VIH-1 atinge o seu máximo 
nas idades de 25-29 anos.

A prevalência do VIH é mais elevada entre os homens 
(1,1%) do que entre as mulheres (0,4%). A prevalência 
é ligeiramente superior no meio urbano do que no meio 
rural (0,9% contra 0,6%).  

Embora quase todos os homens e mulheres sabem que 
podem reduzir os riscos de contrair o VIH através do 
uso do preservativo, apenas metade considera que a 
abstinência de relações sexuais reduz os riscos e a maioria 
considera que reduz o risco limitando as relações sexuais 
a um único parceiro não infectado e fiel.
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A prevalência do VIH-1 é apenas de 0,4%. O VIH-1 é 
mais frequente entre os homens do que entre as mulheres 
e mais comum no meio urbano do que rural.
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Em todas as idades os homens têm taxas de prevalên-
cia do VIH mais elevadas. Nas mulheres, a taxa máxima 
regista-se no grupo etário de 25-29 anos, enquanto que 
nos homens atinge um máximo de 5% aos 45-49 anos.
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Para informações adicionais acerca dos resultados do 
Inquérito Demográfico e de Saúde, 2005, contactar:

O IDSR-II foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e 
pelo Ministério da Saúde, com a assistência técnica da Macro 
Internacional Inc. O IDSR-II foi financiado pelo Governo de 
Cabo Verde, CCS-SIDA, Cooperação Portuguesa, Sistema das 
NU.

Em Cabo Verde:
Instituto Nacional de Estatística 
Av. Amílcar Cabral, CP 116 Plateau Praia, Cabo Verde
Telefone: (238) 261 38 27
Fax: (238) 261 1656
E-mail: inecv@ine.gov.cv 
Internet: www.ine.cv

Ministério da Saúde
Serviço de Vigilância Epidemiológica
Palácio do Governo, C P. 47, Praia, Cabo Verde
Telefone: (238) 261 01 61/ (238) 2 61 01 16
Fax : (238) 261 01 25 

Nos EU:
MEASURE DHS
Macro International Inc
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
Internet: www.measuredhs.com

Metodologia e taxa de resposta:
A prevalência do VIH foi obtida a partir de uma amostra de sangue seco 
recolhida mediante picada no dedo (Dried Blood Sample) após consen-
timento esclarecido de mulheres de 15-49 anos e homens de 15-59 anos. 
Das 6699 pessoas elegíveis para o inquérito (3351 mulheres de 15-49 
anos e 3348 homens de 15-59 anos), 88 porcento das mulheres e 79 por-
cento dos homens deram sangue.
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Praticamente metade das jovens mulheres e mais de seis 
jovens homens em cada dez tiveram relações sexuais pré 
maritais no ano anterior ao inquérito. Mais de metade 
desses jovens usou um preservativo da última vez que teve 
relações sexuais.

Prevalência do VIH, 

conhecimento sobre o 

VIH e comportamento

 

Somente 13 porcento das mulheres que tiveram filhos nos 
dois anos anteriores ao inquérito, fizeram um teste de de-
spistagem do VIH e receberam o resultado.
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