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O quinto Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS5) da Guiné-Bissau foi realizado em 2014 pelo Ministério da 
Economia e Finanças, através da Direcção Geral do Plano/Instituto Nacional de Estatística (INE), no âmbito do 
programa global MICS. Foi concedido apoio técnico pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O 
UNICEF junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo das Nações 
Unidas para População (UNFPA), PLAN Guiné-Bissau e IPHD, concederam apoio financeiro e logístico. 
 

O programa global MICS foi desenvolvido pela UNICEF nos anos 90 como um programa internacional de 
inquérito aos agregados familiares para recolher dados internacionalmente comparáveis numa vasta gama de 
indicadores sobre a situação das crianças e das mulheres. O inquérito MICS mede indicadores chave que 
permitem aos países dispor de dados para utilização em políticas e programas e monitorizar os progressos a 
nível dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) e de outros compromissos internacionais. No 
caso específico da Guiné-Bissau, o MICS visa igualmente actualizar a base de dados sobre os indicadores para 
diferentes utilizadores, sobretudo para elaboração e seguimento da implementação de políticas e programas 
de desenvolvimento nacional. 
 

O objectivo deste relatório é facilitar a divulgação oportuna e o uso dos resultados do Inquérito aos 
Indicadores Múltiplos (MICS5) da Guiné-Bissau antes da publicação das tabelas completas e do relatório final 
do inquérito que conterá informações detalhadas sobre todas as constatações do inquérito por várias 
características demográficas, sociais, económicas e culturais. Espera-se publicar o relatório final no segundo 
trimestre de 2015. 
 

Não se espera que os resultados apresentados neste relatório mudem e são considerados finais. Para mais 
informações sobre indicadores e a análise realizada no relatório final completo, consulte mics.unicef.org e 
childinfo.org. 
 

 

Citação sugerida: 
Ministério da Economia e Finanças, Direcção Geral do Plano Instituto Nacional de Estatística (INE). 2015. 
Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS) 2014, Principais Resultados. Bissau, Guiné-Bissau: Ministério da 
Economia e Finanças, Direcção Geral do Plano Instituto Nacional de Estatística (INE). 
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INQUÉRITO AOS INDICADORES MÚLTIPLOS DA GUINÉ-
BISSAU (MICS5) EM POUCAS PALAVRAS 
 

Implementação do inquérito 
Base de amostragem 

 
- Actualizada 

RGPH-2009 
 

Novembro de 2013 

Questionários Agregado  
Mulhere (idade 15-49) 
Homens (idade 15-49) 

Crianças <5 anos 

Formação do 
entrevistador 

Fevereiro-Março de 2014 Trabalho de campo Março-Julho de 2014 

Amostra do inquérito:    

Agregados familiares 
- Seleccionados 
- Ocupados 
- Entrevistados 
- Taxa de resposta (Percentagem) 

 
6820 
6685 
6601 
98,7 

Crianças menores de 5 anos 
- Elegíveis 
- Mães/ educadoras entrevistadas 
- Taxa de resposta (Percentagem) 
 

 
7688 
7573 
98,5 

 

Mulheres: 
- Elegíveis para entrevistas 
- Entrevistadas 
- Taxa de resposta (Percentagem) 

 
10744 
10234 

95,3 

Homens: 
- Elegíveis para entrevistas 
- Entrevistados 
- Taxa de resposta (Percentagem) 

 
4620 
4232 
91,6 

 

População do inquérito  
Tamanho médio do agregado 7,3 Percentagem da população a viver em 

- Meio urbano 
- Meio rural 
Região: 
- Tombali 
- Quinara 
- Oio 
- Biombo 
- Bolama/Bijagós 
- Bafata 
- Gabú 
- Cacheu 
- SAB 

 
44,0 
56,0 

 
6,7 
3,8 

16,7 
7,1 
2,2 

11,1 
11,5 
10,1 
30,8 

Percentagem da população com menos 
de: 
- 5 anos de idade 
- 18 anos de idade 

 
 

15,8 
49,6 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos 
com pelo menos um nado-vivo nos 
últimos 2 anos 

 
 

29,7 
  

 

Características do Alojamento   Bens dos agregados ou pessoais  
Percentagem de agregados familiares 
com: 
- Electricidade 
- Material acabado no piso/chão 
- Material acabado na cobertura 
- Material acabado nas paredes 

externas 

 
 

17,2 
42,3 
75,8 
10,5 

 Percentagem de agregados familiares 
que têm: 
- Um televisor 
- Geleira/arca 
- Terras agrícolas 
- Animais da fazenda (pecuária) 

 
 

24,2 
10,4 
65,5 
65,9 

Número médio de pessoas por quarto 
usado para dormir: 

2,48  Percentagem de agregados familiares 
em que pelo menos um membro tem 
ou possui um: 
- Telemóvel 
- Carro ou carinha 

 
 
 

91,0 
5,9 
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MORTALIDADE DAS CRIANCAS  
 
 

Mortalidade das crianças 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição ValorA 

1.1  Taxa de mortalidade 
neonatal 

Probabilidade de falecer no primeiro mês de vida 36 

1.2 ODM 4.2 Taxa de mortalidade 
infantil 

Probabilidade de falecer entre o nascimento e o primeiro 
aniversário 

55 

1.3  Taxa de mortalidade pós-
neonatal 

Diferença entre taxas de mortalidade infantil e neonatal 20 

1.4  Taxa de mortalidade 
juvenil 

Probabilidade de falecer entre o primeiro e o quinto 
aniversário 

35 

1.5 ODM 4.1 Taxa de mortalidade 
infanto-juvenil 

Probabilidade de falecer entre o nascimento e o quinto 
aniversário 

89 

A Os valores do indicador são por 1000 nados-vivos e referem-se ao período de cinco anos antes do inquérito 

 
 

Figura  1:  Taxas  de  mortal idade  das  cr ianças ,  MICS5,  2014  
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NUTRIÇÃO 
 

Estado nutricionali 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
2.1a 
2.1b 

ODM 1.8 Prevalência de 
insuficiência ponderal 
(a)  Moderada e grave 
(b) Grave 

Percentagem de crianças <de 5 anos que estão abaixo de 
(a) desvios padrão -2 (moderada e grave) 
(b) desvios padrão -3 (grave) 
da mediana peso para idade do padrão da OMS 

 
17,0 

3,6 

2.2a 
2.2b 

 
 

Prevalência de atraso no 
crescimento 
(a)  Moderada e grave 
(b) Grave 

Percentagem de crianças <de 5 anos que estão abaixo de 
(a) desvios padrão -2 (moderada e grave) 
(b) desvios padrão -3 (grave) 
da mediana altura para idade do padrão da OMS 

 
27,6 

8,2 

2.3a 
2.3b 

 
 

Prevalência de 
emagrecimento 
(a)  Moderada e grave 
(b) Grave 

Percentagem de crianças <de 5 anos que estão abaixo de 
(a) desvios padrão -2 (moderada e grave) 
(b) desvios padrão -3 (grave) 
da mediana peso para altura do padrão da OMS 

 
6,0 
1,4 

2.3c  Prevalência de excesso de 
peso 

Percentagem de crianças <de 5 anos que estão acima de 
desvios padrão 2 da mediana peso para altura do padrão da 
OMS 

2,3 

 
 

Figura  2:  Cr ianças  meno res  de  5  anos  com insuf ic iência  
ponderal ,  atraso no  cr esc imento,  emagr ecimento  e  ex cesso  
de  peso  (moderado e  grave) ,  MICS5,  2014 
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Aleitamento e alimentação na pequena infância  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

2.5 Crianças amamentadas Percentagem de mulheres com um nado-vivo nos últimos 2 
anos que amamentaram o seu último filho nado-vivo em 
qualquer altura 

98,0 

2.6 Início precoce da 
amamentação 

Percentagem de mulheres com um nado-vivo nos últimos 2 
anos que amamentaram o seu último recém-nascido dentro 
de uma hora após o nascimento 

33,7 

2.7 Aleitamento exclusivo até 
aos 6 meses 

Percentagem de crianças com menos de 6 meses que foram 
exclusivamente amamentadasii 

52,5 

2.8 Aleitamento predominante 
até aos 6 meses 

Percentagem de crianças com menos de 6 meses que 
tomaram leite materno como fonte predominante de 
alimentaçãoiii durante o dia anterior 

85,3 

2.9 Aleitamento continuado ao 
1 ano 

Percentagem de crianças de 12-15 meses que tomaram leite 
materno durante o dia anterior 

94,6 

2.10 Aleitamento continuado aos 
2 anos 

Percentagem de crianças de 20-23 meses que tomaram leite 
materno durante o dia anterior 

50,9 

2.11 Duração média do 
aleitamento 

Idade em meses em que 50% das crianças de 0-35 meses de 
idade não receberam leite materno durante o dia anterior 

21,6 

2.12 Aleitamento apropriado 
para a idade 

Percentagem de crianças de 0-23 meses de idade 
amamentadas apropriadamenteiv durante o dia anterior 

66,3 

2.13 Introdução de alimentos 
sólidos, semi-sólidos ou 
moles 

Percentagem de crianças de 6-8 meses que receberam 
alimentos sólidos, semi-sólidos ou moles durante o dia 
anterior 

57,2 

2.14 Frequência de alimentação 
láctea para crianças não 
amamentadas 

Percentagem de crianças não amamentadas de 6-23 meses 
de idade que tomaram pelo menos 2 refeições lácteas no dia 
anterior 

30.0 

2.15 Frequência mínima da 
refeição 

Percentagem de crianças de 6-23 meses que receberam 
alimentos sólidos, semi-sólidos ou moles (mais alimentação 
láctea para crianças não amamentadas) o número mínimo de 
vezesv ou mais durante o dia anterior 

56,7 

2.16 Diversidade alimentar 
mínima 

Percentagem de crianças de 6 – 23 meses que receberam 
alimentos de 4 ou mais grupos alimentaresvi durante o dia 
anterior 

12,7 

2.17a 
2.17b 

Dieta mínima aceitável (a) Percentagem de crianças amamentadas de 6 – 23 meses 
que tiveram pelo menos a diversidade alimentar mínima e a 
frequência mínima da refeição durante o dia anterior 
(b) Percentagem de crianças não amamentadas que tomaram 
pelo menos 2 refeições lácteas e que tiveram pelo menos a 
diversidade alimentar mínima sem incluir as refeições lácteas 
e a frequência mínima da refeição durante o dia anterior 

8,3 
 
 

5,8 

2.18 Alimentação com biberão Percentagem de crianças de 0-23 meses que foram 
alimentadas com um biberão no dia anterior 

13,3 

 

 

 Pouco peso à nascença 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

2.20 Crianças com pouco peso à 
nascença 

Percentagem de mais recentes nados-vivos nos últimos 2 anos 
com peso inferior a 2.500 gramas à nascença 

21,3 

2.21 Crianças pesadas à nascença Percentagem de mais recentes nados-vivos nos últimos 2 anos 
que foram pesados à nascença 

44,7 

Iodização do sal 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

2.19 Consumo de sal iodado Percentagem de agregados com sal contendo 15 partes por 
milhão ou mais de iodato 

8,4 
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SAÚDE DA CRIANÇA 
 

Vacinação 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
3.1  Cobertura da vacinação 

contra a tuberculose 
Percentagem de crianças de 12-23 meses que tomaram a 
vacina BCG antes do seu primeiro aniversário 

90,5 

3.2  Cobertura da vacinação 
contra a pólio 

Percentagem de crianças de 12-23 meses que tomaram a 
terceira dose de vacina OPV (OPV3) antes do seu primeiro 
aniversário 

69,7 

3.3 
3.5 
3.6 

 Cobertura da vacinação 
contra difteria, tosse 
convulsa e tétano (DPT), 
Hepatite B e 
Haemophilus influenzae 
type B (Hib) 

Percentagem de crianças de 12-23 meses que tomaram a 
terceira dose de vacina DPT-HepB-Hib3 antes do seu 
primeiro aniversário 

74,2 

3.4 ODM 4.3 Cobertura da vacinação 
contra o sarampo 

Percentagem de crianças de 12-23 meses que tomaram a 
vacina contra o sarampo antes do seu primeiro 
aniversário 

64,8 

3.7  Cobertura da vacinação 
contra a febre amarela 

Percentagem de crianças de 12-23 meses que tomaram a 
vacina contra a febre amarela antes do seu primeiro 
aniversário 

53,6 

3.8  Cobertura completa da 
vacinação 

Percentagem de crianças de 12-23 meses que tomaram 
todasvii as vacinas recomendadas no calendário antes do 
seu primeiro aniversário 

37,4 

 
F igura  3:  Vacinação  antes  dos  12 meses  de  idade,  MICS5,  2014  
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Toxoide tetânico 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
3.9 Protecção do tétano 

neonatal 
Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-
vivo nos últimos 2 anos que tomaram pelo menos duas 
doses da vacina contra o tétano no intervalo apropriado 
antes do nascimento mais recente 

71,4 

 

Diarreia 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
- Crianças com diarreia Percentagem de crianças menores de 5 anos com diarreia 

nas últimas 2 semanas 
11,9 

3.10 Procura de tratamento 
para diarreia 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com diarreia 
nas últimas 2 semanas para as quais se procurou 
aconselhamento ou tratamento num estabelecimento ou 
profissional da saúde 

46,8 

3.11 Tratamento da diarreia 
com sais de reidratação 
oral (SRO) e zinco 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com diarreia 
nas últimas 2 semanas que receberam SRO e zinco 

16,5 

3.12 Tratamento da diarreia 
com terapia de 
reidratação oral (TRO) e 
continuação de 
alimentação 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com diarreia 
nas últimas 2 semanas que receberam TRO (pacote de 
SRO, líquido SRO pré embalado, líquido caseiro 
recomendado ou mais líquidos) e continuação de 
alimentação durante o episódio de diarreia 

54,6 

 

Sintomas de Infecção Respiratória Aguda (IRA) 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
- Crianças com sintomas 

de IRA  
Percentagem de crianças menores de 5 anos com 
sintomas de IRA nas últimas 2 semanas 

2,5 

3.13 Procura de tratamento 
para crianças com 
sintomas de IRA 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com 
sintomas de IRA nas últimas 2 semanas para as quais se 
procurou aconselhamento ou tratamento num 
estabelecimento ou profissional da saúde 

34,3 

3.14 Tratamento com 
antibiótico para crianças 
com sintomas de IRA 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com 
sintomas de IRA nas últimas 2 semanas que tomaram 
antibióticos 

14,5 
 

 

Uso de combustível sólido 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 

3.15 Uso de combustíveis 
sólidos para cozinhar 

Percentagem de membros do agregado em agregados 
que usam combustíveis sólidos como fonte principal de 
energia doméstica para cozinhar 

98,0 
 

 

Paludismo / Febre 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
-  Crianças com febre Percentagem de crianças menores de 5 anos com febre 

nas últimas 2 semanas  
15,5 

3.16a 
3.16b 

 Disponibilidade no 
agregado de 
mosquiteiros 
impregnados com 
insecticida (MIIs)viii 

Percentagem de agregados familiares com 
(a) pelo menos um MII 
(b) pelo menos um MII para cada duas pessoas 

 
90,1 
43,9 

3.18 ODM 6.7 Crianças menores de 5 
anos que dormiram sob 
um MII 

Percentagem de crianças menores de 5 anos que 
dormiram sob um MII na noite anterior 

80,6 
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Paludismo / Febre 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
3.19  População que dormiu 

sob um MII 
Percentagem de membros do agregado familiar que 
dormiram sob um MII na noite anterior 

75,7 

3.20  Procura de tratamento 
para febre 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com febre 
nas últimas 2 semanas para as quais se procurou 
aconselhamento ou tratamento numa estrutura ou 
profissional da saúde 

51,2 

3.21  Uso de diagnósticos de 
paludismo 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com febre 
nas últimas 2 semanas às quais se tirou sangue de um 
dedo ou do calcanhar para análise do paludismo 

23,3 

3.22 ODM 6.8 Tratamento anti-
palúdico de crianças 
menores de 5 anos 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com febre 
nas últimas 2 semanas que receberam qualquer 
tratamento anti-palúdico 

28,0 

3.23  Terapia combinada 
baseada em 
Artemisinina (ACT) entre 
crianças que receberam 
tratamento anti-
palúdico 

Percentagem de crianças menores de 5 anos com febre 
nas últimas 2 semanas que receberam ACT (ou outro 
tratamento de primeira linha segundo a política nacional) 

47,0 

3.24  Mulheres grávidas que 
dormiram sob um MII 

Percentagem de mulheres grávidas que dormiram sob um 
MII na noite anterior 

79,3 

3.25  Tratamento preventivo 
intermitente do 
paludismo durante a 
gravidez 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos que receberam 
três ou mais doses de SP/Fansidar, das quais pelo menos 
uma foi recebida durante uma consulta pré-natal para 
evitar o paludismo durante a sua última gravidez, que teve 
como resultado um nado-vivo nos últimos 2 anos 

18,6 

 
 

  



  Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS5), 2014 

 Página | 8 

AGUA E SANEAMENTO  
 

Água e saneamento  
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
4.1 ODM 7.8 Uso de fontes 

melhoradas de água 
para beber 

Percentagem de membros do agregado a usar fontes 
melhoradas de água 

74,8 

4.2  Tratamento da água Percentagem de membros dos agregados familiares em 
agregados a usar fontes não melhoradas de água que usam 
um método apropriado de tratamento 

5,1 

4.3 ODM 7.9  Uso de instalação 
sanitárias melhoradas 

Percentagem de membros dos agregados a usar 
instalações sanitárias melhoradas que não são partilhadas 

13,1 

4.4  Eliminação segura das 
fezes da criança 

Percentagem de crianças de 0-2 anos cujas últimas fezes 
foram eliminadas com segurança 

62,6 

4.5  Local para lavar as 
mãos 

Percentagem de agregados familiares com um local 
específico para lavar as mãos onde se encontram água e 
sabão ou outro produto de limpeza 

10,6 

4.6  Disponibilidade de 
sabão ou de outro 
produto de limpeza 

Percentagem de agregados com sabão ou outro produto 
de limpeza 

35,6 

 
 

Figura  4  :  Uso  de fontes  melhoradas  de  água  e  insta lações  
sanitár ias  melhoradas  em meios  urbanos  e  rurais ,   
MICS5,  2014   
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SAÚDE REPRODUTIVA  
 

Contracepção e necessidade não satisfeita  
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
-  Índice Sintético de 

Fecundidade 
Índice Sintético de Fecundidade A para mulheres de 15-49 
anos 

4,9 

5.1 ODM 5.4 Taxa de natalidade dos 
adolescentes 

Taxa específica A de fecundidade para mulheres de 15-19 
anos 

106 

5.2  Gravidez precoce Percentagem de mulheres de 20-24 anos que tiveram pelo 
menos um nado-vivo antes dos 18 anos 

28,3 

5.3 ODM 5.3 Taxa de prevalência 
contraceptiva 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos actualmente 
casadas ou em união que estão a usar (ou cujo parceiro 
está a usar) um método contraceptivo (moderno ou 
tradicional) 

16,0 

5.4  ODM 5.6 Necessidade não 
satisfeita 

Percentagem de mulheres 15-49 actualmente casadas ou 
em união que são férteis e querem espaçar os seus 
nascimentos ou limitar o número de crianças que têm e 
que não estão a fazer a contracepção presentemente 

22,3 

A A taxa de fecundidade por idade específica é definida como o número de nados-vivos de uma mulher numa faixa etária específica 
durante um período especificado, dividido pelo número médio de mulheres nessa faixa etária durante o mesmo período, expresso por 
1.000 mulheres. A taxa específica de fecundidade para as mulheres de 15-49 anos também é designada por taxa de natalidade dos 
adolescentes. 

O índice Sintético de Fecundidade (ISF) é calculado somando as taxas específicas de fecundidade por idade calculada para cada faixa etária 
de 5 anos das mulheres dos 15 aos 49 anos de idade. O ISF indica o número médio de filhos que uma mulher dará à luz antes do fim da sua 
fase reprodutiva (antes dos 50), se prevalecerem as taxas actuais de fecundidade. 

 

 
F igura  5:  Uso  de  contracepção,  MICS5,  2014 
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Saúde materna e do recém-nascido  
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
5.5a 
5.5b 

ODM 5.5 
ODM 5.5 

Cobertura de cuidados pré-
natais 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um 
nado-vivo nos últimos 2 anos que foram atendidas 
durante a última gravidez que resultou em nado-vivo 
(a) por pelo menos uma vez por profissional da saúde 
qualificado 
(b) pelo menos quatro vezes por qualquer fornecidor 
de servico de saude 

 
 
 
 

92,4 
 

64,9 

5.6  Conteúdo dos cuidados pré-
natais 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um 
nado-vivo nos últimos 2 anos a quem mediram a 
tensão arterial e tiraram amostras de urina e sangue 
para análise durante a última gravidez que teve como 
resultado um nado-vivo 

75,8 

5.7 ODM 5.2 Profissional de saúde 
qualificado no parto 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um 
nado-vivo nos últimos 2 anos que foram atendidas por 
profissional de saúde qualificado no mais recente 
nado-vivo 

45,0 

5.8  Partos em estruturas de saúde Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um 
nado-vivo nos últimos 2 anos cujo nado-vivo mais 
recente nasceu numa estrutura de saúde 

44,0 

5.9  Cesariana Percentagem de mulheres de 15-49 anos cujo nado-
vivo mais recente nos últimos 2 anos nasceu por 
cesariana 

3,9 

 

Exames de saúde pós-natais 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
5.10 Estadia pós-parto numa 

estrutura de saúde 
Percentagem de mulheres de 15-49 anos que ficaram 
numa estrutura de saúde durante 12 horas ou mais após 
o parto do seu nado-vivo mais recente nos últimos dois 
anos 

80,5 

5.11 Consulta pós-natal para o 
recém-nascido 

Percentagem de últimos nados-vivos nos últimos 2 anos 
que tiveram um exame de saúde enquanto se 
encontravam na estrutura de saúde ou em casa depois 
do parto ou uma consulta pós-natal dentro de 2 dias 
após o parto 

54,5 

5.12 Exame de saúde pós-natal 
para a mãe 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos que tiveram 
um exame de saúde enquanto se encontravam numa 
estrutura de saúde ou em casa depois do parto ou uma 
consulta pós-natal dentro de 2 dias após o parto do seu 
nado-vivo mais recente nos últimos 2 anos 

47,8 
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Figura  6:  Local  do  parto  e  exames  de  saúde  pós -natais ,  
MICS5,  2014 
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
 

Desenvolvimento infantil 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
6.1 Frequência do ensino pré-

escolar 
Percentagem de crianças de 36-59 meses que estão a 
frequentar um programa de ensino pré-escolar 

13,1 

6.2 Apoio à aprendizagem Percentagem de crianças de 36-59 meses com as quais um 
adulto do agregado se envolveu em 4 ou mais actividades 
para promover a aprendizagem e a preparação para a escola 
nos últimos 3 dias 

34,2 

6.3 Apoio do pai à 
aprendizagem 

Percentagem de crianças de 36-59 meses cujo pai biológico 
se envolveu em 4 ou mais actividades para promover a 
aprendizagem e a preparação para a escola nos últimos 3 
dias 

0,3 

6.4 Apoio da mãe à 
aprendizagem 

Percentagem de crianças de 36-59 meses cuja mãe biológica 
se envolveu em 4 ou mais actividades para promover a 
aprendizagem e a preparação para a escola nos últimos 3 
dias 

2,9 

6.5 Disponibilidade de livros 
infantis 

Percentagem de crianças menores de 5 anos a viver num 
agregado que tem três ou mais livros infantis 

0,5 

6.6 Disponibilidade de 
brinquedos 

Percentagem de crianças menores de 5 anos que brincam 
com dois ou mais tipos de brinquedos 

31,2 

6.7 Cuidados inadequados Percentagem de crianças menores de 5 anos deixadas 
sozinhas ou aos cuidados de outra criança com menos de 10 
anos durante mais de uma hora pelo menos uma vez na 
semana passada 

30,6 

6.8 Índice de 
desenvolvimento infantil 
na primeira infância 

Percentagem de crianças com 36-59 meses que estão na boa 
via de desenvolvimento em pelo menos três das seguintes 
quatro áreas: leitura - cálculo, física, sócio-emocional e 
aprendizagem 

61,0 

 
 

ALFABETIZAÇÃO E INSTRUÇÃO 
 

Alfabetização e instruçãoix 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
7.1 ODM 2.3 Taxa de alfabetização 

entre os jovens 
Percentagem de jovens de 15-24 anos que sabem ler uma 
frase curta simples sobre a vida quotidiana ou que 
frequentaram o ensino secundário ou superior 
(a) mulheres 
(b) homens 

 
 
 

50,5 
70,4 

7.2  Preparação para a escola Percentagem de crianças no 1º ano do ensino primário que 
frequentaram o ensino pré-escolar no ano lectivo anterior 

28,8 

7.3  Taxa líquida de admissão 
no ensino primário 

Percentagem de crianças em idade de entrar na escola 
primária que entram no 1º ano do ensino primário 

31,1 

7.4 ODM 2.1 Taxa líquida de frequência 
do ensino primário 
(ajustada) 

Percentagem de crianças com idade para o ensino primário 
que frequentam actualmente o ensino primário ou 
secundário 

62,4 

7.5  Taxa líquida de frequência 
do ensino secundário 
(ajustada) 

Percentagem de crianças com idade para o ensino 
secundário que frequentam actualmente o ensino 
secundário ou superior 
(a) Sistema nacional (6 anos) 
(b) ISCED2+3 (5 anos)A 

 
 
 

20,4 
16.8 

7.6 ODM 2.2 Crianças que chegam ao 
último ano do ensino 
primário 

Percentagem de crianças que entram no 1º ano do ensino 
primário que eventualmente chegam ao último ano 

73,4 



Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS5), 2014   

 Página | 13 

Alfabetização e instruçãoix 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
7.7  Taxa de conclusão do 

ensino primário 
Número de crianças a frequentar o último ano do ensino 
primário (excluindo as repetentes) dividido pelo número de 
crianças com idade de concluir o ensino primário (idade 
apropriada para o último ano do ensino primário) 

75,7 

7.8  Taxa de transição para o 
ensino secundário 

Número de crianças a frequentar o último ano do ensino 
primário no ano lectivo anterior que estão no primeiro ano 
do ensino secundário no ano lectivo actual dividido pelo 
número de crianças a frequentar o último ano do ensino 
primário no ano lectivo anterior 

72,8 

7.9 ODM 3.1 Índice de paridade de 
género (ensino primário) 

Taxa líquida de frequência do ensino primário (ajustada) 
para meninas dividida pela taxa líquida de frequência do 
ensino primário (adaptada) para rapazes 

1,00 

7.10 ODM 3.1 Índice de paridade de 
género (ensino 
secundário) 

Taxa líquida de frequência do ensino secundário (ajustada) 
para meninas dividida pela taxa líquida de frequência do 
ensino secundário (ajustada) para rapazes 
(a) Sistema nacional (6 anos) 
(b) ISCED2+3 (5 anos)A 

 
 
 

0,81 
0,79 

A A Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED) 1997 classifica 3 anos em ensino secundário inferior (ISCED2) e 2 anos em 
ensino secundário (ISCED3) 

 
 

Figura  7:  Indicadores  r e lat ivos  ao ens ino  por  sexo  (S istema 
nacional ) ,  MICS5,  2014  
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PROTECÇÃO DA CRIANÇA  
 

Registo de nascimento  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.1 Registo de nascimento Percentagem de crianças menores de 5 anos que foram 
registadas 

23,7 

 

Trabalho infantil 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.2 Trabalho infantil Percentagem de crianças de 5-17 anos que estão envolvidas 
em trabalho infantilx 

51,1 

 

Disciplina infantil  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.3 Disciplina violenta Percentagem de crianças de 1-14 anos que foram alvo de 
agressão psicológica ou castigo físico durante o último mês 

82,4 

 
 

Figura  8:  Métodos  de  d isc ip l inar  as  cr ianças ,  cr ianças  de  1 -14  
anos  de  idade,  MICS5,  2014 
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Casamento precoce e poligamia  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.4 Casamento antes dos 15 anos 
 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que se casaram ou 
uniram pela primeira vez antes dos 15 anos 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

7,1 
0,6 

8.5 Casamento antes dos 18 anos Percentagem de pessoas de 20-49 anos que se casaram ou 
uniram pela primeira vez antes dos 18 anos  
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

37,1 
3,7 

8.6 Jovens de 15-19 anos de idade 
actualmente casados ou em 
união 
 

Percentagem de jovens de 15-19 anos que estão casados ou 
em união 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

11,8 
0,3 

8.7 Poligamia Percentagem de pessoas de 15-49 anos que estão numa união 
poligâmica 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

44,0 
25,8 

8.8a 
8.8b 

Diferença de idade entre os 
cônjuges 

Percentagem de mulheres jovens que estão casadas ou em 
união com um homem pelo menos 10 anos mais velho  
(a) entre mulheres de 15-19 anos 
(b) entre mulheres de 20-24 anos 

 
 

59,6 
47,3 

 
 

Mutilação genital feminina/ excisão 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.9 Aprovação de mutilação genital 
feminina/ excisão (MGF/E) 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos que declaram que se 
deve continuar com MGF/E 

12,8 

8.10 Prevalência de MGF/E entre 
mulheres 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos que declaram que 
foram alvo de alguma forma de MGF/E 

44,9 

8.11 Prevalência de MGF/E entre 
meninas 

Percentagem de meninas de 0-14 anos que foram alvo de 
alguma forma de MGF/E, como declarado por mães de 15-49 
anos 

29,6 

 
 

Atitudes em relação à violência doméstica  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.12 Atitudes em relação à violência 
doméstica 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que declaram que se 
justifica que um marido bata na mulher pelo menos numa das 
seguintes circunstâncias: (1) se ela sair sem lhe dizer, (2) se ela 
não cuidar dos filhos, (3) se ela discutir com ele, (4) se ela 
recusar ter relações sexuais com ele, (5) se ela queimar a 
comida 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 
 
 
 

41,8 
28,7 

 
 

Vivência das crianças com os pais 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

8.13 Vivência das crianças com os pais Percentagem de crianças de 0-17 anos que não estão a não 
viver com nenhum dos pais biológicos 

21,9 

8.14 Prevalência de crianças com um 
ou ambos os progenitores 
falecidos 

Percentagem de crianças de 0-17 anos com um ou ambos os 
pais biológicos falecidos 

11,6 

8.15 Crianças com pelo menos um 
progenitor a viver no estrangeiro 

Percentagem de crianças de 0-17 anos com pelo menos um 
dos pais biológicos a viver no estrangeiro 

4,5 



  Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS5), 2014 

 Página | 16 

VIH/SIDA E COMPORTAMENTO SEXUAL 
 

Conhecimentos sobre VIH/SIDA e atitudes 
Indicador MICS Indicador Descrição Valor 
-  Ouviram falar da SIDA Percentagem de pessoas de 15-49 anos que ouviram falar da 

SIDA 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

92,1 
97,9 

9.1 ODM 6.3 Conhecimentos sobre 
prevenção do VIH entre os 
jovens 

Percentagem de jovens de 15-24 anos que identificam 
correctamente formas de evitar a transmissão do VIHxi e que 
rejeitam as principais ideias erradas sobre a transmissão do 
VIHxii 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 
 

22,5 
21,7 

9.2  Conhecimentos sobre 
transmissão vertical do VIH 
 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que identificam 
correctamente os três meiosxiii de transmissão vertical do 
VIH 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

64,8 
62,6 

9.3  Atitudes de aceitação de 
pessoas portadoras do VIH 
 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos manifestando 
atitudes de aceitação em relação a todas as 4 perguntasxiv 
relativamente a pessoas portadoras do VIH 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

5,6 
12,1 

 
 

Teste de VIH  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

9.4 Pessoas que sabem aonde 
fazer o teste de VIH 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que declaram saber 
de um lugar para fazer o teste de VIH 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

55,2 
56,6 

9.5 Pessoas que fizeram o teste 
de VIH e sabem os 
resultados 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que fizeram o teste 
de VIH nos últimos 12 meses e que sabem os resultados 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

9,8 
6,1 

9.6 Jovens sexualmente activos 
que fizeram o teste de VIH e 
sabem os resultados 

Percentagem de jovens de 15-24 anos que tiveram relações 
sexuais nos últimos 12 meses que fizeram o teste de VIH e 
sabem os resultados 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

9,4 
6,1 

9.7 Aconselhamento sobre o 
VIH nos cuidados pré-natais 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos que tiveram um 
nado-vivo nos últimos 2 anos e receberam cuidados pré-
natais durante a gravidez do seu filho mais recente, que 
declaram que receberam aconselhamento sobre o VIH 
durante os cuidados pré-natais 

52,5 

9.8 Teste de VIH durante 
cuidados pré-natais 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos que tiveram um 
nado-vivo nos últimos 2 anos e receberam cuidados pré-
natais durante a gravidez do seu filho mais recente, que 
declaram que lhes foi oferecido e aceitaram o teste de VIH 
durante os cuidados pré-natais e que receberam os 
resultados 

35,6 
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Comportamento sexual  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

9.9  Jovens que nunca 
tiveram relações sexuais 

Percentagem de jovens de 15-24 anos que nunca se casaram e 
nunca tiveram relações sexuais 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

25,0 
28,9 

9.10  Relações sexuais antes 
dos 15 anos entre jovens 

Percentagem de jovens de 15-24 anos que tiveram relações 
sexuais antes dos 15 anos 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

18,2 
14,8 

9.11  Disparidade de idades 
entre parceiros sexuais 

Percentagem de mulheres de 15-24 anos que tiveram relações 
sexuais nos últimos 12 meses com um parceiro que era pelo 
menos 10 anos mais velho 

21,2 

9.12  Parceiros sexuais 
múltiplos 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que tiveram relações 
sexuais com mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

10,7 
33,2 

9.13  Uso de preservativo na 
última relação sexual 
entre pessoas com 
parceiros sexuais 
múltiplos 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que declaram ter tido 
mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses que também 
declararam que usaram preservativo na última vez que tiveram 
relações sexuais 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 
 

28,6 
44,2 

9.14  Relações sexuais com 
parceiros não regulares 

Percentagem de jovens de 15-24 anos sexualmente activos que 
tiveram relações sexuais com um parceiro não conjugal, não 
em coabitação nos últimos 12 meses 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

51,0 
64,0 

9.15 ODM 6.2 Uso de preservativo com 
parceiros não regulares 

Percentagem de jovens de 15-24 anos que declaram ter usado 
um preservativo durante a última relação sexual com um 
parceiro não conjugal, não em coabitação nos últimos 12 
meses 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 
 

52,8 
69,0 

 
 

Órfãos 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

9.16 ODM 6.4 Rácio de frequência 
escolar de órfãos em 
relação a frequência 
escolar de não órfãos 

Proporção que frequenta a escola entre crianças de 10-14 anos 
que perderam ambos os pais dividida pela proporção de 
crianças de 10-14 anos que frequentam a escola cujos pais 
estão vivos e que estão a viver com um ou com ambos os 
progenitores. 

1,08 

 
 

Circuncisão masculina  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

9.17 Circuncisão masculina Percentagem de homens de 15-49 anos que declaram ter sido 
circuncidados 

79,9 

 
 



  Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS5), 2014 

 Página | 18 

ACESSO A COMUNICAÇÃO SOCIAL E USO DE TIC  
 

Acesso a comunicação social  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

10.1 Exposição à comunicação 
social 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que, pelo menos 
uma vez por semana, lêem um jornal, ouvem a rádio e vêem 
televisão 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

11,7 
30,5 

 
 

Uso de tecnologia da informação e comunicação  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

10.2 Uso de computadores Percentagem de jovens de 15-24 anos que usaram um 
computador durante os últimos 12 meses 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

10,3 
17,2 

10.3 Uso da internet Percentagem de jovens de 15-24 anos que usaram a internet 
durante os últimos 12 meses 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

9,4 
16,8 
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BEM-ESTAR SUBJECTIVO  
 

Bem-estar subjectivo  
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

11.1 Satisfação com a vida Percentagem de jovens de 15-24 anos que estão muito ou 
um tanto ou quanto satisfeitos com a sua vida, em geral 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

95,7 
86,9 

11.2 Felicidade Percentagem de jovens de 15-24 anos que estão muito 
felizes ou um tanto ou quanto felizes 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

94,2 
95,6 

11.3 Percepção de uma vida 
melhor 

Percentagem de jovens de 15-24 anos cuja vida melhorou 
durante o último ano e que esperam que a sua vida melhor 
após um ano 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

50,9 
50,7 

 
 

CONSUMO DE TABACO E ÁLCOOL  
 

Consumo de tabaco 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

12.1 Consumo de tabaco Percentagem de pessoas de 15-49 anos que fumaram 
cigarros ou usaram produtos do tabaco com ou sem 
combustão em qualquer altura durante o último mês 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

1,0 
17,4 

12.2 Fumar antes dos 15 anos 
de idade 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que fumaram um 
cigarro antes dos 15 anos 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

0,4 
3,3 

 

Consumo de álcool 
Indicador 
MICS 

Indicador Descrição Valor 

12.3 Consumo de álcool Percentagem de pessoas de 15-49 anos que tomaram pelo 
menos uma bebida alcoólica em qualquer altura durante o 
último mês 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 
 

12,9 
21,8 

12.4 Consumo álcool antes dos 
15 anos de idade 

Percentagem de pessoas de 15-49 anos que tomaram pelo 
menos uma bebida alcoólica antes dos 15 anos 
(a) Mulheres 
(b) Homens 

 
 

2,5 
6,7 
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NOTAS 
 
i Medições de peso e altura/comprimento foram concluídas com sucesso para 98,4% e 98,3% de crianças menores de 5 
anos, respectivamente. 

ii Crianças a tomar leite materno e a não tomar nenhum outro líquido ou alimento com excepção de sais de reidratação 
oral, suplementos minerais e medicamentos. 

iii Criança a tomar leite materno e certos líquidos (água e bebidas com base em água, sumo de frutas, líquidos rituais, 
solução de reidratação oral, gotas, vitaminas, minerais e medicamentos), mas que não tomam mais nada (em particular, 
leite não humano e líquidos extraídos de alimentos). 

iv Crianças de 0-5 meses que foram exclusivamente amamentadas e crianças de 6-23 meses que foram amamentadas e 
comeram alimentos sólidos, semi-sólidos ou moles. 

v Crianças amamentadas: alimentos sólidos, semi-sólidos ou moles, duas vezes para crianças de 6-8 meses e três vezes para 
crianças de 9-23 meses. Crianças não amamentadas: alimentos sólidos, semi-sólidos ou moles ou alimentações lácteas 
quatro vezes para crianças de 6-23 meses. 

vi O indicador baseia-se no consumo de qualquer quantidade de alimentos de pelo menos 4 ou 7 dos seguintes grupos de 
alimentos: 1) grãos, raízes e tubérculos; 2) legumes e nozes; 3) produtos lácteos (leite, iogurte, queijo); 4) carne (carne, 
peixe, aves de capoeira e carne de fígado/ órgãos); 5) ovos; 6) frutos e produtos hortícolas ricos em vitamina A; e 7) outros 
frutos e produtos hortícolas. 

vii A vacinação completa inclui o seguinte: BCG, Pólio 1,2,3, Penta 1,2,3 (DPT-HepB-Hib), Febre amarela e Sarampo. 

viii Um MII é (a) um mosquiteiro convencional que foi impregnado com insecticida nos últimos 12 meses, (b) um 
mosquiteiro impregnado na fábrica que não exige nenhum tratamento (MILD), (c) um mosquiteiro pré impregnado obtido 
nos últimos 12 meses, ou (d) um mosquiteiro que foi impregnado ou mergulhado em insecticida nos últimos 12 meses. 

ix Os indicadores do ensino, quando aplicável, baseiam-se em informações sobre a frequência escolar declarada (em 
qualquer altura durante o ano lectivo), como uma aproximação da matrícula. 

x Crianças envolvidas em trabalho infantil são definidas como crianças envolvidas em actividades económicas acima dos 
limites específicos para a idade, envolvidas em tarefas domésticas acima dos limites específicos para a idade e crianças 
envolvidas em trabalho perigoso. 

xi Usar preservativos e limitar a actividade sexual a um parceiro fiel, não infectado. 

xii As duas idéias erradas mais comuns sobre a transmissão du VIH são incluídas no cálculo do indicador: i)  Picadas de 
mosquitos e ii) Partilhar comida com uma pessoa infectada pelo VIH 

xiii Transmissão durante a gravidez, o parto e através do aleitamento. 

xiv Pessoas (1) que pensam que uma professora infectada pelo vírus da sida que não está doente deve continuar a dar 
aulas, (2) que comprariam legumes frescos a um vendedor portador do vírus da sida, (3) que não quereriam manter em 
segredo um familiar infectado pelo vírus da sida, e (4) que estariam dispostas a cuidar de um familiar portador do vírus da 
sida na sua própria casa. 




