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Overview
Identification
ID NUMBER
MZ-INE-INJAD-2001-v1.0

Version
VERSION DESCRIPTION
v1.0 Dados finais editados para distribuição pública

PRODUCTION DATE
2008-10-15
NOTES
O INJAD é uma sub amostra do QUIBB, com uma sobre-amostragem nas áreas urbanas. A amostra vai permitir obter
estimativas fiáveis até aos níveis nacional, urbano e rural, regional, e provincial.

Overview
ABSTRACT
Em 2001, O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique com o apoio do UNICEF, USAID, UNFPA e do Programa de
Prevenção do SIDA do CDC, levou a cabo o Inquérito Nacional sobre Saúde Reprodutiva e comportamento Sexual dos Jovens
e Adolescentes (INJAD). A comissão técnica do inquérito inclui também o Ministério da Saúde (MISAU) e a Direcção Nacional
da Juventude (DNAJ). A assistência técnica foi providenciada pela Divisão de Saúde Reprodutiva do CDC. Para garantir uma
melhor resposta às expectativas do utilizador da informação, foi criada uma Comissão Técnica do INJAD coordenada pelo INE,
que integrava representantes do Ministério de Saúde, DNAJ, CDC, UNICEF, USAID e FNUAP. Esta comissão trabalhou tanto na
elaboração dos questionários que foram utilizados no inquérito como na formação dos inquiridores.
Este documento INJAD fornece ao estimado leitor uma série de informações relevantes, desde questões metodológicas,
passando por características dos entrevistados, educação sexual, experiência sexual e opinião sobre o uso dos diferentes
tipos de preservativos, actividade sexual recente e opinião sobre sexo e género, reprodução e atenção pré-natal, até
doenças de transmissão sexual e SIDA.
Portanto, esta publicação constitui, por um lado, uma ferramenta importante que permite a solidificação e o
aprofundamento do conhecimento sobre hábitos, atitudes e comportamentos daquele segmento populacional do País, por
outro lado, é um instrumento de suma importância para todas as instituições vocacionadas ao desenho e formulação de
políticas e programas em todas esferas da vida.
Objectivos são: obter informações actualizadas sobre características demográficas, educação sexual, pré-natal e morbilidade
materna, situação matrimonial, violência doméstica em relação aos adolescentes e jovens
Proporcionar informação sobre saúde reprodutiva dos adolescentes e jovens.
Fornecer a informação necessária para o desenho e implementação de programas educativos que tomam em consideração
aspectos relacionados com a saúde reprodutiva e sexualidade dos adolescentes e jovens.
Objectivos gerais: Proporcionar dados representativos às instituições governamentais, às agências doadoras e outras
agências nacionais e internacionais, que sirvam de base para a tomada de decisões e desenho de estratégias de
intervenção no concernente à provisão de serviços de saúde reprodutiva e de prevenção de doenças, para os adultos jovens.
KIND OF DATA
Dados de inquérito por amostragem [ssd]
UNITS OF ANALYSIS
Agregado Familiar
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Scope
NOTES
O INJAD recorreu ao uso de 3 questionários.
Para a recolha de dados adoptou-se a metodologia de entrevistas domiciliárias, com aplicação de 3 tipos de questionários:
QUESTIONÁRIO DO AGREGADO FAMILIAR
Residentes que vivem habitualmente na casa.
Idade e Sexo de todos os residentes e Estado Civil e Educação das pessoas elegíveis (15-24 anos de idade).
Abastecimento em água e saneamento básico.
Material principal de construção Posse de bens duráveis.
QUESTIONÁRIO DE MULHERES
Características da inquirida
Educação sexual
Contracepção e experiência sexual
Reprodução
Pré-natal e morbilidade materna
Situação matrimonial
DTS/SIDA
Violência doméstica.
QUESTIONÁRIO DE HOMENS
Características do inquirido
Educação sexual
Contracepção e experiência sexual
Reprodução
Situação matrimonial
DTS/SIDA
Violência doméstica.
TOPICS
Topic

Vocabulary

URI

HEALTH [8]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
Nacional
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Ministério da Saúde

INE

Colaboraçao
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INE
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Fundo das Nasçoes unidas
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Sampling
Sampling Procedure
A amostra foi desenhada para ser representativa e fornecer estimativas a nível nacional, regional, provincial e área de
residência urbano-rural. A amostra para o INJAD será de aproximadamente 6.300 homens e 6.300 mulheres dos 15 aos 24
anos de idade.
A selecção dos agregados familiares foi feita com base no método probabilístico, num desenho estratificado, multi-etápico e
por conglomerados. Os agregados familiares foram seleccionados em 25 a 30 Unidades Primárias da Amostragem (UPAs) em
cada província para um total de 315 UPAs, sendo 165 nas áreas urbanas e 150 nas rurais. Em cada UPA, foi seleccionado um
conglomerado de agregados familiares (AFs).
As amostras foram seleccionadas em quatro etapas, nomeadamente.
· Na primeira etapa, foi seleccionada uma sub-amostra de 315 das 675 UPAs incluídas no QUIBB (Questionário de
Indicadores Básicos de Bem-Estar) realizado pelo INE entre Outubro de 2000 e Maio de 2001. As UPAs incluídas no QUIBB
foram seleccionadas a partir da amostra mãe, elaborada com base nos dados do II Recenseamento Geral da População e
Habitação de 1997.
· Na segunda etapa, para cada uma das UPAs seleccionadas na primeira foi identificada uma Área de Enumeração (AE). Em
média, cada AE tem entre 100 e 200 agregados familiares.
· Na terceira etapa, para cada AE, foi seleccionado com recurso a números aleatórios, um conglomerado contíguo de AFs.
· Na etapa final, nos AFs seleccionados, foram identificados jovens de 15-24 anos de idade a serem entrevistados.

Response Rate
Em cada província, incluindo a Cidade de Maputo, Foram entrevistados 500 à 600 jovens para cada um dos sexos.
Considerando que algumas casas poderão estar desocupadas e uma certa taxa de não-resposta.
Foram encontrados 6,081 Mulheres de 15-24 anos de idade, o que significa uma média de 0.51 jovens mulheres por AF.
Desta amostra foram entrevistadas 87.8%, ou seja 5,338 mulheres.
A taxa de resposta individual não teve diferença por área de residência e variava de 87% a 89% por região.
Foram encontrados 6,337 homens de 15-24 anos, o que representa uma média de apenas 0.39 jovens do sexo masculino
por AF. A média de homens por AF é mais baixa em comparação com a das mulheres porque verifica-se que há uma maior
proporção de homens trabalhando fora do seu local de residência e que não foram incluídos na base de amostragem. Desta
amostra, foram entrevistados 81%, ou seja 5,150 homens.

Weighting
Os factores da ponderação:
O primeiro factor de ponderação foi calculado para ajustar os resultados face à sub e a sobreamostragem das UPAs ao nível
das províncias.
Um segundo factor foi calculado para ajustar os dados, em virtude da sobremostragem das UPAs urbanas dentro de cada
província (excluindo Maputo Cidade) e da subamostragem das UPAs das áreas rurais.
Para além disso, foi calculado um terceiro factor de ponderação para os homens, de todo o país, para ajustar o estado civil e
os grupos etários.
Também houve necessidade de calcular um quarto factor de ponderação só para a província da Zambézia, tanto nos
homens como nas mulheres, para ajustar as diferenças observadas nas respostas por estado civil e grupos quinquenais
nesta província, em comparação com as restantes.
O factor de ponderação final resulta da multiplicação destes quatro factores.
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Questionnaires
Overview
O tipo de Instrumentos foram questionários que tiveram como base o modelo utilizado pelas pesquisas de jovens,
coordenado pela CDC (Centro de controle e prevenção de doenças), DHR (Divisão de Saúde Reprodutiva) em 8 países da
America Latina, Cabo Verde e Roménia, contextualizado e acrescimo de outras questões em atendimento ás necessidades
específicas de Moçambique, especialmente no tema do SIDA.
Os instrumentos foram testados em Fevereiro de 2001 em duas zonas urbanas e em duas rurais nas provinçias de Maputo e
Gaza. Os Inquiridores aplicaram o questionário para a amostra de homens e as Inquiridoras o da amostra de mulheres.
Os Três questionários do INJAD em português foram prodizidos : (i) o questionário do agregado familiar, (ii) questionário dos
homens e (iii) questionário das mulheres.
Cada agregado familiar seleccionado será visitado e entrevistado, através do chefe ou de alguém que responde pelo chefe.
Esta entrevista ajudará a identificar todos os membros do agregado familiar, o que permitirá apurar as pessoas elegíveis
dentro deste.
Também serão recolhidas outras informações sobre as características do domicílio, nomeadamente as características da
unidade de alojamento que ocupa, o tempo que gasta para obter agua para uso doméstico, principal fonte de abastecimento
de agua, e posse de alguns bens duráveis.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2001-07-10

End
2001-11-30

Cycle
N/A

Time Periods
Start
2001-07-10

End
2001-11-30

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Cara à cara [f2f]

Data Collection Notes
As actividades de recolha de dados teve início no dia 10 de Julho de 2001 e só viria a terminar na última semana de
Novembro do mesmo ano. Cada agregado familiar seleccionado foi visitado e entrevistado, através do seu chefe ou de
alguém que respondesse pelo chefe. para entrevista consistiu na identificação da família e listagem de todos os seus
membros, que serviu de base para selecção de mulheres e / ou homens de 15-24 anos de idade elegíveis para o inquérito.
A formação dos coordenadores, supervisores e inquiridores foi conduzida por técnicos do INE, com o apoio do pessoal
médico ligado à saúde reprodutiva, doenças de transmissão sexual e SIDA do Ministério da Saúde e de consultores do
CDC-Atlanta.
A formação compreendeu palestras, sessões teóricas sobre a condução da entrevista, entrevistas simuladas na sala de aulas
e sessões de prática no terreno.
Em cada província, o INJAD, para além do Delegado do Instituto Nacional de Estatística e do Coordenador, tinha duas
equipas de recolha de dados: uma masculina e outra feminina, uma vez que as amostras para cada sexo eram
independentes. Os inquiridores entrevistavam os jovens de sexo masculino, enquanto que as inquiridoras entrevistavam as
jovens do sexo feminina seleccionadas.
Em cada área de enumeração a equipa permanecia dois dias para permitir a realização de visitas adicionais a agregados
familiares onde os membros, sobretudo os jovens elegíveis, não eram encontrados nas primeiras visitas. Muitas vezes os
dois dias não eram suficientes para localizar os jovens elegíveis ausentes.
A entrada de dados teve início cerca de quatro semanas após o começo da recolha de dados.

Questionnaires
O tipo de Instrumentos foram questionários que tiveram como base o modelo utilizado pelas pesquisas de jovens,
coordenado pela CDC (Centro de controle e prevenção de doenças), DHR (Divisão de Saúde Reprodutiva) em 8 países da
America Latina, Cabo Verde e Roménia, contextualizado e acrescimo de outras questões em atendimento ás necessidades
específicas de Moçambique, especialmente no tema do SIDA.
Os instrumentos foram testados em Fevereiro de 2001 em duas zonas urbanas e em duas rurais nas provinçias de Maputo e
Gaza. Os Inquiridores aplicaram o questionário para a amostra de homens e as Inquiridoras o da amostra de mulheres.
Os Três questionários do INJAD em português foram prodizidos : (i) o questionário do agregado familiar, (ii) questionário dos
homens e (iii) questionário das mulheres.
Cada agregado familiar seleccionado será visitado e entrevistado, através do chefe ou de alguém que responde pelo chefe.
Esta entrevista ajudará a identificar todos os membros do agregado familiar, o que permitirá apurar as pessoas elegíveis
dentro deste.
Também serão recolhidas outras informações sobre as características do domicílio, nomeadamente as características da
unidade de alojamento que ocupa, o tempo que gasta para obter agua para uso doméstico, principal fonte de abastecimento
de agua, e posse de alguns bens duráveis.

Data Collectors
Name

Abbreviation

Affiliation

Direcção de Censos e Inqueritos

DCI

Instituto Nacional de Estatistica

Supervision
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O trabalho de campo contou com a supervisão e controle de qualidade por parte da equipa central. Além disso, durante a
recolha de dados foi realizado um rigoroso controle a nível de cada equipa por parte dos supervisores e ou coordenadores
antes que a equipa abandonasse a Área de Enumeração.
Assim, em cada província as equipas tinham a seguinte composição:
Um (a) supervisor (a)
É o responsável directo pela condução técnica do trabalho de campo. Deve controlar e avaliar o trabalho dos inquiridores e
do motorista e, subordina-se directamente ao Coordenador Provincial
Quatro inquiridores (as)
É o responsável pela recolha da informação e preenchimento dos questionários do inquérito, através de entrevistas directas
aos membros dos agregados familiares seleccionados e subordina-se ao Supervisor.
Um motorista
É o responsável pela condução, segurança e manutenção do veículo que transporta a equipa de recolha de dados e,
subordina-se também ao Supervisor.
Os inquiridores entrevistavam os jovens de sexo masculino, enquanto que as inquiridoras entrevistavam as jovens de sexo
feminino seleccionadas.
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Data Processing
Data Editing
A entrada de dados teve início cerca de quatro semanas após o começo da recolha de dados. O programa informático
utilizado para a entrada e limpeza de dados é o SURVEY, que interagiu com um programa de consistência especificamente
elaborado para os questionários utilizados na pesquisa, possibilitando a detecção de inconsistências na recolha ou digitação
dos dados. Para o processamento e análise dos dados utilizou-se o SPSS.

Other Processing
Quando os questionários chegassem à sede do INE eram encaminhados para a equipa de crítica e codificação, a qual fazia
uma análise crítica da qualidade dos questionários e colocava os códigos em falta. Apenas os questionários aprovados é que
passavam para a digitação. Nalguns casos foi necessário voltar-se ao terreno para registar dados em falta, ou para fins de
confirmação da veracidade da informação.
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Data Appraisal
No content available
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