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Sampling
Sampling Procedure
As caractersticas da amostra incluem a base de amostragem, as unidades de amostragem dos diferentes graus de
amostragem, os dominios de estudo, os estratos, o tamanho da amostra de agregados familiares, a distribuicao da amostra
em diferentes graus, a actualizacao da lista dos agregados familiares nas unidades primarias da amostra, e o calculo dos
ponderadores da amostra. O inquerito MICS5 foi realizado usando uma amostragem probabilistica areolar a dois graus, com
uma estratificacao no primeiro grau. O objectivo principal do plano de amostra do quinto inquerito MICS e produzir
estimativas estatisticamente fiaveis da maioria dos indicadores, a nivel nacional, para os meios de residencia urbano e rural
e para cada uma das regioes do pais.
As unidades estatisticas do primeiro grau ou unidades primarias (UP) sao os distritos de recenseamento (DR) definidos
durante os trabalhos da cartografia censitaria realizados em 2008 no quadro do RGPH (Recenseamento Geral da Populacao
e Habitacao). Uma amostra de unidade primaria (UP) e seleccionada no primeiro grau. As unidades estatisticas do segundo
grau ou unidades secundarias (US) sao constituidas pelos agregados familiares das unidades primarias seleccionadas no
primeiro grau. Elas definem a base de amostragem do segundo grau da amostragem.
Os dominios de estudo da amostragem sao o conjunto constituido pelo meio urbano, meio rural, cada uma das oito regioes,
(Tombali, Quinara, Oio, Biombo, Bolama-Bijagos, Bafata, Gabu e Cacheu), bem como o Sector Autonomo de Bissau (SAB) que
abrange a cidade de Bissau. A estratificacao e definida pelo meio de residencia. Isso resulta em dois estratos por regiao, ou
seja 16 estratos, aos quais se adiciona o estrato urbano da cidade de Bissau. A tabela 3 apresenta os 9 dominios de estudo,
bem como os 17 estratos.
O tamanho da amostra dos agregados para o quinto Inquerito MICS foi calculado e e de 6.840 agregados familiares. Para o
calculo do tamanho da amostra, o principal indicador utilizado foi a cobertura vacinal completa nas criancas de 12 a 23
meses de idade.
Os dados dos inqueritos MICS de 2006 e 2010 foram utilizados par determinar o tamanho da amostra dos agregados. A
tabela 1 apresenta os elementos do calculo para cinco indicadores de vacinacao. A cobertura vacinal completa exige um
tamanho minimo da amostra, a mais grande de 720 agregados. Foi este tamanho que foi retido para cada dominio de
estudo.
A cada um dos dominios de estudo foi atribuido um tamanho de 720 agregados familiares, salvo a cidade de Bissau ou seja
o Sector Autonomo de Bissau, ao qual foi atribuido uma alocacao de 1080 agregados familiares. Esta alocacao especial
acordada a Bissau com 50 % de agregados a mais do que os restantes dominios se justifica considerando a heterogeneidade
presumida dos agregados desta cidade. Disso, resultou um total de 6840 agregados familiares.

Response Rate
Dos 6820 agregados familiares seleccionados para a amostra, 6685 encontravam-se ocupados. Destes, 6601 foram
entrevistados com sucesso, correspondendo uma taxa de resposta de 99%.
Nos agregados familiares entrevistados, 10744 mulheres de 15-49 anos de idade foram identificadas. Destas, 10234 foram
entrevistadas com sucesso, obtendo uma taxa de resposta de 95%.
O inqurito tambm incluiu homens de 15-49 anos de idade na amostra, mas precisava apenas de uma sub-amostra. Todos os
homens (15-49 anos) foram identificados em cada segundo agregado. Assim, 4620 homens elegveis de 15-49 anos de idade
foram listados nos questionrios do agregado familiar. Os questionrios foram preenchidos (completos) para 4232 homens
elegveis entrevistados com sucesso, o que corresponde a uma taxa de resposta de 92%.
Houve um nmero de 7688 crianas menores de cinco anos listadas nos questionrios do agregado familiar. Destas crianas,
7573 questionrios foram preenchidos completos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 99%.
As percentagens globais de respostas de 94% para o questionrio das mulheres, 91% para o questionrio dos homens e 97%
para o questionrio de crianas menores de 5 anos so calculadas para as entrevistas individuais de mulheres, homens e
crianas
As taxas de resposta dos agregados variam segundo o meio de residncia na: Dos 6820 agregados familiares seleccionados,
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2300 residem no meio urbano e 4520 no meio rural. Dentre estes foram entrevistados com sucesso 2170 agregados do meio
urbano e 4431 do meio rural, correspondendo uma taxa de resposta de 97% e 100% respectivamente. Em relao aos outros
questionrios, verifica-se a mesma situao, ou seja, as taxas de resposta so mais altas no meio rural do que no meio urbano.
Por exemplo, as taxas de resposta de mulheres de 15-49 anos de idade e de homens de 15-49 anos de idade residentes no
meio rural so mais elevadas (96% e 93% respectivamente) do que os dos residentes no meio urbano (95% e 89%
respectivamente).
No que concerne s crianas menores de 5 anos, foram identificadas 7688 crianas elegveis (as crianas filhos das mulheres
entrevistadas e todas as crianas identificadas no agregado cuja me no vive no mesmo), das quais apenas 1992 vivem no
meio urbano e a maioria, 5696 so residentes no meio rural. Entre as 7688 crianas elegveis, foram recolhidas informaes de
7573 repartidas da seguinte forma: 1963 do meio urbano e 5610 do meio rural. A taxa de resposta das crianas de 99% a
nvel do pas.
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Questionnaires
Overview
Foram utilizados quatro questionarios no inquerito: 1) Questionario Agregado Familiar, usado para recolher informacoes
demograficas basicas sobre todos os membros de jure do agregado (residentes habituais) e caracteristicas do alojamento; 2)
Questionario Individual Mulher, administrado em cada agregado familiar a todas as mulheres de 15-49 anos de idade; 3)
Questionario Individual homem, administrado em cada segundo agregado a todos os homens de 15-49 anos de idade; e 4)
Questionario para Criancas menores de 5 anos, administrado as maes (ou educadoras) para todas as criancas menores de 5
anos a viver no agregado. Os questionarios incluiram os seguintes modulos:
Questionrio Agregado Familiar:
- Lista dos Membros do Agregado Familiar
- Nivel de Instrucao
- Trabalho Infantil
- Disciplina da Crianca
- Caracteristicas do Agregado
- Mosquiteiro Impregnado com Insecticida
- Agua e Saneamento
- Lavagem das Maos
- Iodizacao do Sal
Questionrio Individual Mulher foi administrado a mulheres de 15-49 anos de idade a viver no agregado familiar e incluiu os
seguintes modulos:
- Caracteristicas da Mulher
- Acesso aos Midias e Utilizacao das Tecnologias de Informacao e Comunicacao (TIC)
- Fecundidade/Historico de Nascimentos
- Desejo do Ultimo Nascimento
- Saude Materna e Neonatal
- Exames de Saude e Pos-Natal
- Sintomas de Doenca
- Contracepcao
- Necessidades nao Satisfeitas
- Mutilacao Genital Feminina/Fanado ou Excisao
- Atitudes em Relacao a Violencia Domestica
- Casamento/Uniao
- Comportamento Sexual
- VIH/SIDA
- Mortalidade Materna
- Consumo do Tabaco e do Alcool
- Satisfacao da Vida
O Questionrio Individual Homem foi administrado a todos os homens de 15-49 anos a viver na sub--amostra seleccionada de
agregados familiares e incluiu os seguintes modulos:
- Caracteristicas do Homem
- Acesso aos Midias e Utilizacao das Tecnologias de Informacao e Comunicacao (TIC)
- Fecundidade
- Atitudes sobre a Violencia Domestica
- Casamento/Uniao
- Comportamento Sexual
- VIH/SIDA
- Circuncisao
- Consumo do Tabaco e do Alcool
- Satisfacao da Vida
O Questionario para Criancas Menores de Cinco Anos foi administrado a maes (ou educadoras) de criancas com menos de 5
anos a viver nos agregados. Normalmente, o questionario foi administrado a maes de criancas menores de 5 anos; nos
casos em que a mae nao constava da lista do agregado familiar, foi identificado o/a principal educador/a da crianca e
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entrevistado/a. Questionrio para Criana Menor de 5 anos1 de idade inclui os seguintes modulos:
- Idade
- Registo de Nascimento
- Desenvolvimento da Pequena Infancia
- Aleitamento Materno e Alimentacao
- Vacinacao
- Tratamento de Doencas
- Antropometria
Os quatro questionarios baseiam-se no questionario modelo MICS52. A partir do modelo MICS5 da versao francesa, os
questionarios foram adaptados e traduzidos em portugues e foram pre-testados de 17 a 19 de Dezembro de 2013, em
Bissau (SAB) e nos Sectores de Prabis e Quinhamel (Regiao de Biombo). Com base nos resultados do pre-teste, foram
efectuadas alteracoes na redaccao e na traducao dos questionarios.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2014-03-17

End
2014-07-16

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
A formacao para o trabalho de campo foi realizada durante 26 dias, entre 4 de Fevereiro e 1 de Marco de 2014. A formacao
comporta sessoes tecnicas de entrevistas e conteudos dos questionarios e simulacoes de entrevistas entre os formandos.
No fim do periodo de formacao, os formandos realizaram trabalhos praticos durante um dia nos agregados familiares
selecionados nalguns DR nao seleccionados para o inquerito principal no SAB (Bairros de Ajuda 1. fase, Belem e Cuntum).
Os dados foram recolhidos por 8 equipas de 8 elementos. Cada equipa e constituida por 1 inquiridor, 3 inquiridoras, 1 editor,
1 antropometrista, 1 supervisor e 1 condutor. Os trabalhos de terreno comecaram em 17 de Marco e terminaram em 16 de
Julho de 2014.
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Data Processing
Data Editing
Os dados foram introduzidos utilizando software CSPro (Versao 5.0). A Digitacao foi feita em 10 computadores por 20
digitadores divididos em dois grupos (O grupo do primeiro turno trabalha de 8:30 as 14:30 e do segundo turno trabalha de
14:30 as 20:00) e 1 supervisor por turno. Para segurar a qualidade de dados, todos os questionarios foram duplamente
digitados e foi feita verificacoes de coerencia interna. Foram respeitados os procedimentos e usados programas padrao
desenvolvidos no ambito do Programa Global MICS e adaptados ao questionario do MICS5. O processamento de dados
comecou em simultaneo com a recolha de dados no terreno, em Abril de 2014 e foi concluido em Agosto do mesmo ano. Os
dados foram analisados usando o software de Pacote Estatistico para Ciencias Sociais (SPSS), Versao 18. Os planos modelo
de sintaxe e tabulacao foram concebidos pela Equipa Tecnica do MICS Global/UNICEF e adaptados e usados para este fim.
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Data Appraisal
No content available
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Related Materials
Questionnaires
Guiné-Bissau, Inquérito aos Indicadores Múltiplos, MICS 2014 – Questionário
Title

Guiné-Bissau, Inquérito aos Indicadores Múltiplos, MICS 2014 – Questionário

Country

Guinea Bissau

Language

Portuguese

Foram utilizados quatro questionarios no inquerito: 1) Questionario Agregado Familiar, usado para recolher
informacoes demograficas basicas sobre todos os membros de jure do agregado (residentes habituais) e
caracteristicas do alojamento; 2) Questionario Individual Mulher, administrado em cada agregado familiar a
Description
todas as mulheres de 15-49 anos de idade; 3) Questionario Individual homem, administrado em cada segundo
agregado a todos os homens de 15-49 anos de idade; e 4) Questionario para Criancas menores de 5 anos,
administrado as maes (ou educadoras) para todas as criancas menores de 5 anos a viver no agregado.
Filename

Guinea-Bissau 2014 MICS Questionnaire_Portuguese.pdf

Reports
Guiné-Bissau, Inquérito aos Indicadores Múltiplos 2014 – Principais Resultados
Title

Guiné-Bissau, Inquérito aos Indicadores Múltiplos 2014 – Principais Resultados

Country

Guinea Bissau

Language

Portuguese

Description

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.

Inquérito aos indicadores múltiplos da guiné-bissau (MICS5) em poucas palavras 1
Mortalidade das criancas 2
Nutrição 3
Saúde da criança 5
Agua e saneamento 8
Saúde reprodutiva 9
Desenvolvimento infantil 12
Table of contents
Alfabetização e instrução 12
Protecção da criança 14
VIH/SIDA e comportamento sexual 16
Acesso a comunicação social e uso de tic 18
Bem-estar subjectivo 19
Consumo de tabaco e álcool 19
Notas 20
Filename

Guinea-Bissau 2014 MICS KFR_Portuguese.pdf

Guiné-Bissau, Inquérito aos Indicadores Múltiplos 2014 – Relatório Final
Title

Guiné-Bissau, Inquérito aos Indicadores Múltiplos 2014 – Relatório Final

Country

Guinea Bissau

Language Portuguese
Filename Guinea-Bissau 2014 MICS Final Report_Portuguese.pdf
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