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APRESENTAÇÃO

O

presente relatório de Indicadores Básicos do Inquérito sobre Violência contra as Crianças em Moçambique, 2019 (InVIC, 2019) apresenta informações sobre características
demográficas, sócio-económicas, orfandade, casamentos prematuros, prevalência da
violência sexual, física e emocional entre rapazes e raparigas de 13 a 24 anos de idade.
O relatório também fornece dados importantes sobre os principais perpetradores da
violência vivida e experimentada na infância, local de perpetração da violência, utilização dos serviços médicos, psico-sociais, legais e de protecção disponíveis para as crianças e jovens que tenham
sido vítimas de violência. É também reportada a situação de HIV entre jovens de ambos sexos de 18
a 24 anos.
Estas informações são relevantes por constituírem base de recomendações ao Governo de Moçambique, através dos Ministérios relevantes, agências da ONU e organizações não-governamentais nacionais e internacionais que trabalham em prol da protecção da criança. Ademais, contribui para
o desenvolvimento, melhoria e reforço das estratégias de prevenção e respostas para combater a
violência contra crianças, como parte de uma abordagem mais ampla, abrangente e multissectorial
para a protecção da criança, bem como para a eliminação de qualquer forma de violência contra a
criança no país, em particular, e no mundo, em geral. O InVIC é o primeiro inquérito do género conduzido no país. Utiliza uma metodologia padronizada internacionalmente, o que permite recolher
dados sobre a violência em criança e jovens de Moçambique de forma sistematizada e que podem
ser comparados à outros inquéritos semelhantes sobre violência contra criança ao redor do mundo.
O InVIC, 2019 é fruto de um esforço coordenado entre as diferentes instituições nacionais e internacionais, sob a liderança do Instituto Nacional de Saúde (INS), em colaboração com a Direcção
Nacional de Saúde Pública (DNSP), a Direcção Nacional de Assistência Médica (DNAM) do Ministério
da Saúde (MISAU), a Direcção Nacional da Criança no Ministério do Género, Criança e Acção Social
(MGCAS), o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF-Moçambique) e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da
América. Este inquérito contou com o apoio técnico e financeiro do CDC, através do PEPFAR/CoAg
INS-CDC.
Agradecemos a todas as instituições nacionais e internacionais que apoiaram a realização do presente inquérito e contribuíram para os altos padrões de qualidade da informação produzida. Adicionalmente, queremos endereçar um especial agradecimento a todos os participantes do inquérito
(pais, mães, cuidadores, as crianças, líderes comunitários) e a todos os colaboradores que estiveram
envolvidos na realização do InVIC, 2019.
Marracuene, Outubro de 2020
O Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde
_______________________________
Ilesh Vinodrai Jani, MD, PhD
(Investigador Coordenador)
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Inquérito Sobre Violência Contra as Crianças em Moçambique, 2019 (InVIC, 2019): Auto-relatos retrospectivos de rapazes e raparigas de 13-24 anos.

Relatório de Indicadores Básicos
Objectivos
Os Inquéritos sobre Violência contra as Crianças (InVIC) ou Violence against Children Survey (VACS)
medem a prevalência, a natureza e as consequências da violência física, emocional e sexual contra
crianças e jovens. Estes inquéritos melhoram a capacidade dos países na projecção, implementação
e avaliação de programas de prevenção da violência, e na construção de sistemas bem-sucedidos de
protecção à criança.
O Inquérito em Moçambique também incluiu a componente de testagem para o HIV. Os principais
objectivos do InVIC em Moçambique são:

• Estimar a prevalência nacional de violência física, emocional e sexual perpetrada contra
rapazes e raparigas, incluindo tocar sexualmente sem permissão, tentativa de relações sexuais não desejadas, relações sexuais fisicamente forçadas, e relações sexuais sob pressão
perpetradas contra rapazes e raparigas antes de completarem os 18 anos e, mais recentemente;
• Estimar a prevalência nacional do HIV entre adolescentes e jovens do sexo feminino com
idades entre 18 e 24 anos, a fim de entender melhor a associação entre violência e HIV;
• Identificar factores de risco e de protecção no âmbito da violência física, emocional e sexual contra as crianças com vista a informar aos intervenientes e orientar os esforços de
prevenção;
• Identificar as consequências de saúde e sociais associados à violência contra as crianças;
• Avaliar o conhecimento e utilização dos serviços médicos, psicossociais, legais e de protecção disponíveis para as crianças que tenham sido vítimas de violência sexual, emocional e
física;
• Fazer recomendações aos ministérios relevantes em Moçambique, agências da ONU e organizações não-governamentais nacionais e internacionais sobre o desenvolvimento, melhoria e reforço das estratégias de prevenção e resposta para combater a violência contra
crianças, como parte de uma abordagem mais ampla, abrangente e multissectorial para a
protecção da criança.

Métodos
O InVIC, 2019 é um inquérito ao agregado familiar com representatividade nacional para indivíduos
do sexo masculino e feminino de 13 a 24 anos de idade. Este decorreu entre os meses de Julho e
Setembro de 2019 em 385 áreas de enumeração seleccionadas aleatoriamente.
O inquérito teve uma sobre-amostragem para mulheres das províncias de Gaza e Zambézia, sendo
ambas prioritárias para o programa PEPFAR DREAMS (Determinado, Resiliente, Empoderado, Livre
Relatório de Indicadores Básicos do Inquérito Sobre Violência contra as Crianças em Moçambique (InVIC 2019)
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do SIDA, Orientado e Seguro). A sobre-amostragem nestas duas províncias foi feita para avaliar a
associação entre a violência nas suas diversas formas e risco de HIV, que podem ser exclusivas para
estas áreas.
O InVIC, 2019 utilizou uma metodologia padronizada para medir a violência física, emocional e sexual na infância (antes dos 18 anos de idade) e nos 12 meses anteriores ao inquérito.
Após obter o consentimento, o chefe do agregado familiar participou de um questionário onde foram colectados dados sobre a situação socioeconómica da família; e que também serviu para criar
um bom relacionamento com a família. Um participante elegível de 13 a 24 anos foi seleccionado
em cada agregado familiar e, após fornecer assentimento ou consentimento, participou do questionário do respondente, que incluíam perguntas que avaliam características demográficas; situação socioeconómica; relacionamentos com os pais; educação; ligação geral com a família, amigos e
comunidade; estado civil e relacionamentos; comportamento e práticas sexuais; sexo transacional;
gravidez; histórico de serviços de HIV/SIDA; experiências de violência física, emocional e sexual; problemas de saúde associados à exposição a violência; e utilização de serviços para violência.
O InVIC, 2019 também incluiu a componente de testagem rápida do HIV para jovens participantes
(de 18 a 24 anos de idade) que consentiram em participar na testagem rápida de sangue e que nunca
haviam anteriormente sido testados positivo para o HIV, usando as directrizes de aconselhamento e
algorítmo nacional de testagem rápida do HIV em vigor no país.
A fim de garantir ainda mais a confidencialidade das respostas do inquérito, homens e mulheres
foram entrevistados em Unidades Primárias de Amostragem (UPA)/Áreas de Enumeração (AE) separadas. Um total de 6.462 agregados familiares foi visitado em 262 UPAs/AE aleatoriamente seleccionadas para as mulheres, e 2.129 mulheres completaram o inquérito. A taxa geral de resposta
feminina foi de 80,4% (91,9% da taxa de resposta do agregado familiar e 87,5% da taxa de resposta
individual). Um total de 2.973 agregados familiares foi visitado em 123 Unidades Primárias de Amostragem (UPA)/Áreas de Enumeração (AE) aleatoriamente seleccionadas para homens, e 878 homens
completaram o inquérito. A taxa geral de resposta masculina foi de 81,1% (93,3% da taxa de resposta
do agregado familiar e 86,9% da taxa de resposta individual).
Adicionalmente, dos indivíduos dos 18 a 24 anos elegíveis para a testagem de HIV, 293 homens dos
412 elegíveis (representando 71,1% de todos os homens elegíveis) e 715 mulheres das 1091 elegíveis (representando 65,5% de todas as mulheres elegíveis) fizeram o teste para o HIV.
Este Relatório de Indicadores Básicos inclui estimativas e destaques prioritários de dados nacionais
sobre violência contra criança e seus indicadores relacionados, concentrando-se principalmente nos
dados sobre experiências de jovens adultos (18 a 24 anos) na infância1, ocorridas antes dos 18 anos.
Os Indicadores de experiência ao longo da vida incluídos neste relatório, são da amostra de indivíduos de 13 a 24 anos idade ou de 18 a 24 anos (para indicadores de HIV) que sofreram violência em
qualquer momento de suas vidas. Foram também incluídos dados para experiências de violência
entre os indivíduos de 13 a 17 anos de Idade, ocorridas nos últimos 12 meses. Todas as análises são
contabilizadas no desenho do inquérito.
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Resultados
Os resultados apresentados estão subdivididos em duas secções. A primeira secção fornece dados
demográficos e de experiências de violência na infância (antes de alcançar os 18 anos) entre os indivíduos de 18 a 24 anos de idade, e a segunda secção fornece informação similar nos últimos 12
meses entre os indivíduos de 13 a 17 anos de idade.
Secção 1: Informação demográfica e Experiências de Violência entre os indivíduos de 18 a 24 anos
de idade
Situação educacional entre os indivíduos
de 18 - 24 anos de idade

Mulheres
% (Intervalo de
confiança [IC] de
95%)1

n

Homens
n

% (95% IC)

Nunca frequentou a escola

1247

11.0 (8.4 - 13.7)

424

8.2 (5.1 - 11.3)

Completou o Ensino Primário ou menos
Completou o Ensino Secundário ou superior

1247
1247

53.1 (48.5 - 57.7)
35.8 (31.0 - 40.7)

424
424

47.6 (41.2 - 54.0)
44.2 (37.7 - 50.7)

Nota: IC = Intervalo de Confiança
1

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.

Orfandade antes dos 18 anos entre os indivíduos de 18 - 24 anos de idade

1

n

Mulheres
% (95% IC) 1

n

Homens
% (95% IC)

Não forão órfãos antes dos 18 anos

1152

76.2 (71.6 - 80.8)

411

72.8 (67.1 - 78.5)

Perdeu um (1) ou ambos pais antes dos 18
anos

1152

23.8 (19.2 - 28.4)

411

27.2 (21.5 - 32.9)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.

Condições socioeconómicas entre os indivíduos de 18 - 24 anos de idade
Trabalhou por dinheiro ou outro tipo de pagamento nos últimos 12 meses
Em situação de insegurança alimentar
1

n

Mulheres
% (95% IC)1

Homens
% (95% IC)

n

1248

20.0 (16.2 - 23.8)

423

55.1 (49.2 - 61.0)

1228

59.4 (54.9 - 63.9)

422

58.5 (51.7 - 65.2)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.

Relacionamento e história sexual de jovens
de 18-24 anos de idade
Já foi casada (o) ou vivia com alguém como
se fosse casada (o)
Casadas (os) ou viviam com alguém como se
fosse casada (a) antes dos 18 anos
1

n

Mulheres
% (95% IC)1

n

Homens
% (95% IC)

1247

77.8 (73.1 - 82.5)

424

43.4 (35.8 - 51.0)

1176

41.1 (36.4 - 45.8)

422

11.4 (7.8 - 14.9)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo..

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
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Violência na infância 1 entre os Indivíduos de 18 - 24 anos de
Idade
Sofreu algum tipo de violência (física, sexual e/ou emocional)
3
na infância

Mulheres (n = 1248)

Homens (n = 424)

% (95% IC)2

% (95% IC)

32.1 (27.2 - 37.1)

40.3 (33.0 - 47.7)

Antes dos 18 anos
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo
3
A violência física inclui: 1) Bofetear, empurrar, sacudir, ou atirar algo intencionalmente para criar danos; 2) Dar socos, chutar, chicotear ou bater com
um objecto; 3) Estrangular, sufocar, tentar afogar ou queimar intencionalmente; 4) Usar ou ameaçar com uma faca, arma pistola ou outro tipo de arma.
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
A Violência emocional por um dos pais, cuidador, ou outro familiar adulto inclui: 1) Alguém ter dito que não era amado, ou não merecia ser amado; 2)
Alguém ter dito que desejava que nunca tivesse nascido ou que estivesse morto; e 3) Ser ridicularizado ou humilhado, por exemplo, alguém ter dito
que é estúpido ou inútil.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
1
2

Violência Sexual2 na Infância1 para os Indivíduos de 18 a 24 anos de Idade
Sofreu algum tipo de violência sexual na infância
Toque sexual indesejada na infância
Tentativa de sexo forçado na infância
Sexo pressionado / coagido na infância
Sexo fisicamente forçado na infância

n

Mulheres
% (95% IC)3

n

Homens
% (95% IC)

1247

14.3 (10.8 - 17.8)

424

8.4 (5.8 - 11.0)

1232
1232
1221
1231

6.6 (3.9 - 9.3)
6.1 (3.5 - 8.7)
5.6 (3.5 - 7.7)
3.5 (2.0 - 5.1)

416
413
416
418

5.2 (3.3 - 7.0)
2.1 (0.3 - 3.8)*
2.1 (0.7 - 3.4)*
1.8 (0.1 - 3.5)*

Antes dos 18 anos
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
3
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
*Estimativa não confiável (Desvio- Padrão Relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
1
2

Prevalência de sexo pressionado ou fisicamente forçado na
primeira experiência sexual entre os indivíduos de 18 - 24
anos
Primeira relação sexual foi pressionada ou forçada, entre
aqueles cuja primeira relação sexual foi antes dos 18 anos

Mulheres (n=1168)

Homens (n=382)

% (95% IC)1

% (95% IC)

9,4 (6,4-12,4)

3,6 (1,4-5,9)*

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
*Estimativa não confiável (DPR é> 30% e <= 50%), Resultado deve ser interpretado com cautela
1

Localização do primeiro incidente de violência sexual1 entre os indivíduos de 18-24 anos que sofreram
violência sexual antes dos 18 anos de idade
Mulheres (n=129)
Homens (28)
2
% (95% IC)
% (95% IC)
3
Casa
73.1 (64.2 - 82.0)
60.9 (36.4 - 85.3)
Escola
13.1 (3.6 - 22.6) *
**
4
Áreas Exteriores
20.3 (12.2 - 28.4)
24.6 (5.9 - 43.4) *
5
Outro
**
**
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
3
Casa inclui: casa do entrevistado, do perpetrador ou de alguma outra pessoa
4
Áreas Exteriores inclui: em uma estrada, lago, rio, outras fontes de água, campo ou outra área natural
5
Outros inclui: dentro de um carro /autocarro/ chapa, Locais para consumo de álcool (por exemplo, restaurante, bar, discoteca, clube, etc.), igreja,
escritório, mercado ou loja.
Nota: A soma da Percentagem podem ser > 100%, porque algumas vítimas podem ter sofrido várias formas de violência sexual que podem ter ocorrido
em locais diferentes.
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.
1
2
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Os perpetradores do primeiro incidente de violência sexual1 entre indivíduos de 18-24 anos de idade
que sofreram violência sexual antes dos 18 anos
Mulheres (n=129)
Homens (n=27)
2
% (95% IC)
% (95% IC)
Atual ou anterior cônjuge / namorado (a) ou parceiro
60.3 (47.6 - 73.0)
27.8 (7.7 - 47.9)*
romântico
Figura ou Autoridade Pública3
**
<0,1
Amigo, colega de turma ou escola
20,1 (10,2-30,0)
34,9 (10,0-59,8) *
4
Outro
24,3 (11,9-36,7)
40,0 (13,8-66,2) *
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
3
Figura ou autoridade pública inclui professor, polícia/agente de segurança, profissional de saúde, empregador, líder comunitário / religioso, líder
político, e curandeiro tradicional.
4
Outros inclui: Membro da família, vizinho, estranho ou outros
Nota: A soma da percentagem pode ser > 100%, porque algumas vítimas podem ter várias formas experientes de violência sexual de diferentes tipos
agressor.
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.
1
2

Mulheres

Revelação e conhecimento de serviços
entre indivíduos de 18 -24 anos que sofreram violência sexual1
Contou a alguém sobre qualquer incidente de violência sexual
Sabia de algum lugar onde procurar ajuda
para violência sexual

Homens

n

% (95% IC)2

n

219

32.2 (25.3 - 39.1)

67

219

38.4 (29.0 - 47.8)

67

% (95% IC)
28.7 (17.1 40.3)
21.5 (12.1 31.0)

A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
1
2

Mulheres

Homens

Revelação e conhecimento de serviços
entre indivíduos de 18 -24 anos que sofreram sexo pressionado ou fisicamente
forçado
Contou a alguém sobre qualquer incidente de sexo pressionado ou fisicamente
forçado
Sabia de algum lugar onde procurar ajuda
para sexo pressionado ou fisicamente
forçado

n

% (95% IC)1

n

% (95% IC)

141

31.4 (20.1 - 42.6)

34

30.5 (8.0 53.0)*

141

26.3 (17.5 - 35.1)

34

26.6 (6.7 46.5)*

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
1
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Violência física2 na Infância1 entre os indivíduos de 18 -24 anos de idade
Sofreu algum tipo de violência física na infância
Violência física na infância por um dos pais,
encarregado adulto ou outro familiar adulto
Violência física na Infância por um adulto da
comunidade/ bairro
Violência física na Infância por um parceiro
íntimo, entre aqueles que já tiveram um relacionamento romântico
Violência física na Infância entre pares

n
1248

Perdeu a escola devido à violência física, entre os que sofreram violência física
1

n

Homens
% (95% IC)

23.9 (20.0 - 27.9)

424

34.1 (26.8 - 41.5)

1227

15.3 (11.5 - 19.0)

414

24.8 (18.4 - 31.2)

1244

3.1 (1.4 - 4.7)

424

7.4 (4.7 - 10.2)

1185

7.1 (4.9 - 9.2)

393

3.3 (1.1 - 5.6)*

1244

6.0 (3.8 - 8.1)
Mulheres

418

14.0 (10.1 - 17.8)
Homens

Testemunho da violência física na infância
entre indivíduos de 18 -24 anos de idade
Testemunhou violência física em casa na infância
Testemunhou violência física testemunhada
na comunidade/ bairro na infância
Procura de serviços e revelação entre os
pessoas 18 – 24 anos que sofreram violência
física
Contou a alguém sobre qualquer incidente de
violência física
Procurou serviços para qualquer incidente de
violência física
Consequências da violência física entre os
indivíduos de 18 -24 anos de idade

Mulheres
% (95% IC)3

% (95% IC)

% (95% IC)

1242

27.5 (23.3 - 31.8)

423

38.2 (32.6 - 43.7)

1242

45.9 (41.5 - 50.3)

419

66.7 (60.7 - 72.6)

Mulheres

Homens

% (95% IC)

% (95% IC)

402

45.9 (38.1 - 53.6)

200

55.5 (46.1 - 65.0)

398

5.5 (1.8 - 9.3)*

200

8.3 (4.1 - 12.5)

382

Mulheres

Homens

% (95% IC)

% (95% IC)

2.9 (0.5 - 5.2)*

191

4.2 (0.8 - 7.5)*

Antes dos 18 anos

A violência física inclui: 1) Bofetear, empurrar, sacudir, ou atirar algo intencionalmente para criar danos; 2) Dar socos, chutar, chicotear ou bater
com um objecto; 3) Estrangular, sufocar, tentar afogar ou queimar intencionalmente; 4) Usar ou ameaçar com uma faca, arma pistola ou outro tipo
de arma.
2

3

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.

Violência Emocional2 na Infância1 entre indivíduos de 18 -24
anos de idade
Sofreu algum tipo de violência emocional na infância por parte dos pais, encarregado adulto ou outro familiar adulto
1

Mulheres (n=1237)

Homens (n=415)

% (95% IC)3

% (95% IC)

3.8 (2.0 - 5.6)

6.2 (3.5 - 8.8)

Antes dos 18 anos

A Violência emocional por um dos pais, cuidador, ou outro familiar adulto inclui: 1) Alguém ter dito que não era amado, ou não merecia ser amado;
2) Alguém ter dito que desejava que nunca tivesse nascido ou que estivesse morto; e 3) Ser ridicularizado ou humilhado, por exemplo, alguém ter
dito que é estúpido ou inútil
2

3

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
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Percentagem de positividade de HIV por experiências de violên- Mulheres (n=765)
cia1 ao longo da vida entre indivíduos de 18- 24 anos de Idade
% (95% IC)2
Positividade geral do HIV3
7.6 (5.0 - 10.2)
Estado serológico de HIV e violência sexual (VS) ao longo da vida
9.4 (2.2 - 16.6)*
HIV positivo, entre aqueles que experimentaram VS
7.0 (4.4 - 9.6)
HIV positivo entre aqueles que nunca experimentaram VS
Estado serológico de HIV e violência física (VF) ao longo da vida
HIV positivo, entre aqueles que experimentaram VF
HIV positivo entre aqueles que nunca experimentaram VF
Estado serológico de HIV e violência emocional (VE) ao longo da
vida
HIV positivo, entre aqueles que experimentaram VE

Homens (n=299)
% (95% IC)
2.3 (0.5 - 4.0)*
**
2.7 (0.5 - 4.9)*

6.1 (2.1 - 10.0)*

2.3 (0.1 - 4.5)*

8.6 (5.1 - 12.1)

**

27.2 (9.6 - 44.9)*

**

5.9 (3.9 - 8.0)

1.6 (0.2 - 3.0)*

HIV positivo entre aqueles que nunca experimentaram VE

Inclui qualquer experiência de violência em qualquer momento da vida, entre pessoas de 18-24 anos de idade.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
3
Positividade de HIV determinada por meio de resultados de teste rápido de HIV, prova de tratamento disponível ou auto-relato de um teste de HIV
positivo anterior. O teste rápido de HIV foi oferecido apenas a participantes de 18 a 24 anos que não relataram um resultado positivo de HIV, usando
as diretrizes de aconselhamento do país e o algoritmo nacional de testagem rápido de HIV.
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretados com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.
1
2

Secção 2: Informação demográfica e Experiências de Violência nos últimos 12 meses entre os indivíduos de 13 a 17 anos de idade
Situação educacional entre os indivíduos de 13 - 17 anos de idade

1

n

Mulheres
% (95% IC)1

n

Homens
% (95% IC)

Nunca frequentou a escola

878

6.7 (4.1 - 9.2)

454

5.0 (2.5 - 7.6)

Completou o Ensino Primário ou menos
Completou o Ensino Secundário ou superior
Actualmente matriculados na escola

878

62.5 (57.6 - 67.4)

454

63.0 (55.6 - 70.4)

878

30.8 (26.6 - 35.1)

454

32.0 (24.4 - 39.5)

816

65.5 (60.3 - 70.6)

425

80.3 (75.0 - 85.5)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.

Orfandade actual entre os indivíduos de
13 - 17 anos de idade

1

n

Mulheres
% (95% IC)1

n

Homens
% (95% IC)

Não foram órfãos

874

72.4 (67.9-77.0)

449

78.1 (72.5-83.7)

Perderam um (1) ou ambos pais

874

27.6 (23.0-32.1)

449

21.9 (16.3-27.5)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
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Condições socioeconómicas entre indivíduos de 13 -17 anos de idade
Trabalhou por dinheiro ou outro pagamento
nos últimos 12 meses
Em situação de insegurança alimentar

n
878
852

Mulheres
% (95% IC)1
7.3 (4.2 - 10.4)
53.0 (48.1 - 58.0)

Homens
% (95% IC)
22.0 (17.7 - 26.4)

n
452
437

49.5 (42.9 - 56.2)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
1

Relacionamento e história sexual entre indivíduos de 13-17 anos de idade
Já foi casada (o) ou vivia com alguém como
se fosse casada (o)
Já teve relações sexuais2

Mulheres
% (95% IC)1

n

Homens
% (95% IC)

n

879

21.5 (16.7 - 26.2)

453

1.9 (0.4 - 3.4)*

876

37.0 (30.2 - 43.8)

447

36.5 (31.3 - 41.8)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
2
Relação sexual inclui: vaginal, oral ou anal.
*Estimativa não confiável (DPRé >30% e <= 50%), Resultado deve ser interpretado com cautela
1

Prevalência da violência sexual1 nos últimos 12 meses, entre indivíduos de 13-17
anos de idade

Mulheres

Homens

n

% (95% IC)2

n

% (95% IC)

Qualquer tipo de violência sexual nos últimos 12 meses Sexual Violence

874

11.7 (8.7 - 14.7)

453

5.8 (4.0 - 7.6)

Toque sexual nos últimos 12 meses
Tentativa de sexo forçado nos últimos 12
meses
Sexo pressionado/ coagido nos últimos 12
meses
Sexo fisicamente forçado nos últimos 12 meses

867

7.6 (5.3 - 9.8)

448

3.0 (0.7 - 5.4)*

870

5.0 (2.7 - 7.2)

451

**

870

1.9 (0.4 - 3.5)*

447

1.2 (0.4 - 2.1)*

871

2.0 (0.7 - 3.3)*

448

**

A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
*Estimativa não confiável (DPRé >30% e <= 50%), Resultado deve ser interpretado com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%); a estimativa esta suprimida.
1
2

Os perpetradores do mais recente incidente de violência sexual1 entre indivíduos de 13 - 17 anos de
idade que sofreram violência sexual nos últimos 12 meses
Mulheres (n=84)
Homens (n=19)
2
% (95% IC)
% (95% IC)
Atual ou anterior cônjuge / namorado (a) ou parceiro
33.8 (18.0 - 49.7)
**
romântico
Figura ou Autoridade Pública3
13.8 (7.1 - 20.5)
<0.1
Amigo, colega de turma ou escola
40.1 (23.2 - 56.9)
59.7 (37.4 - 81.9)
Outro4
2.2 (0.9 - 3.5)
1.1 (0.1 - 2.1)*
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
3
Figura ou autoridade pública inclui professor, polícia/agente de segurança, profissional de saúde, empregador, líder comunitário / religioso, líder
político, e curandeiro tradicional.
4
Outros inclui: Membro da família, vizinho, estranho ou outros
Nota: A soma da percentagem pode ser > 100%, porque algumas vítimas podem ter várias formas experientes de violência sexual de diferentes tipos
agressor.
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.
1
2
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Localização do mais recente incidente de violência sexual1 entre os indivíduos de 13 - 17 anos de idade
que sofreram violência sexual nos últimos 12 meses
Mulheres (n=91)
Homens (21)
2
% (95% IC)
% (95% IC)
3
Casa
41.4 (26.1 - 56.7)
43.1 (27.4 - 58.9)
Escola
24.2 (13.3 - 35.0)
44.8 (27.7 - 62.0)
Áreas Exteriores4
32.2 (14.4 - 50.0)
**
Outro5
12.5 (3.5 - 21.5)*
**
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
3
Casa inclui: casa do entrevistado, do perpetrador ou de alguma outra pessoa
4
Áreas Exteriores inclui: em uma estrada, lago, rio, outras fontes de água, campo ou outra área natural
5
Outros inclui: dentro de um carro /autocarro/ chapa, Locais para consumo de álcool (por exemplo, restaurante, bar, discoteca, clube, etc.), igreja,
escritório, mercado ou loja.
Nota: A soma da Percentagem podem ser > 100%, porque algumas vítimas podem ter sofrido várias formas de violência sexual que podem ter ocorrido
em locais diferentes.
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.
1
2

Mulheres

Revelação e conhecimento de serviços
entre indivíduos de 13 - 17 anos que sofreram violência sexual1
Contou a alguém sobre qualquer incidente de violência sexual
Sabia de algum lugar onde procurar ajuda
para violência sexual

Homens

n

% (95% IC)2

n

% (95% IC)

136

34.4 (22.9 - 45.9)

39

55.8 (31.4 - 80.3)

135

30.9 (18.0 - 43.7)

39

**

A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.
1
2

Mulheres

Revelação entre indivíduos de 13 - 17

anos que sofreram sexo pressionado ou
fisicamente forçado
Contou a alguém sobre qualquer incidente de sexo pressionado ou fisicamente
forçado
1

Homens

n

% (95% IC)1

n

% (95% IC)

41

36.9 (13.2 - 60.6)*

16

54.2 (24.2 - 84.3)

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’
* Estimativa não confiável (erro padrão relativo [DPR] é >30% e <= 50%), o resultado deve ser interpretado com cautela.

Mulheres

Sexo transacional1 entre os indivíduos de 13-17 anos de idade
Sexo transacional nos últimos 12
meses
1
2

Homens

n

% (95% IC)2

n

% (95% IC)

287

10.2 (6.1 - 14.4)

125

6.5 (2.1 - 10.9)*

Sexo transacional inclui receber dinheiro, presentes, comida ou favores em troca de sexo
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
*Estimativa não confiável (DPRé >30% e <= 50%), Resultado deve ser interpretado com cautela.
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Violência física1 nos últimos 12 meses, entre indivíduos de 13-17 anos de idade
A violência física nos últimos 12 meses

Violência física por um dos pais, encarregado
adulto ou outro familiar adulto
Violência física por um adulto da comunidade/
bairro
Violência física por um parceiro íntimo, entre
aqueles que já tiveram um relacionamento romântico
Violência física entre pares

n

Females
% (95% CI)2

n

Males
% (95% CI)
23.2 (18.0 28.4)

878

21.1 (17.0 - 25.2)

454

875

9.4 (6.8 - 11.9)

454

8.3 (5.0 - 11.5)

875

4.6 (2.2 - 6.9)

454

4.6 (1.2 - 8.0)*

381

10.1 (5.8 - 14.3)

171

**

877

8.2 (5.2 - 11.2)

453

16.8 (12.9 20.8)

A violência física inclui: 1) Bofetear, empurrar, sacudir, ou atirar algo intencionalmente para criar danos; 2) Dar socos, chutar, chicotear ou bater
com um objecto; 3) Estrangular, sufocar, tentar afogar ou queimar intencionalmente; 4) Usar ou ameaçar com uma faca, arma pistola ou outro tipo
de arma.
2
Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
1

n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
*Estimativa não confiável (DPRé >30% e <= 50%), Resultado deve ser interpretado com cautela
** Estimativa não confiável (DPRé >50%), a estimativa esta suprimida.

1

Violência emocional1 nos últimos 12 meses entre indivíduos de 13-17 anos de idade

Females (n=876)
% (95% CI)2

Males (n=452)
% (95% CI)

Sofreu violência emocional por um dos pais, cuidador, ou
outro familiar adulto nos últimos 12 meses

6.8 (3.4 - 10.2)

5.9 (3.4 - 8.4)

A Violência emocional por um dos pais, cuidador, ou outro familiar adulto inclui: 1) Alguém ter dito que não era amado, ou não merecia ser amado;

2) Alguém ter dito que desejava que nunca tivesse nascido ou que estivesse morto; e 3) Ser ridicularizado ou humilhado, por exemplo, alguém ter
dito que é estúpido ou inútil
n denota o denominador geral e inclui todos os indivíduos do grupo etário e sexo com uma resposta válida, como ‘sim’ ou ‘não’.
2

Intervalo de confiança (IC) de 95% - indica o intervalo dentro do qual se espera que o verdadeiro parâmetro da população caia 95% do tempo.
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Definições
Infância no contexto do InVIC 2019, significa qualquer pessoa com menos de 18 anos. Isso se baseia
na definição da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, que define o
termo “criança” como “qualquer ser humano com menos de 18 anos de idade, a menos que nos
termos da lei aplicável à criança, a maioria seja alcançada mais cedo” (Assembleia Geral das Nações
Unidas, 1989, artigo 1).
A violência física inclui: 1) Bofetear, empurrar, sacudir, ou atirar algo intencionalmente para criar
danos; 2) Dar socos, chutar, chicotear ou bater com um objecto; 3) Estrangular, sufocar, tentar afogar ou queimar intencionalmente; 4) Usar ou ameaçar com uma faca, arma pistola ou outro tipo de
arma.
A violência sexual inclui: 1) toque sexual indesejado; 2) tentativa de sexo forçado; 3) sexo pressionado ou coagido; 4) sexo fisicamente forçado.
A Violência emocional por um dos pais, cuidador, ou outro familiar adulto inclui: 1) Alguém ter dito
que não era amado, ou não merecia ser amado; 2) Alguém ter dito que desejava que nunca tivesse
nascido ou que estivesse morto; e 3) Ser ridicularizado ou humilhado, por exemplo, alguém ter dito
que é estúpido ou inútil.

Processo
Desenvolvimento e Implementação de estudo. O desenvolvimento do inquérito foi liderado por um
Comité Executivo, sob a orientação do INS. Este grupo é composto por várias partes interessadas,
que incluiu o o Instituto Nacional de Saúde (INS), Ministério do Género, Criança e Acção Social (MGCAS), o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Governo dos EUA. O INS foi o parceiro de implementação. A colecta de dados foi realizada pelo INS, que recebeu apoio técnico do CDC. A pesquisa
foi inteiramente financiada pelo PEPFAR, através do CDC Moçambique.
Análise de Dados e Divulgação. O CDC forneceu assistência técnica para o controle de qualidade da
colheita de dados, limpeza, ponderação estatística e análise dos dados. A Comissão de Coordenação
liderada pelo INS está colaborando com o CDC para escrever e produzir o relatório final. A Comissão
de Coordenação e muitos dos parceiros listados acima, estão colaborando na preparação da oficina
de Dados para Acção (D2A), divulgação oficial do relatório, divulgação dos dados e seguimento dos
planos de acção. Este relatório destina-se para actividades preliminares de planificação e orientar o
desenvolvimento do relatório integral do InVIC 2019-Moçambique.
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