
Fecundidade e Planeamento Familiar no Inquérito Demográ�co e de 
Saúde de Moçambique 2011 (IDS)

O IDS 2011 mostra a fecundidade elevada, um número ideal de 
�lhos médio elevado, e um nível elevado de gravidez precoce, ainda 
que estes variem substancialmente entre os grupos socioeconômi-
cos, residentes urbanos/rurais, e os que vivem em províncias 

diferentes. O conhecimento de métodos contraceptivos modernos é 
generalizado, ainda que o uso de anticoncepcionais permaneça baixo e 

a necessidade não atendida de planeamento familiar seja 
geralmente elevada em todos tipos de mulheres.

Apesar de que as tendências globais de fecundidade mostram um ligeiro 
aumento nos últimos anos, a fecundidade baixou ligeiramente nas áreas 
urbanas e nas rurais aumentou.  A fecundidade é menor em mulheres 
com maior escolaridade, em mulheres de famílias mais ricas, e aquelas 
que vivem em áreas urbanas.

Nascimentos por Mulher Continua a Aumentar

serem expostos a essas mensagens que aqueles em áreas rurais. A fonte de 
mensagens na mídia mais frequentemente reportada foi a rádio, seguido 
pela televisão, e depois as revistas e os jornais.

Mais de um terço das mulheres jovens são mães ou estão grávidas, mas 
isso varia muito por nível de escolaridade. Quando os níveis de educação 
aumentam, a gravidez na adolescência é menos comum. No entanto, 
entre raparigas de 15-19 anos, mesmo com o ensino secundário ou 
superior, uma em cada quatro já começou a ter �lhos.
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O Número Ideal de Filhos É Alto 

Média do número ideal de �lhos para mulheres com idades entre 15-49 
por nível de escolaridade   

Taxa global de fecundidade

 

Uma em Cada Três Mulheres Casadas Quer Ter 
Outro Filho Dentro de Dois Anos  

% das mulheres casadas de 15-49 anos que querem ter outro �lho

Vinte e nove porcento das mulheres declararam que não querem ter mais 
�lhos. Esse percentual aumenta rapidamente com o número de �lhos vivos e é 
maior em áreas urbanas do que rurais.

Apenas Uma em Cada Dez Mulheres Casadas Usa 
Métodos Modernos de Contracepção  

% das mulheres casadas de 15 a 29 anos que  usam a contracepção 
moderna  por quintil de riqueza  
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Uma em Quatro Mulheres Casadas Tem Uma 
Necessidade Insatisfeita de Planeamento Familiar
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Cabo Delgado
Nampula

Tete
Sofala
Niassa

Inhambane
Maputo Cidade

Manica
Zambézia

Maputo Província
Gaza
Total

 

% das mulheres casadas com idades de 15 a 49 anos com uma necessidade 
insatisfeita de planeamento familiar  
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Total Urbana Rural  

Mensagens de Planeamento Familiar na Mídia 
Atingem Apenas Metade das Mulheres  

% das mulheres de 15-49 anos expostas à mensagens de planeamento 
familiar  na rádio, televisão, revista ou jornal  

 Mulheres
Homens

A necessidade insatisfeita de planeamento familiar é alta na maioria das 
províncias. Cabo Delgado tem a menor necessidade insatisfeita, mas 
também tem o menor uso de anticoncepcionais, re�etindo a demanda 
total baixa para o planeamento familiar. A necessidade insatisfeita de 
planeamento familiar é alta para as mulheres em todos os níveis de ensino, 
quintís de riqueza, e áreas urbanas/rurais.

Raparigas sexualmente activas e solteiras de idades de 15-19 anos têm o 
maior nível de necessidade insatisfeita de planeamento familiar entre 
todas as mulheres. Enquanto um quarto actualmente usa a contracepção 
moderna, mais da metade ainda tem uma necessidade insatisfeita, 
re�etindo o alto nível da demanda total de planeamento familiar neste 
grupo.

Entre as mulheres, o número desejado de �lhos é alto, mas varia de 
acordo com a educação. Mulheres sem instrução, em média, desejam ter 
5,7 �lhos, enquanto aquelas com ensino secundário ou superior desejam 
apenas 3,4. Mulheres de áreas rurais e das famílias mais pobres também 
têm um tamanho de família ideal maior.

As mulheres dos agregados familiares com maior riqueza são signi�cativa-
mente mais propensas a usar contracepção moderna do que as mulheres 
mais pobres. Os injectáveis   e as pílulas são os métodos contraceptivos 
modernos mais utilizados, seguido por preservativos masculinos.

Cerca da metade das mulheres e dois terços dos homens ouviram ou 
viram mensagens de planeamento familiar na mídia. Mulheres e homens 
que vivem em áreas urbanas são signi�cativamente mais propensos a 
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Taxa Global de Fecundidade

Moçambique 5,9

Apesar de que as tendências globais de fecundidade mostram um ligeiro 
aumento nos últimos anos, a fecundidade baixou ligeiramente nas áreas 
urbanas e nas rurais aumentou.  A fecundidade é menor em mulheres 
com maior escolaridade, em mulheres de famílias mais ricas, e aquelas 
que vivem em áreas urbanas.

serem expostos a essas mensagens que aqueles em áreas rurais. A fonte de 
mensagens na mídia mais frequentemente reportada foi a rádio, seguido 
pela televisão, e depois as revistas e os jornais.

Mais de um terço das mulheres jovens são mães ou estão grávidas, mas 
isso varia muito por nível de escolaridade. Quando os níveis de educação 
aumentam, a gravidez na adolescência é menos comum. No entanto, 
entre raparigas de 15-19 anos, mesmo com o ensino secundário ou 
superior, uma em cada quatro já começou a ter �lhos.

Vinte e nove porcento das mulheres declararam que não querem ter mais 
�lhos. Esse percentual aumenta rapidamente com o número de �lhos vivos e é 
maior em áreas urbanas do que rurais.

 
 

Tem necesidade insatisfeita 
de planeamento familiar  

Actualmente usando 
contraceptivo moderno  

Mais de Um Terço das Raparigas de 15-19 Anos 
São Mães ou Estão Grávidas  

 

% das raparigas de 15-19 que são mães ou estão grávidas por nível 
de escolaridade  
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Raparigas com Idades de 15-19 Anos Têm 
Altos Níveis de Necessidade Insatisfeita de 
Planeamento Familiar   

23 

56 

6 

27 

Casada Sexualmente ativa, 
solteira 

A necessidade insatisfeita de planeamento familiar é alta na maioria das 
províncias. Cabo Delgado tem a menor necessidade insatisfeita, mas 
também tem o menor uso de anticoncepcionais, re�etindo a demanda 
total baixa para o planeamento familiar. A necessidade insatisfeita de 
planeamento familiar é alta para as mulheres em todos os níveis de ensino, 
quintís de riqueza, e áreas urbanas/rurais.

Raparigas sexualmente activas e solteiras de idades de 15-19 anos têm o 
maior nível de necessidade insatisfeita de planeamento familiar entre 
todas as mulheres. Enquanto um quarto actualmente usa a contracepção 
moderna, mais da metade ainda tem uma necessidade insatisfeita, 
re�etindo o alto nível da demanda total de planeamento familiar neste 
grupo.

Entre as mulheres, o número desejado de �lhos é alto, mas varia de 
acordo com a educação. Mulheres sem instrução, em média, desejam ter 
5,7 �lhos, enquanto aquelas com ensino secundário ou superior desejam 
apenas 3,4. Mulheres de áreas rurais e das famílias mais pobres também 
têm um tamanho de família ideal maior.

As mulheres dos agregados familiares com maior riqueza são signi�cativa-
mente mais propensas a usar contracepção moderna do que as mulheres 
mais pobres. Os injectáveis   e as pílulas são os métodos contraceptivos 
modernos mais utilizados, seguido por preservativos masculinos.
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formações atuais sobre a população e a situação da saúde em Moçambique. 

-
co e de Saúde nacional realizado no país. Inquéritos repetidos permitem uma 
análise de tendências ao longo do tempo.

O IDS foi baseado numa amostra representativa nacional e fornece es-
timativas a níveis nacionais e provinciais.

Número de 
Entrevistados

Taxa de 
Respostas

Agregados Familiares 13.964 99,8%

Mulheres de 15-49 anos 13.718 98,9%

Homens de 15-64 anos 4.027 97,5%

Para obter informações adicionais sobre os resultados do IDS 2011, veja  
www.measuredhs.com ou entre em contato com:

Instituto Nacional de Estatística

Av. 24 de Julho, nº 1989, 5º andar 
Telefone: +258-21-305528| Fax: +258-21-305528

E-mail: info@ine.gov.mz  |  Website: www.ine.gov.mz

Este folheto foi elaborado pelo Projecto Informing DEcisionmakers to Act 
(IDEA, Informando Tomadores de Decisões como Agir) do Population 
Reference Bureau (PRB), em colaboração com o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), e o Ministério da Saúde (MISAU). Esta publicação foi pos-
sível graças ao generoso apoio do povo americano através da Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), sob os 
termos do Projeto IDEA (n º AID-0AA-A-10-00009). Os conteúdos são da 

-
riamente os pontos de vista da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.
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Cerca da metade das mulheres e dois terços dos homens ouviram ou 
viram mensagens de planeamento familiar na mídia. Mulheres e homens 
que vivem em áreas urbanas são signi�cativamente mais propensos a 


