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WASH – Ações de nutrição no Centro 
Comunitário de Saúde de Sampara .



APRESENTAÇÃO

A INSEGURANÇA E A VULNERABILIDADE 
RELACIONADAS A ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO, no âmbito dos frequentes desastres de 
natureza sócio-ambiental, continuam a representar 
enormes desafi os nos dias de hoje, na medida 
em que milhões de pessoas ainda sofrem devido 
a tais situações. As crianças e os adolescentes 
constituem uma fonte especial de preocupação, 
necessitando, portanto, de alto nível de atenção 
por parte da comunidade internacional.

Ao longo dos últimos anos, o Brasil, enquanto 
país emergente constitucionalmente dedicado a 
combater a fome e a promover os direitos humanos 
no mundo, vem fortalecendo seus esforços com 
vistas a cooperar com organizações multilaterais no 
combate aos desafi os inerentes a crises humanitárias 
cada vez mais complexas, propondo novos modelos 
de cooperação em tais contextos, com base na 
reciprocidade, diálogo e sustentabilidade. 

Esses esforços, contudo, não seriam nem viáveis nem 
efi cazes na ausência do trabalho e da dedicação das 
agências da ONU que se colocam na linha de frente 
da cooperação internacional, em todo o mundo. 
Nesse sentido, o UNICEF se destaca como parceiro 
inequívoco, ao reagir oportunamente e assegurar 
a oferta de assistência humanitária abrangente e 
efetiva, essencial ao bem estar, desenvolvimento e 
proteção das crianças e adolescentes em situação 
de risco. O trabalho do UNICEF, que combina 
ações emergenciais com iniciativas destinadas a 
promover mudanças de longo prazo, está em total 
harmonia com a sustentabilidade desejada pelo 
Brasil no que se refere à cooperação humanitária.

A parceria com o UNICEF representa uma aliança 
estratégica para levar adiante a cooperação humanitária 
do Brasil e possibilitou intervenções em 11 países, 
através de ações que abrangem desde nutrição e saúde 
infantil até apoio psicossocial, redução do risco de 
desastres e educação. Trata-se de uma parceria que 
vai além das demais por dar lugar a experiências e 
debates a respeito de políticas públicas, tais como 
a elaboração conjunta do Protocolo Nacional sobre 
a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes 
em Situações de Desastre, a ser compartilhado.

Esperamos que o esforço de compilar o trabalho 
desenvolvido pelo UNICEF e pelo Brasil possa 
ajudar a disseminar os resultados dessa parceria, 
fortalecendo, assim, a nossa colaboração e a 
coordenação conjunta de nossas ações. Mais que 
tudo, esperamos que esta publicação ajude a 
apontar os desafi os diários que milhões de crianças 
enfrentam para sobreviver, bem como o trabalho 
necessário para ajudá-las a viver uma vida melhor.

Ministro Milton Rondó Filho
Coordenador Geral das Ações

Internacionais contra a Fome (CGFome)
Ministério das Relações 

Exteriores, Brasil
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ni Crianças correm para casa após terem 

participado do Círculo de Diálogo, 
criado para encorajar discussões sobre 

a importância de questões sociais como 
saúde, higiene, saneamento, assim 

como HIV, no vilarejo de Rwaza, no 
distrito de Musanze, norte de Ruanda.
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A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES as crises humanitárias constitui 
o pilar central do trabalho promovido pelo UNICEF 
ao redor do mundo. As emergências colocam as 
crianças, os adolescentes e suas famílias em grande 
risco, e nosso trabalho no campo humanitário 
envolve o estabelecimento de relações com uma 
ampla gama de parceiros a fi m de criar ambientes 
protetores para as crianças. Ao fazer isso, dedicamo-
nos a aliviar o sofrimento das crianças - onde quer 
que estejam sendo ameaçadas - com base nos 
Compromissos Centrais pelas Crianças (CCC) e de 
acordo com o princípio de que nenhuma criança 
deve ser exposta à violência, abuso ou exploração. 

Este relatório descreve os resultados das intervenções 
levadas a efeito em 2012 através de uma parceria de 
cooperação horizontal sul-sul (HSSC – Horizontal 
South-South Cooperation) entre o Governo do 
Brasil e o UNICEF, que disponibilizou fundos para 
implementar intervenções oportunas em Angola, 
Armênia, Azerbaijão, El Salvador, Haiti, Cazaquistão, 
Mali, Mauritânia, Níger, Ruanda e Somália. A parceria 
possibilitou, também, a criação de uma Estratégia 
para Redução de Riscos de Desastres para a região 
da América Latina e Caribe, com vistas a garantir 
a segurança das crianças e dos adolescentes. 

Como exemplo dos resultados obtidos, as 
ações implementadas na Armênia, em parceria 
com o governo daquele país, devem diminuir 
em 10% a incidência de baixa estatura nas 
comunidades alvo, e ao mesmo tempo aumentar 
em 15% a proporção de mães que amamentam 
exclusivamente seus fi lhos durante seis meses. 

No Níger, foram realizadas intervenções para tratar 
crianças com desnutrição aguda e entregar suprimentos 
terapêuticos a 2.405 crianças. E na Somália, entre 
julho de 2012 e julho de 2013, o programa de 
nutrição apoiou o tratamento de 263.276 crianças 
menores de cinco anos com desnutrição severa.

Os produtos dessa parceria enfatizam a 
importância das ações conjuntas voltadas ao alívio 
humanitário, tais como a oferta de ferramentas, 
conhecimentos e recursos técnicos necessários 
não apenas para lidar com emergências, como 
também para assegurar que crianças, adolescentes 
e mulheres não sejam negligenciadas, uma vez 
que constituem os grupos populacionais mais 
vulneráveis durante situações de emergência.

Boa leitura.
Gary Stahl

Representante do UNICEF no Brasil

APRESENTAÇÃO
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Trabalhadores de saúde 
preparam leite enriquecido 
para crianças desnutridas 

no centro de nutrição do 
Hospital Kaédi, com apoio do 

UNICEF, na Mauritânia.
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Em situações de 
desastre, a ajuda tem 
que chegar rapidamente. 
Ajudar as populações 
mais vulneráveis do 
mundo em momentos 
de crise é um imperativo 
moral para a comunidade 
internacional, e pode 
fazer diferença entre 
a vida e a morte.

Crianças brincam perto do 
Rio Niger, em Bamako, Mali, 

em 9 de dezembro de 2012
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Parceria global PELA 

cooperação HUMANITARIA

O UNICEF E O GOVERNO DO BRASIL
se esforçam para assegurar o direito de todas as 
crianças a educação, nutrição adequada, água potável, 
saneamento, saúde e para que estejam protegidas 
contra discriminação, exploração, violência e abuso. 

A fi m de implementar intervenções humanitárias 
oportunas e efetivas, o UNICEF e o Governo do 
Brasil uniram seus esforços em 2012 através 
de uma parceria global na área de cooperação 
internacional humanitária que refl ete uma 
relação mútua e progressiva, capaz de identifi car 
conjuntamente uma série de diretrizes estratégicas.

Essa parceria oferece alívio emergencial a vítimas 
de desastres sociais e ambientais, podendo salvar 
e preservar a vida onde quer que haja pessoas 
necessitando de ajuda, e também prevenindo e 
aliviando o sofrimento humano, sempre tendo em vista 
a integridade e a dignidade das populações afetadas.

Os esforços – inclusive no caso das várias emergências 
silenciosas – levaram à colaboração com parceiros 
locais e internacionais, tais como governos, o escritório 
regional do UNICEF no Panamá, agências da ONU e a 
sociedade civil para promover os direitos humanos e 
os direitos das crianças em 11 países de três regiões: 
Angola, Armênia, Azerbaijão, El Salvador, Haiti, 
Cazaquistão, Mali, Mauritânia, Níger, Somália e 
Ruanda. O presente relatório descreve os resultados 
das intervenções realizadas ao longo de 2012.

A iniciativa representa um passo importante da 
colaboração entre o UNICEF e o Governo do Brasil em 
direção a uma parceria global ampliada com a fi nalidade 
de responder rápida e efi cientemente às necessidades 
das crianças e mulheres que sofrem nas diferentes 
regiões e países, e assim contribuir para garantir 
proteção e respeito aos direitos humanos básicos dessas 
populações vulneráveis e, acima de tudo, salvar vidas.

Um dos resultados diretos dessa parceria 
foi o estímulo ao intercâmbio horizontal de 
conhecimento e cooperação técnica entre o Brasil 
e vários outros países, que vêm sendo utilizados 
para aprimorar lições aprendidas e boas práticas 
tanto no Brasil quando em outras partes.

A parceria está evoluindo para além do alívio 
emergencial e da resposta a desastres, permitindo 
identifi car esforços destinados a implementar 
políticas unifi cadas que farão diferença em cenários 
de emergência. Como resultado, salvam-se vidas e 
protegem-se os direitos de grupos populacionais 
que normalmente são negligenciados. Um 
componente estratégico da Redução do Risco 
de Desastre foi incorporado à parceria entre o 
Governo do Brasil e o UNICEF, o que facilitou uma 
série de experiências horizontais entre o Brasil e 
outros países. Consolidou-se assim a cooperação 
no compartilhamento de boas práticas e de ações 
concretas de follow-up, revelando um imenso potencial 
para futuras formas de cooperação horizontal.
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. Uma dessas práticas se materializou no 
Protocolo Nacional sobre Proteção Integral 
das Crianças e Adolescentes em Situações de 
Desastre, criado e lançado em 2012 pelo Governo 
do Brasil com apoio técnico do UNICEF. 

Atendendo aos pedidos de vários outros países 
desejosos de aprender a partir dessa prática e 
de criar seus próprios protocolos nacionais com 
base na bem sucedida experiência brasileira, 
o Protocolo foi compartilhado com a Armênia, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Equador, 
Guatemala, Índia, Jamaica, México e Níger. 

A parceria global entre o UNICEF e o Governo do 
Brasil na área de cooperação humanitária tem sido 
crucial para garantir ações abrangentes e efi cientes 
de assistência humanitária, e para contribuir para 
o bem estar, desenvolvimento e proteção das 
crianças e adolescentes ao redor do mundo. 

Adicionalmente, abriu espaço para incontáveis 
programas voltados a assegurar o conjunto total dos 
direitos das crianças, o que se torna especialmente 
importante em situações de emergência, quando 
tais direitos são mais fortemente ameaçados. 

Com a proximidade do ano de 2015, o UNICEF 
e o Governo do Brasil fortalecerão sua parceria 
com foco na equidade, ao mesmo tempo em que 
dedicarão seus melhores esforços para chegar até as 
crianças mais vulneráveis através dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODMs) e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs), em nível global.

Níger, 2012 
Mulheres esperaram 

por uma consulta 
no CRENAS em Gabi. 

A maioria das 
as crianças aqui sofrem de 
desnutrição. CRENAS são 

centros de tratamento 
ambulatorial para 

crianças com desnutrição 
severa aguda (SAM).
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GOVERNO DO BRASIL E O UNICEF

A Cooperação humanitária BRASILEIRA
NUM MUNDO EM CONSTANTE 
TRANSFORMAÇÃO, O GOVERNO DO BRASIL 
ACREDITA que a cooperação humanitária 
internacional pode unir nações e pessoas com 
vistas a fortalecer laços internacionais de 
solidariedade e adaptar a cooperação humanitária 
internacional a realidades novas e em evolução. 

Nos últimos anos, o Brasil incrementou ações de 
cooperação humanitária internacional através 
de suas embaixadas ao redor do mundo, além da 
destinação de contribuições voluntárias a organizações 
internacionais e da doação de alimentos.

Em 2006, a fi m de acelerar a resposta a emergências 
no exterior, o Ministério das Relações Exteriores 
criou um item orçamentário específi co para 
cooperação humanitária, canalizado e gerenciado 
através da Coordenação Geral de Ações 
Internacionais contra a Fome (CGFome). 

Desde 2007, o Brasil contribuiu com mais de US$ 334 
milhões para cooperação internacional humanitária 
e apoiou ações humanitárias em mais de 50 países, 
principalmente na América Latina, Caribe, África e Ásia. 

Com o intuito de aumentar a efi ciência e aprimorar 
os procedimentos de defi nição de responsabilidades 
em relação às ações humanitárias globais, o 
Governo do Brasil explora constantemente novas 
parcerias através da criação de métodos inovadores 
de gerenciamento e monitoramento de ações.

O compromisso do Governo Brasileiro com a 
cooperação humanitária internacional está fortemente 
atrelado à sua prioridade nacional de erradicar a 
pobreza extrema, valendo-se do aprendizado doméstico 
e de outras experiências exitosas que ao longo da 
última década resgataram milhões de brasileiros 
da miséria e da insegurança alimentar. Por isso, os 
compromissos internacionais do Governo do Brasil 
priorizam projetos que promovem mudanças 

estruturais para erradicar a fome e a pobreza em nível 
global proyectos que promueven cambios estructurales 
para erradicar el hambre y la pobreza globalmente.

A política humanitária brasileira possui dois focos: 
emergências e ações estruturais. As emergências 
envolvem contribuições destinadas a salvar vidas e 
aliviar o sofrimento humano através de contribuições 
em dinheiro ou em espécie, feitas em parceria com 
organizações internacionais. As ações estruturais 
empoderam indivíduos e comunidades para superar 
vulnerabilidades sócio-econômicas crônicas e 
garantir segurança alimentar de forma permanente.

Esse enfoque foi inspirado por bem sucedidas políticas 
sociais domésticas que mudaram a cena brasileira, 
tais como o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), que promove o desenvolvimento da produção 
agrícola local ao estimular aquisições locais, e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
que oferece merenda escolar como garantia de 
nutrição adequada e frequência às aulas. A atuação 
conjunta desses dois programas permitiu ao Governo 
Brasileiro criar um sistema estruturado de demanda 
que assegura o mercado a pequenos produtores, ao 
mesmo tempo em que oferece segurança alimentar 
aos alunos do sistema de educação pública.

Reconhecendo o papel do desenvolvimento local 
para fortalecer a resiliência contra desastres, o 
Brasil trabalha para que seus esforços de cooperação 
humanitária estejam em conformidade com os 
princípios e padrões globais de sustentabilidade tanto 
sócio-econômica quanto ambiental. Mais informações 
sobre as ações apoiadas pelo Governo do Brasil podem 
ser obtidas através do portal governamental para 
cooperação humanitária:
http://cooperacaohumanitaria.itamaraty.gov.br

O compromisso 
do Governo 

Brasileiro com 
a cooperação 

humanitária 
internacional 

está fortemente 
atrelado à sua 

prioridade 
nacional de 
erradicar a 

pobreza extrema, 
valendo-se do 

aprendizado 
doméstico 

e de outras 
experiências 

exitosas.
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Desde o começo da crise na região do 
Sahel (Mauritania), o UNICEF forneceu 

tratamentos que salvaram a vida de 140.000 
crianças com desnutrição severa.
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Sobre o UNICEF
O FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 
INFÂNCIA (UNICEF) POSSUI UMA LONGA 
HISTÓRIA de trabalho em emergências ambientais 
e sociais no contexto humanitário. Originalmente 
intitulado Fundo Internacional de Emergência das 
Nações Unidas para a Infância, o UNICEF foi criado para 
oferecer assistência humanitária através do trabalho 
com terceiros na remoção dos obstáculos que a pobreza, 
a violência, a doença e a descriminação colocam na 
vida das crianças. O UNICEF acredita que proteger e 
cuidar das crianças é a pedra angular do progresso 
humano, e que através de parcerias específi cas seja 
possível promover as causas da humanidade. 

O Fundo constitui uma das forças de propulsão que 
ajudam a construir um mundo onde os direitos de 
cada criança sejam respeitados. Seu mandato global 
é infl uenciar os tomadores de decisão e um grande 
número de parceiros no nível local no sentido 
de transformar ideias inovadoras em realidade, 
o que o torna único no mundo das organizações 
e daqueles que trabalham pelos mais jovens.

A comunidade internacional vem se deparando com 
crises humanitárias cada vez mais complexas que 
colocam crianças e mulheres em grande risco. O 
UNICEF responde a uma média de mais de duzentas 
de emergências por ano, lançando mão de seu papel 
como líder global pelas crianças para defi nir e dar 
forma às intervenções necessárias. Defende medidas 
que proporcionem um melhor começo de vida às 
crianças por acreditar que os cuidados adequados com 
os pequenos lançam as bases para os adultos do futuro.

Por exemplo, o UNICEF promove a educação de 
meninas (assegurando que completem pelo menos a 
educação primária), uma vez que isso benefi cia todas 
as crianças, tanto meninos quando meninas, pois 
meninas educadas pensarão melhor, tornar-se-ão 
cidadãs melhores e cuidarão melhor de seus fi lhos.

Uma vez que nenhuma criança deveria sofrer ou 
morrer por doenças evitáveis, o UNICEF atua para 
assegurar que todas as crianças sejam imunizadas 
contra as doenças infantis comuns, e que sejam 
bem alimentadas. Trabalha, também, para prevenir 
a disseminação do HIV/AIDS entre os jovens, 
protegendo-os dos danos e dando-lhes informações 
para proteger outros, e ajuda as crianças e as famílias 
afetadas pelo HIV/AIDS a viver com dignidade.
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Centro comunitário de saúde 

no vilarejo de Logo-Sabouciré, 
região de Kayes, no Mali. 

Programa ECHO-UNICEF .
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SOBRE O UNICEF

Ao defender a Convenção dos Direitos da Criança, 
o UNICEF se esforça para garantir igualdade 
às vítimas de descriminação - particularmente 
meninas e mulheres - no âmbito da Carta das 
Nações Unidas, e para fazer com que todos se sintam 
responsáveis pelas promessas feitas às crianças no 
que concerne a promoção da paz e da segurança.

A ação humanitária do UNICEF inclui intervenções 
focadas tanto na preparação para salvar vidas, quanto 
na proteção dos direitos defi nidos pelos Compromissos 
Centrais pelas Crianças (CCC) em Ações Humanitárias, 
de forma coerente com os padrões internacionais e 
os princípios orientadores humanitários. O Fundo 
luta contra as causas subjacentes da vulnerabilidade 
aos desastres, fragilidades e confl itos - seja através 
de seu apoio à resolução de crises humanitárias, 
seja por meio de seus programas regulares.

Com vistas a implementar tais princípios e diretrizes, 
o UNICEF atua em mais de 190 países e territórios 
por meio de seus Programas Nacionais e dos Comitês 
Nacionais como parte do Movimento Global Pela 
Criança – uma ampla coalisão dedicada a melhorar 
a vida de cada criança. Com esse movimento, e 
também com eventos como a Sessão Especial das 
Nações Unidas pela Infância, o UNICEF encoraja os 
jovens a se manifestar e a se tornar participantes 
ativos na tomada de decisões que afetam suas vidas.

Envolve, ainda, uma imensa variedade de parceiros 
na criação de ambientes protetores para as 
crianças e no alívio do sofrimento onde quer que 
haja crianças ameaçadas, mantendo em mente 
o princípio de que nenhuma criança deve estar 
exposta à violência, abuse ou exploração.

O UNICEF vê a cooperação horizontal sul-sul 
como um recurso cada vez mais importante para o 
progresso, com enorme potencial de desenvolvimento 
internacional e de ação humanitária. Essa percepção 
emana dos recursos econômicos agregados dos 
países em desenvolvimento que vêm prosperando 
de maneira crescente, do valor das parcerias em prol 
do desenvolvimento com base nos princípios da 
solidariedade, de experiências nacionais correlatas 
e da compreensão mútua das necessidades dos 
países em desenvolvimento. Tudo isso aumenta a 
possibilidade de identifi car soluções inovadoras 
apropriadas ao contexto dos diversos países.

Para o UNICEF, a cooperação horizontal sul-sul é 
também uma forma de promover os direitos humanos 
e o desenvolvimento das crianças, adolescentes e 
mulheres em nível global, através do intercâmbio 
dos resultados obtidos na busca por conhecimento, 
capacidade e recursos, incluindo a transferência 
de tecnologia, métodos e informações entre os 
interessados, os defi nidores de políticas e os parceiros 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Ao expandir seu mandato global, a organização 
disponibiliza seu conhecimento específi co para 
facilitar programas e iniciativas de cooperação 
horizontal sul-sul numa ampla gama de setores, tais 
como proteção social, HIV/Aids, direitos e proteção 
da criança, programas para adolescentes, esporte 
e desenvolvimento, educação, sobrevivência e 
desenvolvimento infantil (saúde e nutrição), segurança 
alimentar, questões de gênero e ação humanitária.
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Europa Central 
e Oriental e 
os países da 
Commonwealth

Armênia, 2006. 
Hovik, de 10 anos, com a 

avó numa favela de Gyumri, 
no distrito de Shirak.
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Armênia
MELHORANDO A NUTRIÇÃO INFANTIL 
Apesar de a Armênia estar comprometida com os 
esforços para alcançar as metas de saúde dos ODMs, 
o tamanho e a magnitude dos problemas de saúde e 
nutrição de suas crianças e jovens continuam sendo 
consideráveis. A última pesquisa nacional por amostra 
domiciliar (2010) indicou que a situação nutricional 
das crianças vem deteriorando. O índice de baixa 
estatura aumentou 19% no grupo etário até cinco anos, 
aproximando-se do nível considerado como questão 
de saúde pública. Além disso, observa-se tendências 
negativas em todos os outros indicadores nutricionais. 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO
Com apoio do Governo do Brasil, o Ministério da 
Saúde da Armênia defi niu e implementou um projeto 
abrangente para melhorar a nutrição infantil e 
diminuir a baixa estatura na mais remota região 
do país, Syunik Marz, com o estabelecimento 
de uma colaboração efetiva com as autoridades 
sanitárias visando garantir a liderança e 
implementação segura das atividades planejadas..

Menina durante as festividades 
da Data Nacional da Armênia, 

em Yerevan, capital do país.
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A estratégia nacional de nutrição foi revisada, e uma 
equipe de especialistas nomeada pelo Ministério 
da Saúde criou diretrizes profi ssionais e protocolos 
padronizados de alimentação infantil para unifi car 
as informações e os enfoques nutricionais de 
prevenção e tratamento da desnutrição.

Uma equipe de técnicos treinou e capacitou 
funcionários da área de saúde (pediatras, médicos 
da família, enfermeiros) para atuar na nutrição 
infantil, detecção precoce de problemas nutricionais 
e gerenciamento nutricional adequado – incluindo 
aconselhamento aos pais e material educativo 
para uso nas sessões de aconselhamento.

Ademais, foram criados e transmitidos programas 
especiais de televisão em rede nacional e local para 
divulgar boas práticas nutricionais, desde a gravidez até 
crianças de até cinco anos de idade. Esses programas, 
de ampla cobertura, encorajaram pais e mães a buscar 
nos centros educacionais uma variedade de materiais 
educativos, dentre os quais uma nova edição dos 
“Cardápios Diários” (“Daily Menus”) que apresentam 
cardápios diários e receitas detalhadas, informações 
sobre os alimentos e a forma de prepará-los, e como 
melhor alimentar crianças de diferentes idades.

Os centros educacionais possuem TVs, monitores e 
computadores para que pais e mães possam utilizar 
o material didático e se informar sobre as datas de 
vacinação, os cursos educativos, etc.Espera-se que 
essa intervenção conjunta conduza a uma queda de 
10% na taxa de baixa estatura nas comunidades alvo, 
e a um aumento de 15% na proporção de mães que 
amamentam exclusivamente durante seis meses.

Os impactos serão medidos ao se comparar os 
dados de um processo iniciado antes da intervenção 
com dados do levantamento após a mesma. Essa 
ação será implementada com apoio do Governo 
Brasileiro, do UNICEF e de outros parceiros.

Espera-se que 
essa intervenção 

conjunta 
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aumento de 15% 
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de mães que 
amamentam 
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durante seis 

meses.
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Azerbaijão
APOIO PSICOSSOCIAL 
A JOVENS FORÇADOS A 
ABANDONAR SEUS LARES
Em 1988, a região de Nagorny-Karabakh declarou 
independência. Com a dissolução da União Soviética, 
instalou-se um sangrento confl ito após as forças 
de Nagorny-Karabakh – com a ajuda de tropas 
armênias contrárias às quatro resoluções do Conselho 
de Segurança – terem forçado todo o povo étnico 
do Azerbaijão a abandonar a região e sete países 
vizinhos. Desde 1994 houve um frágil cessar fogo, 
durante o qual, entretanto, muitos ainda vieram a 
perecer a cada ano, e o processo de paz arrefeceu.

Esse tumulto resultou em cerca de um milhão de 
pessoas deslocadas internamente e refugiados 
de origem étnica do Azerbaijão. Desse total, 
aproximadamente dois terços eram pessoas 
internamente deslocadas, e um terço era composto 
de refugiados da Armênia. Apesar de não haver 
ninguém em acampamentos, cerca de 200.000 pessoas 
deslocadas internamente vivem hoje em “centros 
coletivos” tais como hotéis, dormitórios improvisados 
em velhas fábricas, escolas e prédios similares1.

O UNICEF está trabalhando em conjunto com 
parceiros locais para oferecer apoio psicossocial aos 
jovens deslocados internamente, uma vez que suas 
condições de vida são extremamente adversas.

1  Azerbaijão: Análise das Falhas na Proteção a Pessoas 
Deslocadas Internamente, UNHCR 2009.
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IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF 
lançou um programa multifacetado no Azerbaijão 
para atender às necessidades psicossociais dos 
adolescentes e jovens deslocados internamente em 
consequência do confl ito Nagorno-Karabakh. 

Utilizando rápidas avaliações psicossociais, foi 
criado um programa para amenizar os vários 
problemas que afl igem os jovens deslocados, tais 
como stress pós-traumático, distúrbios somáticos, 
ansiedade e agressividade, recusa à conciliação 
e, em alguns casos, desejo de vingança. 

Os esforços do UNICEF permitiram que o programa 
recebesse aprovação ilimitada do Governo do 
Azerbaijão através dos Ministérios das Relações 
Exteriores, da Segurança Nacional e da Saúde e do 
Comitê de Estado para Refugiados e Populações 
Internamente Deslocadas, assim como do Comitê 
de Estado para Assuntos da Família, da Mulher 
e da Criança, que reconheceram a relevância e 
a oportunidade das intervenções propostas e 
confi rmaram sua disponibilidade para oferecer 
completo apoio à sua implementação.

O UNICEF selecionou especialistas que estão 
sendo treinados para oferecer aconselhamento 
psicossocial aos adolescentes e suas famílias em 
Barda, Aghdam e Aghjabedy, onde reside a maior parte 
dos refugiados e pessoas deslocadas internamente. 
Essa ação é liderada por um grupo de especialistas 
internacionais e futuros psicólogos da Baku State 
University, e tem sido bem recebida e reconhecida 
tanto pelas autoridades locais quanto pelas 
comunidades de refugiados e de pessoas deslocadas 
internamente como uma contribuição concreta para 
melhorar o bem estar psicológico das crianças. 

O UNICEF também implantou supervisão psicológica 
regular para assegurar que os especialistas 
nesses serviços aprendam a lidar com sua 
própria exaustão emocional, o que lhes permitirá 
continuar prestando assistência profi ssional 
efi ciente às crianças e jovens no longo termo.

Com apoio 
do Governo 
do Brasil, o 

UNICEF lançou 
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Cazaquistão
POR UM BOM INÍCIO DE VIDA: 
UM ENFOQUE BASEADO NA 
COMUNIDADE PARA OFERECER 
NUTRIÇÃO ADEQUADA ÀS CRIANÇAS 
DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE
No Cazaquistão, 3,7% das crianças menores de cinco 
anos estão moderadamente abaixo do peso para a 
idade e 1,2% são classifi cadas como severamente 
abaixo do peso. E mais: 13,1% delas têm baixa 
estatura para a idade e 5,4% estão severamente 
abaixo da estatura para a idade; 4,1% têm peso 
incompatível com a estatura e 1,7% têm peso 
severamente incompatível com a estatura. 

A maior parte das crianças abaixo do peso reside em 
áreas urbanas, sendo 4% com baixo peso moderado 
e 1,5% severamente abaixo do peso. A mais alta 
proporção de baixo peso moderado e peso incompatível 
com a estatura se encontra em áreas urbanas, enquanto 
baixa estatura para idade se concentra em áreas rurais2. 

A desnutrição entre as crianças de até 36 meses de 
idade é um problema complexo, ligado a fatores sociais 
e econômicos, práticas alimentares inadequadas, pouca 
disponibilidade de alimentos, ideias estereotipadas 
sobre boa alimentação infantil, pouco conhecimento 
e capacidade das mães e aconselhamento 
insufi ciente por parte dos profi ssionais de saúde.

2  “Pesquisa MICS sobre Múltiplos Indicadores, Cazaquistão, 
2010/2011”. UNICEF e UNFPA. 

A Sra. Svetlana Balybina faz um exercício 
com seus alunos de 6 anos no Jardim de 

Infância Nr. 53, na cidade de Almaty.
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Além disso, as dietas infantis são pobres em Vitamina 
A, ferro, zinco e outras vitaminas e minerais. Para 
melhorar o nível de micronutrientes entre as crianças 
de 0 a 36 meses de idade, o UNICEF atua no sentido 
de promover uma melhor nutrição utilizando 
alimentos já existentes e treinando profi ssionais de 
saúde na introdução de complementação alimentar 
para crianças entre 6 meses e 3 anos de idade.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF apresentou 
ao Governo do Cazaquistão uma série de abordagens 
efi cientes para prevenir e combater a desnutrição, 
o que melhorou signifi cativamente a situação 
nutricional das crianças mais vulneráveis do país. 

No âmbito da parceria com o Governo do 
Brasil, o UNICEF capacitou profi ssionais de 
saúde da área de nutrição infantil, incluindo 
o aleitamento materno, complementação e 
suplementação alimentar e práticas de desmame, 
e aprimorou as formas de aconselhamento.

O sistema de saúde básica foi fortalecido na medida 
em que 168 médicos e enfermeiros receberam 
treinamento em nutrição infantil, práticas nutricionais 
adequadas, identifi cação precoce de problemas 
nutricionais e monitoramento do crescimento – tudo 
isso focado nas crianças de famílias vulneráveis. 

Além do aprimoramento da capacidade e do 
conhecimento dos profi ssionais de saúde, o 
conhecimento e a conscientização por parte das 
famílias e das comunidades a respeito das práticas 
nutricionais apropriadas para crianças também 
aumentaram, assim como a identifi cação de 
problemas nutricionais e ações de acompanhamento 
voltadas às crianças mais vulneráveis.

A intervenção visa reduzir a mortalidade infantil 
para 17,5 por 1000 nascidos vivos e a mortalidade de 
bebês para 14,9 por 1000 nascidos vivos, eliminar a 
incidência de anemia entre crianças abaixo de cinco 
anos, aumentar para 75% o índice de aleitamento 
materno de bebês até um ano de idade, capacitar pais 
e mães em práticas e cuidados nutricionais e reduzir o 
número de crianças que recebem alimentos artifi ciais.

No âmbito da 
parceria com 
o Governo do 

Brasil, o UNICEF 
capacitou 
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América Latina 
e o Caribe 

Bolívia, 2013. 
Duas crianças brincam com xilofones de brinquedo no 

centro de desenvolvimento infantil, na região central 
de Sucre. O UNICEF apoia tais centros em todo o país



A EDUCAÇÃO E A REDUÇÃO 
DO RISCO DE DESASTRE
Na região da América Latina e Caribe, o UNICEF está 
engajado na capacitação de crianças, da sociedade civil e 
das autoridades locais, de maneira decentralizada, com 
vistas a reduzir os riscos de desastre para as crianças. 
As atividades incluem treinamento educativo sobre 
o risco de desastres, conhecimento sobre os riscos, 
promoção de uma cultura de segurança e maior apoio 
à preparação efi ciente de respostas humanitárias 
que atendam às necessidades das crianças. Com essa 
estratégia, pretende-se garantir a segurança das crianças 
através do treinamento, da preparação e de esforços 
para reduzir fatores subjacentes de risco: nutrição, 
saúde, água, saneamento e higiene e proteção infantil.

Nesse contexto, o UNICEF apoia um enfoque 
geral de Redução do Risco de Desastre (RRD) 
focado na participação da sociedade civil e 
das próprias crianças através de treinamento 
interativo, atividades de educação e capacitação, 
campanhas e comunicação de massa. 

O UNICEF atua também para conscientizar e capacitar 
atores humanitários tais como ONGs nacionais e 
locais, os municípios e a Defesa Civil para assegurar 
que as necessidades específi cas das crianças durante 
emergências sejam conhecidas e atendidas.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF 
implementou uma estratégia baseada na RRD em prol 
das crianças, na região da América Latina e Caribe, 
na qual duas ações principais foram promovidas 
em parceria com a ONG RET (“Proteção através da 
Educação”). A primeira diz respeito ao desenvolvimento 
de materiais de comunicação voltados à sociedade civil, 
especialmente crianças e jovens. A segunda defendeu 
a participação de crianças e jovens em todos os níveis.

As atividades de treinamento e capacitação em 
RRD para grupos da sociedade civil se concentram 
nas comunidades mais pobres e mais afetadas, com 
especial atenção às crianças, pais e mães, professores, 
comunidades, autoridades e organizações locais na 
Bolívia, Colômbia, República Dominicana, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e 
Peru, por serem os países mais sujeitos a desastres. 

A estratégia de comunicação sobre RRD foca nas 
crianças e inclui a criação de materiais de comunicação 
adaptados aos diferentes tipos de público da sociedade 
civil. Tais materiais tomam por base as cinco prioridades 
da Carta da RRD pelas Crianças - que tem sido 
utilizada por instâncias de alto nível em vários países 
- e consistem de panfl etos, um vídeo e mensagens 
divulgadas pela mídia social em cooperação com 
parceiros da rede CORELAC (formada por seis agências 
da ONU e ONGs dedicadas às causas da infância).

Um resultado direto desses esforços conjuntos foi a 
criação pelo UNICEF de um “Plano de Ação para Apoiar 
a Participação e Empoderamento das Crianças na RRD”, 
juntamente com “Diretrizes para Implementação”, 
que começaram a ser divulgadas em dez países da 
América Latina e Caribe em meados de 2013. 

As diretrizes incluem a promoção do uso da nova 
plataforma interativa “MapYourSchool” para o 
mapeamento de risco via satélite, através do qual 
crianças e jovens podem mapear os riscos de suas 
comunidades e desenvolver planos de ação para 
gerenciar tais riscos. Os documentos e ferramentas 
serviram de base para a implementação de um 
“Movimento Regional pela Resiliência de Crianças 
e Jovens”, destinado a promover a participação de 
crianças e jovens em ações de RRD lado a lado com 
a sociedade civil e as autoridades nacionais.

O UNICEF apoia 
um enfoque geral 
de Redução 
do Risco de 
Desastre 
focado na 
participação da 
sociedade civil 
e das próprias 
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interativo, 
atividades de 
educação e 
capacitação, 
campanhas e 
comunicação de 
massa.
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As ações de alto nível incluíram o desenvolvimento 
da “Declaração Regional sobre Redução do Risco de 
Desastre em benefício das Crianças e Jovens”, adotada 
como parte do Comunicado de Santiago na Plataforma 
Regional de Redução do Risco de Desastre em 
novembro de 2012, que foi um evento especialmente 
dedicado à análise do impacto da redução do risco 
de desastres nas crianças. O evento foi liderado 
por uma criança que atuou como embaixadora e 
organizou uma sessão plenária que atraiu o interesse 
dos governos da região no sentido de implementar 
uma agenda de RRD em seus respectivos países.

Um processo participativo foi conduzido com 
autoridades nacionais de países da América Latina 

e Caribe para desenvolver um “Guia para Governos: 
Ações para Promover a Resiliência das Crianças”, 
lançado na Plataforma Global de Redução do Risco 
de Desastre em maio de 2013. O guia oferece uma 
visão multisetorial e transversal da participação 
das crianças e inclui ferramentas valiosas para uso 
pelas autoridades, tais como o “ Índice de Segurança 
Infantil”, destinado a orientar as autoridades locais 
e a sociedade civil na avaliação do nível de riscos 
multisetoriais para as crianças e suas com comunidades. 

Uma iniciativa de cooperação horizontal sul-
sul teve início, também, com o envolvimento 
do Governo do Brasil, para compartilhar as 
melhores práticas na formulação de legislações 

REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES E AÇÃO EM 
MUDANÇA CLIMÁTICA COM FOCO NAS CRIANÇAS E JOVENS 

META GERAL: Contribuir para fortalecer a capacidade relacionada à Redução do 
Risco de Desastre, com ênfase nas crianças e jovens nos níveis nacional, local e 
comunitário e foco multisetorial nos países da América Latina e Caribe

R1 ORIENTAÇÃO PARA GOVERNOS
 Governos informados, sensibilizados e com linhas de ação multisetorial defi nidas para 

realizar atividades com foco nas crianças e jovens, reconhecendo o papel desse grupo 
vulnerável na Redução do Risco de Desastre e nas Ações de Mudanças Climáticas.

R2 ÍNDICE DE SEGURANÇA INFANTIL
 Comunidade, governo e outros responsáveis em posse de uma ferramenta que lhes possibilita 

identifi car e avaliar as situações de ameaça às crianças e jovens, bem como suas vulnerabilidades e 
capacidades no que concerne educação, saúde, nutrição, água e saneamento e proteção infantil.

R3 MAPEANDO A SUA ESCOLA
 Plataforma criada para a ferramenta de mapeamento via satélite que permite que meninos, 

meninas, adolescentes, jovens e responsáveis locais da comunidade e dos governos 
identifi quem grafi camente ameaças, vulnerabilidades e capacidades no contexto escolar.

R4 ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAR A FERRAMENTA PARA MAPEAR A SUA ESCOLA
 Metodologia prática e simples que permite que meninos, meninas, adolescentes, 

jovens e outros responsáveis alimentem a ferramenta de mapeamento 
via satélite com dados e a utilizem de maneira sustentável.

R5 PLANO DE COMUNICAÇÃO
 Meninos, meninas, adolescentes e jovens informados, sensibilizados e capacitados para reduzir 

o risco de desastre e atuar nas mudanças climáticas como responsáveis ativos; a comunidade em 
geral se conscientiza sobre a redução do risco de desastre e as ações de mudança climática com foco 
as crianças e jovens através de apresentação interativa e mensagens chave pelas redes sociais.
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El Salvador
nacionais de ações humanitárias em prol das 
crianças e das populações vulneráveis.

EDUCAÇÃO AMIGA DA CRIANÇA 
DURANTE EMERGÊNCIAS
Em outubro de 2011, El Salvador foi atingido por 
chuvas persistentes associadas à Tempestade 
Tropical 12E, o que provocou grandes enchentes, 
deslizamentos e perdas de vida e de bens3. A 
despeito dos evidentes esforços realizados no 
país para responder à emergência, importantes 
desafi os ainda persistem, especialmente no que 
concerne a incorporação da educação como recurso 
crucial de proteção das crianças e como meio de 
salvar vidas durante emergências e desastres.

Experiências e estudos demonstram que garantir 
um rápido retorno das crianças às escolas é uma 
das mais valiosas intervenções emergenciais. 
A normalização da situação após uma 
emergência é fundamental para garantir a saúde 
psicossocial das crianças e de suas famílias.

3 Avaliação dos danos e perdas em El Salvador ocasionados 
pela tempestade tropical 12E, CEPAL, 2011.
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IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF 
proporcionou assistência rápida e efi ciente 
às populações afetadas por essa emergência, 
particularmente as crianças e suas famílias. 
Promoveu, também, a capacitação dos profi ssionais 
de educação para que toda a comunidade estivesse 
bem preparada e treinada, com conhecimentos 
e métodos, para apoiar os direitos das crianças à 
educação durante futuras emergências e desastres.

O UNICEF em El Salvador apoiou o Ministério 
da Educação em dois aspectos: 

a) Capacitação da comunidade educacional 
(estudantes, diretores escolares, professores, 
funcionários do Ministério da Educação 
local, líderes comunitários, pais e mães) 
em ações imediatas na área de educação, 
questões de gênero e apoio psicossocial 
durante situações emergenciais.

b) Apoio psicossocial através da disponibilização 
e da prática de atividades recreativas 
para crianças em centros escolares.

Ainda com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF 
e seus parceiros implementaram atividades 
esportivas através da metodologia “Fair Play” (Jogo 
Limpo) - um componente de apoio psicossocial 
para reintegrar as crianças à vida normal e aliviar 
o stress por meio de atividades divertidas e 
recreativas, enfatizando práticas colaborativas e 
valores coletivos. Através dessas atividades:

  1.086 escolas afetadas pela tempestade 
tropical 12E, que atendiam cerca de 200.000 
crianças e adolescentes e empregavam 
7.000 professores, foram equipadas com 
materiais recreativos e com a metodologia 
“Risk-land”, que complementou o 
treinamento educativo comunitário.

  Foi dado treinamento em “Fair Play” e 
em gerenciamento de risco (utilizando a 
metodologia “Risk-land”) a 6.822 pessoas 
de 126 escolas. A população treinada 
incluiu: 3.124 alunas e 2.291 alunos, líderes 
estudantis, 154 líderes comunitários (91 
mulheres e 63 homens), 754 mães, 131 pais 
e 885 familiares e parentes de estudantes.

A normalização 
da situação após 
uma emergência 

é fundamental 
para garantir 

a saúde 
psicossocial das 

crianças e de 
suas famílias.
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Haiti
OFERECENDO CUIDADOS 
PREVENTIVOS E CURATIVOS 
DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS 
MENORES DE CINCO ANOS
Além do terremoto de janeiro de 2010, o Haiti também 
foi também atingido pela Tempestade Tropical 
Isaac em agosto de 2012, pelo Furação Sandy em 
outubro do mesmo ano e por secas e inundações 
em várias partes do país. Apesar do progresso feito 
na resposta humanitária, incontáveis problemas 
permanecem sem solução. Pessoas deslocadas 
dentro do país ainda vivem em acampamentos, há 
uma epidemia de cólera, crescente insegurança 
alimentar e grande necessidade de maior apoio 
a soluções duráveis, devido à exacerbação das 
vulnerabilidades e questões vinculadas à segurança.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
O UNICEF, com apoio do Governo do Brasil, vem 
trabalhando com o Governo do Haiti através 
do Ministério da Saúde e de outras agências 
da ONU e ONGs, para alcançar mulheres e 
crianças da região Sudeste, a mais vulnerável de 
todas. As atividades fortaleceram a capacidade 
governamental e implementaram ações de prevenção 
e monitoramento baseadas na comunidade. 

Menino brinca com roda de 
bicicleta numa favela da cidade de 

Gonaives, no norte do Haiti.
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AMÉRICA LATINA E O CARIBE

A resposta humanitária coordenada, implementada pelo 
Mecanismo de Rápida Resposta (MRR), criou uma rede 
de organizações não-governamentais e da sociedade 
civil para, em parceria com o UNICEF, disponibilizar 
suprimentos de emergência com antecedência. O 
Mecanismo atuou junto com o Ministério da Saúde 
para assegurar respostas emergenciais na área 
da nutrição, saúde, água e saneamento, proteção 
infantil e educação a cerca de 85.000 pessoas.

Como parte do trabalho destinado a apoiar os esforços 
governamentais de oferecer cuidados preventivos e 
curativos de qualidade a crianças menores de cinco 
anos, 120 profi ssionais de saúde foram treinados 
em gerenciamento integrado de desnutrição severa 
aguda e em técnicas de aconselhamento às mães sobre 
práticas apropriadas de nutrição de crianças e bebês.

As condições de trabalho dos profi ssionais de saúde 
no Centro de Saúde Lavanneau foram aprimoradas 
através da provisão de um espaço amigável à mãe e 
à criança para atividades de educação nutricional, 
aconselhamento, cuidados pré-natais, detecção 
da desnutrição e orientações sobre higiene. Além 
disso, os centros de tratamento da desnutrição 
receberam materiais de escritório e de higiene. 

Com apoio do Governo do Brasil e de outros doadores, 
7.156 crianças foram tratadas contra desnutrição severa 
aguda e 19.517 crianças com diarreia receberam Solução 
de Reidratação Oral e zinco para reduzir a gravidade 
e a duração da doença e prevenir futuros episódios.

325 trabalhadores comunitários e de saúde foram 
treinados no protocolo nacional de “Gerenciamento 
Comunitário da Desnutrição Aguda” e 154.256 mulheres 
receberam orientação sobre aleitamento materno, 
alimentação suplementar e prevenção da cólera.

As atividades de prevenção na comunidade incluíram 
a detecção da desnutrição aguda para assegurar sua 
detecção precoce nas crianças, cuidados no nível da 
comunidade, visitas domiciliares, promoção da higiene 
e distribuição de múltiplos micronutrientes para evitar 
anemia em crianças com idade entre 6 e 23 meses.

Como parte do trabalho de monitoramento, as 
autoridades de saúde locais receberam apoio para 
monitorar as atividades nos centros de saúde 
e na comunidade, bem como para organizar 
reuniões mensais de revisão com a participação 
dos funcionários da comunidade, como forma 
de garantir o êxito das atividadesde.
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Crianças frequentam aula 
numa sala improvisada, 
no acampamento Majo 
para pessoas deslocadas 
internamente, em 
Mogadício, capital do país. 
O UNICEF trabalha com 
parceiros para ajudar 
escolas; em 2012 foram 
atendidas coletivamente 
mais de 800 crianças 
no acampamento



África Central 
e Ocidental



Mali
PROMOVENDO A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E COMBATENDO 
A CRISE NUTRICIONAL
Desde janeiro de 2012, a situação de segurança no 
norte do Mali vem deteriorando como consequência 
do combate entre as forças militares do país e o 
Movimento Nacional pela Liberação do Azawad 
(NMLA), a mais recente rebelião Tuareg no Mali. O 
motivo do atual confl ito foi o retorno dos combatentes 
experientes e bem armados que haviam anteriormente 
servido nos batalhões de Gaddafi , quando muitos 
aderiram aos combatentes de prévias rebeliões e de 
outros grupos, inclusive grupos islâmicos ligados à 
organização Al-Qaeda no Maghreb islâmico (AQIM).

A situação evoluiu rapidamente para o golpe militar 
que teve lugar na noite de 21 de março de 2012, 
quando soldados amotinados organizaram o Comitê 
Nacional para a Restauração da Democracia e do 
Estado (CNRDR). Alegando descontentamento com a 
inabilidade do governo de lidar com a rebelião Tuareg 
no norte, marcharam para Bamako onde declararam ter 
tomado o controle do país, suspenderam a Constituição 
e impuseram o toque de recolher durante uma semana.
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Mais de 200.000 pessoas (metade das quais crianças) 
abandonaram seus lares e mais de 130.000 fugiram 
pela fronteira com Argélia, Burkina Faso, Mauritânia 
e Níger. Estima-se que mais de 93.000 pessoas 
tenham sido deslocadas internamente nas regiões 
Kidal, Gao e Timbuktu, e o número de refugiados e 
de pessoas deslocadas deve aumentar ainda mais. 

As famílias que fogem dos confl itos internos são 
compostas, em média, por oito pessoas, metade das 
quais crianças, incluindo uma com menos de cinco 
anos. As lutas exacerbam a difícil situação dos grupos 
que se deslocam, e que já sofriam tremendamente 
com a insegurança alimentar que afeta toda a região 
do Sahel. Muitas dessas pessoas se dirigem a áreas 
também vitimadas pela insegurança alimentar 
e pela ausência de serviços sociais básicos. 

O fl uxo de refugiados faz escassear ainda mais os já 
limitados recursos disponíveis nas comunidades que 
os acolhe, que se esforçam arduamente para assegurar 
serviços essenciais de nutrição e cuidados de saúde4.

4 Crise no Mali e movimentos populacionais para Burkina Faso, 
Mauritânia e Níger, 2012. UNICEF.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF forneceu 
um pacote mínimo de intervenções nutricionais 
efetivas voltadas a mulheres e crianças abaixo de 
cinco anos em situação especialmente vulnerável. 
O pacote contém os seguintes itens básicos: 
triagem de crianças severamente desnutridas, 
gerenciamento da desnutrição severa aguda, 
promoção da alimentação apropriada para crianças 
e bebês, suplementação de micronutrientes 
(particularmente nos Dias de Saúde Infantil) e 
uma campanha de imunização no norte do Mali. 

O UNICEF está apoiando, também, o gerenciamento 
comunitário da desnutrição aguda através de 
treinamentos organizados com apoio da força tarefa 
nacional criada pelo governo nos níveis central, 
regional e distrital, pelo UNICEF, pelo Programa 
Mundial de Alimentos e por ONGs especializadas 
em gerenciamento da desnutrição severa aguda 
e nutrição adequada para crianças e bebês. Tais 
treinamentos são essenciais para aumentar o 
conhecimento do pessoal de saúde, assegurando o 
sucesso do programa de nutrição e do gerenciamento 
de crises. Cerca de 3.000 profi ssionais de saúde 
foram treinados em seis regiões do Mali: Kayes, 
Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso e Bamako.

Com apoio do 
Governo do 

Brasil, o UNICEF 
forneceu um 

pacote mínimo 
de intervenções 

nutricionais 
efetivas voltadas 

a mulheres e 
crianças abaixo 
de cinco anos.
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Mauritânia
APOIO ÀS NECESSIDADES IMEDIATAS 
DA CRISE NUTRICIONAL NO SAHEL
Em 2012, o UNICEF respondeu a duas crises na 
Mauritânia: os refugiados do confl ito no Mali e a crise 
nutricional do Sahel. Cerca de 70.000 refugiados do 
Mali chegaram a uma região remota da Mauritânia, 
afetada por extensa insegurança alimentar. Esse 
movimento tornou a Mauritânia o maior país recebedor 
de refugiados do referido confl ito5 . Mais da metade 
dos refugiados são crianças. Ao mesmo tempo, 
estimava-se que quase 90.000 crianças mauritanas 
sofriam de desnutrição aguda em 2012, inclusive nesse 
número 12.600 casos de desnutrição aguda severa6. 

Juntamente com agências da ONU e outros parceiros no 
país, o UNICEF vem apoiando o Governo da Mauritânia 
no enfrentamento de ambas as crises. Contudo, é 
necessário que as atividades de intervenção sejam 
feitas em grande escala para conseguir atender as 
necessidades das crianças e mulheres. Com o objetivo 
de alcançar o necessário nível de atuação, o UNICEF 
está co-liderando, com o Ministério da Saúde um 
grupo de coordenação de ações na área da nutrição.

5 A Situação no Mali, Mauritânia. “Opération Sahel, Portail de 
partage de l’Information », UNHCR, outubro de 2013.

6 Relatório da Situação #4 – Mauritânia. Resposta à Crise 
Alimentar e Nutricional e aos Refugiados do Mali. Março de 
2012. UNICEF.

Uma criança da Mauritânia que 
sofria de desnutrição severa aguda 

se recupera graças aos cuidados 
intensivos e à assistência psicossocial 

oferecida pelo Centro de Internação 
Kaedi, com apoio do UNICEF.
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Para garantir a sustentabilidade e aumentar 
a resiliência, os programas do UNICEF para 
emergências são integrados e implementados 
juntamente com sua programação regular, sempre 
que possível. Ademais, o UNICEF já possui atividades 
em andamento com parceiros na Mauritânia 
para responder às necessidades das crianças. 

Enquanto mais e mais refugiados chegam todos os 
dias, muitas crianças já estão no acampamento de 
Mbéra há mais de um ano e continuam necessitando 
de assistência vital, mas também de programas 
que lhes ofereçam estabilidade e esperança no 
futuro. As escolas para adolescentes entre 13 e 
17 anos de idade, com currículo e alfabetização 
no idioma local, estão superlotadas e não há 
fundos sufi cientes para atender a demanda.

Em maio de 2013, estimava-se que 122.719 crianças 
abaixo de cinco anos sofriam de desnutrição aguda, 
sendo 23.901 casos de desnutrição aguda severa7. 
Em 2012, as famílias pobres se desfaziam de suas 
limitadas posses (animais, na maioria das vezes) e de 
suas economias para comprar comida, dessa forma 
aumentando ainda mais sua vulnerabilidade. 

O UNICEF e parceiros estão planejando programas 
imediatos de alimentação em quatro regiões e 
desenvolvendo de intervenções de longo termo 
para aumentar a resiliência. Programas de água, 
saneamento e higiene com enfoque nutricional visam 
melhorar o estado da saúde e da nutrição infantil 
ao reduzir a incidência de diarreia e outras doenças. 
A oferta de acesso à água potável, juntamente 
com melhores práticas de saneamento e higiene, 
pode assegurar o atingimento dessa meta

7 Relatório Mensal do UNICEF sobre a Situação na Mauritânia. 
Maio de 2013. UNICEF.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o programa de 
nutrição do UNICEF aprimorou o gerenciamento 
da desnutrição aguda severa e elevou o nível da 
resiliência comunitária. Uma vez que a insegurança 
alimentar parece ser a principal causa da desnutrição 
na Mauritânia, o UNICEF apoiou o Ministério da Saúde 
no sentido de expandir o alcance das intervenções 
preventivas e curativas para 80% da população alvo. 

Por meio dessa intervenção conjunta, foram treinados 
30 funcionários do Ministério da Saúde na detecção e 
tratamento da desnutrição infantil aguda. O treinamento 
fez parte de um pacote mais abrangente de intervenções, 
que incluía medidas preventivas (práticas alimentares 
para crianças e bebês, higiene e saneamento) e 
tratamentos curativos (gerenciamento da desnutrição 
aguda severa conforme as diretrizes nacionais).

O UNICEF também adquiriu leite terapêutico (340 
caixas de F-75 e 125 caixas de F-100) com apoio do 
Governo do Brasil, permitindo que 4.916 crianças 
menores de cinco anos fossem tratadas no âmbito 
do gerenciamento integrado da desnutrição aguda.

Um currículo sobre alimentação de crianças e 
bebês foi desenvolvido e disseminado para apoiar 
os centros de saúde com mensagens educativas, 
como parte da estratégia educativa de prevenção 
na comunidade, e para ajudar os trabalhadores 
comunitários de saúde a conscientizar a população 
e fazer triagens em larga escala. O UNICEF apoiou 
o monitoramento dos programas emergenciais de 
alimentação implementados durante a entressafra, 
com foco nas crianças com idade entre 6 e 24 meses.

Através de 
mecanismos de 

coordenação 
apoiados 

pelo UNICEF, 
estabeleceu-se

uma relação 
profícua entre 

os parceiros 
com vistas a 
harmonizar a 

resposta a crises 
nutricionais.
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Níger
PROMOVENDO A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E ENFRENTANDO 
A CRISE NUTRICIONAL 
Um regime de chuvas insufi cientes e inconstantes 
no Sahel durante a estação chuvosa de 2011 (junho 
a outubro) levou o Governo do Níger a alertar seus 
parceiros humanitários de que uma implacável crise 
nutricional se aproximava, já em agosto de 20118.

A crise instalou-se num ambiente de insegurança 
alimentar crônica, com níveis de desnutrição 
infantil persistentemente altos. O país ainda não 
havia se recuperado da crise de 2010, que reduziu 
a resiliência das populações rurais, especialmente 
dos pequenos produtores e pastores que até hoje 
não conseguiram reconstituir seus plantéis. 

Ademais, devido ao confl ito na Líbia, mais de 200.000 
migrantes do Níger foram forçados a voltar para 
casa, aumentando dessa forma a vulnerabilidade das 
comunidades hospedeiras, ao mesmo tempo privando-
as das remessas de seus trabalhadores migrantes9.

8 Relatório do Coordenador Residente/Humanitário de 2012 
sobre o Uso dos Fundos Cerf no Níger. UNOCHA.

9 Relatório do Coordenador Residente/Humanitário de 2012, 
sobre o Uso dos Fundos Cerf no Níger. UNOCHA.
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IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF assegurou 
às crianças afetadas pela desnutrição aguda severa o 
acesso adequado à assistência de qualidade através 
da triagem e encaminhamento dos casos, aquisição e 
distribuição de suprimentos terapêuticos tais como 
os Alimentos Terapêuticos Prontos para Uso, leite 
terapêutico e remédios essenciais para o tratamento de 
doenças associadas à desnutrição aguda, dentre outros. 

Como resultado, 1.668 caixas de alimentos 
prontos para uso foram utilizados por um 
programa terapêutico ambulatorial para tratar 
2.405 crianças afetadas pela desnutrição aguda 
severa. Em 2012, a taxa de recuperação atingiu 
85% em todo o país e a taxa de mortalidade caiu 
1,6%, com uma taxa de inadimplência de 5%.

A capacidade institucional foi fortalecida para 
coordenar intervenções alimentares imediatas em 
áreas com insegurança alimentar grave, através 
da distribuição de dinheiro a mulheres com pelo 
menos um fi lho abaixo de dois anos de idade, e da 
suplementação de Vitamina A e remédios contra 
vermes para crianças com idade entre 6 e 59 meses. 

As ações alimentares emergenciais elevaram a 
qualidade da dieta das crianças nas áreas mais afetadas 
pela insegurança alimentar. Graças a essa intervenção 
conjunta, o UNICEF aumentou a efetividade da 
alimentação, apoiou o Governo e negociou com ONGs 
para alavancar a alimentação de crianças e bebês e 
aprimorar as práticas familiares, reduzindo a incidência 
da desnutrição. Promoveu, também, atividades de 
estimulação psicossocial para crianças e bebês, e 
ofereceu apoio psicossocial a mulheres e cuidadores.
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Somália, 2012. 
Homem abraça o fi lho num abrigo 
improvisado, no acampamento Majo para 
pessoas deslocadas, em Mogadício.
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Angola
RESPOSTA INTEGRADA À 
CRISE NUTRICIONAL: “JUNTOS 
CONTRA A DESNUTRIÇÃO”
As estações agrícolas de 2011-2012 foram marcadas 
por padrões pluviométricos 60% abaixo da média. 
Em consequência, houve uma redução de 400.000 
toneladas na produção agrícola do país. A seca 
afetou mais de dois milhões de pessoas em dez 
províncias do litoral e da área central, inclusive 
cerca de 500.000 crianças abaixo de cinco anos, 
potencialmente afetadas pela desnutrição aguda10. 

Devido ao fato de o sistema de cuidados básicos de 
saúde de Angola não estar inteiramente operacional, 
o tratamento adequado da desnutrição infantil 
continua a ser um grande desafi o. Além disso, as 
famílias - principalmente as da área rural - quase 
não conhecem as práticas alimentares adequadas, 
tampouco os métodos de planejamento familiar. O 
encaminhamento das crianças desnutridas aos centros 
de saúde é quase sempre feito tardiamente, uma vez 
que inicialmente são tratadas por curandeiros, cujos 
métodos podem ser não apenas inefi cazes como 
também danosos. Essas situações atrasam o acesso 
da criança ao tratamento profi ssional e seguro.

10 Ação Humanitária pelas Crianças. Apelo de Angola 2013. 
UNICEF.

O acesso à água potável também é limitado, e em 
muitas comunidades só se consegue obter cerca de 
cinco litros de água por dia. Uma avaliação recente 
indicou que 90% de toda a água estão contaminados 
por material fecal. O acesso precário à água se 
refl ete nas crianças, que correm o risco de serem 
infectadas por doenças causadas por vermes, além 
de terem que trabalhar na coleta de água tanto na 
agricultura quando no comércio informal das ruas11.

Em resposta à situação de emergência, o Governo 
de Angola tomou a liderança na elaboração de 
um plano de trabalho nacional que foi aprovado 
em junho de 2012. Agências da ONU e ONGs têm 
monitorado de perto a situação da seca desde março 
de 2012, engajando parceiros governamentais de 
forma proativa para diminuir o impacto nas crianças, 
mulheres e outros grupos populacionais vulneráveis.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF 
providenciou suprimentos nutricionais de 
emergência e cuidados que salvaram a vida 
de crianças abaixo de cinco anos ao protegê-
las da desnutrição, disponibilizando também 
água potável às comunidades vulneráveis.

11 Ação Humanitária pelas Crianças. Apelo de Angola 2013. 
UNICEF.
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Em novembro de 2012, um programa comunitário 
de ampla cobertura foi lançado pela primeira 
vez em Angola com o propósito de combater a 
desnutrição aguda, alcançando as famílias rurais 
que vivem em localidades distantes, a mais 
de três quilômetros dos centros de saúde.

Entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, 2.016 
trabalhadores comunitários de saúde foram treinados 
pelo Programa de Gerenciamento Comunitário 
da Desnutrição Aguda voltado a crianças abaixo 
de cinco anos. Eles identifi caram 75.595 casos 
de desnutrição severa (3,5% dos casos triados), 
moderada (9.1% dos casos triados) e aguda. O foco 
da triagem foi nas quatro províncias mais afetadas. 

Os mencionados trabalhadores são voluntários 
identifi cados e treinados pelo Ministério da 
Saúde Pública em parceria com o UNICEF e ONGs 
internacionais, como World Vision, Africare e People in 
Need. Como estes voluntários vivem nas comunidades, 
quase sempre já são conhecidos pelas famílias.

Uma vez identifi cadas, as crianças desnutridas são 
registradas no tratamento comunitário, que lhes 
oferece alimentos suplementares e terapêuticos 
distribuídos pelos trabalhadores comunitários 
de saúde semanalmente, ao longo de oito 
semanas. As crianças que venham a apresentar 
complicações de saúde são encaminhadas a centros 
especializados de alimentação terapêutica. 

Além da triagem e do tratamento de crianças que 
apresentam complicações de saúde, os voluntários 
também são treinados para orientar as mães sobre a 
importância da alimentação saudável, aleitamento 
materno imediato e exclusivo, água e saneamento 
e preparação de uma dieta diversifi cada com o 

uso de alimentos locais. Uma dieta diversifi cada, 
sustentável e feita em casa é fundamental nos 
esforços para evitar a desnutrição aguda.

Como parte de suas atribuições semanais, os 
trabalhadores comunitários de saúde facilitam 
a distribuição de alimentos suplementares e 
terapêuticos às mães de crianças desnutridas que 
moram longe dos serviços de saúde. O UNICEF e 
ONGs parceiras implementam essa distribuição 
em colaboração com o Departamento de Saúde da 
Província e lideranças tradicionais (“Sobas”).

Os trabalhadores recebem bicicletas que lhes 
permitem deslocar-se e alcançar com mais efi ciência 
as famílias das áreas rurais, que moram a mais de 
três quilômetros de um centro de saúde ou hospital. 
As responsabilidades dos trabalhadores incluem 
fazer a triagem de crianças entre 0 e 5 anos de 
idade, iniciar o tratamento comunitário das crianças 
severa ou moderadamente desnutridas e encaminhar 
os casos complicados ao centro terapêutico mais 
próximo. Também orientam as famílias sobre práticas 
nutricionais saudáveis para evitar a desnutrição. 

O apoio dos líderes comunitários tradicionais e das 
igrejas locais é de crucial importância para o sucesso 
do programa, na medida em que facilitam e dão 
legitimidade aos trabalhadores em sua área de atuação. 
Até o presente, 225 pessoas (incluindo 81 “Sobas” 
e 144 representantes religiosos) foram informados 
sobre o progresso do programa e se comprometeram 
a apoiar a rede de voluntários. São organizadas 
reuniões de acompanhamento nas comunidades 
afetadas a cada dois ou três meses, com a participação 
das autoridades do município e da província.
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Ruanda
A CRISE DOS REFUGIADOS: 
DESENVOLVIMENTO E 
NUTRIÇÃO INFANTIL
Em abril de 2012, iniciou-se um confronto na Zona 
do Masisi, na Província de Kivu do Norte (República 
Democrática do Congo) entre as forças do Governo 
Congolês e os soldados do antigo Comitê Nacional 
pela Defesa do Povo, leais ao General Bosco Ntaganda. 
O confl ito forçou a população a abandonar a região, 
resultando numa grande massa de pessoas deslocadas 
internamente e na fuga de milhares outras pela 
fronteira com os países vizinhos, Ruanda e Uganda12.

As condições de vida dos refugiados congoleses no 
Centro Transitório de Nkamira são extremamente 
precárias. Com capacidade para 2.600 pessoas, o 
Centro abriga atualmente mais do que três vezes 
esse número. A grande quantidade de crianças 
sem supervisão, num local sem mecanismos de 
proteção ou espaços acolhedores, bem como o grande 
número de adolescentes fora da escola constituem 
objeto de grande preocupação para o UNICEF.

12 Ruanda: Fluxo de Refugiados da República Democrática do 
Congo, Necessidades Imediatas das Mulheres e Crianças de 
Junho a Setembro. UNICEF.

Jacqueline, 13 anos, na porta da casa onde 
mora com sua família, no acampamento 
de Mbugangali, na cidade de Gisenyi
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LESTE E SUL DA ÁFRICA

O Programa de Desenvolvimento Infantil no 
Campo de Refugiados Kigeme foi implantado 
em dois locais, Área A e Área B, e conta com um 
centro para crianças com idade entre quatro e 
seis anos, e um programa baseado nos lares para 
crianças entre 18 meses e três anos de idade. 

O principal objetivo desse programa é 
assegurar que todas as crianças em Kigeme 
estejam protegidas contra abuso e desfrutem 
de um ambiente que lhes proporcione 
desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Com apoio do Governo do Brasil, o UNICEF e 
seus parceiros (Ministério para o Gerenciamento 
de Desastres e Refugiados, CARE Internacional, 
dentre outros) inauguraram novos centros de 
desenvolvimento infantil em acampamentos 
temporários, especifi camente voltados para crianças 
de quatro a seis anos. Nesses locais, as crianças podem 
aprender, brincar e receber alimentos saudáveis. 

O apoio do Governo do Brasil também permitiu a 
construção de espaços de aprendizado na Área B do 
acampamento - com o uso de madeira, plástico e 
revestimento para piso - para acomodar 785 crianças 
de quatro a seis anos. No total, cerca de 1.200 crianças 
utilizam os serviços do centro, todos os dias. 

Juntamente com outras agências da ONU e 
organizações da sociedade civil, o UNICEF está 
implementando intervenções de desenvolvimento 
infantil vitais em situações de emergência, para 
oferecer às crianças pequenas a proteção, os cuidados 
e o apoio de que necessitam para que possam 
sobreviver e desenvolver seu potencial plenamente.

Tais intervenções promovem o desenvolvimento físico, 
intelectual e emocional das crianças, particularmente 
em situações de stress, e fazem grande diferença 
tanto imediatamente quanto no longo termo, para 
as crianças e para aqueles que cuidam delas.

O UNICEF se concentra nas crianças mais vulneráveis, 
entre zero e seis anos de idade, uma vez que 
os primeiros anos de vida representam a única 
oportunidade na vida para lançar bases indestrutíveis 
de relações cognitivas e sociais. No total, 18 cuidadores 
(10 dos quais são mulheres, e todos são professores 
primários) receberam treinamento e materiais 
didáticos e recreativos para uso nos centros.

O programa baseado nos lares é conduzido pelas “mães 
líderes”. Há 137 grupos oferecendo assistência a 1.226 
crianças com idade entre 18 meses e três anos. As mães 
líderes receberam orientação sobre os princípios do 
desenvolvimento infantil e sobre como envolver as 
crianças nas brincadeiras e cantigas para estimular 
seu desenvolvimento. As mães também oferecem um 
prato de mingau a cada criança diariamente. Tudo isso 
foi possível graças ao apoio do Governo do Brasil.

Até hoje, o UNICEF já entregou ao Ministério para 
o Gerenciamento de Desastres e Refugiados 60 
“escolas-em-caixa” para utilização no acampamento. 
Isso representa material didático sufi ciente para 
atender 4.800 estudantes durante três meses. 

Os kits de desenvolvimento infantil do UNICEF 
contêm 37 itens desenhados para promover interação 
social entre as próprias crianças, e entre elas e seus 
cuidadores. Há dominós, lápis de cor, blocos de 
montar, quebra-cabeças, bonecos, jogos de memória 
e outros elementos para as atividades recreativas 
cruciais ao desenvolvimento das crianças pequenas.

O principal 
objetivo desse 

programa é 
assegurar 

que todas as 
crianças em 

Kigeme
estejam 

protegidas 
contra abuso e 

desfrutem
de um ambiente 

que lhes 
proporcione

desenvolvimento 
físico, emocional 

e cognitivo.
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Somália

A CRISE ALIMENTAR
A Somália vem sofrendo os efeitos da guerra e da 
insegurança há duas décadas. Agora, os problemas 
se agravam devido aos efeitos devastadores da 
pior fome já enfrentada pelo país nos últimos 17 
anos. Quatro milhões de pessoas, das quais dois 
milhões são crianças, necessitam urgentemente 
de alimentos e apoio para sobreviver. Três milhões 
vivem no al-Shabab, região controlada no sul 
do país, onde o acesso da ajuda humanitária é 
limitado devido ao alto grau de insegurança13.

As taxas de desnutrição aguda ilustram uma situação 
quase inimaginável: 30% de todas as crianças abaixo 
de cinco anos estão severamente desnutridas, das 
quais três quartos vivem no sul. Na medida em 
que a crise se agrava, os índices de saúde também 
pioram, a diarreia aguda e a cólera se propagam 
devido à falta de água potável e saneamento.

13 Ação Humanitária pelas Crianças. Apelo da Somália 2012. 
UNICEF.

Mulher e criança pegam água durante 
distribuição num acampamento para pessoas 

deslocadas devido à seca, em Mogadício.
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LESTE E SUL DA ÁFRICA

Nas regiões sul e central, durante as duas primeiras 
semanas de outubro de 2012, houve mais de 900 casos 
suspeitos de sarampo, dos quais 711 em crianças 
abaixo de cinco anos e 20 óbitos relacionados, além 
de 1.206 casos de malária (706 dos quais em crianças 
abaixo de cinco anos, com seis óbitos relacionados)14. 

A educação das crianças foi interrompida e aumentam 
as violações dos direitos humanos devido à perversa 
combinação dos deslocamentos com os confl itos. Eis 
porque a magnitude, a urgência e a complexidade da 
situação como um todo continuam preocupantes.

Os índices relacionados à mortalidade, doenças e 
desnutrição infantil continuam elevados. Mais de 
320.000 crianças na Somália continuam severamente 
desnutridas. Muitas das áreas já livres da fome 
se encontram na iminência de um retrocesso. 

Num vilarejo de 5.000 habitantes morre uma pessoa 
por dia, e quase sempre essa pessoa é uma criança. 
Fatores como o pagamento das dívidas contraídas 
durante a seca impedem a recuperação econômica 
das famílias, especialmente das mais pobres e das 
que não têm acesso direto ao setor agrícola15.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO 
Em resposta à grave situação nutricional que 
predomina em toda a Somália, o apoio ao 
Governo do Brasil ao UNICEF na Somália tem sido 
fundamental para a continuidade do tratamento 
das crianças com desnutrição aguda.

14 Ação Humanitária pelas Crianças. Apelo da Somália 2012. 
UNICEF.

15 6729ª Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
Sexagésimo Sétimo Ano. Segunda-feira, 5 de março de 2012, 
10h00, New York.

Com o apoio do Governo do Brasil, o UNICEF trabalha 
em coordenação com as autoridades locais e com 
mais de 100 organizações nacionais e internacionais 
(ONGs e outras), tomando a liderança nos setores 
da educação, nutrição, higiene, água e saneamento 
e também no subsetor da proteção infantil.

A resposta do UNICEF à emergência nutricional na 
Somália se realiza com quatro enfoques: expansão 
dos serviços de tratamento da desnutrição aguda e 
moderadamente aguda; suplementação alimentar 
emergencial para famílias com crianças abaixo de 
cinco anos e/ou com mulheres grávidas e lactantes; 
alimentação para pessoas deslocadas internamente; 
e programas que oferecem ajuda em dinheiro. 

Como parte da resposta à crise, o UNICEF a expandiu 
signifi cativamente suas atividades na área de nutrição 
a fi m de melhorar o gerenciamento comunitário da 
desnutrição aguda e moderadamente aguda. De julho 
de 2012 até julho de 2013, o programa de nutrição 
do UNICEF apoiou o tratamento de 263.276 crianças 
abaixo de cinco anos gravemente desnutridas. 

O apoio do Governo do Brasil também permitiu 
o fi nanciamento de ações programáticas que 
possibilitaram a 993 crianças abaixo de cinco anos 
severamente desnutridas ter acesso a tratamento 
de qualidade nas regiões de Galgaduud, Mudug e 
Middle Shabelle no sul e no centro da Somália.

O UNICEF proporcionou serviços assistenciais 
efi cientes através de uma equipe de especialistas 
formada por enfermeiros que mediram e pesaram as 
crianças, e outros profi ssionais de atuação no campo 
e supervisores da área de nutrição. Todos foram de 
grande importância para o alcance dos resultados, 
visto que nenhuma vida teria sido salva sem eles.

O UNICEF 
proporcionou 

serviços 
assistenciais 

eficientes através 
de uma equipe 

de especialistas 
formada por 
enfermeiros 

que mediram 
e pesaram as 

crianças, e outros 
profissionais 
de atuação 
no campo e 

supervisores da 
área de nutrição. 
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Crianças na cidade de Tacloban, Leyte, 
uma cidade das Filipinas que foi atingida 

pelo tufão. 11 de Novembro de 2013.



O Governo do 
Brasil e o UNICEF: 
fortalecendo a 
parceria para 
salvar vidas



Filipinas
ENTRE DESASTRES 
AMBIENTAIS E SOCIAIS
Com o avanço da cooperação humanitária, o 
UNICEF e o Governo do Brasil se comprometem 
a continuar trabalhando em conjunto para 
responder às crises naturais e àquelas provocadas 
pelo homem, através de intervenções oportunas 
e efetivas que salvam vidas e ao mesmo tempo 
promovem os direitos das crianças, adolescentes 
e mulheres, com equidade e sustentabilidade.

Como exemplo das intervenções em andamento no 
contexto da parceria para aliviar o sofrimento humano, 
o UNICEF recebeu apoio fi nanceiro do Governo 
do Brasil para oferecer assistência humanitária às 
Filipinas em resposta à devastadora emergência 
resultante da passagem do super tufão Haiyian, 
possivelmente a pior tempestade já registrada. O 
tufão atingiu trinta e seis províncias, afetando um 
número estimado de 12,3 milhões de pessoas em 
nove regiões e deslocando mais de 920.00016.

Mais de cinco milhões de crianças fi caram expostas a 
doenças e à falta de proteção; 385.000 crianças foram 
deslocadas. O UNICEF está trabalhando com parceiros 
para resolver questões básicas como alimentação, água 
potável, saneamento e cuidados de saúde. Todos esses 
serviços foram interrompidos, deixando a população 
ainda mais vulnerável. As crianças correm risco de 
serem separadas de seus familiares, seja por morte 
ou por deslocamento interno, tornando-se assim 
expostas aos riscos da violência baseada em gênero, 

16 Ação Humanitária pelas Crianças 2013, Filipinas, UNICEF.

tráfi co de meninas e mulheres, abuso, negligência, 
exploração e violência geral. Além disso, a educação de 
milhões de crianças foi interrompida porque as escolas 
sofreram sérios danos, ou estão sendo utilizadas como 
abrigos. Não há dúvida de que os danos provocados 
pelo tufão afetaram o bem-estar psicossocial das 
crianças, particularmente daquelas com possibilidade 
de sofrer deslocamentos prolongados17. 

Através de ações conjuntas, o Governo do Brasil 
e o UNICEF estão tomando medidas dentro de 
uma coalisão global de atores humanitários para 
providenciar imediatamente água, saneamento e 
higiene como parte de serviços de saúde essenciais. 
Incluem-se nesse esforço o apoio à saúde mental e 
psicossocial, imunização, vigilância e controle de 
doenças e epidemias, restauração de serviços de 
saúde e de sistemas de referência, suprimento de 
Pacotes Mínimos de Serviços Iniciais, assistência 
alimentar e nutricional, dentre muitas outras ações 
em benefício das populações afetadas nas Filipinas.

17 Ação Humanitária pelas Crianças 2013, Filipinas. UNICEF.
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O GOVERNO DO BRASIL E O 
UNICEF: FORTALECENDO A 

PARCERIA PARA SALVAR VIDAS

Armênia

Essa intervenção 
busca também 

melhorar 
as práticas 

comunitárias, o
conhecimento 

e a capacidade 
de mães e 

cuidadores sobre
nutrição infantil. 

ENFRENTANDO A ATUAL 
CRISE NUTRICIONAL

O Governo do Brasil se comprometeu a continuar apoiando o 
Governo da Armênia no enfrentamento da crise nutricional, 
possibilitando, dessa forma, que as atividades sejam expandidas 
e que os resultados obtidos desde 2012 sejam potencializados.

As novas atividades planejadas para a próxima fase da 
intervenção incluem a promoção da produção local de 
alimentos por pequenos produtores. O Governo da Armênia 
faz parte de uma cooperação técnica triangular com o 
Governo do Brasil e outras agências da ONU que prevê a 
adoção do sistema de demanda implantado no Brasil, a ser 
adaptado localmente para criar uma ponte entre pequenos 
produtores e os programas de alimentação escolar. O 
programa, que se destina a estabelecer uma demanda 
estruturada, criará um mercado para os produtos locais 
através das cozinhas e restaurantes comunitários e também 
permitirá a oferta dos produtos nos mercados locais.

A fi m de aumentar o uso dos produtos locais, serão 
desenvolvidas dietas levando em conta a promoção da 
segurança alimentar. Essa intervenção melhorará as 
práticas comunitárias, o conhecimento e a capacidade de 
pais, mães e cuidadores sobre nutrição infantil, através da 
implementação de novos centros de educação para a família 
com materiais e orientações sobre como utilizar alimentos 
produzidos localmente para melhor atender as necessidades 
nutricionais das crianças de diferentes idades. As ações 
serão desenvolvidas e monitoradas na região Syunik Marz.
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Parceiros 
Internacionais

Atividades de nutrição de um grupo 
de suporte composto por mulheres 

que promovem conscientização sobre 
a prática de amamentação exclusiva, 
suplementos dietéticos e higiene para 

prevenir subnutrição desde o nascimento 
até 2 anos de idade. Círculo de Yorosso, 

localizado na Região de Sikasso, sul 
da capital Bamako, Maio de 2014.



COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
Lado a lado com as respostas diretas a emergências, 
o Governo do Brasil se compromete, também, a 
compartilhar informações e tecnologias no sentido 
de responder às demandas dos países que desejam 
aprender a partir das bem sucedidas experiências 
brasileiras e possivelmente adaptá-las às suas 
próprias peculiaridades. Através da cooperação técnica 
horizontal e do intercâmbio de conhecimento, o 
Governo do Brasil apoia os países no desenvolvimento 
de políticas para atuação em emergências, 
fortalecimento da resiliência, desenvolvimento 
sustentável e soluções de longo termo.

Nesse aspecto, o Governo do Brasil participou 
na IV Plataforma Global sobre Redução de Risco, 
realizada em Genebra. Trata-se de um evento 
bianual intergovernamental sobre Redução do 
Risco de Desastre, que contou com a participação 
de inúmeros representantes de governos, 
organizações internacionais e sociedade civil.

O Governo do Brasil também participou no 
seminário sobre cooperação horizontal sul-sul 
organizado pelo UNICEF e pela ONG Protecting 
Through Education (Protegendo pela Educação), 
que levou à identifi cação dos pontos fortes e das 
necessidades dos países participantes, no que 
concerne Redução de Risco de Desastre e resiliência. 
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Menina com seu material escolar 
numa tenda-escola do UNICEF, 

no primeiro dia de aula no remoto 
vilarejo de Jacquot Merlin, Haiti.
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PARCEIROS INTERNACIONAIS

O intercâmbio de estratégias e ações concretas entre 
as delegações presentes consolidaram uma potencial 
cooperação horizontal sul-sul entre os participantes, 
com contribuições para um plano de ação futuro para 
dar continuidade à troca de experiências e mútuo 
reforço. Os governos do Brasil, da Índia e de Cuba 
apresentaram suas exitosas abordagens e iniciativas 
de desenvolvimento e implementação de políticas 
públicas nacionais sobre Redução de Risco de Desastre 
com foco multilateral nas crianças e adolescentes.

Ainda no que concerne ações bem sucedidas, o Brasil 
compartilhou com as outras delegações o Protocolo 
Nacional sobre Proteção Integral às Crianças e 
Adolescentes em Situações de Desastre. O documento 
foi elaborado pelo Governo Brasileiro com apoio técnico 
do UNICEF e com base nos Compromissos Centrais pela 
Criança (CCC), e prevê o mapeamento de riscos, das 
redes existentes, defi nições das responsabilidades dos 
diferentes atores, participação de jovens e mecanismos 
para fortalecer capacidades. Ademais, os esforços 
para abranger os grupos mais vulneráveis durante 
situações de emergência resultaram na inclusão de 
um componente para incluir também as pessoas 
idosas e as pessoas com necessidades especiais. 

O Protocolo Nacional resultou do compromisso 
inédito brasileiro de criar padrões nacionais para 
mitigar o impacto das emergências sobre os grupos 
populacionais mais vulneráveis. Graças ao sucesso de 
sua implementação no Brasil, o Protocolo Nacional 
está sendo compartilhado com outros governos que 
frequentemente enfrentam emergências similares, 
consolidando, assim, uma cooperação técnica 
horizontal que conduz a um quadro normatizado 
de proteção dos grupos mais vulneráveis.

Para ajudar a divulgar boas práticas, o Governo 
do Brasil se comprometeu a organizar seminários 
virtuais em inglês, português e espanhol que 
permitirão a troca de conhecimentos e know-how 
técnico sobre o Protocolo Nacional com um maior 
número de países, criando um canal de diálogo 
entre países que passam por problemas similares.

O Protocolo 
Nacional resultou 
do compromisso 
inédito brasileiro 
de criar padrões 

nacionais para 
mitigar o impacto 
das emergências 
sobre os grupos 

populacionais 
mais vulneráveis.
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ADAPTANDO INTERVENÇÕES A 
REALIDADES NOVAS E EM EVOLUÇÃO
O intercâmbio de cooperação e experiências 
exitosas entre países é uma contribuição de crucial 
importância para construir uma sociedade mais 
resiliente, tanto em termos locais quanto globais. 

Tais processos de troca ajudam os países a alcançar 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, através 
dos quais o Governo do Brasil, através da Coordenação 
Geral de Ações Internacionais contra a Fome (CGFome) 
e o UNICEF uniram seus esforços e darão continuidade 
à parceria no sentido de tornar tal intercâmbio possível.

Através dessa parceria de cooperação humanitária, 
o Governo do Brasil e o UNICEF se comprometem a 
dar continuidade às ações já em andamento, assim 
como a expandir os programas nas áreas de proteção 
social, educação, alívio emergencial, segurança 
alimentar, nutrição, gênero e redução de risco, entre 
outros que disponibilizam meios e ferramentas 
aos países que enfrentam emergências, bem como 
àqueles que demandam know-how técnico.

Tendo em mente os atuais confl itos e desastres 
sociais e ambientais, o Governo do Brasil e o 
UNICEF continuarão a implementar ações conjuntas 
para promover, com equidade, os direitos das 
crianças, adolescentes e mulheres, adaptando-
as a novas realidades e assegurando que esses 
grupos populacionais não sejam negligenciados. Ao 
implementar intervenções de maneira oportuna, 
tais como as descritas neste documento, bem como 
ao consolidar o intercâmbio de conhecimento, 
experiências e boas práticas, a presente parceria 
permite o desenvolvimento de uma nova 
cooperação horizontal sul-sul destinada a expandir 
programas e políticas bem sucedidas no Brasil e 
em outras partes, com o objetivo geral de erradicar 
a pobreza e aliviar o sofrimento humano.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

www.unicef.org.br

CONTATO UNICEF
Michelle Barron
Horizontal South-South Cooperation Manager

UNICEF BRASIL

Telefone: 55 61 3035 1900 
E-mail: brasilia@unicef.org

OU ESCREVA PARA

Fundo das Nações Unidas para a Infância
SEPN 510, Bloco A – 2º andar
Brasília, DF - Brasil
70750-521
Caixa Postal: 08584 
CEP 70312-970

http://cooperacaohumanitaria.itamaraty.gov.br
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Milton Rondó Filho
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