
 

 

 
 

Um apelo à Acção 
Necessidade urgente de uma acção coordenada 
para a nutrição em Moçambique

@2021/UNICEF/Ricardo Franco

Dezembro 2022 

Este é um Apelo à Acção para que o Governo de Moçambique, doadores, 
embaixadas, organizações internacionais, organizações não governamentais e 
organizações locais apoiem e incrementem urgentemente a acção humanitária e o 
financiamento da nutrição em Moçambique. 
 

O Cluster da Nutrição está a solicitar 29 milhões de dólares para expandir as acções 
de nutrição para salvar vidas a 400.000 crianças em risco e afectadas com  a 
desnutrição aguda em cenários de conflito e choques climáticos. 
 

Este apelo à acção está de acordo com a estratégia nacional de nutrição (ESAN III) e 
as necessidades humanitárias identificadas no Plano de Resposta Humanitária do 
Cluster de Nutrição para 2023. 



 

 

 

O Contexto Actual 

A situação nutricional em Moçambique é extremamente frágil devido a vulnerabilidades 
agravadas no país. Estas vulnerabilidades incluem conflitos no norte, choques climáticos 
(ciclones e tempestades tropicais no centro e norte e seca no sul), impactos residuais da 
COVID- 19, e o impacto dos preços globais dos alimentos e produtos nutricionais essenciais 
devido em parte à guerra na Ucrânia. Como resultado, os bens e suplementos nutricionais são 
agora 18-20 por cento mais caros, aumentando a pobreza generalizada sentida no país. 

 
Moçambique é um país deficitário em alimentos, classificado em 103º de 107º no Índice Global 
da Fome de 20201. Além disso, o conflito no norte afectou cerca de 1,5 milhões de pessoas - 
deslocando 1 milhão de pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, sendo 
55 por cento crianças2. De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, a situação de insegurança 
alimentar em aproximadamente 36 por cento dos agregados familiares irá provavelmente atingir 
níveis críticos (Fase 3 do IPC), uma vez que a época de escassez começou em Novembro de 
2022, aumentando as vulnerabilidades existentes3. Quase 1,45 milhões de pessoas enfrentam 
actualmente níveis elevados de insegurança alimentar aguda, das quais 932.000 se encontram 
na província de Cabo Delgado 4. 

 
Devido às circunstâncias impactantes nos distritos afectados pelo conflito e por ciclones no 
norte de Moçambique, tanto os deslocados como as famílias de acolhimento adoptaram 
mecanismos de alimentação prejudiciais, incluindo: redução da quantidade e frequência das 
refeições e introdução tardia da alimentação complementar para as crianças pequenas 
(OCHA, HNO 2022). Estes mecanismos nocivos de sobrevivência, combinados com o acesso 
limitado a serviços básicos, estão a resultar num aumento dos níveis de desnutrição e 
vulnerabilidade a doenças infantis comuns, tais como pneumonia, doenças diarreicas, malária e 
sarampo. 

 
Além disso, o financiamento para a resposta 
humanitária em Moçambique tem sido 
insuficiente para cobrir as necessidades 
humanitárias mais críticas, e as perspectivas e 
previsões de recursos financeiros são 
preocupantes. Em Abril de 2022, o Cluster da 
Segurança Alimentar foi forçado a reduzir para 
metade a quantidade de ajuda alimentar 
entregue às famílias, para menos de 40 por 
cento das necessidades calóricas diárias 
mínimas, agravando ainda mais a
vulnerabilidade da população à desnutrição.  

 

As elevadas taxas de desnutrição continuam a persistir em Moçambique, com 38% das 
crianças com menos de cinco anos com desnutrição crónica5 . Estas taxas são mais elevadas 
do que a média da região africana (29%) e entre as mais altas do mundo. Além disso, 
Moçambique está entre os 10 principais países da África Oriental e do Sul 

 

1 Índice Global da Fome de 2020. www.globalhungerindex.org. 
2 Moçambique | DTM - Displacement Tracking Matrix. https://www.dtm.iom.int/mozambique 

3 FEWS NET. Actualização da mensagem chave: Ataques no norte de Moçambique continuam a deslocar famílias como a estação chuvosa se aproxima. https://fews.net/southern- africa/mozambique 

4 Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada. Moçambique: Situação Aguda de Insegurança AlimentarNovembro 2021-Março 2022 e Projecção para Abril - Setembro 2022. https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-
website/resources/resources-details/en/c/1155369 

5 INE. Inquerito sobre o Orçamento Familiar 2019-2020. 

O sector da nutrição é 
frequentemente mal 

financiado, com uma lacuna 
financeira de 67%1 em 2022, 
limitando a capacidade dos 
parceiros de satisfazer as 
necessidades críticas das 
populações vulneráveis. 



 

 

 

países com as maiores cargas de casos de crianças afectadas por desnutrição aguda6. 
Semelhante às tendências de insegurança alimentar, espera-se uma maior deterioração das 
condições nutricionais no norte de Moçambique, com uma previsão de 98.000 crianças 
menores de cinco anos (40.000 com desnutrição aguda grave e 58.000 com desnutrição aguda 
moderada) e cerca de 7.900 mulheres grávidas e a amamentar que necessitam de tratamento 
para salvar vidas em 8 dos 17 distritos de Cabo Delgado, de Abril de 2022 a Março de 2023 
(SMART Cabo Delgado, 2022). 

 
 

Em 223, mais de 820.000 crianças vão necessitar de 
tratamento que salve vidas devido à desnutrição aguda – 
250.00 crianças com desnutrição aguda grave e 570.000 

com desnutrição aguda moderada5. 
 
 
 
A Resposta Humanitária 

Apesar da situação e dos elevados níveis de necessidade, a cobertuda das intervenções em 
nutrição pelos  actores de nutrição  permanece  baixa;  muito  abaixo  dos  50  por  cento 
esperados, tal como recomendado pelas normas Sphere. Até à data, menos de 20 por cento7 
das pessoas que necessitam de tratamento para a desnutrição aguda grave e moderada foram 
alcançadas devido ao acesso limitado a, e à falta de instalações de saúde opercacionais, 
juntamente com a falta frequente de suplementos nutricionais terapêuticos. Esta baixa cobertura 
deixa mais de 660.000 crianças8 com desnutrição aguda moderada e grave sem acesso a 
cuidados de qualidade, aumentando o seu risco de morrer. 
 

Zaina, na casa dos vinte anos, é analfabeta, 
mas sabe escrever o seu nome. Tem seis 
filhos, incluindo os gémeos Joaquim e Joaquina 
de 9 meses de idade. O seu pai abandonou-os, 
e Zaina enfrenta sérias dificuldades em prover 
a todos os seus filhos. Sem qualquer 
rendimento fixo e confiando na generosidade 
dos vizinhos, a sua família tem 
aproximadamente uma refeição por dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

@2022/WFP Moçambique/ Thiago Soares 

Zaina foi encaminhada para o centro de saúde de  
Paquitequete em Cabo Delgado, depois de ambas 
as crianças terem sido diagnosticadas com 
desnutrição aguda. Agora, após quatro meses de 
tratamento, os profissionais de saúde informaram 
à Zaina que os seus gémeos estão a melhorar. 
"Agora brincam como as outras crianças", diz 
Zaina. 

 

 
 

6 2021 Joint Child Malnutrition Estimates (UNICEF-WHO-WB). https://www.who.int/news/item/06-05-2021-the-unicef-who-wb-joint-child- 
malnutrition- estimates-group-released-new-data-for-2021 

7 Ministério da Saúde. SIS-MA 2022. 
8 Inquérito de nutrição SMART 2022 - Cabo Delgado. 



 

 

É necessária uma acção urgente de todos os actores para incrementar as intervenções de alto 
impacto para prevenir e tratar a desnutrição, através de apoio e financiamento para: 1) 
suplementação com vitamina A e micronutrientes e práticas adequadas de alimentação e cuidados a 
lactentes e crianças pequenas, combinadas com o fornecimento de alimentação suplementar; 2) 
expansão da gestão da desnutrição aguda grave e moderada nas crianças menores de cinco anos, 
mulheres grávidas e a amamentar, e pessoas com deficiências; e 3) componentes nutricionais mais 
fortes nas acções implementadas por programas de saúde, segurança alimentar, WASH e protecção 
social. As áreas de difícil acesso devem ser priorizadas, considerando abordagens alternativas 
conforme necessário, assegurando níveis adequados de stocks, armazenamento e distribuição de 
produtos nutricionais essenciais. 

Em circunstâncias excepcionais, onde o protocolo padrão é difícil de implementar e com o objectivo de 
melhorar a cobertura através da detecção e tratamento precoces, o Ministério da Saúde, como 
prestador de serviços de tratamento da desnutrição aguda em Moçambique, é aconselhado a adoptar 
protocolos e abordagens simplificadas para a identificação e tratamento precoces da desnutrição 
aguda. Simultaneamente, é fundamental investir em programas que melhorem a ingestão alimentar e 
o acesso a serviços básicos para mulheres grávidas e lactantes, e crianças com menos de dois anos 
de idade, ao mesmo tempo que integram o género e a inclusão social. Os doadores precisam de 
apoiar e financiar abordagens inovadoras e integradas para melhorar a cobertura das acções de 
nutrição, considerando a cobertura abaixo dos 20% das actuais modalidades de implementação. 

O acesso imediato a serviços multisectoriais tais como alimentação e meios de subsistência, saúde, 
nutrição, água potável, saneamento e higiene, é fundamental para prevenir a desnutrição 
generalizada, a fome, a doença e a morte. Nenhum sector ou intervenção por si só pode responder 
às muitas causas e vulnerabilidades que conduzem à insegurança alimentar e nutricional. Em 
conjunto, o nosso impacto será mais eficaz, eficiente e em escala. Saúde, Segurança Alimentar, 
Nutrição, WASH e outros grupos relevantes devem trabalhar em colaboração para coordenar 
atempadamente intervenções multisectoriais para fornecer assistência de emergência e protecção de 
meios de subsistência que salvem vidas, de modo a satisfazer as necessidades prementes das 
populações vulneráveis9. 

 

 
 

O Apelo à Ação 

 O Governo de Moçambique e os actores humanitários devem priorizar a resposta nutricional para 
minimizar as mortes relacionadas com a desnutrição 


 O Governo de Moçambique e os actores humanitários devem adoptar abordagens novas, 

inovadoras e mais eficientes para prevenir e tratar a desnutrição aguda 
 

 
 Os intervenientes inter-sectoriais devem reforçar as intervenções multisectoriais para 

uma resposta colectiva e reforçada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 220616-Intercluster Famine Statement: Urgent and coordinated action needed to avert wide-scalecatastrophe. June 2022. 
https://www.nutritioncluster.net/resources/joint-statement-urgent-and- coordinated-action-needed-avert-wide-scale-catastrophe 

 
 
 


