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DESTAQUES 

• Para o período de Março a Abril de 2017, a situação de insegurança alimentar aguda foi crítica em 

20 distritos e para a desnutrição aguda em 6 distritos num total de 8 províncias. Todos os distritos 

foram classificados em fase de "Crise" de insegurança alimentar aguda (fase 3 do IPC-INSA); dois distritos 

(Chiúre e Namuno da província de Cabo Delgado) em situação crítica de desnutrição aguda (fase 4 do 

IPC-DA), e outros dois distritos (Mutarara (Tete), Ancuabe ( Cabo Delgado)) em fase de alerta/grave (fase 

2/3 do IPC-DA). No total dos 20 distritos abrangidos, cerca de 30.000 crianças estavam enfrentando 

diferentes formas de desnutrição aguda. 

• Como projecção para o período de Maio a Setembro de 2017, espera-se que a situação de 

insegurança alimentar aguda e de desnutrição aguda melhore à medida que o acesso aos alimentos 

vai aumentando, é esperada uma redução das doenças infantis dada a época.  

• Como projecção para o período de Outubro 2017 a Fevereiro 2018, referente à época de escassez a 

situação de desnutrição aguda poderá se agravar devido à esperada deterioração da situação de 

insegurança alimentar, bem como ao aumento das doenças e a possível redução dos cuidados à 

criança.  

• É, portanto, imperativo uma resposta imediata bem como de intervenções de curto-médio prazo 

tendo conta os distritos, pessoas e crianças mais afectadas, de acordo com a classificação do IPC.  

FACTOS e NÚMEROS QUE REQUEREM INTERVENÇÕES IMEDIATAS  

PERÍODO INSEGURANÇA ALIMENTAR AGUDA (INSA) DESNUTRIÇÃO AGUDA (DA) 

Março 

Abril  

2017 

 

381,845 Pessoas 

mais afectadas 

nos distrito  

que precisam  

acção imediata 

Distrito (Provincia) 

Ancuabe (CD) 

Namuno (CD) 

Mogovolas (NP) 

Chiure (CD) 

Luabo (ZB) 

pp.fase 3 e 4 e % 

 61,135 /50% 

98,681 /46% 

116,945 /45% 

87,437 /44% 

17,647 /32% 

14,400 Crianças  

mais afetadas 

nos distritos  

em fase critica  

e alerta/grave  

que precisam  

acção imediata 

Distrito 

(Provincia) 

Namuno  (CD) 

Chiúre (CD)     

Mutarara (TT) 

Ancuabe (CD) 

Macossa (MN) 

n.casos/pp.tot crianças 

menores de 5 anos 

4,840/35,600  

4,550/41,800  

3,173/48,000 

1,410/20,180 

420/8,400 

Maio 

Setembro 

2017 

    131,658 Pessoas 

mais afectadas 

que se espera  

      para proteger os 

meios  

de vida 

Distrito (Provincia) 

Mogovolas (NP) 

Memba (NP) 

Guija (GZ) 

Panda (IB) 

Ancuabe (CD) 

pp.fase 3 e 4 e % 

46,778 /18% 

47,883 /18% 

14,407 /16% 

7,917 /15% 

14,672 /12% 

Distritos  

mais afetados  

em fase critica  

e alerta/grave 

que precisam  

acção imediata 

(em ordem do mais afectado)  

Namuno (CD) 

Chiúre (CD) 

Ancuabe (CD) 

Mutarara (TT) 

Outubro 

2017 

Fevereiro 

2018 
A análise de segurança alimentar para este período será 

atualizada com a avaliação de Junho  

Distritos  

mais afetados 

em fase critica  

e alerta/grave  

que precisam 

accão imediata 

(em ordem do mais afectado)  

Namuno (CD) 

Chiúre (CD) 

Mutarara (TT) 

Mopeia (ZB) 

Ancuabe (CD) 

Macossa (MN) 

Nota: CD=Cabo Delgado, NP=Nampula, ZB=Zambézia, TT=Tete, MN=Manic 

 

Parcerios da Avaliação e Análise:                                                                                                                     Com o apio financiero:  

 

 

 

Classificação da severidade da insegurança alimentar aguda e da desnutrição aguda feita seguindo os protocolos do IPC. 
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1. SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR AGUDA 

Período Março-Abril 2017:   

Em Março e Abril 2017, 848,034 pessoas em 20 distritos abrangidos necessitavam de acções urgentes para 

proteger seus meios de vida e reduzir o défice de alimentos. 

Foram apontados como as principais causas, a fraca produtividade; fraco conhecimento sobre como e quanto 

stock de alimentos a conservar; início tardio da época chuvosa (Ancuabe, Namuno, Memba, Panda, Mabote) 

queda irregular da chuva na zona centro e norte do país (Morrumbala, Mopeia, Macossa, Ancuabe, Namuno, 

Memba, Chiúre, Nacala); uso massivo de grão como semente, por falta de semente melhorada; excesso de 

chuva (Machanga); baixa qualidade de semente; conflito homem e fauna bravia (Ancuabe, Machanga, Machaze, 

Macossa e Memba). 

Os mais afectados foram 

25% dos Agregados 

familiares (AFs) que 

estiveram em “Crise” (fase 3 

do IPC-INSA) e 3% de 

famílias em “Emergência” 

(fase 4 do IPC-INSA). Pese 

embora, 32% das famílias 

estavam em “stress” e/ou 

propensas (fase 2 do IPC-

INSA), mas capazes de 

consumir comida suficiente 

com baixa utilização de 

estratégias de subsistência 

sustentáveis.  

Cerca de 40% dos Agregados 

familiares (AFs) inquiridos a nível dos distritos abrangidos estiveram com nenhuma insegurança alimentar 

(fase 1 do IPC-INSA). Essas são as famílias que colheram algumas culturas, tem animais e outros activos que 

podem ser vendidos de forma sustentável.   

Período Maio- Setembro 2017:  

O calendário sazonal indica que o período de Maio a Setembro de cada ano é considerado o período de pós-

colheita e de produção de segunda época, onde as reservas de alimentos estão disponíveis, os preços baixam 

e as famílias se tornam menos dependentes do mercado. Então, para este período, projecta-se que a maioria 

dos AF’s de todos distritos abrangidos será classificada entre as fases mínima de insegurança alimentar 

(fase 1 do IPC-INSA) e de “stress” (fase 2 do IPC-INSA), 44% e 45% da população respectivamente. 

Todavia, 11% das famílias dos distritos seleccionados estarão classificados em “crise” e “emergência” 

(fases 3 e 4 do IPC-INSA). Estas são as que não terão reservas alimentares, não têm ou têm acesso muito 

limitado a outras fontes de renda, venderam animais ou não têm animais para vender, sendo susceptíveis a 

aumentar a dependência do consumo de alimentos silvestres e se envolver em actividades de subsistência 

insustentáveis, como a venda de carvão vegetal, animais de pequena espécie. 

As pessoas mais afectadas nos distritos analisados em ambos períodos abrangem agregados familiares que 

dependem maioritariamente da agricultura, que pode ter vias de acesso e saneamento do meio deficitárias.  

As tabelas que mostram a população em cada fase do IPC em Insegurança Alimentar Aguda, para o período 

Março-Abril 2017 e projectado para Maio-Setembro 2017 nas áreas afectadas pela desnutrição aguda são 

fornecidas no Anexo 1 do relatório.  
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2. SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO AGUDA  

Período de Março-Abril 2017: 

Neste período, que corresponde a época de pré-colheita, o número de casos de desnutrição aguda 

estimados é de cerca de 30,000 crianças destas, 8,000 com desnutrição aguda grave e 22,000 com desnutrição 

aguda moderada. Namuno, 

Chiúre (Cabo Delgado) são os 

distritos em situação crítica 

(fase 4 do IPC-DA), Ancuabe 

(Cabo Delgado), Mutarara 

(Tete) e Macossa (Manica) os 

distritos em situação de 

alerta/grave (fase 2/3 do IPC-

DA) e Morrumbala (Zambézia) 

em alerta (fase 2 do IPC-DA). Os 

distritos que apresentam maior 

número de crianças afectadas 

são Namuno (4,841), Chiúre 

(4,551), Ancuabe e Morrumbala 

(4,277), Mogovolas- (Nampula) 

(3,774) e Mutarara (3,173).  

Projecção Maio–Setembro 2017 e Outubro 2017–Fevereiro 2018:  

No primerio período de projecção, que corresponde a época de colheita e pós-colheita, dois distritos poderão 

mudar de fase: Chiúre poderá passar para a fase alerta/grave (fase 2-3 do IPC-DA); Morrumbala para a fase 

aceitável (fase 1 do IPC-DA).  

Todavia, para a segunda projecção de Outubro 2017–Fevereiro 2018, que cobre a época de escassez, a situação 

poderá deteriorar-se no distrito de Chiúre, onde se espera voltar para a fase critica (fase 4 do IPC-DA), e no 

distrito de Cahora-Bassa (Tete), que poderá passar para a fase de alerta (fase 2 do IPC-DA).   

Em geral, o distrito de Namuno é o mais vulnerável com uma classificação da gravidade critica (fase 4 do 

IPC-DA) durante os três períodos de análise. Para todos os distritos, as crianças mais afectadas são as com 

idades compreendidas entre os 6-59 meses, que vivem em áreas muito remotas, com difícil acesso aos serviços 

básicos, e de agregados familiares pobres que depende da agricultura. A tabela completa com o número de 

casos e a classificação dos distritos para os três períodos é fornecida no suplemento 1 do relatório. 

As causas imediatas, especialmente nos distritos mais afectados, são: quantidade e qualidade muito baixa da 

alimentação infantil e complementar; doenças, especialmente a diarreia, malaria e prevalência de HIV em 

algumas áreas. 

As causas subjacentes são principalmente as práticas de aleitamento/aleitamento materno exclusivo; aliado á 

baixa procura dos serviços de saúde onde existe uma cobertura muito baixa do Programa de Reabilitação 

Nutricional (falta recorrente de suplementos nutricionais e fraca rede comunitária para fazer busca activa dos 

casos de DA); insegurança alimentar na situação critica (fase 3 do IPC-INSA); e baixo acesso a fontes de água 

segura.  

Além disso, nas causas básicas destacam-se os altos índices de analfabetismo, com maior prevalência nas 

mulheres (> 60%), e uma baixa cobertura de unidades sanitárias e fraco acesso às mesmas. 

Uma visão completa dos factores que contribuem para a desnutrição aguda junto com um enfoque sobre os 

resultados da análise dos distritos mais afetados para desnutrição aguda são fornecidos no sumplemento 2 e 3 

do relatório. 
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Dados de 20 Distritos de 8 províncias - considerados os períodos de Março-Abril 2017 e de Maio-Setembro 2017. Para a desnutrição aguda também considerada 

a projecção para o período, Outubro 2017-Fevereiro 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção:  situação melhorar 

Projecta-se que todos os distritos poderão 

melhorar e classificados entre as fases 

“mínima” (fase 1 do IPC-INSA) e de “stress” 

(fase 2 do IPC-INSA) de insegurança 

alimentar. 

 

No período de Março a 

Abril 2017, todos os 

distritos foram 

classificados em fase de 

"Crise" de insegurança 

alimentar aguda (fase 3 do 

IPC-INSA).  
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A situação projecta-se 

melhorar para Maio-

Setembro 2017 - Projeta-se 

dois distritos que poderão 

mudar de fase: Chiúre para a 

fase “alerta/grave” (fase 2/3 

do IPC-DA); Morrumbala 

para a fase aceitável (fase 2 

do IPC-DA).  

 

No período de Março-Abril 2017, a 

situação de desnutrição aguda foi 

crítica e alarmante em 6 distritos 

num total de 8 províncias. 

No período de Outubro 2017–

Fevereiro 2018, a situação 

poderá deteriorar no distrito 

de Chiúre e Cahora-Bassa. 
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4. RECOMENDAÇÕES de RESPOSTA  

A análise IPC de insegurança alimentar aguda e desnutrição aguda reflecte uma gravidade da situação verificada 

no período de Março e Abril de 2017 (período de recolha de dados). A análise providencia também indicações 

sobre a projecção da situação, especialmente da desnutrição aguda, até Fevereiro 2018.  

Assim é imperativo e de caracter urgente que o Governo e os parceiros deem uma resposta imediata e 

coordenada tendo em conta as seguintes recomendações gerais:  

• Priorizar assistência aos distritos, pessoas e crianças mais afectadas, de acordo com a classificação do IPC, 

especialmente no que respeita à desnutrição aguda nos distritos de Namuno e Chiúre (fase critica do IPC) e 

também Ancuabe (fase Alerta/Grave do IPC); insegurança alimentar aguda nos distritos de Mogovolas, 

Memba, Panda e Guija, onde se espera que a situação se deteriore. 

• Intervir nas causas imediatas e especificas de insegurança alimentar e da desnutrição aguda a curto-médio 

prazo como recomendado em seguida:  

Recomendações de Intervenções de curto prazo - Desnutrição Aguda 

• Efectuar uma busca activa nas comunidades dos casos de desnutrição aguda encontrados e encaminhar para 

as unidades sanitárias para o tratamento destes casos em todas as suas formas.  

• Reforçar os recursos humanos e materiais (produtos terapêuticos, e nutricionais para a desnutrição aguda 

grave – ATPU, F75 e F100 – e medicamentos) que neste momento faltam nos distritos mais afectados; 

• Implementar ou reforçar intervenções de saúde e nutrição integradas ao nível das comunidades que inclua 

acções de prevenção, rastreio e tratamento da desnutrição aguda, dada a reduzida disponibilidade dos 

serviços de saúde, acesso e utilização dos mesmos. Isso poderá ser assegurado através de Brigadas Móveis e 

a continuar o apoio aos parceiros engajados na resposta nutricional; 

• Implementar ou reforçar o sistema de monitoria e avaliação das intervenções por parte das autoridades 

distritais com o apoio dos parceiros presentes nos distritos. 

Recomendações de Intervenções de curto prazo e médio – Insegurança Alimentar Aguda 

• Implementar actividades destinadas a aumentar a resiliência de 11% (313,481) pessoas na Fase 3 do IPC-

INSA, entre o período actual e o final da projecção e proteger o seu modo de vida; 

 

• Implementar como principais medidas as seguintes:  

- Monitoria do impacto de colheitas, a melhoria das condições de conservação de pós-colheita; 

reabilitação das vias de acesso;  

- Distribuição de sementes melhoradas e pesticida para segunda época; o controlo integrado de pragas 

e doenças; a divulgação de boas práticas alimentar; a massificação de vacinação contra doença de 

Newcastle; 

- Promoção feiras Agro-pecuária e trocas comerciais, que deverão ser adequadas às condições específicas 

e agro-ecológicas de cada distrito; 

- Construção e reabilitação de sistemas de irrigação e represas;  

- Drenagem das baixas com vista o aproveitamento das águas para épocas secas; a abertura de pequenos 

poços para irrigação nas zonas baixas;  

- Apoio aos produtores em motobombas e equipamentos de processamento. 

- Realizar a avaliação anual de SAN em Junho e monitorar a SAN Outubro . 

- Continuar a fazer avaliações de SAN com representatividade estatística a nível distrital para 

gradualmente ter informação de SAN de distritos para alem de nível provincial.  

Em geral, os parceiros são também solicitados apoiar e reforçar a recolha de dados primários, com coordenação 

e implementação pelo SETSAN, bem como a formação de pessoal provincial e nacional na análise de insegurança 

alimentar aguda e desnutrição aguda usando IPC. 
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Relação entre os resultados da classificação de insegurança alimentar e desnutrição aguda e implicações 

para a resposta (Março-Abril 2017) 

 A primeira tabela cruza a informação sobre o estado de insegurança alimentar e desnutrição aguda, na base da 

classificação IPC. Apesar de todos os distritos estarem em fase de crise de insegurança alimentar são apenas os 

distritos Namuno e Chiúre os que conciliam a fase de crise de insegurança alimentar (fase 3 IPC INSA) e a fase crítica 

(fase 4 IPC DA) da desnutrição aguda. Também para Ancuabe, Macossa e Mutarara verifica-se que estão na fase de 

crise de insegurança alimentar (fase 3 IPC INSA) e na fase de alerta/grave (fase 2/3 IPC DA) para a desnutrição 

aguda. Portanto, estes cinco distritos devem ser os priorizados e ter uma resposta conjunta de acordo com as 

recomendações especificas para insegurança alimentar e para a desnutrição aguda.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação entre os resultados da classificação de insegurança alimentar e desnutrição aguda e  

implicações para a resposta (Maio-Setembro 2017):  

Apesar de uma significativa melhoria da segurança alimentar no período projectado, verifica-se que não existe um 

acompanhamento na melhoria da situação da desnutrição aguda, em quatro distritos, nomeadamente, Namuno (fase 

4 IPC DA); Mutarara, Ancuabe e Chiúre (fase 2/3 IPC DA). Portanto os distritos Namuno, Mutarara, Ancuabe e 

Chiúre deveriam ser priorizados, e ter uma resposta com enfoque na desnutrição aguda e de acordo com as 

recomendações específicas para a desnutrição aguda.  
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5. PROCESSO, METODOLOGIA E FONTE DE DADOS 

5.1 Inquérito de segurança alimentar e nutricional  

As avaliações de segurança alimentar e nutricional realizadas em Março, Julho e Novembro de 2016 

apontaram que havia tendência crescente da população em insegurança alimentar aguda, dos cerca de 1,5 

milhões em Março para cerca de 2 milhões em Novembro de 2016. Os resultados destas avaliações mostraram 

muita variação da prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos o que exigia um 

aprofundamento no conhecimento das causas assim uma melhoria no processo de recolha de dados de 

nutrição, nomeadamente através da melhoria na formação de inquiridores e supervisão do processo.  

Assim, o SETSAN e o Departamento de Nutrição do MISAU realizaram, de Março a Abril de 2017, uma 

avaliação de segurança alimentar e nutricional aguda com enfoque na nutrição. O exercício teve apoio 

financeiro da UKAID através do PMA e UNICEF, USAID/OFDA através do UNICEF e contou com a assistência 

técnica do PMA, UNICEF, FAO, FEWS NET e do grupo do IPC Regional e Global.  

A amostragem considerou os requisitos da Classificação da Insegurança Alimentar Aguda e Denutrição Aguda 

em Fases (IPC-Insegurança Alimentar Aguda e IPC-Desnutrição Aguda) para os resultados serem 

estatisticamente válidos ao nível de distrito. O exercício cobriu 20 distritos, sendo que em 3 distritos foram 

feitas medições de peso, altura e do perímetro braquial e nos restantes 17 distritos apenas fez-se a medição 

do perímetro braquial.  

Para garantir a qualidade das medições antropométricas, foi reforçada a supervisão na recolha de dados e foi 

introduzida a verificação diária desses dados ao nível central. Quando fosse observado um erro, as equipas 

eram comunicadas e voltavam as aldeias para a correcção dos dados. Com este procedimento, os indicadores 

de qualidade de dados estiveram dentro dos padrões como por exemplo, a distribuição do sexo e idade, a 

preferência pelas casas de decimais, os valores extremos, a distribuição dos dados e o desvio padrão.  

O inquérito de segurança alimentar e nutricional foi desenhado para responder as necessidades amostrais de 

nutrição para satisfazer os critérios mínimos para uma análise de IPC. Por isso, a análise de dados foi a 

classificação do IPC-Insegurança Alimentar e IPC-Desnutrição Aguda. 

5.2 Classificação da IPC-Insegurança Alimentar e IPC-Desnutrição Aguda. 

O Grupo Técnico Nacional de IPC de Moçambique (GTN), coordenado pelo SETSAN reuniu e conduziu a 

análise de Insegurança Alimentar Aguda e Desnutrição Aguda durante o período de 8-17 de Maio do ano 

corrente, com a participação de representantes de 20 distritos. As equipas de análises foram compostas por 

diferentes partes interessadas que incluíram o Governo de Moçambique, Organizações não-governamentais 

e Agências das Nações Unidas.  

Assim, o GTN multissectorial foi composto 64 membros, sendo 27 especialistas em segurança alimentar e 37 

em nutrição representados no nível central pelo SETSAN e MISAU, provincial pelas Direcções Provinciais de 

Agricultura e Segurança Alimentar – DPA e Direcções Provinciais de Saúde – DPS e nível distrital pelos Serviços 

Distritais de Actividades Económicas – SDAE e Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social – SDSMAS 

e parceiros FAO, FEWSNET, JAM, PMA e UNICEF. As sessões de análise de segurança alimentar e nutrição 

decorreram em paralelo (salas separadas) e em ambas verificou-se uma adesão e participação activa e 

completa durante todo o período.  

O treinamento dos analistas na versão 2.0 do IPC foi facilitado pela Central de Apoio Global do IPC (IPC GSU) 

e SETSAN Central, co-facilitado pelos escritórios regionais da FAO, PMA e escritório nacional do UNICEF e 

FEWSNET e teve a duração de 9 dias incluindo as análises.  
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O GTN utilizou os dados recolhidos no mesmo período (Março e Abril) baseados na mesma metodologia 

(Inquéritos SMART e Avaliação Nutricional Rápida mencionados acima) e usando as mesmas unidades de 

análise (distritos) que permitiu uma análise consistente e acurada da situação. Assim a parte da segurança 

alimentar veio complementar a nutrição e seguindo o calendário normal do SETSAN, em Junho vai se fazer 

um novo inquérito de segurança alimentar e nutricional, que irá actualizar a situação de segurança alimentar 

para a época de escassez.  

Por isso, a parte de insegurança alimentar conta se só uma projecção correspondente ao período de colheita 

e pós-colheitaa e a projecção para época de escassez não foi feita esperando pelo novo inquérito. Por outro 

lado, para a desnutrição aguda foram realizads duas projecções porque não haverá uma outra análise de IPC 

para desnutrição aguda nestes distritos durante o período de validade da corrente análise pelo facto de não 

estar previsto inquéritos nos mesmos, dai que uma segunda projecção foi feita para informar sobre a época 

de escassez de alimentos.  

Processo de análise do IPC para Insegurança Alimentar  

Os dados primários do SETSAN e parceiros recolhidos em Março e Abril de 2017 em 20 distritos do país foram 

extremamente importantes na análise e formou uma grande base de informações para os indicadores de 

resultado, que são identificados na tabela de referência IPC. No entanto, as seguintes notas devem ser 

tomadas em conta: 

• As estimativas são estatisticamente válidas para 20 distritos do país. Foram inquiridos 5.243 agregados 

familiares e recolhidos dados sobre 4.166 crianças com idade dos 6-59 meses e 1.240 mulheres grávidas 

e lactantes, num total de 108 aldeias em todo o País. 

• Os dados foram recolhidos em Março/Abril de 2017 e, por conseguinte, referem-se ao tempo de pré-

colheita na zona centro e norte do país e colheita na zona sul, que é em larga medida definida pelas 

condições agrícolas de 2016/17. Estes dados foram utilizados para analisar a situação no período de Maio 

a Setembro de 2017. 

Na tabela de referência do IPC foram usadas evidências directas ao consumo alimentar nomeadamente: 

Pontuação  de consumo alimentar (FCS), Diversidade da Dieta Alimentar  dos agregados familiares (HDDS) 

e número de refeições como evidência indirecta ao consumo. Usou-se igualmente as estratégias de 

sobrevivência (LivelihoodChange) como evidência directa e dados de Malnutrição Aguda. Como factores 

contribuintes usou-se dados de precipitação, produção agrícola, preços e mercados, reservas alimentares, 

etc. 

A projeção futura foi feita com base na avaliação da situação em Março e Abril de 2017 e um conjunto de 

pressupostos, que deve ser usado como análise preliminar que precisa ser actualizada. A projeção foi 

baseada em dados históricos de diferentes fontes, como inquéritos passados do SETSAN, relatórios da 

FEWSNET, perfis de subsistência e calendário agrícola.  

Dados utilizados para prever a situação incluiu dados de percentagens de agregados familiares que 

esperavam colher nos próximos meses, duração de reservas alimentares e tendência de preços dos alimentos 

de Maio a Setembro de 2017, estimativas preliminares da produção agrícola dos distritos para a primeira 

época, bem como o clima e projecções económicas. 

Processo de análise do IPC para Desnutrição Aguda 

Para a análise do IPC para Desnutrição Aguda, foram usadas as prevalências de desnutrição aguda baseada 

no peso-para-altura (de Inquérito SMART) em 3 distritos e prevalências de desnutrição aguda por perímetro 

braquial (da Avaliação Nutricional Rápida) em 17 distritos. É de realçar que pela primeira vez foram usados 
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dados de alta qualidade confirmados através dos testes de plausibilidade. De realçar que também pela 

primeira vez temos dados a nível do distrito para segurança alimentar e para a nutrição. 

Para a análise dos factores contribuintes foram usados estudos/inquéritos recentes datados entre 2013 e 

2017. Quando disponível, foram usados dados específicos para a unidade de análise e os dados de serviços 

de rotina do Sistema de Informação de Saúde. Foram formados 8 grupos de trabalho que incluíam 

nutricionistas dos distritos e do nível provincial que tinham conhecimento mais apurado da unidade de 

análise, e eram responsáveis por fazer a análise e apresentar para a discussão em plenária para alcançar 

consenso. 

Semelhantemente ao processo de IPC insegurança alimentar aguda, para a desnutrição aguda as projecções 

foram feitas primeiro em referência a situação em Marco e Abril 2017 e seguidamente com base nas 

características típicas das épocas para a qual a projecção é feita e como elas podem afectar nos indicadores 

de mudança rápida, especialmente e, olhou-se para os factos históricos em cada uma das unidades de 

análise sobre qual tem sido o comportamento destes indicadores nas épocas projectadas.  
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Contacto para mais informações: 
IPC Technical Working Group Chair: António Paulo - antonio.paulo@setsan.gov.mz  

Mozambique IPC Focal Point: Dino Buene - dino.buene@setsan.gov.mz   
Website: www.setsan.gov.mz ;  www.ipcinfo.org 

 

Classificação da severidade da insegurança alimentar aguda e da desnutrição aguda feita seguindo os protocolos do IPC.

 

MISAU 

Dep. de Nutrição 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 

12 | P á g i n a  

 

ANEXO 1 - ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO EM INSEGURANÇA ALIMENTAR AGUDA E CASOS DE DESNUTRIÇÃO AGUDA 

As tabelas 1 e 2 mostram a população em cada fase do IPC em Insegurança Alimentar Aguda, para o período Marco-Abril 2017, e projectado Maio-Setembro 2017. O 

seguinte aspecto deve ser observado: 1) As estimativas da população são feitas seguindo a convergência de evidências do IPC contra descrição das fases e indicadores 

padrão; 2) Projecções são feitas estimando o mais provável de acontecer e não necessariamente o pior caso.  

A tabela 3 mostra a classificação de desnutrição aguda, o número de casos para distrito.  

Tabela 1: Estimativas de Insegurança Alimentar Aguda Março a Abril de 2017 

# people % pop. # people % pop. # people % pop. # people % pop. # people % pop. # people % pop.

Guija 90,046 16,224 20% 27,914 31% 44,123 49% 16,208 18% 16 2% 0 0%

Massingir 36,115 7,223 20% 15,168 42% 13,724 38% 6,862 19% 361 1% 0 0%

Mabote 52,716 11,070 21% 23,933 45% 17,923 34% 10,016 19% 1,054 2% 0 0%

Panda 52,783 11,612 22% 22,697 43% 18,474 35% 10,557 20% 1,056 2% 0 0%

Machaze 138,478 30,465 22% 62,315 45% 45,698 33% 23,541 17% 6,924 5% 0 0%

Macossa 48,324 12,564 26% 30,927 64% 4,832 10% 12,081 25% 483 1% 0 0%

Buzi 179,515 46,674 26% 80,782 45% 52,059 29% 46,674 26% 0 0% 0 0%

Gorongosa 137,389 28,852 21% 68,695 50% 39,843 29% 27,478 20% 1,374 1% 0 0%

Machanga 64,217 14,128 22% 19,265 30% 30,824 48% 12,201 19% 1,927 3% 0 0%

Cahora-Bassa 78,659 17,305 22% 18,092 23% 43,262 55% 15,732 20% 1,573 2% 0 0%

Mutarara 136,309 27,262 20% 46,618 34% 62,702 46% 20,446 15% 6,815 5% 0 0%

Luabo 55,147 17,647 32% 25,919 47% 11,581 21% 15,993 29% 1,654 3% 0 0%

Mopeia 162,191 42,170 26% 56,767 35% 63,254 39% 40,548 25% 1,622 1% 0 0%

Morrumbala
216,835 47,704

22% 73,507 34% 95,407 44% 47,704 22% 0 0% 0 0%

Memba 266,014 79,804 30% 146,308 55% 39,902 15% 66,504 25% 13,301 5% 0 0%

Mogovolas 259,877 116,945 45% 62,370 24% 80,562 31% 101,352 39% 15,593 6% 0 0%

Nacala Porto 243,775 73,133 30% 109,699 45% 60,944 25% 60,944 25% 12,189 5% 0 0%

ANCUABE 122,270 61,135 50% 42,795 35% 18,341 15% 55,022 45% 6,114 5% 0 0%

CHIURE 198,721 87,437 44% 69,354 35% 41,731 21% 79,488 40% 7,949 4% 0 0%

NAMUNO 214,524 98,681 46% 72,938 34% 42,905 20% 85,810 40% 12,871 6% 0 0%

Total 2,753,905 848,034 30%

ESTIMATIVAS DE INSAN AGUDA PARA O PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

Province and Distr ict

Rural  

Population 

(projected 

2017)

% Pop requir ing urgent 

action to protect 

l ivel ihoods, decrease 

food gaps and acute 

malnutr ition (IPC Phase 

3+4 or equivalent) 

IPC Phase 1 IPC Phase 2 IPC Phase 3 IPC Phase 4 IPC Phase 5

G
a

za

HH group is able to meet  

essential

food and non-food needs  

without engaging in atypical, 

unsustainable strategies to 

access food and income,

including any reliance on 

humanitarian assistance.

· HH group has minimally 

adequate food consumption but 

is unable to afford some essential 

nonfood expenditures without 

engaging in irreversible coping 

strategies

· HH group has food consumption 

gaps with high or above usual 

acute malnutrition;

OR

· HH group is marginally able to 

meet minimum food needs only 

with accelerated depletion of 

livelihood assets that will lead to 

food consumption gaps.

 HH group has large food 

consumption gaps resulting in very 

high acute malnutrition and excess 

mortality;

OR

· HH group has extreme loss of 

livelihood assets that will lead to 

large food consumption gaps in the 

short term.

HH group has an extreme lack of 

food and/or other basic needs 

even with full employment of 

coping strategies.  Starvation, 

death, and destitution are 

evident.

C
a

b
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Tabela 2: Estimativas de Insegurança Alimentar Aguda projectada para Maio a Setembro de 2017 

 

 

% pop. # people % pop. # people % pop. # people % pop. # people % pop. # people % pop.

Guija 90,046 14,407 16% 38,720 43% 36,919 41% 14,407 16% 16 0% 0 0%

Massingir 36,115 3,612 10% 9,390 26% 23,114 64% 3,612 10% 0 0% 0 0%

Mabote 52,716 3,690 7% 10,543 20% 38,483 73% 3,690 7% 0 0% 0 0%

Panda 52,783 7,917 15% 15,835 30% 29,031 55% 7,917 15% 0 0% 0 0%

Machaze 138,478 15,233 11% 27,696 20% 95,550 69% 8,309 6% 6,924 5% 0 0%

Macossa
48,324 4,349

9% 39,626 82% 4,349 9% 4,349 9% 0 0% 0 0%

Buzi 179,515 16,156 9% 145,407 81% 16,156 9% 16,156 9% 0 0% 0 0%

Gorongosa 137,389 13,739 10% 15,113 11% 108,537 79% 13,739 10% 0 0% 0 0%

Machanga 64,217 7,706 12% 12,843 20% 43,668 68% 3,853 6% 3,853 6% 0 0%

Cahora-Bassa 78,659 7,866 10% 29,104 37% 41,689 53% 7,866 10% 0 0% 0 0%

Mutarara 136,309 13,631 10% 61,339 45% 61,339 45% 13,631 10% 0 0% 0 0%

Luabo 55,147 4,963 9% 11,029 20% 39,154 71% 4,963 9% 0 0% 0 0%

Mopeia 162,191 12,975 8% 48,657 30% 100,558 62% 12,975 8% 0 0% 0 0%

Morrumbala
216,835 19,515

9% 88,902 41% 108,418 50% 19,515 9% 0 0% 0 0%

Memba 266,014 47,883 18% 194,190 73% 23,941 9% 47,883 18% 0 0% 0 0%

Mogovolas 259,877 46,778 18% 80,562 31% 132,537 51% 41,580 16% 5,198 2% 0 0%

Nacala Porto 243,775 17,064 7% 207,209 85% 19,502 8% 17,064 7% 0 0% 0 0%

ANCUABE 122,270 14,672 12% 107,598 88% 0 0% 14,672 12% 0 0% 0 0%

CHIURE 198,721 19,872 10% 168,913 85% 9,936 5% 19,872 10% 0 0% 0 0%

NAMUNO 214,524 21,452 10% 32,179 15% 160,893 75% 21,452 10% 0 0% 0 0%

Total 2,753,905 313,481 11%

ESTIMATIVAS DE INSAN AGUDA PARA O PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2017

Province and Distr ict

Rural  

Population 

(projected 

2017)

% Pop requir ing 

urgent action to 

protect l ivel ihoods, 

decrease food gaps 

and acute 

malnutr ition (IPC 

Phase 3+4 or 

equivalent) 

IPC Phase 1 IPC Phase 2 IPC Phase 3 IPC Phase 4 IPC Phase 5

HH group is able to meet  

essential

food and non-food needs  

without engaging in atypical, 

unsustainable strategies to access 

food and income,

including any reliance on 

humanitarian assistance.

· HH group has minimally 

adequate food consumption but 

is unable to afford some essential 

nonfood expenditures without 

engaging in irreversible coping 

strategies

· HH group has food consumption 

gaps with high or above usual acute 

malnutrition;

OR

· HH group is marginally able to meet 

minimum food needs only with 

accelerated depletion of livelihood 

assets that will lead to food 

consumption gaps.

 HH group has large food 

consumption gaps resulting in very 

high acute malnutrition and excess 

mortality;

OR

· HH group has extreme loss of 

livelihood assets that will lead to 

large food consumption gaps in the 

short term.

HH group has an extreme lack of 

food and/or other basic needs 

even with full employment of 

coping strategies.  Starvation, 

death, and destitution are evident.

Z
a

m
b

é
zi

a
N

a
m

p
u

la
C

a
b

o
 

D
e

lg
a

d
o

G
a

za
In

h
a

m

b
a

n
e

M
a

n
ic

a
S

o
fa

la
T

e
te



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

Tabela 3: Estimativa de número de casos da desnutrição aguda (Março a Abril de 2017) e classificação dos 

distritos  

 

 

 

Descrição das Fases do IPC para Desnutrição Aguda 

Número de Casos Estimados de Desnutrição Aguda

Época de Pré-Colheita

Época de Colheita e 

Pós-Colheita Época de Escassez

Março a Abril de 2017

Maio a Setembro de 

2017 Out 2017 a Fev. 2018

Ancuabe 123,046 20,180 7.0 1,413 1,150 242

Alerta/Grave - PB  

Fase 2-3 *

Alerta/Grave- PB 

Fase 2-3 ↑

Alerta/Grave-PB 

Fase 2-3 ↓

Chiúre 254,611 41,756 10.9 4,551 2,881 1,670

Critico-PB 

Fase 4 *

Alerta/Grave-PB

 Fase 2-3↑

Critico 

Fase 4 ↓

Namuno 217,025 35,592 13.6 4,841 3,346 1,495

Critico-PB

Fase 4 *

Critico-PB

Fase 4↑

Critico-PB

Fase 4 ↓

Mogovolas 479,382 78,619 4.8 3,774 3,381 393

Aceitável

Fase 1 **

Aceitável

Fase 1↑

Aceitável

Fase 1→

Nacala - P 246,161 40,370 2.7 1,090 686 363

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Memba 268,602 44,051 4.4 1,938 1,233 705

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Morrumbala 482,939 79,202 5.4 4,277 3,168 1,109

Alerta

Fase 2**

Aceitável

Fase 1↑

Alerta 

Fase 2 ↓

Luabo 57,346 9,405 2.8 263 216 38

Aceitável-PB 

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Mopeia 167,506 27,471 5.1 1,401 1,126 275

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑ 2-3 ↓

Búzi 199,067 32,647 0.4 131 131 0

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Gorongosa 170,371 27,941 2.6 726 531 196

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Machanga 65,648 10,766 1.1 118 86 32

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Cohora-Bassa 136,161 22,330 3.0 670 603 67

Aceitável

Fase 1**

Aceitável

Fase1↑

Alerta 

Fase 2 ↓

Mutarara 293,123 48,072 6.6 3,173 2,500 673

Alerta/Grave - PB  

Fase2-3*

Alerta/Grave - PB  

Fase 2-3↑

Alerta/Grave - PB  

Fase 2-3↓ 

Macossa 51,199 8,397 5.0 420 327 92

Alerta/Grave - PB  

Fase 2-3*

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Alerta/Grave - PB  

Fase 2-3 ↓

Machaze 142,466 23,364 2.3 537 210 327

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Guija 96,452 15,818 1.2 190 127 63

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Massingir 36,113 5,923 1.4 83 71 12

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Mabote 53,385 8,755 0.7 61 9 44

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

Panda 53,102 8,709 1.2 105 35 61

Aceitável-PB

Fase 1 *

Aceitável-PB

Fase 1 ↑

Aceitável-PB

Fase 1 →

3,593,705 589,368 N/A 29,762 21,817 7,857  **Grau de confiabilidade dos dados muito alta 

↑ Situação provável 

a melhorar 

→ Situação provável 

a manter-se igual 

↓ Situação provável 

a deteriorar

Manica

Região Província

Total

N
o

rt
e

C
e

n
tr

o
Su

l

Gaza

Inhambane

Área

Cabo 

Delgado

Nampula

Zambézia

Sofala

Tete

CLASSIFICAÇÃO DE IPC PARA DESNUTRIÇÃO AGUDA

Nr. de 

Casos 

Estimados 

(DAG) 

População 

total

População 

de 6-59 

meses

Desnutrição 

Aguda (%)

Nr. de 

Casos 

Estimados 

(DA) 

Nr. de 

Casos 

Estimados 

(DAM) 
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ANEXO 2 -SUMÁRIO DOS FACTORES ASSOCIADOS COM O DESENVOLVIMENTO DA DESNUTRIÇÃO AGUDA 

POR DISTRITO (MARÇO A ABRIL DE 2017) 

A
n
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P
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sa

M
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M
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o
ss

a

M
ac

h
az

e

G
u
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M
as

si
n

gi
r

M
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o
te

P
an

d
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Diversidade Mínima da dieta (MDD)

Frequência Mínima de refeições (MMF)

Dieta Mínima aceitável (MAD)

Diversidade Mínima da dieta para 

mulheres (MDD-W)

Diarreia

Disenteria

Malaria

Prevalência de HIV/SIDA 

Infecção respiratória aguda

Surto de doença

Tosse

Acesso 

inadequado aos 

alimentos

Resultados da análise IPC para 

insegurança alimentar aguda

Amamentação exclusiva até aos 6 meses

Amamentação continuada ate 1 ano   

Amamentação continuada ate 2 anos

Introdução de comidas moles, sólidas e 

semi-sólidas

Vacinação contra sarampo

Vacinação contra Poliomielite

Suplementação com vitamina A

Assistência durante o parto

Procura dos serviços de saúde

Cobertura de Programa de Reabilitacao 

Nutricional (DAG, DAM ou ambos)

Acesso a quantidade de água suficiente

Acesso ao saneamento

Acesso a fontes de água potável seguras

Capital humano

Capital físico

Capital financeiro

Capital natural

Capital social

Políticas, instituições e processos

Choques usuais e não usuais

Crises recorrentes devido a choques não 

usuais

Anemia em crianças de 6-59 meses

Anemia em mulheres grávidas

Anemia em mulheres em idade 

reprodutiva

Deficiência de Vitamina A em crianças em 

idade pré escolar (6 – 71 meses)

Deficiência de Vitamina A em mulheres 

em idade reprodutiva (15 – 49 anos)

Baixo peso à nascença

Fertility rate

Maior 

contribuicao 
Legendas para Matriz de Factores Contribuintes

Sem Dados

 Menor 

contribuicao Nao Contribuinte

Serviços de saúde 

insuficiente e 

ambiente não 

saudável

Causas básicas

Outros problemas 

de nutrição

FACTORES CONTRIBUINTES 

Consumo 

inadequado

Doenças  

Cuidados 

inadequados para 

as crianças

DISTRITOS 
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ANEXO 3 – FACTORES ASSOCIADOS - INDICADORES DE SEGURANÇA ALIMENTAR (MARÇO A ABRIL DE 2017) 

 

 

Baixo 

HDDS >= 

4grupos

Media 

HDDS 5-6 

grupos

Alta 

HDDS >= 

7

Aceitavel Moderada Pobre

Menos de 

uma 

refeicao

Menos de 

duas 

refeicao

HH not 

adopting 

coping 

strategies

Stress 

coping 

strategies

crisis 

coping 

strategies

emergencies 

coping 

strategies

Ancuabe 19.6% 49.0% 31.5% 2.1% 42.7% 55% 12.7% 76.1% 4.2% 0.0% 0.0% 95.8%

Buzi 1.0% 17.6% 81.4% 21.6% 72.5% 6% 2.1% 32.3% 19.6% 4.9% 12.7% 62.7%

Chiure 26.3% 34.7% 39.0% 11.8% 45.4% 43% 20.2% 45.0% 1.7% 0.0% 0.0% 98.3%

Gorongosa 9.9% 11.3% 78.9% 28.2% 69.0% 3% 4.3% 28.6% 19.7% 9.9% 19.7% 50.7%

Guija 23.1% 38.5% 38.5% 18.3% 66.3% 15% 12.0% 65.1% 43.3% 16.3% 20.2% 20.2%

Luabo 25.5% 44.3% 30.2% 4.7% 44.3% 51% 7.1% 39.8% 52.8% 17.0% 18.9% 11.3%

Mabote 21.7% 45.0% 33.3% 21.7% 62.5% 16% 11.7% 70.2% 63.3% 10.0% 16.7% 10.0%

Machanga 11.0% 21.1% 67.9% 20.2% 64.2% 16% 9.3% 37.1% 17.4% 10.1% 30.3% 42.2%

Machaze 16.7% 38.9% 44.4% 27.8% 70.4% 2% 9.6% 59.6% 37.0% 12.0% .9% 50.0%

Macossa 2.0% 26.0% 72.0% 36.0% 58.0% 6% 1.0% 34.4% 27.0% 12.0% 3.0% 58.0%

Massingir 28.1% 40.4% 31.6% 21.1% 65.8% 13% 13.8% 65.5% 64.0% 7.0% 21.1% 7.9%

Memba 8.9% 38.6% 52.5% 6.9% 49.5% 44% 8.8% 53.8% 7.9% 0.0% 1.0% 91.1%

Mopeia 31.0% 29.0% 40.0% 23.0% 39.0% 38% 10.0% 45.6% 53.0% 22.0% 18.0% 7.0%

Mutarara 26.5% 38.1% 35.4% 8.0% 60.2% 32% 8.0% 56.3% 47.8% 30.1% 14.2% 8.0%

Nacala_Porto 7.0% 15.8% 77.2% 16.5% 53.2% 30% 11.9% 32.2% 1.9% 0.0% 0.0% 98.1%

Namuno 33.3% 32.4% 34.2% 2.7% 39.6% 58% 4.1% 53.1% 14.4% 0.0% .9% 84.7%

Panda 37.7% 44.3% 17.9% 19.8% 57.5% 23% 7.9% 76.3% 30.2% 2.8% 31.1% 35.8%

Mogovolas 24.3% 24.9% 50.8% 3.8% 22.7% 74% 19.4% 52.2% 26.3% 5.0% 25.9% 42.8%

Cahora_Bassa 28.3% 35.1% 36.7% 10.5% 56.9% 33% 4.2% 66.6% 9.5% 10.5% 61.9% 18.1%

Morrumbala 39.6% 29.5% 30.9% 27.2% 43.0% 30% 13.40% 43.50% 29.7% 7.9% 54.1% 8.2%

Distritos

HDDS FCS Estratégias de sobrevivências Número de Refeições



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 

17 | P á g i n a  

 

ANEXO 4 - ENFOQUE SOBRE OS DISTRITOS MAIS AFECTADOS DA DESNUTRIÇÃO AGUDA 

 

 

NAMUNO  

O consumo inadequado de alimentos em crianças (qualidade e 
diversidade da dieta) são factores de maior contribuição para 
desnutrição aguda neste distrito, uma vez que a prevalência desses 
indicadores foi de 4% e 2% respectivamente. Nas doenças, malaria 
teve a maior prevalência com 62,5% e diarreias com 42,5%. Paralelo 
a estes, a prevalência do HIV ao nível da província é de 13,8% tendo 
registado um aumento comparado aos anos passados). O 
aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses apresenta padrões 
muito baixos (37%) e o acesso as fontes seguras de água é 
problemática, facto que pode explicar as altas taxas de diarreias 
neste distrito, uma vez que quantidades de água suficiente e 
saneamento do meio estiverem normais.  
 

 

CHIÚRE 

 
O consumo inadequado de alimentos é um dos factores de maior 
contribuição para a incidência da desnutrição aguda, apesar de 50% 
das crianças  ter uma frequência mínima da dieta, a maioria das 
vezes esta  não é diversificada e adequada, com apenas 2.5% das 
crianças com uma diversidade da dieta mínima (MDD) e dieta 
mínima aceitável (MAD). Nas doenças, malaria teve a maior 
prevalência com 55.2% e a diarreia com 26.9%. Em paralelo a estas, 
também, as altas a prevalência do HIV (13,8%) ao nível da província 
são apontadas como tendo uma forte contribuição. Igualmente, as 
taxas de aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses apresenta 
valores muito baixos (37%) e o acesso as fontes seguras de água é 
problemática, facto que pode explicar as altas taxas de diarreias 
neste distrito.  

 

 

ANCUABE 
 
Ainda sobre o consumo inadequado de alimentos, muito embora 
49,5% das crianças tenham tido pelo menos 3 refeições ao dia, 
muito poucas crianças tiveram diversificação da sua dieta, 5,1% 
diversidade mínima da dieta e 1% dieta mínima aceitável. As 
doenças têm o mesmo comportamento que os dois distritos acima 
descritos, e o distrito apresenta padrões de aleitamento materno 
baixos. Apenas 19,6% das pessoas tiveram acesso a fontes de água 
potável segura.  
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MUTARARA 

 
As prevalências dos indicadores diversidade mínima da dieta, 
frequência mínima de refeições, e dieta mínima aceitável (4.4%, 
29.4 e 1.5%), indicam haver ainda maior número de famílias que não 
conseguem ter uma dieta mínima aceitável o que significa que as 
necessidades nutricionais não são supridas, comprometendo deste 
modo o estado nutricional das crianças. Nas doenças a malaria tem 
mais peso com 41% e 13% das crianças tiveram o aleitamento 
materno exclusivo. Neste distrito, há expansão do Programa de 
Reabilitação Nutricional (PRN), contudo a funcionalidade deste é 
deficiente devido a frequente rupturas de produtos terapêuticos, 
suplementos alimentares e nutricionais, levando a altas taxas de 
abandonos. Apenas 31% referiram ter um saneamento do meio 
adequando. Refira-se que este problema contribui para a eclosão de 
doenças de origem hídrica, sendo as crianças muito susceptíveis.  

 

 

MACOSSA 

 

Semelhante aos outros distritos, no distrito de Macossa 84% das 
crianças tiveram pelo menos 3 refeições por dia, porém, 11,7% teve 
alguma diversificação na sua dieta e 10% com quantidades, 
diversificação adequadas. Apenas 44% tiveram aleitamento 
materno exclusivo e a fraca cobertura e desempenho do PRN são os 
factores que mais contribuem para a desnutrição aguda em 
Macossa.  

 

 

Sumário das recomendações de curto-prazo necessária para responder a desnutrição aguda. 

Classificação 

Denutrição 

Aguda/Distrito 

Recomendações  

de curto-prazo 
Factores contribuintes 

Insegurança 

Alimentar 

Fase 4 DA Critica 

Fase 2/3 

 

• Chiúre 

• Namuno 

• Ancuabe 

 

• Implementar intervenções de saúde 

e nutrição integradas ao nível das 

comunidades que inclua acções de 

prevenção, rastreio e tratamento da 

desnutrição aguda através de 

brigadas móveis, que devem incluir: 

- Busca activa nas comunidades; 

- Imunização; 

- Suplementação de Vitamina A e 

desparasitação; 

- Aconselhamento sobre 

alimentação infantil 

(demostrações culinárias, 

Causas Imediatas 

- Baixa quantidade e 

qualidade da dieta 

oferecida as crianças; 

- Doenças especialmente 

diarreias e HIV; 

 

Causas Subjacentes  

- Práticas de aleitamento 

materno exclusivo; 

- Baixa cobertura do 

Programa de Reabilitação 

Nutricional (rotura 

Distritos em 

Crise, Fase 3 do 

IPC-INSA.  

 

Causas 

subjacentes: 

acesso 

inadequado a 

alimentos  

 



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 

19 | P á g i n a  

 

anúncios radiofónicos, teatros 

comunitários) 

• Implementar o sistema de monitoria 

e avaliação das intervenções; 

• Melhorar a qualidade da água 

através da distribuição de CERTEZA.  

recorrente de produtos 

terapêuticos, suplementos 

alimentares e nutricionais) e 

fraca rede comunitária; 

 

Causas Básicas 

- Taxas elevadas de 

analfabetismo, 

principalmente em 

mulheres; 

- Fraco acesso as unidades 

sanitárias. 

Fase 2/3  

Fase 2 

Alerta/Grave  

 

•   Mutarara 

• Morumbala 

• Reforçar intervenções de saúde e 

nutrição integradas ao nível das 

comunidades que inclua acções de 

prevenção, rastreio e tratamento da 

desnutrição aguda através de 

Brigadas Móveis. 

•  Reforçar o sistema de monitoria e 

avaliação das intervenções. 

Distritos em 

Crise, Fase 3 do 

IPC-INSA.  

 

Causas 

subjacentes: 

acesso 

inadequado a 

alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Parcerios da Avaliação e Análise: 

 

 

 

                                                                                     Com o apoio  financiero:                   Coordenação: 

 

 

 

 

Contacto para mais informações: 
IPC Technical Working Group Chair: António Paulo - antonio.paulo@setsan.gov.mz  

Mozambique IPC Focal Point: Dino Buene - dino.buene@setsan.gov.mz   
Website: www.setsan.gov.mz ;  www.ipcinfo.org 

 

Classificação da severidade da insegurança alimentar aguda e da desnutrição aguda feita seguindo os protocolos do IPC.
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