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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O SETSAN realizou em Novembro de 2016 uma monitoria de segurança alimentar e nutricional 

nas comunidades dos distritos mais afectados pela insegurança alimentar aguda, segundo a 

classificação de IPC segurança alimentar aguda maior ou igual a 2 em todas as províncias com 

excepção de Maputo Cidade. Os resultados indicam que houve um aumento em Novembro 

comparativamente a Julho de 2016, tendo o número de pessoas em insegurança alimentar aguda 

passado de 1.423.031 pessoas em Julho de 2016 para uma estimativa de 2.040.320 pessoas de 

Outubro de 2016 a Fevereiro de 2017. Esta situação de aumento de número de pessoas em 

insegurança alimentar aguda pode ser explicada pela redução do número de agregados familiares 

com dieta adequada durante o período de Julho a Novembro de 2016. 

A desnutrição aguda foi mais prevalente nas comunidades dos distritos da Zambézia, Manica e 

Tete e indicadores de alimentação infantil mais baixos em Tete, Inhambane e Nampula.  

Esta situação de insegurança alimentar e nutricional aguda pode ser mitigada caso haja acções de 

assistência humanitária multiforme de modo a garantir acesso a alimentos, água, suplementos 

nutricionais para crianças e mulheres grávidas e lactantes nas regiões mais afectadas. Por se tratar 

de um ano atípico, há necessidade de reforçar as intervenções de todos os programas de segurança 

alimentar e nutricional mesmo nas províncias menos afectadas para evitar que a população entre 

na insegurança alimentar aguda. 

 



 

3 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 4 

1.2 Objectivo geral ...................................................................................................................... 4 

1.3 Objectivos específicos .......................................................................................................... 4 

2. METODOLOGIA ................................................................................................................. 6 

2.1 Segurança Alimentar ............................................................................................................. 6 

2.2 Nutrição................................................................................................................................. 6 

2.3 Segurança Alimentar e Nutricional ....................................................................................... 7 

3. RESULTADOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ........................................................... 8 

3.1 Acesso a Alimentos............................................................................................................... 8 

3.2 Consumo Alimentar ............................................................................................................ 11 

3.3 Choques e Estratégias de Sobrevivência ............................................................................. 14 

3.4 Classificação de Insegurança Alimentar Aguda ................................................................. 17 

4. RESULTADOS DE NUTRIÇÃO ...................................................................................... 19 

4.1. Desnutrição Aguda............................................................................................................. 19 

4.2. Situação de Alimentação Infantil e Doenças em Crianças dos 6-23 meses ....................... 22 

4.3. Situação Nutricional das Mulheres Grávidas e Lactantes .................................................. 24 

5. GÉNERO E SEGURANÇA ALIMENTAR ..................................................................... 25 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 26 

7. RECOMENDAÇÕES ......................................................................................................... 26 

 

 

  



 

4 

 

1. INTRODUÇÃO  

O SETSAN realizou uma avaliação em Julho e duas monitorias em Março e Novembro de 2016 

da situação da segurança alimentar e nutricional, onde a monitoria de Março de 2016 indicou que 

devido a seca havia no País cerca de 1.5 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar 

aguda e a monitoria de Julho de 2016 indicou que havia cerca de 1,4 milhões de pessoas em 

insegurança alimentar aguda no Sul e Centro, cerca de 7.7% da população rural estimada em 

18.569.373 de pessoas. 

Os resultados da avaliação de Julho de 2016 previam que nos meses  de Outubro a Março de 2017 

a situação de insegurança alimentar e nutricional piorasse atingindo um pico de 2.3 Milhões de 

pessoas em InSAN e tendo previsto deterioração da desnutrição aguda em todas as províncias do 

centro e sul no mesmo período de projecção. 

Nesta base, para actualizar a situação foi realizada uma monitoria no mês de Novembro de 2016 

com o objectivo principal de monitorar a tendência da situação da segurança alimentar e nutricional 

nas comunidades dos distritos mais afectados pela insegurança alimentar aguda, segundo a 

classificação de IPC para segurança alimentar aguda (IPC >= 2). 

Esta monitoria foi coordenada pelo SETSAN e o MISAU, com o apoio técnico e financeiro da 

UNICEF, PMA, apoio técnico da FEWSNET e apoio financeiro da FAO. 

1.2 Objectivo geral 

O objectivo geral desta missão era de monitorar a tendência da situação da segurança alimentar e 

nutricional tendo como base as comunidades dos distritos mais afectados pela insegurança 

alimentar aguda, segundo a classificação de IPC para segurança alimentar aguda. 

1.3 Objectivos específicos 

 Avaliar o desempenho dos indicadores de segurança alimentar e nutricional, 

nomeadamente o acesso e consumo de alimentos pelos agregados familiares; 

 Avaliar o estado nutricional das crianças com idade entre 6-59 meses, através do perímetro 

braquial; 
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 Monitorar as práticas de alimentação infantil das crianças de idade entre os 6-24 meses de 

idade; 

 Estimar a população na situação de insegurança alimentar aguda nas regiões afectadas; 

 Sugerir medidas multissectoriais de curto e médio prazos para aliviar a insegurança 

alimentar aguda bem com sugerir a sua ligação com as políticas e programas de 

desenvolvimento de longo prazo. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Segurança Alimentar 

A monitoria baseou-se inquérito aos agregados familiares, grupos focais e comerciante dos 

mercados locais, tendo abrangido quatro distritos de todas as províncias do país com excepção de 

Maputo cidade. 

A fim de obter estimativas de insegurança alimentar com relação aos distritos não visitados, 

recorreu-se as zonas homogéneas em que áreas com características similares em termos de formas 

de vida são agrupadas em zonas chamadas de Zonas de Economias Alimentares (ZEAs). Uma 

Zona de Economia Alimentar é definida como uma área geográfica na qual os agregados familiares 

obtêm as suas necessidades básicas de subsistência, nomeadamente alimentos e rendimento em 

dinheiro, de forma semelhante. Isto significa que os AFs têm, regra geral, agrupamentos 

socioeconómicos semelhantes com base em bens similares, assim como padrões de consumo 

parecidos. Estas semelhanças aplicam-se tanto a anos bons como maus nos quais os mecanismos 

de sobrevivência em resposta a choques, na mesma zona de Formas de Vida, são também 

comparáveis. 

Para o calculo de pessoas em Insegurança alimentar por distrito, foram usados três indicadores 

chaves, nomeadamente: índice de consumo alimentar por distrito (percentagem de famílias com 

qualidade da dieta baixa e moderada), percentagem do normal da precipitação registada por distrito 

visitado e não visitado no período de Julho a Outubro de 2016 e percentagem de famílias que 

sofreram diversos choques que mudou a sua capacidade de se manter nos últimos três meses ate a 

data do inquérito. De seguida foram partilhados os resultados preliminares com as províncias para 

validação do número  de pessoas em Insegurança alimentar aguda por distrito (criação de consenso 

técnico). 

2.2 Nutrição 

A componente de nutrição acompanhou a avaliação de insegurança alimentar tendo as avaliações 

antropométricas e alimentação infantil feitas nos mesmos agregados familiares selecionados 

aleatoriamente. De forma rotineira, os dados das avaliações do perímetro braquial eram enviados 

para verificação da qualidade dos mesmos através dos testes estatísticos que medem a distribuição 
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da amostra por sexo, por grupos de idade (6-29 meses e 30-59 meses) usando o ENA for SMART 

software. Foi usado a folha da CDC1 MUAC Assessment Template para fazer a pesagem da 

percentagem de desnutrição aguda no conjunto de dados que apresentasse distribuição anormal da 

idade das crianças (6-29 meses maior que 30-59 meses).  

Ao contrário da segurança alimentar, os resultados obtidos desta monitoria não são representativos 

quer na província, quer no distrito ou localidade. Os resultados são unicamente aplicáveis ao nível 

das comunidades incluídas no inquérito. Os resultados devem ser interpretados como um reflexo 

do que acontece nestas comunidades com insegurança alimentar, e não como uma estimativa da 

situação nutricional em geral. 

 

2.3 Segurança Alimentar e Nutricional 

Para selecção das comunidades a ser incluídas na 

amostra teve-se em consideração as mais afectadas, 

sendo que dos 4 distritos seleccionados em cada 

província, 8 comunidades eram visitadas (expecto 

província de Sofala onde foram 6), perfazendo um 

total de 78 no total. 

Foi aplicada a amostragem aleatória simples para 

selecção dos agregados familiares em quase todos os 

distritos com excepção dos da província de 

Inhambane. 

Foram inquiridos 1.761 agregados familiares; 

Foram avaliadas para o perímetro braquial 1.687 

crianças com idades dos 6-59 meses encontradas nos 

mesmos agregados familiares seleccionados pelos 

inquiridores de segurança alimentar.  

Foram visitados 40 distritos em 10 províncias (Mapa 

1);  

                                                 
1 Centre for Disease Control  

Mapa 1: Distritos cobertos na avaliação de 

Novembro de 2016 
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O número de pessoas em insegurança alimentar foi calculado usando a Classificação Integrada de 

Segurança Alimentar em fases (IPC), combinando dados de consumo alimentar, estratégia de 

sobrevivência, reservas alimentares, posse e perda de animais e dificuldades no acesso a alimentos. 

A recolha de dados decorreu em Novembro de 2016. 

 

3. RESULTADOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

 3.1 Acesso a Alimentos 

A avaliação de Julho de 2016 mostrou que houve produção de algumas culturas devido as chuvas 

que caíram depois de Março em algumas zonas do Sul e Centro do País. A distribuição de sementes 

em Julho de 2016 impulsionou a produção de algumas culturas como, por exemplo, as hortícolas.  

Em Novembro os agregados afirmaram que pretendiam semear mais os cereais e feijões. Apenas 

5-30% dos agregados entrevistados das zonas Centro e Sul afirmaram ter semente para a nova 

campanha agrícola 2016-2017. Em Nampula os agregados familiares afirmaram não ter semente 

de hortícolas. 

Em condições típicas ou “normais” as principais fontes de alimentos são a produção própria, 

compra no mercado e remessas sendo que a assistência alimentar ganha importância em casos de 

ocorrência de choques. A compra de alimentos básicos como cereais, mandioca, batata-doce, 

feijões e amendoim aumenta a medida que as reservas de produção própria diminuem. As reservas 

de cereais reduziram para metade ou menos para cereais e feijões, como era de esperar para o 

período magro de acesso a alimentos. As reservas dos agregados familiares deterioraram-se de 

Julho a Novembro. As fig.3.1.1 e 3.1.2 mostram a situação dos agregados em termos de reservas 

alimentares de cereais, raízes e tubérculos e feijões e amendoim de produção própria. 
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Figura.3.1.1: Proporção de agregados familiares com reservas de cereais no momento do 

inquérito, Julho e Novembro de 2016 

 

Figura. 3.1.2: Proporção de agregados familiares com reservas alimentares de raízes e 

tubérculos e Feijões e amendoim, (até a data do inquérito), Novembro de 2016 
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As províncias de Cabo Delgado (81), Nampula (89) e Zambézia (35) apresentam um melhor 

quadro em termos de proporção de agregados familiares com reservas alimentares de raízes e 

tubérculos, comparativamente as restantes províncias.  

Quanto a proporção de agregados familiares com reservas de feijões e amendoim importa referir 

que as províncias de Cabo Delgado 34, Nampula 38 e Zambézia 28, são as que tiveram melhores 

proporções de agregados familiares com reservas enquanto as províncias de Inhambane 1%, 

Maputo Província 5%, Tete 1% são as que apresentam percentagem abaixo de 6% de agregados 

familiares com reservas. No entanto, é preciso realçar que nas zonas sul e centro a produtividade 

nesta campanha agrária 2015/16 foi muito baixa. 

Na avaliação feita em Julho alguns agregados familiares reportaram a morte de animais devido a 

seca nas províncias do Centro e Sul de Moçambique, com destaque para a província de Gaza com 

uma percentagem de cerca de 8%, seguido de Inhambane com 2,5% e Tete com 1,5% das famílias, 

a fig. 3.1.3 mostra a proporção de agregados familiares com animais, a fig.3.1.4 mostra a proporção 

de agregados familiares que tem animais bovinos e caprino e fig.3.1.5 a proporção de agregados 

familiares com aves e suínos.  

Figura 3.1.3: Proporção de agregados familiares com animais em Novembro de 2016 
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Figura. 3.1.4: Proporção de agregados familiares com 

gado bovino e Caprino em Novembro de  2016 

Figura.3.1.5: Proporção de agregados familiares com 

aves e Suínos em Novembro de 2016 

  

 

No geral os agregados familiares das zonas centro e sul é que tem a criação de bovino, aves, suínos 

e caprinos enquanto na zona norte os agregados familiares só se dedicam a criação de aves e 

caprinos. A zona sul é que apresenta maior proporção de agregados familiares com criação de 

bovinos. Os agregados entrevistados da província de Gaza foram os que mais disseram que seu 

gado bovino sofreu por falta de pastos (18%), falta e água (11%), e doenças (7%) e cerca de 10% 

dos agregados da província de Inhambane também referiu que o seu gado bovino sofreu falta de 

pastos. 

Quanto a criação de animais, a província de Gaza é que teve a maior percentagem (38%) dos 

agregados familiares que afirmou que a criação piorou em 2016 quando comparada com 2015. 

3.2 Consumo Alimentar 

Analisando a diversidade da dieta nota-se que a que a Província de Tete apresenta a menor 

proporção de agregados familiares com dieta adequada (30%), seguida da província de Gaza 

(43%). A maior proporção de agregados familiares com dieta inadequada ou pobre verifica-se nas 

províncias da Zambézia (32%), Inhambane (23%) e Tete (22%). De um modo geral, as províncias 

de Nampula (97%), Cabo Delgado e Maputo província (82%) apresentam melhores índices de 
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consumo de dieta adequada. A Fig. 3.2.1 apresenta a distribuição da qualidade da dieta por 

província. 

Figura. 3.2.1: Qualidade da dieta dos agregados familiares em Novembro 2016 

 
 

Fazendo uma comparação entre os meses de Julho a Novembro de 2016 nas províncias afectadas 

pela seca, nota-se que houve uma melhoria da dieta alimentar nas famílias de Maputo, Gaza e 

Manica. A assistência alimentar pode ter contribuído para manter o nível de qualidade de consumo 

e não ter o FCS deteriorado, passando para nível de pobre ou no limite. 

As províncias de Inhambane, Tete e Zambézia foram as que o consumo alimentar deteriorou-se 

bastante comparando com Julho de 2016 (vide tabela 3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Tabela 3.2.1: Índice do Consumo Alimentar em percentagem de agregados familiares 

 

As fontes de alimentos consumidos pelos agregados familiares na semana anterior ao inquérito 

variam por província. Nas províncias de Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Gaza 

e Maputo Província a principal fonte de consumo de cereais que predomina é o mercado, enquanto 

na províncias de Cabo Delgado e Nampula a principal fonte de cereais é a própria produção. Um 

padrão semelhante é observado nas fontes de feijões. 

Figura.3.2.4: Fontes de cereais consumidos na 

semana anterior ao inquérito 

Figura.3.2.5: Fontes de feijões consumidos na 

semana anterior ao inquérito 

  

 

Província 

Julho de 2016 Novembro de 2016 

Adequado 
(Fase 1 e 
2 do IPC) 

Moderado 
(Fase 3 do 

IPC) 

Inadequado 
(Fase 4 do 

IPC) 

Adequado 
(Fase 1 e 2 do 

IPC) 

Moderado 
(Fase 3 do 

IPC) 

Inadequado 
(Fase 4 do 

IPC) 

Niassa 67 24 9 70 17 13 

Cabo Delgado 89 9 2 82 14 4 

Nampula 71 20 9 97 3 0 

Zambézia 71 23 6 53 16 32 

Tete 46 40 14 30 48 22 

Manica 47 34 20 79 20 1 

Sofala 53 31 16 46 37 17 

Inhambane 66 23 11 46 31 23 

Gaza 31 43 26 43 39 18 

Maputo província 80 16 5 82 17 1 
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A assistência alimentar tem alguma expressão como fonte de cereais e feijões nas províncias de 

Inhambane (44% para cereais e 54% para feijões) e Gaza (22% para cereais e 30% para feijões). 

Nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Zambézia, Nampula e Maputo província as proporções 

não atingem 1,5 de agregados familiares que consomem cereais e feijões de assistência 

alimentar. 

3.3 Choques e Estratégias de Sobrevivência 

Devido a deficiência no acesso a alimentos, as famílias usam diferentes estratégias de 

sobrevivência para estender o período de duração das reservas através da redução da quantidade 

nas refeições ou redução do número de refeições por dia, ou para beneficiar certos grupos na 

família como, por exemplo, reduzir o consumo de adultos para beneficiar as crianças, entre outros. 

A Fig 3.3.1 apresenta a proporção de agregados familiares que sofreram algum choque nos últimos 

12 meses. 

 

Fig. 3.3.1: Proporção de agregados familiares que sofreram algum choque nos últimos 12 meses 

 

 

Em todas as províncias no geral é alta a percentagem dos agregados familiares entrevistados que 

sofreram algum choque nos últimos 12 meses, as províncias do centro e sul tem mais de 80% de 

agregados familiares afectados dados da Fig 3.3.1. 
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A estratégia mais usada pelos agregados familiares entrevistados foi a diminuição de despesas não 

alimentares seguida de consumo de reservas que seria para semente.  

Fig. 3.3.2: Agregados familiares que usaram estratégias de sobrevivência 

 
 

Fig. 3.3.3: Índice de estratégias de sobrevivência relacionados com o consumo alimentar por 

grupo de forma de vida em Novembro 2016 

 

 
 

Os resultados indicam que a redução de número de refeições foi praticada por mais de 50% das 

famílias da Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane e Gaza. A redução do consumo de adultos 
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em benefício das crianças tem maior expressão nas províncias de Zambézia, Manica e Sofala. O 

consumo de alimentos silvestres teve maior notoriedade nas províncias de Tete (56) e Manica (54). 

Em geral, nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula há relativamente baixa proporção 

de famílias que usaram estratégias de sobrevivência, reflectindo que o acesso a alimentos é melhor 

no Norte do que no Centro e Sul de Moçambique. 

Quanto ao índice de estratégias de sobrevivência relacionadas com o consumo alimentar por grupo 

de forma de vida os dados mostram que 33% dos agregados familiares que dependem da 

assistência alimentar, esmola ganho-ganho e serviços, auto-emprego, processamento artesanal e 

comércio usou mais estratégias para consumo alimentar, portanto com CSI alto. 

Dos agregados familiares que dependem da pesca para a sua subsistência (65%) não usaram 

estratégias de sobrevivência. 

Comparando com 2013, aumentou a percentagem de agregados familiares que usaram estratégias 

de sobrevivência. 
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3.4 Classificação de Insegurança Alimentar Aguda  

Para se apurar o número de pessoas em 

Insegurança Alimentar Aguda usou-se a 

Classificação de insegurança alimentar 

aguda em fases. O IPC classifica a 

insegurança alimentar aguda em 5 fases: 

1=normal, 2=estres, 3=crise, 

4=emergência e 5=fome/catástrofe. A 

partir da fase 3 a assistência humanitária é 

urgente. 

As tabelas 3.4.1 e 3.4.2 abaixo ilustram 

algumas das evidencia usadas para a 

classificação de pessoas em Insegurança 

Alimentar. 

 

 

Tabela 3.4.1: Evidências directas e indirectas usadas para a classificação de insegurança 

alimentar 

  rCSI %  FCS Evidências Indirectas 

Província 
WFP 

Novembro 
2016 

Adequado 
(Fase 1 e 2) 

Moderado 
(Fase 3) 

Inadequado 
(Fase 4) 

Homens 
tiveram 1 
ou menos 
refeições 

Mulheres tiveram 1 
ou menos refeições 

Niassa 0 70 17 13 22 22 

Cabo Delgado 1 82 14 4 22 19 

Nampula 0 97 3 0 2 2 

Zambézia 3 53 16 32 21 19 

Tete 27 30 48 22 17 17 

Manica 9 79 20 1 20 18 

Sofala 69 46 37 17 48 45 

Inhambane 40 46 31 23 31 29 

Gaza 60 43 39 18 38 36 

Maputo província 7 82 17 1 10 5 
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Tabela 3.4.1: Evidências indirectas usadas para a classificação de insegurança alimentar 
 Evidências Indirectas 

Província 

AF com 
Reservas 

de cereais 
Julho 16 

Reservas 
de cereais 

Nov 16 

AF com 
Reservas 

de 
Tubérculos 

Julho 16 

AF com 
reservas 

de 
tubérculos 

Nov 16 

Cabeças 
mortas por 
causa da 
seca 

Dificuldades 
de obter 
comida 
Desde 
Junho 

Niassa 71 29,2 16 5,2  48,2 

Cabo Delgado 73 47,5 38 81,0  31,6 

Nampula 64 44,8 48 89,0 0 27,0 

Zambézia 49 12,0 30 34,6 0 69,3 

Tete 17 0,6 2 0,0 0 92 

Manica 32 5,7 7 0,5 1 89 

Sofala 12 8,1 5 8,9 0 92 

Inhambane 25 3,7 31 1,2  96 

Gaza 11 9,8 13 0,0 4 97 

Maputo prov. 6 6,1 6 2,5 5 73,4 

 

Usando os parâmetros da Classificação integradas de segurança alimentar em fases nota-se as 

províncias do Norte do pais encontram-se na fase 1 ou em situação de Insegurança alimentar 

mínima. A província de Maputo encontra-se na fase 2 ou em situação de insegurança alimentar de 

estresse necessitando de acções para proteger os modos de vida das famílias e reduzir o risco aos 

desastres naturais. As restantes províncias do sul e centro do pais encontram-se na fase 3 em 

situação de crise necessitando de assistência humanitária urgente. Nenhuma província foi 

classificada na fase 4 ou 5 do IPC apesar de se reconhecer que possam existir uma percentagem 

menor de pessoas na fase 4. 
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Tabela 3.4.1: Número de pessoas em insegurança alimentar aguda devido a seca 

Província Março 2016 Jul-Set/2016 

Corrente 

Out/2016-

Marc/2017 

Fases do IPC 

Niassa - - -  

Cabo Delgado - - - 

Nampula - - -  

Zambézia 254.379 183.666 371.255 3 

Tete 334.413 326.005 549.754 3 

Manica 92.484 148.522 144.329 3 

Sofala 329.022 323.867 373.105 3 

Inhambane 157.388 158.021 309.596 3 

Gaza 202.282 199.174 224.281 3 

Maputo Prov. 123.960 83.775 68.000 2 

T O T A L 1.493.928 1.423.031 2.040.320 3 

 

4. RESULTADOS DE NUTRIÇÃO 

4.1. Desnutrição Aguda 

A desnutrição aguda foi avaliada em crianças menores de 5 anos com base no perímetro braquial. 

A desnutrição aguda tem maior expressão nas 8 comunidades visitadas dos distritos pertencentes 

a  províncias de Zambézia 16,2%, Manica 12,8%. Nas restantes 8 comunidades visitadas dos 

distritos pertencentes as outras províncias têm menor expressão pois, apresentam desnutrição 

aguda abaixo de 5% excepto as 8 comunidades visitadas dos distritos pertencentes a províncias de 

Tete 6,5 e Sofala 5,7.  

Como indicado na última coluna da tabela abaixo (tabela 4.1.1) em quase todas as unidades por 

onde a monitoria foi realizadas, os dados apresentavam uma qualidade boa com distribuição 

normal idade, sexo e preferências digitais, com excepção das seis comunidades de 3 distritos 

pertencentes a província de Sofala cujo resultados para os três testes estatísticos o resultado foi 

problemático.    
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Tabela 4.1.1:Percentagem de desnutrição aguda em crianças por comunidades das províncias 

visitadas 

Locais monitorados Número de  

Crianças 

  DA    DAM DAG 

Oito comunidades de 4 distritos de Niassa 173 1,2       0,6   0,6 

Oito comunidades de 4 distritos de Cabo 

Delgado 
152 3,3 2,0    1,3 

Oito comunidades de 4 distritos de 

Nampula 
105 1,9 1,0 1,0 

Oito comunidades de 4 distritos de 

Zambézia 
247 16,2 9,7  6,5 

Oito comunidades de 4 distritos de Tete 155 6,5       5,8        0,6 

Seis comunidades de 3 distritos de Sofala 105 5,7       3,8        1,9 

Oito comunidades de 4 distritos de Manica 188 12,8      11,3        1,5 

Oito comunidades de 4 distritos de 

Inhambane 
217 3,2 2,3  0,9 

Oito comunidades de 4 distritos de Gaza 177 0,0      0,0        0,0 

Oito comunidades de 4 distritos de Maputo 168 3,6    3,6        0,0 

Nota: DA = Desnutrição Aguda; DAG=Desnutrição  Aguda Grave; DAM=Desnutrição Aguda Moderada 
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Resultados das Actividades de Rastreio da 

Desnutrição Aguda 

 

 Mapa 2. Distritos abrangidos pelas             

brigadas móveis da Saúde 

O Ministério da Saúde e parceiros de cooperação 

na área de nutrição elaboraram estratégias, 

baseadas na comunidade, que consistem na 

identificação e tratamento atempado de casos de 

desnutrição aguda através de brigadas móveis 

(MISAU), rastreios e referência (parceiros) em 33 

distritos distribuídos entres as 6 províncias do 

centro e sul afectadas pela seca (com excepção de 

Zambézia). 

Abaixo são apresentados os resultados das 

actividades no período de Outubro a Dezembro de 

2016. A província da Zambézia começará com as 

actividades de brigadas móveis no mês de 

Fevereiro de 2017 durante três meses que 

comportará a primeira fase de execução, sendo 

que as restantes províncias indicadas na tabela 

4.1.2 estão (Gaza e Inhambane) e estarão (Sofala, 

Tete, Manica) executando a segunda fase das 

brigadas móveis com expansão para outros 

distritos. 

 

 

 

Tabela 4.1.2: Brigadas móveis de saúde para rastreio da desnutrição aguda de Outubro a 

Dezembro de 2016 

Província Distritos Rastreados D. A DAG DAM Referidos Observações 

Tete 7 56,831 4,743 n.d n.d n.d Não representativo 

Manica 4 3,594 407 124 283 20 Não representativo 

Sofala 8 58,761 5,365 884 4,481 210 Não representativo 

Inhambane 4 22,697 433 72 361 37 Não representativo 

Gaza 6 22,189 487 64 423 35 Não representativo 

Maputo 3 7,414 107 32 75 28 Não representativo 

TOTAL 32 171,486 11,542 1,176 5,623 330 Não representativo 

Nota: DA = Desnutrição Aguda, DAG=Desnutrição Aguda Grave, DAM=Desnutrição Aguda Moderada 
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Tabela 4.1.3 Resultados de actividades de rastreios da desnutrição aguda das ONGs 

ONG Distrito Rastreados DA DAG DAM Referidos Observações 

Visão 

Mundial 
Cahora 

Bassa 
313 27 6 21 27 

Não representativo 
(Novembro e Dezembro 2016 

Visão 

Mundial 
Changara 349 73 14 59 73 

Não representativo 
(Novembro e Dezembro 2016 

Visão 

Mundial 
Moatize 809 70 3 67 70 

Não representativo 
(Novembro e Dezembro 2016 

Visão 

Mundial 
Chifunde 225 2 2 4 6 

Não representativo (Dezembro 

2016) 

Visão 

Mundial 
Chiuta 310 6 3 3 6 

Não representativo (Dezembro 

2016) 

SCI Changara 599 14 1 13 14 
Não representativo  
(Novembro 2016) 

CARE Homoine 3,346 30 8 22 30 
Não representativo  
(Agosto - Out 2016) 

CARE Funhalouro 4,880 7 0 7 7 
Não representativo  
(Agosto - Out 2016) 

Concern Machaze 595 12 5 7 12 
Não representativo  
(Novembro 2016) 

Concern Tambara 550 52 4 48 52 
Não representativo  
(Novembro 2016) 

TOTAL  11,976 172 33 139 163  

Nota: DA = Desnutrição Aguda, DAG=Desnutrição Aguda Grave, DAM=Desnutrição Aguda Moderada 

 

 

4.2. Situação de Alimentação Infantil e Doenças em Crianças dos 6-23 meses 

De uma forma geral o nível da qualidade da dieta dos agregados familiares baixou, olhando para 

os últimos dados do SETSAN, tendo em conta que na avaliação de Novembro apenas foram 

cobertas oito comunidades dos 4 distritos visitados em cada província, os indicadores de 

alimentação infantil estão em níveis relativamente baixos com destaque para a dieta mínima 

aceitável cujas prevalências mais baixas (abaixo de 10) foram registadas nas 8 comunidades das 

províncias de Nampula (2.2), Tete (1.7) e Inhambane (2.2). 

Relativamente a prevalência de doenças como a diarreia, febre e tosse em crianças dos 6-23 meses, 

nas últimas duas semanas anteriores ao inquérito, pode se observar que no geral há mais ocorrência 

de diarreias e tosse do que febre. A Província de Sofala assim como mostraram os dados de Julho 

nesta monitoria de Novembro embora os dados reflictam apenas a situação das oito comunidades 

visitadas dos 4 distritos em cada província, ainda continua a ser a que mais destaca-se pela alta 

percentagem nas três doenças, isto é, 50% das crianças tiveram diarreia, 56.7% tiveram febre e 

65% tiveram tosse. 
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Tabela 4.2.1: Situação de alimentação infantil em percentagem 

Locais monitorados Diversidade 

Mínima da 

Dieta 

Frequência 

Mínima de 

Refeições 

Dieta 

Mínima 

Aceitável 

Oito comunidades de 4 distritos de Niassa 25,0 17,8 8,9 

Oito comunidades de 4 distritos de Cabo 

Delgado 

28,0 41,2 9,8 

Oito comunidades de 4 distritos de Nampula 27,9 17,8 2,2 

Oito comunidades de 4 distritos de Zambézia 52,1 25,7 13,8 

Oito comunidades de 4 distritos de Tete 3,8 30,5 1,7 

Oito comunidades de 4 distritos de Manica 14,9 44,9 14,5 

Oito comunidades de 4 distritos de Sofala 37,7 49,2 22,6 

Oito comunidades de 4 distritos de Inhambane 8,0 31,1 2,2 

Oito comunidades de 4 distritos de Gaza 10,5 46,7 8,9 

Oito comunidades de 4 distritos de Maputo 33,3 66,7 26,1 

 

 

 

Tabela 4.2.2: Prevalência de doenças em crianças dos 6-23 meses 

PROVINCIA  Diarreia Febre  Tosse 

Niassa 20,0 17.8 17.8 

Cabo Delgado 29,4 27.5 9.8 

Nampula 28.9 33.3 13.3 

Zambézia 33.3 14.7 18.7 

Tete 32.2 20.3 39.0 

Manica 24.6 30.4 26.1 

Sofala 50.0 56.7 65.0 

Inhambane 16.7 31.1 37.8 

Gaza 33.3 31.1 55.6 

Maputo Província 24.6 37.7 47.8 

 

 

Os agregados familiares foram questionados também sobre a ocorrência de doenças (diarreia, febre e tosse) 

nas crianças dos 6-24 meses de idade nas últimas duas semanas anteriores ao inquérito. Os resultados da 

avaliação de Novembro indicam que a província de Sofala é que apresenta maiores percentagens de crianças 
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que ficaram doentes sendo que 50% das crianças tiveram diarreias, febres 57% e tosse 65%. Estes dados 

são ligeiramente semelhantes aos de Julho de 2016, todavia seria implausível fazem comparações e inferir 

se houve ou não aumentos dos casos devido as diferenças no processo metodológico. As doenças 

contribuem para a desnutrição aguda das crianças pois afectam o consumo alimentar e a ingestão de 

nutrientes pelo organismo. 

4.3. Situação Nutricional das Mulheres Grávidas e Lactantes 

A tabela acima apresenta as percentagens de desnutrição aguda observadas nas comunidades 

visitadas dentro dos 4 distritos selecionados em cada província. Ao contrário das crianças, os dados 

deste grupo etário não foi submetido a qualquer teste estatístico para controlo da qualidade dos 

mesmos. Foram um total de 524 mulheres grávidas e lactantes avaliadas. As maiores percentagens 

foram observadas nas comunidades dos distritos de Zambézia (18,1%) e Tete (23,1%). 

 

Tabela 4.2.3 : Percentagem de desnutrição aguda em mulheres grávidas e lactantes por 

comunidades das províncias visitadas 

Locais monitorados DAG DAM Normal 

Oito comunidades de 4 distritos de Niassa 0 6,3 93,8 

Oito comunidades de 4 distritos de Cabo Delgado 2,0 13,7 84,3 

Oito comunidades de 4 distritos de Nampula 0 3,2 96,8 

Oito comunidades de 4 distritos de Zambézia 0 18,1 81,9 

Oito comunidades de 4 distritos de Tete 0 23,1 76,9 

Oito comunidades de 4 distritos de Manica 4,7 2,3 93,0 

Seis comunidades de 3 distritos de Sofala 0 5,4 94,6 

Oito comunidades de 4 distritos de Inhambane 0 2,4 97,6 

Oito comunidades de 4 distritos de Gaza 1,9 1,9 96,2 

Oito comunidades de 4 distritos de Maputo 

Província 

0 3,7 96,3 

Nota: DA = Desnutrição Aguda, DAG=Desnutrição Aguda Grave, DAM=Desnutrição Aguda Moderada 
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5. GÉNERO E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Na maior parte das províncias do país o consumo inadequado de alimentos verifica-se em famílias 

chefiadas por mulheres com excepção das províncias do sul do país mais concretamente em 

Inhambane, Maputo Província e Maputo Cidade onde não há grandes diferenças nestes dois 

grupos. 

No geral tanto os agregados familiares chefiados por homem (80) ou mulheres (74) apresentam 

altas taxas da diversidade da dieta. Quando ao índice de estratégias de sobrevivência os dados 

mostram que é alto nos agregados chefiados por mulheres (28) contra os agregados chefiados por 

homens (19).  

 

 

 

Figura 5.1: Proporção de agregados familiares chefiados por homens e mulheres 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Menos de 10% dos agregados familiares das províncias do sul e centro do País tinham 

reservas alimentares de cereais na altura do inquérito; 

 Gaza e Maputo província apresentaram maior proporção de agregados familiares que 

perderam o seu gado devido a seca; 

 Gaza, Inhambane e Sofala apresentaram maior proporção de agregados familiares que 

recorreram a venda de animais fêmeas como estratégias de sobrevivências; 

 No total, 2.040.320 pessoas encontram-se em situação de insegurança alimentar aguda 

devido a seca necessitando de assistência humanitária. 

 

7. RECOMENDAÇÕES 

 A monitoria de Novembro de 2016 aponta para 2.040.320 pessoas em insegurança 

alimentar aguda. É de salientar que as colheitas de Abril / Maio são determinantes para 

classificar o estado de SAN das populações para cada ano. Por outro lado é importante referir 

que a fase de assistência humanitária de emergência feita através de programas de alívio as 

pessoas afectadas por desastres naturais, principalmente cheias e ciclones vai geralmente até 

Março. A partir de Abril as pessoas afectadas que ainda necessitam de assistência são 

abrangidas por programas de emergência para reconstrução que se estendem por 3 ou mais 

meses. O número de pessoas em insegurança alimentar será actualizado com base na 

avaliação de nutrição com componente de segurança alimentar prevista para Março próximo, 

resultado da monitória da campanha agrária e com base na avaliação de SAN prevista para 

Maio/Junho 2017. Entretanto a assistência humanitária deverá continuar de acordo com a 

situação que as autoridades e parceiros observam nas suas áreas, quer a nível provincial, 

distrital e até mesmo comunitário em coordenação com as estruturas centrais do SETSAN e 

INGC. 
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 Enquanto isso há necessidade de se continuar com a mobilização de fundos para a assistência 

humanitária a 2.040.320 pessoas em insegurança alimentar aguda; 

 Aumentar a cobertura do programa de reabilitação nutricional (MISAU e Parceiros) para 

assegurar suplementos nutricionais para o tratamento da desnutrição aguda nas crianças 

menores de 5 anos; 

 Intensificar as actividades de identificação precoce da desnutrição aguda e tratamento ao 

nível comunitário através das brigadas móveis; 

 Fazer o acompanhamento e monitoria do processo da assistência humanitária (INGC, 

SETSAN e Parceiros); 

 Assegurar/garantir a disponibilidade e acesso a água segura para o consumo humano e 

abeberamento de gado (DNGRH, INGC, MASA e parceiros). 

 Fazer a avaliação de segurança alimentar e nutricional em Março (SETSAN e parceiros); 

 Implementar programas e/ou actividades de recuperação pós desastre nas comunidades 

afectadas pela seca de forma sistemática para o aumento da resiliência. 
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Número de pessoas em Insegurança Alimentar e nutricional aguda por distrito Novembro de 2016 

Provincia e distrito 
População 

rural 
(projectada 

2016) 

% Pop necessitando 
de Acão urgente para 
proteger os meios de 
subsistência, reduzir 

os défices 
alimentares e 

malnutrição aguda 
(equivalente a IPC 

Phase 3) Julho 2016 
 

% Pop necessitando de 
Acão urgente para 

proteger os meios de 
subsistência, reduzir os 

défices alimentares e 
malnutrição aguda 

(equivalente a IPC Phase 
3) Novembro 2016 

 

IPC Phase 
Classification 

    Pop # pessoas % 
pop.  # pessoas % pop.    

Maputo 

Boane 
              
128,383    20,541 16 12,838 10 2 

Magude 
                
48,458    7,753 16 7,220 15 2 

Manhiça 
                
99,412    15,906 16 13,918 14 2 

Marracuene 
              
134,661    21,546 16 13,466 10 2 

Matutuine 
                
37,928    6,068 16 7,737 20 3 

Moamba 
                
39,781    6,365 16 8,274 21 3 

Namaacha 
                
34,970    5,595 16 4,546 13 2 

Total Maputo 
              
523,593    83,775 16 68,000 13 2 

Gaza 

Chibuto 
              
144,701    31,897 15 43,897 20 3 

Chicualacuala 
                
33,892    13,218 30 13,557 30 3 

Chigubo 
                
30,677    23,002 79 23,213 79 3 

Chokwe 
              
117,116    41,133 20 53,133 26 3 

Guija 
                
90,046    32,762 35 32,806 35 3 

Mabalane 
                
39,606    15,329 40 15,842 41 3 

Mandlakaze 
              
180,776    1,561 1 1,561 1 2 

Massangena 
                
18,550    14,457 80 14,457 80 3 

Massingir 
                
36,115    25,815 74 25,815 74 3 

Total Gaza 
              
510,703    199,174 39 224,281 44 3 

Inhambane 

Funhalouro 
                
48,735    9,747 20 27,292 56 3 

Govuro 
                
39,721    7,944 20 19,503 49 3 

Homoine 
              
120,933    24,187 20 24,187 20 3 

Inhassoro 
                
40,079    8,016 20 16,032 40 3 

Mabote 
                
52,716    10,543 20 45,019 85 3 

Panda 
                
52,783    10,557 20 39,587 75 3 

Vilankulo 
              
110,385    22,077 20 29,804 27 3 

Massinga 
              
179,890    35,978 20 71,956 40 3 

Zavala 
              
144,865    28,973 20 36,216 25 3 
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Total Inhambane 
              
790,107    158,021 20 309,596 40 3 

Manica 

Guro 
                
96,287    19,257 20 43,329 45 3 

Machaze 
              
138,478    27,696 20 26,311 19 3 

Gondola +Vanduzi 
(Inchopi, Matsinhe) 

              
153,598    30,720 20 29,184 19 3 

Macossa 
                
48,324    9,665 20 7,732 16 2 

Tambara 
                
56,016    11,203 20 10,643 19 3 

Manica (Messica) 
              
105,367    21,073 20 4,004 4 2 

Mossurize (Garagua) 
              
144,541    28,908 20 23,127 16 2 

Total Manica 
              
742,610    148,522 20 144,329 19 3 

Sofala 

Buzi 
              
179,515    43,084 24 46,674 26 3 

Caia 
              
122,102    29,304 24 15,873 13 2 

Chemba 
                
80,230    19,255 24 20,058 25 3 

Cheringoma 
                
30,153    7,237 24 3,920 13 2 

Chibabava 
              
135,837    32,601 24 74,710 55 3 

Gorongosa 
              
137,389    32,973 24 46,712 34 3 

Machanga 
                
64,217    15,412 24 17,339 27 3 

Marromeu 
              
111,699    26,808 24 18,542 17 2 

Muanza 
                
38,480    9,235 24 10,005 26 3 

Dondo 
                
99,816    23,956 24 12,976 13 2 

Nhamatanda 
              
254,898    61,176 24 81,567 32 3 

Maringue 
                
95,111    22,827 24 24,729 26 3 

Total Sofala 
          
1,349,447    323,867 24 373,105 27 3 

Tete 

Cahora-Bassa 
                
78,659    18,878 24 66,860 85 3 

Changara 
              
102,768    24,664 24 35,969 35 3 

Chifunde 
              
173,426    41,622 24 107,524 62 3 

Chiuta 
              
100,509    24,122 24 25,127 25 3 

Doa 
              
136,309    32,714 24 60,657 45 3 

Marara 
              
102,768    24,664 24 45,732 45 3 

Maravia 
              
112,361    26,967 24 38,203 34 3 

Moatize 
              
311,985    74,876 24 99,835 32 3 

Mutarara 
              
136,309    32,714 24 36,803 27 3 

Magoe 
              
103,263    24,783 24 33,044 32 3 

Total Tete 
          
1,358,355    326,005 24 549,754 41 3 

        

        

        



 

31 

 

Zambézia 

Chinde+Luabo 
              
110,294    22,059 20 22,059 20 3 

Mopeia 
              
162,191    32,438 20 128,131 79 3 

Morrumbala+Derre 
              
433,670    86,734 20 79,795 18 2 

Nicoadala 
              
109,895    21,979 20 43,958 40 3 

Inhassunge+Mulevala 
              
167,780    20,456 20 67,112 40 3 

Gile 
                
201,336     30,200 15 2 

Total Zambézia 
              
918,328    183,666 20 371,255 40 3 

  

 
 
Total Nacional 

          
6,193,143    1,423,030 

                               
23    

                        
2,040,320    

                                              
33    
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