
GUERRA NA UCRÂNIA
SAÚDE E NUTRIÇÃO
PARA AS CRIANÇAS NA UCRÂNIA
E NOS PAÍSES VIZINHOS

A 27 de abril de 2022, na Ucrânia, Sashko, 
de 18 meses, ao colo da sua mãe, Kateryna, 

de 27 anos, à frente do Blue Dot «Spilno» da 
Unicef, em Ternopil. Aqui, para além de outros 

serviços essenciais, os médicos vacinam os 
interessados na proteção contra a COVID-19 

e informam os pais sobre as imunizações 
infantis de rotina.
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A guerra na Ucrânia representa uma ameaça crescente e 
imediata à vida e bem-estar dos 7,5 milhões de crianças 
do país. As carências humanitárias multiplicam-se 
enquanto o conflito continua e as infraestruturas civis 
são danificadas e destruídas, impedindo que as pessoas 
afetadas tenham acesso a alimentos básicos, água 
potável, combustível, habitação e deslocações seguras. 
Desde o início da guerra, está já contabilizada a morte de, 
pelo menos, 238 crianças e de 348 crianças feridas, com 
os números reais a serem provavelmente superiores. As 
famílias foram forçadas a procurar segurança temporária 
em caves e abrigos à prova de bombas, em condições 
cada vez mais difíceis e traumáticas, ou a fugir das suas 
casas em busca de segurança.

No total, mais de 12,6 milhões de pessoas — perto de 
30% da população do país — foram deslocadas das suas 
habitações e comunidades devido à guerra. A 4 de maio, 
mais de 5,6 milhões de refugiados, incluindo mais de 
2 milhões de crianças, tinham atravessado a fronteira 
ocidental da Ucrânia para a Europa — com mais de 3 
milhões na Polónia; 846 000 na Roménia, 539 000 na 
Hungria, 449 000 na Moldávia, 385 000 na Eslováquia 
e acima de 350 000 noutros países europeus. Com a 
exigência de permanência dos homens no país, mulheres 
e crianças constituem 90% da população refugiada. Na 
Ucrânia, 7,7 milhões de pessoas estão internamente 
deslocadas— mais de uma em cada seis pessoas — 
incluindo quase dois terços das crianças ucranianas.

O bombardeamento incessante já danificou ou destruiu 
164 hospitais e instalações de saúde, juntamente com 
incalculáveis infraestruturas civis — números que 
aumentam a cada dia que passa. Alegações de violações 
graves de leis humanitárias internacionais contra civis, 
incluindo mulheres e crianças, foram recentemente 
registadas em Bucha, Irpin e Hostomel, enquanto cidades 
como Mariupol, Chernihiv, Sumy e Kharkiv se mantêm em 
guerra incessante, enfrentando perturbações devastadoras 
aos serviços essenciais como o acesso a alimentos, a 
água e a medicamentos. O progresso dos índices de 
imunização alcançado antes da guerra foi perdido e, 
agora, os baixos níveis de imunização, o atual surto de 
poliomielite, o acesso limitado às condições básicas de 
higiene, e as condições de vida sobrelotadas aumentam o 
risco de surtos de doenças infeciosas na Ucrânia.

ESTIMA-SE QUE NA UCRÂNIA E NOS PAÍSES VIZINHOS 

20 MILHÕES DE PESSOAS, 

INCLUINDO QUASE  5,3 MILHÕES DE CRIANÇAS, 
TENHAM NECESSIDADES URGENTES DE APOIO.

PRECISAMOS URGENTEMENTE DO SEU APOIO 

A UNICEF PRECISA DE  110€ MILHÕES  PARA AUMENTAR O SEU APOIO 

VITAL À SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS AFETADAS PELA GUERRA.

GUERRA NA UCRÂNIA
SAÚDE E NUTRIÇÃO PARA AS CRIANÇAS NA UCRÂNIA
E NOS PAÍSES VIZINHOS

Maio de 2022
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A UNICEF EM AÇÃO

A UNICEF protege e promove os direitos das crianças na Ucrânia desde 1997, com destaque no leste da Ucrânia, onde 
temos trabalhado com os nossos parceiros em ambos os lados da fronteira nos últimos oito anos. Os nossos programas 
já permitiram que as crianças tivessem acesso a cuidados de saúde de qualidade e aprendizagem apropriada à idade, 
beneficiando de sistemas de proteção infantil e serviços de água, saneamento e higiene.

Porém, todas as conquistas, alcançadas a muito custo, estão sob ameaça grave à medida que a guerra vira as vidas das 
crianças do avesso.

A UNICEF ESTÁ A TRABALHAR, DIA E NOITE, 
PARA EXPANDIR AS ATIVIDADES QUE APOIAM AS 
CRIANÇAS E AS MULHERES AFETADAS PELA GUERRA 

O ambiente operacional na Ucrânia é extremamente 
complexo. Restrições de acesso, confrontos, 
bombardeamentos, ataques aéreos e a rápida 
movimentação das frentes de batalha, representam 
obstáculos significativos para a UNICEF e os seus 
parceiros. Apesar dos acessos interditos fruto das 
restrições de segurança, as parcerias estabelecidas 
e respeitadas da UNICEF com o governo da 
Ucrânia, municípios-chave e parceiros humanitários 
(organizações não-governamentais e de sociedade civil) 
permitem a monitorização contínua do desenvolvimento 
da situação de segurança e da evolução das 
necessidades humanitárias.

Estamos a trabalhar com os nossos parceiros de 
forma incansável e a todos os níveis para ampliar a 
nossa resposta humanitária e garantir o fornecimento 
sustentável de água, saneamento e higiene (WASH); 
imunização e cuidados de saúde; educação; proteção 
infantil e apoio financeiro humanitário.

Temos staff especializado para apoiar o incremento 
rápido da nossa resposta e estamos a trabalhar 
para enviar ainda mais colaboradores nos próximos 
dias. Continuamos a precisar do seu compromisso e 
generosidade para apoiar o nosso trabalho nesta crise 
em constante desenvolvimento, agora e nas semanas 
e meses vindouros, enquanto continuamos a apoiar a 
reconstrução de infraestruturas e sistemas fundamentais.

JUNTOS, PODEMOS FORNECER ASSISTÊNCIA E APOIO 
HUMANITÁRIO URGENTE A LONGO PRAZO, ÀS CRIANÇAS 
E FAMÍLIAS AFETADAS PELO CONFLITO.

Este documento apresenta uma panorâmica dos planos e atividades da UNICEF até agosto de 2022 para a Ucrânia e até dezembro de 
2022 para o nosso plano de resposta aos refugiados. Contudo, nesta situação de desenvolvimento rápido, é crucial mantermo-nos 
responsivos e ágeis às necessidades mutáveis do terreno, pelo que os planos poderão ter de ser adaptados em consonância.



SAÚDE E NUTRIÇÃO 
NA UCRÂNIA

SITUAÇÃO

A saúde materna e infantil é severamente afetada pela guerra. Na 
Ucrânia, muitas instalações de saúde estão a esgotar os bens de 
assistência humanitária, incluindo água e equipamento médico. Os 
serviços estão comprometidos e há registo de 164 instalações de 
saúde terem sido danificadas. O acesso a vacinas essenciais poderá 
tornar-se mais difícil, agravando as perturbações causadas pela 
pandemia da COVID-19. Surtos de sarampo e poliomielite podem 
acontecer, sobretudo devido à deslocação e sobrepopulação nos 
abrigos temporários. O apoio urgente à saúde mental também é 
necessário, uma vez que as crianças e os seus cuidadores estão a 
experienciar o medo e o trauma do conflito.

A RESPOSTA DA UNICEF

A prioridade mais urgente da UNICEF é garantir que as crianças e as 
mulheres tenham acesso a cuidados de saúde e nutricionais. Estamos 
a dar apoio para a continuidade dos serviços de saúde e de nutrição 
através de equipas móveis. O Mecanismo de Resposta Rápida é uma 
modalidade de emergência que usamos para avaliar as necessidades 
e fornecer um pacote de serviços mínimos, rápido e eficiente, para 
movimentos súbitos da população. Assim as pessoas desalojadas, as 
crianças e famílias internamente deslocadas, bem como as comunidades 
de acolhimento, têm acesso a serviços essenciais e que salvam vidas. 
Também estamos a distribuir artigos urgentes de saúde e de nutrição 
para aumentar os cuidados de emergência e de rotina, e a ajudar a 
adquirir vacinas e a garantir a sua entrega de forma segura.

Desde 24 de fevereiro, a UNICEF distribuiu bens essenciais para 
proporcionar cuidados de saúde primários a mais de 1,5 milhões de 
crianças e mulheres. A UNICEF e os seus parceiros alcançaram 158 
920 crianças e respetivos cuidadores por meio de aconselhamento 
psicológico individual e em grupo, presencial e online, como parte 
dos serviços de saúde mental e apoio psicossocial, e 16 448 crianças 
beneficiaram de serviços especializados através da gestão de casos e 
encaminhamento para serviços de apoio.

SIT
UA

ÇÃ
O

RE
SP

OS
TA

 DA
 UN

ICE
F



A RESPOSTA DA UNICEF

Um total de 11 745 caixas de barras energéticas foram adquiridas para 
distribuição em diferentes localidades do país. Quando cozinhar não é 
possível, as barras energéticas previnem a subnutrição, atendendo às 
necessidades nutricionais de crianças e adultos durante a fase aguda de 
emergência.

A UNICEF está a dar apoio crucial para fortalecer cadeias de frio, ajudando 
a garantir a continuidade de serviços de imunização, de acordo com o 
plano de aprovisionamento aprovado pelo Ministério de Saúde da Ucrânia:

// A UNICEF entregou 5 186 congeladores e frigoríficos para vacinas, 
incluindo medidores de temperatura.

// 8 congeladores serão distribuídos pelas regiões de Ternopil, Kiev, 
Kirovograd, Chernihiv e Cherkasy, para armazenar as vacinas.

// 11 043 caixas térmicas e transportadores de vacinas serão 
distribuídos em instalações de saúde em 20 províncias, abrangendo 
as equipas de vacinação móveis.

// Foi enviado para a região de Odessa e para armazéns das províncias 
de Dnipro e Vinnytsya equipamento de refrigeração passiva para as 
cadeias de frio das vacinas.

// 300 concentradores de oxigénio foram distribuídos por todas as 
regiões, exceto nas províncias de Donetsk, Luhansk e Kherson.

// Foram fornecidos 12 geradores a hospitais pediátricos e a 
maternidades na região de Chernihiv.

OBJETIVO NA ÁREA DA SAÚDE: 

1,5 MILHÕES DE CRIANÇAS
COM IDADES ENTRE OS 6 E OS 59 MESES, VACINADOS CONTRA O SARAMPO.
O SARAMPO, E

3 MILHÕES DE CRIANÇAS E MULHERES 
COM ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS EM INSTALAÇÕES 
APOIADAS PELA UNICEF.

OBJETIVO NA ÁREA DA NUTRIÇÃO: 

150 000 MULHERES GRÁVIDAS 
RECEBEM SUPLEMENTOS DE FERRO. RE
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SAÚDE E NUTRIÇÃO 
NOS PAÍSES VIZINHOS

SITUAÇÃO

A situação de saúde das crianças e das suas famílias é uma grande 
preocupação, uma vez que as campanhas de vacinação foram 
interrompidas ou canceladas no início da guerra e a pressão 
nos serviços de saúde, dentro e fora da Ucrânia, aumentaram 
substancialmente. A prevenção de surtos de doenças é uma 
prioridade, e faz-se por meio da comunicação de riscos e promoção 
de vacinas, suporte técnico ao sistema e, quando necessário, 
aquisição de vacinas para o sarampo, a poliomielite e a COVID-19.

A RESPOSTA DA UNICEF

A UNICEF está a trabalhar com governos e parceiros em toda a Europa 
para garantir o acesso a serviços de saúde pelas crianças e famílias 
deslocadas, incluindo crianças às quais faltam imunizações de rotina 
desde que a guerra começou. No contexto da pandemia da COVID-19, 
a comunicação e a prática de prevenção e controle de infeções 
são fundamentais. Também são necessários apoios na divulgação 
de informação especializada para mães grávidas e lactantes, bem 
como para raparigas adolescentes. A estratégia regional de resposta 
à saúde e nutrição da UNICEF concentra-se no fornecimento de 
produtos e serviços materno-infantis essenciais, recursos humanos 
adicionais, aconselhamento nutricional e bens de assistência 
humanitária para mães de bebés e crianças pequenas, bem como no 
reforço dos sistemas de saúde para prestação de serviços equitativos 
para crianças. O mapeamento da localização das crianças refugiadas 
em países fronteiriços (transição e fixação) foi realizado para 
quantificar as necessidades.
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MOLDÁVIA

ESLOVÁQUIA

NA MOLDÁVIA 

A UNICEF está a trabalhar com a OMS e o MS para entregar as vacinas 
contra a poliomielite e o sarampo a crianças refugiadas. Dispensámos 
40 kits médicos que respondem às necessidades de saúde de 5 000 
crianças em centros de acolhimento de refugiados, juntamente com 
antibióticos para cerca de 9 000 crianças. Capacitamos 30 profissionais 
de saúde para melhor responderem às necessidades especificas de 
crianças refugiadas; damos apoio nutricional a cerca de 3 000 bebés 
e crianças pequenas através de alimentos prontos para consumo 
adequados à idade (dos 6 aos 25 meses); e estamos a criar áreas 
seguras para mães e bebés nos centros de refúgio.

ESLOVÁQUIA 

Até à data, quase 20 700 crianças e mulheres tiveram acesso a cuidados 
de saúde através de mecanismos apoiados pela UNICEF. A UNICEF 
está a providenciar e a distribuir produtos alimentares complementares 
e suplementos de micronutrientes para crianças entre os 6 e 24 
meses; assim como a formar parceiros-chave sobre os princípios 
de alimentação de bebés e crianças pequenas, e a sua aplicação em 
centros de aconselhamento e em centros Blue Dot.

POLÓNIANA POLÓNIA 

A UNICEF está a trabalhar com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da 
Saúde (MS) e outras entidades para identificar e 
responder às necessidades de saúde imediatas. 
Neste âmbito, a UNICEF e a OMS continuam a 
avaliar as necessidades e a obter vacinas para 
ajudar a prevenir surtos de COVID-19, sarampo 
e poliomielite. Também estamos a trabalhar 
com autoridades municipais para fazer face 
às necessidades de higiene e saneamento 
nos postos fronteiriços e nos centros de 
acolhimento; e a finalizar os detalhes num 
memorando de entendimento (MOU) assinado 
com o MS, incluindo o plano de trabalho 
para a aquisição de vacinas, campanhas de 
imunização, cuidados de recém-nascidos e a 
hospitalização de crianças. A UNICEF iniciou 
um processo de aquisição de 50 000 doses de 
vacinas para a poliomielite, e 5 000 doses de 
adulto e 5 000 doses pediátricas da vacina de 
Hepatite A, conforme o pedido do MS.

A 12 de abril, a UNICEF cedeu mais de cinco 
ambulâncias a hospitais pediátricos, em Lviv, na 
Ucrânia. Outras 10 ambulâncias chegarão em 
breve aos hospitais pediátricos e maternidades de 
Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhya, 
Mykolayiv e Chernivtsi.
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Em toda a Europa, a UNICEF possui sistemas para aquisição de 
vacinas, kits de saúde de emergência, medicamentos e equipamentos 
médicos. Também estabelecemos e desenvolvemos parcerias para 
apoiar o aconselhamento às famílias refugiadas em questões de 
saúde e nutrição.

 

OBJETIVO: 

2 341 200 CRIANÇAS E MULHERES 
COM ACESSO AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE EM INSTALAÇÕES 
APOIADAS PELA UNICEF.
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RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE SAÚDE E NUTRIÇÃO

EXEMPLOS DE ATIVIDADES-CHAVE DE SAÚDE 
E NUTRIÇÃO NA UCRÂNIA (NÃO EXAUSTIVO)1 INDICADORES META DA UNICEF

FINANCIAMENTO 
NECESSÁRIO

Apoio na integração de serviços de 
cuidados primários comunitários 
através da abordagem Point of Care 
(balcão único), com acesso a serviços 
básicos de saúde, imunização, apoio 
mental e psicossocial, VIH e nutrição.

Número de crianças e mulheres com 
acesso a cuidados primários de saúde 
em instalações apoiadas pela UNICEF.

1 500 000 475 000€

Distribuição de suplementos de ferro e 
ácido fólico para gestantes.

Número de mulheres grávidas e 
lactantes a receber ferro e ácido fólico 
através  de intervenções específicas 
de nutrição ou de serviços de saúde 
relevantes.

161 250 520 000€

Estabelecer equipas móveis, baseadas 
nas unidades de saúde e ONGs, como 
serviços de saúde comunitários de 
modo a alcançar áreas mais difíceis ou 
facultar resposta imediata a pessoas 
em abrigos e campos.

Número de unidades de saúde que 
recebem apoio da UNICEF para 
manter serviços essenciais de saúde 
materna, neonatal e infantil.

50 950 000€

Fornecer bens médicos aos 
deslocados internos e residentes 
locais por meio de equipas móveis.

Número de pessoas alcançadas pelos 
serviços essenciais de saúde através 
de equipas móveis.

500 000 475 000€

Fornecer e garantir a aquisição efetiva 
de medicamentos antirretrovirais e de 
bens relacionados com a VIH.

Número de crianças e adolescentes 
que vivem com VIH e recebem terapia 
antirretroviral.

1805 5 700 000€

As crianças e famílias têm acesso a 
materiais informativos, mensagens 
sobre violência de género e violência 
contra crianças, envolvimento 
comunitário e digital, incluindo 
serviços de proteção online.

Número de raparigas, rapazes, 
homens e mulheres que recebem 
informação sobre violência de 
género e violência contra crianças, 
conscientes das medidas de mitigação 
de risco.

500 000 19 000 000€

Fornecer serviços e bens vitais, 
especializados e centrados nos 
sobreviventes e na violência de 
género, de acordo com os serviços 
de apoio psicossocial, presenciais e 
à distância, das Normas Mínimas das 
Interagências VBG (Violência Baseada 
no Género).

Número de mulheres, raparigas e 
rapazes que acedem a intervenções 
de resposta à violência de género e à 
violência contra crianças.

100 000 3 800 000€

1 Nota: Esta é uma lista exemplificativa de atividades-chave.
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RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE SAÚDE E NUTRIÇÃO

EXEMPLOS DE ATIVIDADES-CHAVE EM PAÍSES VIZINHOS INDICADORES PAÍS META DA UNICEF
FINANCIAMENTO 

NECESSÁRIO

As crianças e as mulheres recebem as vacinações 
de rotina e suplementares.

// Reforço de aquisição de artigos, incluindo 
vacinas, se necessário, para prevenção e 
controlo de surtos, prevenção e controle 
de infeções, comunicação de risco e 
envolvimento comunitário.
// Implementação de campanhas de 
mobilização e acompanhamento.

NÚMERO DE 
MULHERES E 

CRIANÇAS

Polónia 800 000 288 761 900 €

Hungria: 100 000 237 250 €

Moldávia: 30 000 14 264 300 €

República 
Checa

50 000 2 846 970 €

As crianças e os adolescentes acedem, de forma 
segura e equitativa, a serviços de saúde infantil e 
de salvamento de grande impacto.

// Treino, a pedido, para profissionais de 
saúde que trabalham com aconselhamento 
de trauma pediátrico.
// Assistência técnica aos ministérios, 
profissionais de saúde e assistência social, 
em cuidados integrados para crianças 
refugiadas com deficiência.

NÚMERO DE 
MULHERES E 

CRIANÇAS

Polónia 100 000 950 000 €

Eslováquia 10 000 475 000 €

Hungria 10 000 380 000 €

Roménia 50 000 380 000 €

Moldávia 30 000 190 000 €

República 
Checa

100 000 237 000 €

Populações afetadas e em risco têm acesso 
atempadamente a informação e a intervenções 
culturalmente adequadas, sensíveis ao género 
e à idade, para melhorar as práticas de saúde 
preventivas e curativas.

// Facilitação de atividades de grupo para 
a saúde mental e bem-estar de crianças e 
adolescentes.
// Apoio à integração de mulheres e crianças 
vulneráveis e marginalizadas nos sistemas 
nacionais de apoio à saúde.

NÚMERO DE 
MULHERES E 

CRIANÇAS

Polónia 500 000 237 000 €

Eslováquia 100 000 237 000 €

Hungria 350 000 356 000 €

Roménia 500 000 190 000€ 

Moldávia 30 000 104 000 €

República 
Checa

300 000 665 000 €

Os sistemas de monitorização e informação 
para a nutrição, incluindo avaliações 
nutricionais, fornecem dados e provas 
atempadas e de qualidade para orientar 
políticas, estratégias, programas e defesas.

// Criação de espaços para aconselhamento 
e encaminhamento de mães e bebés.
// Reforço dos parceiros para aumentar 
a capacidade de alimentação de bebés e 
crianças pequenas.
// Apoio à provisão de suplementos de 
micronutrientes e refeições quentes nas 
escolas.

NÚMERO DE 
MULHERES E 

CRIANÇAS

Polónia 75 000 1 188 000 €

Hungria 10 000 461 000 €

Moldávia 10 000 237 000 €
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RESUMO DAS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO EUR €

RESPOSTA NA UCRÂNIA (ATÉ AGOSTO DE 2022)

Nutrição 12 200 000€

Saúde 67 400 000€

RESPOSTA EM PAÍSES VIZINHOS (ATÉ DEZEMBRO DE 2022)

Nutrição na Polónia 5 500 000€

Saúde 24 900 000€

TOTAL 110 000 000€

NECESSIDADES URGENTES DE FINANCIAMENTO

A UNICEF fez uma revisão ao seu apelo original de cerca de 262 milhões de euros, alterando o valor para 902 
milhões de euros, com o propósito de apoiar todo o trabalho que fazemos para alcançar crianças e famílias afetadas 
pela guerra na Ucrânia. 

A guerra na Ucrânia é uma crise altamente complexa e que se tem desenvolvido rapidamente, com as necessidades 
humanitárias a aumentar a cada hora que passa. Reconhecemos e agradecemos os generosos donativos de cada um 
dos nossos doadores do setor privado, que apoiam a nossa resposta na Ucrânia. Todos os investimentos são bem-
vindos, pois a UNICEF trabalha de forma incansável para dar assistência às crianças e às suas famílias, agora e nas 
semanas e meses vindouros.

NO ENTANTO, PEDIMOS AOS NOSSOS PARCEIROS PARA INVESTIREM DA FORMA MAIS FLEXÍVEL POSSÍVEL, PARA QUE A 

UNICEF E OS SEUS PARCEIROS NACIONAIS POSSAM RESPONDER DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ ONDE AS NECESSIDADES SÃO 

MAIORES E APOIAR O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO, ASSIM QUE A SITUAÇÃO O PERMITIR.

«A UNICEF e os nossos parceiros continuarão a fazer todos os possíveis para 
apoiar as crianças e as famílias da Ucrânia. Mas o que mais precisam, acima de 
tudo, é que a guerra termine.»

Catherine Russel, Diretora Executiva da UNICEF
Diretora Regional da UNICEF para a Europa e a Ásia Central




