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PREFÁCIO
O Governo de Moçambique através do Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano no Programa Quinquenal do Governo 2015-19, tem plasmado o objectivo
estratégico de “promover um Sistema Educativo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição
das competências requeridas ao nível do conhecimento, habilidades, gestão e atitudes que
respondam às necessidades de desenvolvimento humano do povo moçambicano”.
Para materialização deste objectivo, o Sector de Educação inscreveu no Plano Estratégico
da Educação (PEE 2012-16/19) os objectivos, prioridades e as principais acções que
visam o desenvolvimento socioeconómico e o combate à pobreza no país. O PEE guia a
programação anual, o exercício de orçamentação e a monitoria das intervenções chave
visando a construção progressiva de um sistema de educação justo, inclusivo, eficaz,
eficiente onde os alunos adquirem os conhecimentos, atitudes e habilidades para a
construção e desenvolvimento da cidadania moçambicana rica do seu mais variado mosaico
cultural.
Para a componente de desenvolvimento humano, o Sector da Educação elegeu como áreas
prioritárias de acção, a Nutrição e Saúde Escolar como um referencial importante para
melhorar a retenção das crianças nas escolas, contribuir para a melhoria do rendimento
escolar e combater significativamente o absentismo dos alunos e alunas nas escolas,
particularmente, nos períodos em que o país é assolado pelos desastres naturais como a
seca, a estiagem, as cheias e ciclones.
As acções de nutrição e saúde escolar consistem na aquisição dos alimentos localmente
produzidos pelos camponeses, atribuição de uma refeição variada e nutritiva às crianças
no ensino primário, vacinação e desparasitação das crianças e jovens, educação alimentar
e nutricional, produção agropecuária, promoção de práticas saudáveis de higiene,
saneamento do meio e desporto aos alunos e a comunidade através dos conselhos de
escola.
De notar que o trabalho de nutrição e saúde escolar ao nível das escolas e comunitário
é realizado de forma integrada entre as equipas da educação, agricultura e saúde,
contribuindo, desse modo, para a obtenção de ganhos em saúde, produção e a geração
de renda resultante da venda dos produtos localmente produzidos (ex. cebola, tomate,
cenoura, cereais, alho entre outros) e a médio e longo prazo contribuindo para o
desenvolvimento dos moçambicanos.
O Manual Abecedário da Saúde, é um valioso contributo para o desenvolvimento do
sistema educativo e apoiará os alunos, alunas, professores, pais, encarregados de educação
e líderes comunitários a melhorarem os níveis de produção, o uso dos alimentos, a
aquisição de alimentos nutricionalmente e culturalmente aceitáveis, fornecendo dietas ricas
para os alunos e alunas nas escolas e no ensinamento de matérias e boas práticas de saúde
escolar vitais para o desenvolvimento saudável e sustentável do povo moçambicano.
Juntos contruímos a Educação e o Desenvolvimento Humano do nosso País.
Conceita Ernesto Xavier Sortane
Ministra de Educação e Desenvolvimento Humano

O Governo da República de Moçambique e o Ministério
da Saúde colocam a desnutrição como uma das grandes
ameaças à saúde pública, pelo facto de o seu impacto nas
crianças contribuir sobremaneira para comprometer o seu
desenvolvimento intelectual, físico e psicomotor.
O foco nas crianças, por sinal as flores que nunca
murcham, deve-se ao facto de serem o viveiro de uma
nação que se pretende próspera e com um futuro
promissor. A nossa parceria com a Universidade Lúrio, para
operacionalização do Curso de Nutrição, na Faculdade de
Ciências de Saúde, desde 2012, encerra um capítulo longo
de esforços tendentes
à promoção da saúde como uma estratégia de redução do
peso das doenças nas nossas comunidades.
O Abecedário da Saúde constitui um grande contributo
para o aumento do conhecimento das crianças, isto é, para
as mulheres e homens de amanhã. Nele encontraremos
muitos conceitos e definições práticas, que ajudarão as
crianças a entender melhor que comportamentos adoptar
em relação ao meio ambiente e aos cuidados pessoais de
higiene, assim como a importância de alguns alimentos, de
modo a crescerem fortes e sadias.
Vale a pena enfatizar a importância destes temas para a
vida da criança. Sem um bom conhecimento das bases
para uma boa saúde, dificilmente a mesma poderá ser
atingida e mantida. A falta de uma boa saúde prejudica o
processo de aprendizagem, com consequências negativas
para o desenvolvimento harmonioso, tanto individual
como colectivo.
No entanto, o presente manual pretende contribuir
não só para aumentar o conhecimento, mas também,
e principalmente, para transformar a vida das crianças
de hoje, e, por seu intermédio, a vida da família e da
comunidade onde as crianças estão inseridas.
Esta transformação faz parte da política do Governo de
Moçambique, a qual, através dos Programas de Saúde
Escolar e de Promoção da Saúde, leva aos estudantes do
ensino primário e secundário do nosso País as ferramentas
necessárias para que estes se mantenham saudáveis
ao longo da sua vida, participando activamente na luta
contra as doenças transmissíveis e não transmissíveis que
afectam as nossas comunidades. Por último, esperamos
que este manual sirva para aumentar nas crianças o gosto
pela leitura de assuntos com impacto positivo na sua vida
diária.

Promover um Abecedário da Saúde
para a escola primária e secundária
foi a maneira que encontramos de
oferecer um modesto mas significativo
contributo para o desenvolvimento
do nosso país. É através da educação
que contribuímos para o combate à
malnutrição, a prevenção de doenças
de curto, médio e longo prazo e para
a mudança de comportamentos com
o objectivo de melhorar a saúde da
nossa população, favorecendo bons
comportamentos e hábitos de higiene
na criança.

Nazira Vali Abdula
Médica Pediatra
Ministra da Saúde

Francisco Noa
Reitor da Universidade Lúrio

A Universidade Lúrio, através do
Curso de Nutrição, da Faculdade
de Ciências de Saúde, forma desde
2012 nutricionistas, actores fortes e
comprometidos na promoção e luta
contra a malnutrição. Campanhas nas
comunidades no norte de Moçambique
e feiras da saúde ajudam na divulgação
de informação.
Deixamos aos professores das escolas
espaço, durante o ano lectivo, para
acrescentarem palavras ao vocabulário
de crianças e adolescentes, para cada
letra, de acordo com a selecção feita
pelos autores deste manual, sendo
este o desafio que aqui se propõe.
O Abecedário da Saúde é o
resultado conjunto do trabalho de
docentes da nossa Universidade,
do artista emérito de Nampula,
Justino Cardoso, da Associação
Nairucu Artes e do Ministério da
Saúde. Saúdo e agradeço, por um
lado, a solidariedade, o empenho
e a perseverança das pessoas
que lançaram a iniciativa e, por
outro, a contribuição valiosa dos
patrocinadores. É a todos eles que se
deve o mérito da realização do livro.
Votos de maior sucesso!

Hoje já é o amanhã de ontem
Giorgio Ciacci 1
A velocidade com que vivemos no mundo
contemporâneo tem modificado o nosso modo
de vida, incluindo os actos quotidianos, mais
essenciais e mais simples. Refiro-me, sobretudo
à alimentação e a tudo o que ela pode expressar.
Alimentarmo-nos não é unicamente nutrir-nos.
Actualmente, consideramos a refeição como
um intervalo entre uma série de actividades que
ocupam o nosso dia-a-dia, continuando muitas
vezes a trabalhar ou a desempenhar outras tarefas
no horário destinado às refeições. Também no seio
familiar o acto de comer e de confeccionar e de
consumir os alimentos se alterou. A cozinha usada
por um período prolongado representa um espaço
de passagem exíguo para confeccionar e onde, por
norma, existe um televisor sempre presente.
Deste modo, a confecção alimentar tem perdido
notoriedade e assim torna-se difícil abordar os
alimentos de acordo com processos de prazer e
de sensibilização. A consequência é um aumento
acentuado das doenças relacionadas com o estilo
de vida, sobretudo da obesidade nos adultos e nas
crianças.
Território, tradições, gastronomia, descobertas,
histórias, sentidos, emoções, convívio, amizade e
muito mais, podem ser encontrados quando se
compartilha um prato. Iniciar, desde a infância,
um bom relacionamento com os alimentos
permite desenvolver uma série de habilidades
positivas para outras actividades, nomeadamente,
prevenção, higiene, movimento, meio ambiente e
relacionamento com os outros. Então, quando me
foi pedido para fazer a introdução deste livro
aceitei com prazer. Em lugar nenhum do mundo
se pode ignorar este tópico, que necessita de
ser tratado de acordo com as especificidades e
características de cada país. Eu tenho apreciado
com prazer como este livro enfatizou a importância
da variedade na dieta, a ingestão recomendada
de frutas e legumes, e não a quantidade do que é
consumido.

O Abecedário ilustrado habilmente pelo artista
moçambicano Justino Cardoso é a coroação
de anos de compromisso de docentes do
Departamento de Nutrição da Universidade
Lúrio e é um instrumento útil de informação e de
conhecimento dos alimentos.
Precisamos, na minha opinião, de “voltar” a
encontrar o equilíbrio certo entre a tradição e
a inovação na maneira de nos alimentarmos. A
alimentação é a nossa fonte de energia, prazer,
satisfação, mas pode transformar-se num
potencial inimigo se não for usada com
consciência. Assim, a história de cada prato
é ligada ao território em que os ingredientes
(animais ou plantas) foram produzidos, continua
na distribuição (pequena ou larga escala),
seguindo-se depois na selecção e transformação
“da cozinha para a mesa”, sendo finalmente
compartilhada com os outros.
A meta é atingir o máximo possível de uma dieta
sustentável, ou seja, uma rede complexa de
factores nutricionais, económicos, ambientais,
sociais e culturais que afectam toda a cadeia
de abastecimento, em que os agricultores e os
consumidores são apenas duas peças do quebracabeças. Dietas sustentáveis contribuem para a
protecção e para o respeito da biodiversidade e
dos ecossistemas, e sendo culturalmente aceites,
economicamente justas e acessíveis, adequadas,
seguras e nutricionalmente equilibradas
contribuem para optimizar simultaneamente os
recursos naturais e humanos.
A alimentação é “nossa amiga”, “companheira
de viagem na nossa vida” e, como qualquer
amigo, é digna de ser amada e respeitada.

1) Giorgio Ciacci é um médico endocrinologista activo, e fundador na província de Siena de ELEA, de uma ONG com a finalidade de prevenir e tratar a doença
com uma alimentação correcta.
Ele é o autor do livro”Buono come a mensa (Tão bom como na cantina)”, em que toma por exemplo, o refeitório da escola como um lugar de alimentação a
revisitar, como oportunidade de novas ideias com a vantagem de confirmar ou alterar atitudes das crianças em relação aos alimentos, contribuindo inclusivamente
para a redução do desperdício generalizado dos mesmos.
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Oo
Ozono
O ozono é uma camada da estratosfera que nos
protege dos raios solares que podem danificar a
nossa pele. As indústrias que lançam muitos gases
e fumos para a atmosfera, destroem esta
camada e prejudicam a nossa saúde. O aumento
da penetração dos raios ultravioleta pode causar o
aumento de cancro de pele.

Olapa
O fruto do embondeiro é muito rico em vitaminas,
minerais e fibras. Possui importante quantidade de
cálcio e de vitamina C. O sumo feito a partir da olapa
é uma bebida refrescante e saúdavel.

Óleo
Muitas sementes e alguns frutos podem ser
transformados em óleos vegetais bons para
cozinhar. Os melhores para a saúde são o azeite, o
óleo de girassol e o de amendoim. Contudo, estes
não devem ser submetidos a temperaturas muito
altas pois degradam-se e produzem compostos
prejudiciais à saúde. Quando o óleo se torna
escuro, deixa de ser bom para consumir.

Ovo
É um alimento completo, pois a sua proteína é de
elevado valor biológico. O ovo de galinha é o mais
consumido na nossa alimentação e deve consumir-se
cozido em vez de frito. A gema é rica em gordura e
micronutrientes e a clara é rica em proteína. Os ovos
podem estar contaminados com salmonela gerando
intoxicações alimentares por falta de higiene, má
manipulação e armazenamento. Para reduzir o risco
de intoxicação alimentar, os ovos devem estar muito
bem cozinhados antes de os ingerirmos.
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Plástico
Deitar plástico para o mar tem efeitos devastadores
para a vida marinha, porque os peixes e as aves
confundem o plástico com comida e ingerem-nos,
prejudicando a sua vida. Não se deve deitar lixo para
o mar, rios, riachos, ribeiras, lagos e outros. Deve
colocar-se sempre o lixo nos locais próprios.

p
P

Pêra
abacate

A pêra abacate é considerada um fruto rico em
gorduras saudáveis que são benéficas para o bom
funcionamento do cérebro e do coração. Pode ser
consumida em saladas e, como sobremesa, regada
com sumo de limão.

Peixe fresco
Moçambique possui cerca de 2800 km de costa
marítima com uma enorme variedade de peixes. O
peixe é muito rico em proteínas, zinco, selénio e
ácidos gordos essenciais importantes para o bom
crescimento físico e desenvolvimento intelectual.

Piolho
O piolho é um parasita que normalmente se aloja
na cabeça, sobretudo quando estamos em meios ou
em contacto com pessoas portadoras de piolhos. Os
piolhos alojam-se preferencialmente quando a higiene
corporal é deficiente e produzem muitos ovos, as
lêndeas, que ficam na cabeça, originado mais piolhos
que provocam muita comichão e feridas.
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Qq

QuantiDade
Conjunto de seres ou de coisas contadas. Por
exemplo, quando dizemos “1 quilograma de
cenouras” ou “2 mangas”, estamos a referir-nos
à quantidade destes alimentos. Quantidade é
diferente de qualidade. Todos os alimentos têm
qualidades, mas só se forem ingeridos nas
quantidades certas.

Quiabo
É um alimento natural de origem africana. É um
alimento rico em fibra e por isso faz muito bem à
saúde de crianças e adultos. O quiabo fica muito
saboroso em guisados.

Quintal
Pátio ou lugar próximo de casa. Um quintal
serve para ter uma horta e para ser um espaço
agradável, onde temos árvores que dão frutos
e sombras. O quintal faz parte do nosso meio
envolvente, pelo que devemos mantê-lo sempre
varrido, limpo e livre de lixo.
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Rio
Os rios são fontes de água que possuem muitos
peixes que podem ser usados na alimentação. Ao
colocar o lixo e dejectos no rio, pode matar-se os
peixes e prejudicar a saúde. Não se deve deitar lixo
nos rios para assim se evitarem doenças e infecções.

Rr
Rato
O rato é um animal roedor e mamífero com grande
capacidade de adaptação ao ambiente. Os ratos
possuem hábitos nocturnos, vivem em esgotos e
também em ambientes humanos, podendo destruir
plantações e infestar armazéns onde se guardam os
cereais. O rato do mato é uma espécie importante
para a cadeia alimentar de grandes aves. As fezes, a
urina e a mordedura do rato provocam doenças
(salmonelose, febre tifóide, leptospirose) que podem
levar à morte.

Refresco
Os refrescos são muito saborosos. No entanto, não
são bons para a saúde porque contêm muito açúcar
e ingredientes ultraprocessados. Deve-se evitar
beber refresco. As bebidas mais saudáveis são a
água e os sumos de fruta naturais.

Ruído
O ruído é um som alto, indesejado e que nos
perturba. Quando é demasiado alto e por repetidas
vezes pode provocar-nos surdez. Evitar estar próximo
de zonas com muito ruído.
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Sarna
A sarna é uma doença de pele, contagiosa e que
provoca muita comichão. É fácil de tratar se for
diagnosticada numa unidade de saúde.

Soja
A soja é uma leguminosa rica em proteínas. Existem
muitos derivados da soja, como o óleo de soja, a
bebida de soja e o tofu. A soja é um bom alimento,
mas deve ser consumido com moderação.

Saúde

Siri-Siri

Estado de bem-estar físico, mental e psicológico.
Saúde não significa apenas a ausência de
doença. Ter saúde é uma ferramenta para a vida
e não um objectivo de vida.

É uma alga tipicamente utilizada no norte de
Moçambique para fazer um saboroso prato tradicional
chamado “matapa”. As algas são muito ricas em
minerais como o cálcio e o iodo, que tanta falta fazem
ao organismo humano. Os alimentos naturais e locais
devem ser privilegiados, pois protegem a nossa saúde e
o meio ambiente (não têm que ser transportados por
navios, aviões ou camiões para serem consumidos numa
parte diferente do mundo).
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Tt

Tabaco
É um produto de folhas de uma planta que se
pode fumar como cigarro ou de outras formas.
O fumo é perigoso para a saúde aumentando a
predisposição para doenças como o cancro
do pulmão e o enfarte do miocárdio, devido ao
endurecimento das artérias. Pessoas expostas
ao fumo passivo têm também risco de doenças.

Terra

Ténia

Moçambique fica no continente africano, no planeta
Terra. Este planeta é o único planeta habitável para
os seres humanos e por isso deve ser protegido
e bem cuidado. Assim, todos devem garantir que
é um sítio limpo, cuidado, onde há respeito pelos
outros para que todos se sintam bem e felizes!

A ténia é um parasita que se aloja no intestino
e que provoca emagrecimento, pois absorve os
nutrientes que se obtêm através dos alimentos.
Para evitar que uma ténia se desenvolva no
nosso organismo, nunca se deve comer carne
(de porco e de vaca) mal passada.

Tinha

Tuberculose
É uma doença provocada por uma bactéria que se
transmite pelo ar, a partir de pessoas que têm a
doença, através da tosse. Esta doença tem tratamento
que deve ser cumprido na totalidade. Quando não o
é, pode desenvolver-se tuberculose multirresistente.

A tinha é uma doença provocada por um fungo e
que causa manchas brancas na pele e na cabeça.
Normalmente são os gatos e outros animais que
transmitem este fungo. A tinha tem tratamento pelo
que ao mínimo sinal deve-se ir ao posto de saúde
mais próximo.
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Uu
Urticária
A urticária, mais conhecida por “comichão” pode
ser provocada por uma alergia a um alimento.
Os alimentos mais frequentemente associados a
alergias são os mariscos, alguns peixes, queijo,
chocolate e algumas frutas como morango e
pêssego. Caso sinta comichão ou urticária após
ingerir algum destes alimentos ou outro que não
se consuma com muita frequência, deve-se ir o
mais rapidamente possível a uma Unidade
Sanitária, para que, caso seja uma alergia alimentar
o médico possa prescrever tratamento.

Ultra Violeta
A radiação ultravioleta, conhecida como UV, faz parte
da luz solar que atinge o nosso planeta e é essencial
para a preservação do calor e a existência da vida.
No entanto, há que tomar algumas precauções para
evitar queimaduras solares resultantes da exposição
excessiva à luz solar, nomeadamente, evitar andar
ao sol nas horas de maior calor, usar chapéu e usar
roupas claras e que cubram uma grande parte do
corpo, principalmente nas crianças.

Utilização
A utilização que é dada aos alimentos deve ser a
mais adequada para que se possam aproveitar todos
os seus nutrientes que são essenciais e importantes
para a manutenção de um bom estado de saúde. Por
exemplo, as frutas, é importante que se consumam
frescas e na sua época para que se possam aproveitar
todas as vitaminas e minerais que elas contêm.
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Vacina
As vacinas são substâncias derivadas de
microorganismos, chamadas de antigénios que, ao
serem introduzidas no organismo humano, induzem
uma resposta do sistema imunológico, levando à
produção de anticorpos, que proporcionam protecção
para aquela doença. As vacinas protegem de doenças
muito graves e que podem colocar a vida das
crianças e até dos adultos em risco, por isso é muito
importante que todas as crianças tomem todas as
vacinas que estão previstas no Sistema Nacional de
Saúde dentro dos prazos definidos.

Vv
Violência

A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 54
artigos e cada um deles explica cada um dos direitos
da criança. O Artigo 19 refere-se ao Direito de
“Protecção contra todo tipo de violência”. Segundo
este artigo, o Governo deve tomar as medidas
necessárias para proteger todas as crianças contra
qualquer forma de violência, abuso, abandono,
tratamento negligente, maus tratos ou exploração. Em
Moçambique existem os Gabinetes de Atendimento à
Família e Menor Vítimas de Violência Doméstica que
prestam apoio nestas situações.

VIH (ou HIV)

Visão
A visão, sendo um dos cinco sentidos, deve ser
preservada e mantida o mais saudável possível.
Para isso é importante incluir-se alimentos ricos em
vitamina A na alimentação, para evitar carência desta
vitamina que é muito importante para a saúde da
visão. São alimentos fornecedores de vitamina A, a
cenoura, a batata-doce de polpa alaranjada, manga,
abóbora e vísceras de animais.

O VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) é um
vírus que ataca e destrói o sistema imunitário do
organismo, ou seja, destrói os mecanismos de
defesa que protegem das doenças. Este vírus pode
transmitir-se através do sangue, das relações sexuais
e das secreções sexuais e de mãe para filho, durante
a gravidez, no parto ou no aleitamento. Para evitar
contrair o vírus, todos os objectos que contenham
sangue não podem ser partilhados, como é o caso
de agulhas, seringas, lâminas de barbear, escovas de
dentes, piercings, instrumentos de tatuagem e de
furar orelhas e utensílios de manicura ou pedicura.
Para evitar o contágio com o VIH através de relações
sexuais, é importante usar SEMPRE o preservativo,
durante todo o contacto sexual. Basta uma relação
sexual não protegida para que se possa ser infectado
e o preservativo (feminino ou masculino) é o
único método contraceptivo que protege contra a
transmissão do VIH.
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Ww
Wapeia
(cozinhar)
O acto de cozinhar permite tornar os alimentos
comestíveis e seguros porque, ao cozinhá-los, facilitase a sua digestibilidade e os microorganismos que
estão nos alimentos e que podem ser prejudiciais à
saúde, são eliminados. É importante cozinhar muito
bem os alimentos e manter sempre a higiene no
contacto com os alimentos, para evitar que depois de
cozinhados sejam contaminados, para isso é muito
importante lavar sempre as mãos antes de comer e
antes de mexer nos alimentos.

Wepa (tamarindo)
O tamarindo é um fruto tropical que contém
compostos com benefícios para a nossa saúde, como
vitaminas, minerais e fibras. O tamarindo é muito
saboroso quando está bem maduro.
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Xx
Xima
A xima de farinha de milho é um alimento muito
consumido em Moçambique e faz parte do grupo dos
“alimentos de base”. Para uma alimentação variada
é importante ingerir diferentes alimentos deste grupo,
como o pão, a batata, o inhame, e o milho em
maçaroca, por exemplo.

Xarope
O xarope deve ser tomado apenas quando receitado
por um médico e deve ser tomado seguindo
rigorosamente as suas instruções, nomeadamente,
dose, frequência e dias de toma. É muito importante
que se respeitem as indicações do médico, para que
o tratamento seja eficaz e não se criem resistências
aos medicamentos.

Xuari (tomate)
O tomate é um alimento rico num nutriente que
protege a pele da exposição aos raios solares, o
licopeno. É importante incluir o tomate na alimentação,
fresco, em saladas e também nos cozinhados.
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Zona
doença, estes medicamentos ajudam a cicatrização
O herpes zóster, vulgarmente conhecido por “zona”,
é uma infecção que se manifesta na pele por
reactivação do vírus que provoca a varicela. Após
a varicela o vírus fica inactivo nas células e embora
possa nunca se manifestar, por vezes, com o aumento
da idade ou por alguma fragilidade do sistema
imunitário, o vírus pode reactivar-se sob a forma
de “zona”. A doença trata-se com medicamentos
antivirais que são mais eficazes se iniciados nos
primeiros 3 dias após o aparecimento dae reduzem a
sensação de dor.

Yotha
(Comida)
A comida é essencial para a manutenção da
saúde, para que haja capacidade de estudar e
garantia de um crescimento e desenvolvimento
saudáveis. É muito importante comer todos os
dias e pelo menos três vezes por dia. O matabicho é a refeição mais importante do dia e, como
tal, deve-se comer sempre antes de sair de casa,
logo pela manhã. Quem não toma mata-bicho
tem menos capacidade de concentração e de
aprendizagem.

Zz
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