PORCOES DESIGUAIS
A erradicação da desnutrição e de outros
distúrbios nutricionais para todas as crianças

Toda criança tem direito a um futuro. A Save the Children atua
no Reino Unido e em outros países para que as crianças tenham
um início de vida saudável e a oportunidade de aprender e viver
com segurança. Fazemos todo o possível para que as crianças
tenham o que precisam todos os dias e em tempos de crise.

Agradecimentos
Este relatório foi redigido por Marie Rumsby e Katherine Richards. A nova pesquisa foi realizada por José
Manuel Roche, Dimitri Gugushvili e Alexis Le Nestour.
Gostaríamos de agradecer aos seguintes colaboradores do movimento Save the Children pelas suas
contribuições substanciais: Phoebe Corrigan, Róisín Hinds, Fran Roberts, Frances Mason, Sam Kennedy,
Hugh Bagnall-Oakley, Joana Alfaiate, Amanda Lenhardt, Sylvia Szabo, Giorgiana Rosa, Andrew Wainer,
Nicola Hypher, Davina Jeffery, Assumpta Ndumi, Lilly Schofield, Vanessa Self, Kjersti Koffeld, Cara Flowers,
Mihir Mankad, Leah Finnegan, George Graham e Mark Buttle.
Temos a satisfação de incluir casos específicos de países, que foram produzidos graças às contribuições e
à colaboração de colegas de todo o movimento Save the Children, dentre eles: John Kabongo, Caroline
Nenguke, Jorge Freyre, Michel Anglade, Angela Muriuki, Regina Mbochi, Hassan Abdille, Beatrice Otieno,
Solomon Bahiru, Olayinka Adekugbe, Matthew Tasker, Andrea Menefee, Tatak Ujiyat, Pallavi Dhakal, Peter
Oyloe, Bindu Gautam, Alice Atkins, Ramatu Jalloh, Tahrim Chaudhury, Taskin Rahman, Ngo Thi Ngoc Chau,
Inna Sacci, Abigail Beeson, Mot Sana, Chamindri Katuwawala, Victoria Ward, Maritza Lily Lovo,
Edith Rivera, Elizabeth Bocaletti, Beat Rohr, Rodríguez Solís, Blanca Xmucané e Jorge Rios.
Agradecemos aos colegas de todo o movimento Save the Children pelos comentários e pelas sugestões,
dentre eles: Richard Morgan, Jonathan Glennie, Annabel Fenn, Stephanie Bellack, Julia Schilling, Smita
Baruah, Karin Lapping, Catharina Bu e Alice Faye.
Também gostaríamos de agradecer a nossos revisores externos que prestaram orientações muito úteis:
Robert Chambers, Institute of Development Studies; Tanya Khara, DFID; Margret Vidar, Unidade de Direito
à Alimentação, FAO.
Agradecemos a Wenche Barth Eide e Asbjørn Eide por suas sugestões valiosas nas fases iniciais do
desenvolvimento do presente relatório, a Manuel Silva Santos e Marcello Perez da Universidade de Göttingen
e à Anthrologica pelas contribuições à pesquisa.

O nome de algumas crianças foi alterado para proteger a identidade.

Publicação de
Save the Children
1 St John’s Lane
Londres EC1M 4AR
Reino Unido
+44 (0)20 7012 6400
savethechildren.org.uk
Primeira edição 2016
© The Save the Children Fund 2016
The Save the Children Fund é uma instituição de caridade constituída na Inglaterra e no País de Gales
(213890) e na Escócia (SC039570). Empresa registrada nº 178159
Esta publicação está sujeita a direitos autorais, mas pode ser reproduzida para fins pedagógicos por
qualquer meio sem autorização prévia ou pagamento, mas não para fins lucrativos ou revenda. A cópia
para outros fins requer autorização prévia por escrito do editor e, possivelmente, o pagamento de
direitos autorais.
Capa: Marta, de 9 anos, e Blanca, de 1 ano, passam fome com frequência. O pai delas está
desempregado desde que a praga “ferrugem do cafeeiro” destruiu as lavouras de café da Guatemala.
(Foto: Ivy Lahon/Save the Children)
Diagramação: Grasshopper Design Company
Tradução: Débora Chobanian
Revisão: Mariane Morisawa

Sumário

Resumo executivo
A história em números

v
viii

Sinopse do relatório

x

Principais termos

xi

1 Introdução

1

Por que a exclusão tem importância?
Por que devemos abordar a desnutrição e outros distúrbios nutricionais?
Novas descobertas e histórico da pesquisa

2 Quem são as crianças desnutridas, onde elas vivem
e por que devemos abordar a exclusão para alcançá-las?
O quadro global de desnutrição: houve progresso, mas ele é muito lento e desigual
Como os países estão progredindo no enfrentamento da desnutrição?
Quais países obtiveram bons resultados no combate à desnutrição?
Quais países vêm enfrentando dificuldades?
Como a desigualdade e a exclusão afetam a desnutrição?
A loteria da infância: as sub-regiões dos países e as áreas urbanas e rurais
As oportunidades desiguais da desnutrição para pobres e ricos
As crianças de grupos excluídos correm o risco de ficar para trás
As projeções são motivo de preocupação

3 Por que as crianças ficam desnutridas?
Por que algumas pessoas estão mais vulneráveis aos distúrbios nutricionais?
Pobreza e renda
Desvantagem regional
Gênero
A desnutrição da mãe para a criança
Deficiência
Refugiados, crianças em migração e crianças em situação de conflito
Etnia		
Impulsionadores nacionais e globais da desnutrição

1
1
2

3
3
5
6
6
7
8
12
19
20
26
28
33
35
37
39
41
41
42
44

PORÇÕES DESIGUAIS

4 Como abordar a desnutrição e outros distúrbios nutricionais
de maneira inclusiva
Os compromissos de nutrição – eles são inclusivos?
Como trabalhar com uma abordagem inclusiva
		 4.1 A criança: abordando os impulsionadores imediatos dos distúrbios nutricionais
		 4.2 A família: abordando os impulsionadores subjacentes dos distúrbios nutricionais
		 4.3 Em nível nacional e global: impulsionadores básicos estruturais e institucionais
			
dos distúrbios nutricionais
		 4.4 Os princípios da criação de uma abordagem inclusiva

64
69

5 Conclusões e recomendações para os líderes mundiais

71

1. A superação da exclusão por meio de legislação, políticas e investimentos
2. A ruptura do ciclo intergeracional da desnutrição – enfoque em mães e adolescentes
3. A abordagem dos impulsionadores em grande escala da desnutrição
4. A adoção da abordagem de “não deixar ninguém para trás” – uma resposta adequada
		 englobando políticas e programas com base no contexto nacional
Os passos da Save the Children para a década de ação em nutrição – começando com
o segundo evento Nutrition for Growth (Nutrição para o crescimento)

71
72
73

Anexos

76

Anexo 1: Nota explicativa sobre a metodologia
Anexo 2: Metodologia para projetar as metas dos ODS 2.2 sobre a erradicação de todas
as formas de distúrbios nutricionais
Anexo 3: Os direitos humanos internacionais e o papel do Estado

Referências

iv

50
50
53
53
54

75
75

76
78
80
81

Resumo Executivo

A boa nutrição, ou seja, uma dieta saudável,
equilibrada e adequada, é uma questão
de vida ou morte. Também representa a
diferença entre sobreviver ou prosperar.
É essencial para desenvolver um sistema
imunológico saudável para proteger-se
contra doenças durante toda a vida. E é
fundamental para o desenvolvimento
inclusivo e sustentável de um país.
Mas o progresso na luta contra a desnutrição e
outros distúrbios nutricionais é muito lento. Milhões
de crianças não recebem nutrição adequada em
função do grupo social ao qual pertencem e do
lugar onde moram. Elas são discriminadas por sua
etnia ou deficiência física ou mental. São excluídas
devido à falta de renda dos pais ou após serem
despejadas de seus lares.
Este relatório conta a história dessas crianças
esquecidas. E define o que é necessário para garantir
que toda criança receba a nutrição necessária. Se
realmente quisermos criar um mundo onde não
haja nenhuma criança com distúrbios nutricionais,
devemos resolver os problemas causados pela
discriminação e exclusão que enfrentam.
A Save the Children lançou uma nova campanha
para ajudar a garantir que toda criança sobreviva
e prospere. Vamos trabalhar diretamente com
crianças excluídas, criando soluções inovadoras
e oferecendo programas de primeira classe.
Defenderemos o aumento dos recursos destinados
à nutrição. Questionaremos leis, normas e políticas
que permitiram a perpetuação dos distúrbios
nutricionais e da discriminação. E faremos campanha
com e para as crianças esquecidas do mundo.
A necessidade de ação nunca foi tão urgente. Nossa
nova pesquisa mostra que, apesar da existência de
um compromisso global para erradicar os distúrbios
nutricionais até 2030, seguindo as tendências atuais
haverá 129 milhões de crianças menores de 5 anos
sofrendo de deficiência de crescimento no mundo
até 2030. E, se não houver uma mudança dramática,
dentro de 100 anos ainda haverá milhões de
crianças desnutridas no mundo.

DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS –
PROGRESSO E PERSPECTIVAS
O mundo tem feito progressos no combate
à desnutrição. O número de crianças com
deficiência de crescimento (baixa estatura para a
idade) diminuiu em mais de um terço desde 1990.
Mas o progresso não vem sendo rápido o
suficiente. Anualmente, 3,1 milhões de crianças
morrem por causa da desnutrição. A desnutrição é
uma emergência global diária. Atualmente, cerca de
um quarto de todas as crianças menores de 5 anos
do mundo, ou seja, 159 milhões de crianças, têm
baixa estatura para sua idade.1 A falta de alimentos,
a saúde ruim ou ambientes insalubres fazem com que
essas crianças não tenham acesso aos nutrientes de
que precisam para atingir seu pleno potencial.
Sem uma metodologia dramaticamente
diferente, o mundo não cumprirá as metas
de nutrição. O mundo se comprometeu a reduzir
a deficiência de crescimento em 40% até 2025 e a
eliminar todas as formas de distúrbios nutricionais
até 2030. Mas, se continuarmos no ritmo atual,
isso simplesmente não acontecerá. A menos
que o mundo mude drasticamente seu curso, a
desnutrição prevalecerá.
Embora a redução de 30 milhões no número
de crianças desnutridas2 ao longo de 16 anos
represente um progresso significativo, ele
é inaceitavelmente lento. Ainda haverá
129 milhões de crianças com baixa estatura
para sua idade em 2030. Os países de baixa
renda serão responsáveis por mais de um quarto
desse fardo global.
Além disso, mesmo na virada do próximo século –
70 anos após o prazo de erradicação da desnutrição
– provavelmente ainda teremos 24 milhões de
crianças com deficiência de crescimento. Sem uma
mudança direcionada, o mundo vivenciará mais
um século de potencial perdido, prejudicando a
educação infantil, as oportunidades de vida, a renda
e a produtividade, com graves consequências para a
economia global.
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Em paralelo, o número de crianças com
sobrepeso vem aumentando. Há 41 milhões
de crianças menores de 5 anos com sobrepeso no
mundo, ou 10 milhões a mais em relação a duas
décadas atrás.3 Esta é uma tendência preocupante,
que aumentará a morbidade e a mortalidade e
trará consequências significativas para a economia
global. Ainda assim, é uma tendência que poderia e
deveria ser revertida.

QUAL VEM SENDO O NÍVEL DE
IGUALDADE DO PROGRESSO?
Há diferenças gritantes nas taxas de
desnutrição entre os países. Em 44 países em
desenvolvimento – de um total de 115 com dados
disponíveis –, 30% ou mais crianças sofrem de
deficiência de crescimento. Em três desses países –
Burundi, Eritreia e Timor-Leste –, mais da metade
das crianças apresentam baixa estatura para sua
idade, sendo que em 13 países o problema piorou
desde 2000.
Estima-se que, na maioria dos países em
desenvolvimento, levará muito mais tempo
para eliminar a desnutrição em grupos
de crianças excluídas do que entre os grupos
com melhor desempenho ou no restante do país,
representando a continuação da desigualdade no
progresso mundial existente desde 1990.4
Sabemos que é possível progredir. Mas o
progresso na área da nutrição vem falhando
na inclusão de todas as crianças. Gana, Peru
e a República do Congo tiveram uma redução
significativa na deficiência de crescimento nos
últimos anos. No entanto, exceto nas zonas
rurais de Gana, os grupos desfavorecidos desses
países não acompanharam os mais favorecidos,
aumentando a diferença entre os dois. O Peru,
especificamente, apresenta crescentes desigualdades
nas taxas de deficiência de crescimento (baixa
estatura para a idade) entre diferentes regiões,
entre zonas rurais e urbanas e entre grupos étnicos.

POR QUE ALGUMAS PESSOAS SÃO
MAIS VULNERÁVEIS À DESNUTRIÇÃO
DO QUE OUTRAS?
A discriminação e a exclusão vêm
contribuindo para criar essas desigualdades.
O local de residência da criança praticamente
determina o acesso a serviços, ensino e alimentos,
as práticas culturais e sociais, a renda familiar
vi

e, fundamentalmente, seus níveis de nutrição.
Nossos dados mostram que, em média, as crianças
que vivem em áreas rurais estão 1,37 vez mais
propensas a sofrer de deficiência de crescimento do
que as crianças de áreas urbanas. 5 Na realidade,
essas médias globais mascaram desigualdades ainda
maiores entre áreas rurais e urbanas.
A renda familiar exerce uma influência significativa
na nutrição infantil. Portanto, não é surpresa que
a quinta parte mais pobre de crianças apresente
maiores taxas de deficiência de crescimento (baixa
estatura para a idade) e de definhamento (baixo
peso para a altura) do que a quinta parcela mais
rica. Nas regiões e nos países em desenvolvimento,
as crianças provenientes de famílias que estão entre
os 20% mais pobres da população enfrentam o
dobro de probabilidade de morrer antes do quinto
aniversário do que as crianças de famílias que
representam a quinta parte mais rica.6
Um fator que agravou o problema da desnutrição
global foi o El Niño mais forte já registrado,
que provocou uma grande seca em 15 países,
afetando mais de 60 milhões de pessoas. Além
disso, a violência e a perseguição alimentaram a
pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra
Mundial, removendo as pessoas de suas casas e
dificultando seu acesso aos elementos essenciais
para a sobrevivência. Portanto, embora nunca tenha
havido tanto empenho mundial para combater a
desnutrição – com 57 países aderindo ao Movimento
SUN (Scaling Up Nutrition)7 e à meta global de
erradicar todas as formas de distúrbios nutricionais
até 2030 –, essas tendências globais aumentam a
urgência do problema.

COMO A EXCLUSÃO CONTRIBUI
PARA PIORAR A DESNUTRIÇÃO?
Os impulsionadores da desnutrição são bem
conhecidos. Eles incluem a ingestão alimentar e a
saúde da criança, a segurança alimentar do lar, as
práticas de cuidado, o ambiente sanitário mais amplo
onde as pessoas vivem, a pobreza, o contexto político
e fatores ambientais como a mudança climática.
Esses impulsionadores se intercalam e se sobrepõem,
agravando a exclusão de determinados grupos
de crianças. Por exemplo, crianças que vivem em
áreas remotas podem não ter acesso aos serviços
de saúde. Crianças deficientes que vivem nessas
áreas enfrentam ainda mais dificuldade de acessar
os serviços de que precisam, particularmente se
necessitarem de cuidados especializados.

Os países têm a obrigação vinculativa, consagrada
no direito internacional, de respeitar, proteger e
materializar o direito das crianças à sobrevivência.
A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU
obriga os países a fazerem todo o possível para
prevenir a mortalidade infantil. Para cumprir este
compromisso, os Estados-membros devem combater
a desnutrição. Mesmo assim, muitos países não têm
um quadro jurídico que promova a sobrevivência da
criança, e os que têm muitas vezes não conseguem
implementá-lo.8
Muitos governos aderiram a inúmeras metas de
nutrição global. Embora positivas, essas metas
geralmente são resultado de negociações políticas
em vez de cálculos com base nas tendências de
nutrição e no contexto no qual os países operam.
Portanto não é surpreendente que o mundo não
esteja cumprindo nenhuma das seis metas de nutrição
da Assembleia Mundial de Saúde. Se quisermos
ver progressos reais e equitativos, essas metas
globais devem ser traduzidas em objetivos
nacionais com recursos adequados e planos
que esquematizem como cada país alcançará
as metas para todos os grupos da sociedade.
O crescimento econômico pode contribuir para
melhorar a nutrição, sendo que, em países de baixa
renda, ele é visto como uma arma essencial na luta
contra a desnutrição.9 No entanto, há uma relação
complexa entre o crescimento econômico e a
nutrição, e o crescimento por si só não é suficiente
para combater a desnutrição. As políticas que levam
em conta o contexto específico do país também são
essenciais e necessitam de uma análise contextual
nacional para entender as causas imediatas e
subjacentes da desnutrição e como superá-las.
Os compromissos para abordar a desnutrição
devem começar com o imperativo moral e jurídico
do direito à alimentação e à nutrição para todos.
Os países que reconheceram legalmente o direito
à alimentação tendem a estar mais propensos
a implementar programas de nutrição infantil.10
Os valores de empoderamento, equidade,
universalidade e responsabilização devem estar no
centro dos esforços de redução da desnutrição.
As condições que podem contribuir para combater os
distúrbios nutricionais por meio de uma metodologia

multissetorial incluem: a proteção social sensível
à criança, o acesso universal à saúde, a melhoria
da provisão de água, saneamento e higiene, além
de ensino e aumento da resiliência, melhoria da
segurança alimentar e dos meios de subsistência.
É necessário ter uma década de ação para
erradicar a desnutrição.11 O segundo evento
Nutrition for Growth (Nutrição para o crescimento)
marca o momento de priorizar e investir na
erradicação da desnutrição até a última criança.
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COMO ACELERAR O PROGRESSO
PARA TODOS

A Save the Children recomenda que
os governos:
1. Façam uma análise contextual multissetorial
para entender:
• os impulsionadores nacionais e as tendências
da desnutrição
• quais políticas e práticas são mais eficientes
para abordar a desnutrição e outros
distúrbios alimentares
• quais são os grupos de pessoas mais
marginalizadas e vulneráveis à desnutrição,
bem como as barreiras que enfrentam.
2. Definam objetivos nacionais de nutrição,
alinhados aos objetivos globais, que incluam metas
específicas para todos os grupos da sociedade
com base em tendências e contextos nacionais.
3. Implementem políticas adequadas e planos para
alcançar esses objetivos para todos os grupos da
sociedade. Eles devem constituir a base de uma
estratégia que “não deixe ninguém para trás”,
garantindo a redução da desnutrição em todos
os grupos da sociedade.
4. Trabalhem com os setores relevantes e os
intervenientes – inclusive doadores, acadêmicos,
a sociedade civil e as empresas – durante o
processo de planejamento e de formulação de
políticas de combate aos distúrbios nutricionais,
desde a análise contextual e a concepção de
estratégias e políticas até a implementação, o
monitoramento e a avaliação.
5. Garantam a disponibilidade de recursos
financeiros. Todo governo deve investir na
nutrição da população. Além disso, os doadores
devem priorizar a nutrição como um fator de
criação e um marcador do desenvolvimento
sustentável.
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A história em números

Se continuarmos no mesmo caminho…
ainda haverá 129
em 2030

milhões de crianças com deficiência de crescimento

haverá 24 milhões de crianças com deficiência de crescimento no mundo
no início do próximo século

75 de 114 países não conseguirão reduzir a deficiência de crescimento em
40% até 2025
somente três países a mais erradicarão a deficiência de crescimento de agora
até 2030
na maioria dos países acredita-se que levará muito mais tempo para
que os grupos excluídos alcancem os objetivos do que os países como um todo ou
seus grupos com melhor desempenho.

Hoje há…
159 milhões de crianças com baixa estatura para sua idade – 24% de todas
as crianças

50 milhões de crianças com baixo peso para a altura (definhamento)
mais adultos obesos do que com baixo peso no mundo – pela primeira vez na
história da humanidade
mais de 1,9 bilhão de adultos – praticamente 30% da população mundial –
com sobrepeso ou obesidade.
viii

100 dos 115 países para os quais temos dados sobre as mudanças nas taxas
de crianças com baixa estatura para sua idade ao longo do tempo reduziram a
deficiência de crescimento

A HISTÓRIA EM NÚMEROS

Houve um certo progresso, mas ele não foi rápido ou
igualitário o suficiente…

a prevalência do definhamento (baixo peso para a altura) aumentou em mais
países do que a deficiência de crescimento (baixa estatura para a idade).
De 113 países, identificamos que em 38 a situação piorou

nenhum país de baixa renda faz parte da lista dos 10 países que reduziram a
deficiência de crescimento mais rapidamente

as crianças que vivem em áreas rurais estão 1,37 vez mais propensas a ter
baixa estatura para sua idade do que crianças que vivem em áreas urbanas (dentre
56 países com dados relevantes)

as crianças pertencentes às famílias incluídas nos 20% mais pobres da população
estão 2,26 vezes mais propensas a sofrer de deficiência de crescimento do
que as crianças mais ricas (em 56 países com dados relevantes)

os grupos étnicos com os piores índices de definhamento estão seis vezes
mais propensos a sofrer de definhamento do que os grupos étnicos com os
melhores índices.
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Sinopse do relatório

Neste relatório, analisamos como grupos de crianças são excluídos do
progresso no combate à desnutrição com base em seu gênero, etnia,
diferenças regionais dentro dos países, deficiência mental ou física,
grupo econômico ao qual pertencem ou por estarem em migração.
Na primeira parte, apresentamos a abordagem, a metodologia e a
nova pesquisa.
Na segunda parte, analisamos o problema – quais são os países e os
grupos de crianças mais distantes dos resultados em nutrição – e por
que essa exclusão deve ser resolvida.
Na terceira parte, exploramos os impulsionadores que fazem com que
algumas pessoas estejam vulneráveis à desnutrição e analisaremos
como os compromissos internacionais tentaram promover o progresso
inclusivo até agora.
Na quarta parte, sugerimos como os governos podem superar o
fardo da desnutrição de forma inclusiva e sustentável. Mostramos que
somente o crescimento econômico não é suficiente: é necessário ter
as políticas certas.
Na quinta parte, fazemos recomendações e apelos para os
líderes mundiais enfrentarem os impulsionadores da desnutrição e
da exclusão.

Este relatório faz parte da campanha Até a Última Criança da
Save the Children para combater a exclusão em uma nova era
de desenvolvimento.
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Principais termos

Janela de 1.000 dias

Sobrepeso e obesidade

O período de 1.000 dias é o tempo decorrido entre
a concepção e o segundo aniversário da criança.
A nutrição certa durante esse período crítico
pode ter um impacto profundo na capacidade de
desenvolvimento mental e físico da criança, de
aprendizado e da aliviação da pobreza. Ela também
define a saúde, a estabilidade e a prosperidade da
sociedade no longo prazo.1

Os termos sobrepeso e obesidade se referem à
pessoa que está muito pesada para sua altura. É
possível que essa pessoa tenha acumulação acima
do normal de gordura que prejudique a saúde. O
índice de massa corporal (IMC) é um índice simples
que mede a relação entre peso e altura, comumente
usado na classificação do sobrepeso e da obesidade
em adultos. O IMC superior ou igual a 25 indica
que a pessoa está acima do peso. O IMC superior
ou igual a 30 equivale a obesidade. 5 Esta forma de
distúrbio nutricional resulta do gasto de poucas
calorias em relação à quantidade consumida e
aumenta o risco de doenças não transmissíveis ao
longo da vida.6

Fome
A fome é a maneira como o corpo sinaliza que
está ficando sem comida e precisa se alimentar. A
fome prolongada pode levar à desnutrição, embora
seja apenas uma das muitas causas – outras são
diarreia, malária e HIV e AIDS.2
Distúrbios nutricionais
Distúrbios nutricionais é o termo amplo
normalmente usado como uma alternativa para a
subnutrição, mas tecnicamente refere-se também ao
sobrepeso e à obesidade. As pessoas têm distúrbios
nutricionais se a dieta consumida não fornecer as
calorias e a quantidade de proteína adequadas para
o crescimento e a manutenção do corpo, ou ainda
se forem incapazes de utilizar plenamente o alimento
que comem devido a uma doença (desnutrição). Elas
também têm distúrbios nutricionais se consumirem
calorias demais3 em comparação à quantidade
que gastam. A nutrição adequada significa ter um
equilíbrio entre os nutrientes consumidos, eliminados
e absorvidos pelo corpo.

Deficiência de crescimento
A deficiência de crescimento é o termo usado para
descrever uma criança que é baixa demais para
a idade. A deficiência de crescimento afeta o
aspecto físico e cognitivo da criança e é resultado
da desnutrição crônica ou recorrente. Os efeitos da
deficiência de crescimento geralmente duram a
vida inteira.7
Definhamento
O definhamento é o termo usado para descrever
uma criança que é muito magra para a altura. O
definhamento é o resultado da desnutrição aguda
ou súbita, na qual a criança não consome as
calorias suficientes vindas dos alimentos e enfrenta
o risco de morte imediata.8

Subalimentação
A subalimentação é definida como o resultado da
ingestão insuficiente de alimentos e de contrair
doenças infecciosas repetidamente. Inclui peso inferior
ao necessário para a idade, baixa estatura para a
idade (deficiência de crescimento), baixo peso para
a altura (definhamento) e deficiência de vitaminas e
minerais (desnutrição de micronutrientes).4
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Selim, 12 anos, saiu de sua casa em Bangladesh quando o irmão bateu nele e agora mora na rua.
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1 Introdução

O mundo tem feito progressos no combate
à desnutrição. O número de crianças com
baixa estatura diminuiu em mais de um
terço desde 1990. Mas o progresso não vem
sendo rápido ou inclusivo o suficiente.
Atualmente, o mundo está fora do curso para
cumprir as metas de nutrição, inclusive todas as seis
metas definidas na Assembleia Mundial de Saúde
(AMS) de 20121 que buscam melhorias na deficiência
de crescimento, anemia, definhamento, baixo peso
ao nascer, sobrepeso infantil e aleitamento materno
até 2025; e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), acordados recentemente e que
pretendem erradicar todas as formas de distúrbios
nutricionais até 2030.2 A discriminação – seja
intencional ou não – significa que o progresso não
vem beneficiando igualmente todas as crianças.
Alguns grupos de crianças vêm sendo excluídos,
deixando-as particularmente vulneráveis aos
distúrbios nutricionais e ao impacto que têm em
suas vidas.

POR QUE A EXCLUSÃO
TEM IMPORTÂNCIA?
A exclusão é uma clara violação dos direitos da
criança. A discriminação – tratar uma pessoa de
forma diferente em função de quem ela é ou de
onde se encontra – impede milhões de crianças de
receber o alimento, a saúde e a educação de que
precisam, deixando-as vulneráveis aos distúrbios
nutricionais e aos seus impactos. O impacto da
exclusão nas crianças pode ser grave, duradouro
e abrangente, principalmente por causa da
vulnerabilidade infantil e porque a infância é um
período crítico de desenvolvimento para a nutrição.3
Todos os principais instrumentos internacionais
de aplicação dos direitos humanos explicitamente
protegem os direitos de todos os grupos.4 O
princípio da igualdade e da não-discriminação está

no cerne dos direitos da criança. 5 A Convenção
sobre os Direitos da Criança (CDC), por exemplo,
abrange todas as crianças, independentemente de
raça, religião ou habilidades; independentemente do
que pensam ou dizem; independentemente do tipo
de família que têm. Não importa onde as crianças
vivem, que língua falam, a profissão dos seus pais,
se são meninos ou meninas ou usam outro tipo
de identificação de gênero, o tipo de cultura à
qual pertencem, se têm uma deficiência, ou ainda
se são ricas ou pobres. Nenhuma criança deve
ser tratada de forma injusta ou discriminada por
qualquer motivo.6

POR QUE DEVEMOS ABORDAR
A DESNUTRIÇÃO E OUTROS
DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS?
A nutrição adequada é uma questão de vida ou
morte. Representa a chance de sobreviver ou
prosperar. A nutrição adequada é essencial para
desenvolver um sistema imunológico saudável para
proteger-se contra doenças durante toda a vida.
Uma população bem nutrida e produtiva representa
a diferença entre o desenvolvimento e a estagnação
da economia de um país. A compreensão dos
impulsionadores da desnutrição e de como garantir
que cada criança receba e seja capaz de absorver
os nutrientes de que precisa é fundamental para o
desenvolvimento sustentável e inclusivo em todos
os lugares.
O imperativo moral de enfrentamento dos
distúrbios nutricionais é bem reconhecido. Na
verdade, pode-se presumir a existência de distúrbios
nutricionais como uma violação do direito humano
à alimentação.7 A nutrição é uma pré-condição para
o desenvolvimento sustentável, social, econômico
e humano, conforme estabelecido na Carta das
Nações Unidas, na Declaração Universal dos
Direitos Humanos e nas convenções internacionais
subsequentes de direitos humanos, inclusive a CDC.8
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A desnutrição tem consequências humanas e
econômicas graves e de longo prazo. A garantia de
que os nutrientes certos sejam recebidos e absorvidos
durante os primeiros 1.000 dias de vida – entre a
concepção e o segundo aniversário da criança –
pode ajudar a definir a saúde, a estabilidade e a
prosperidade dela e da sociedade em geral.9 Os
nutrientes fornecem os alicerces biológicos para
nossos órgãos, inclusive para o desenvolvimento
estrutural e funcional do cérebro.10 Quarenta e
cinco por cento das mortes de crianças menores de
5 anos estão associadas à desnutrição.11 Os efeitos
da desnutrição na estatura física, no desenvolvimento
cognitivo, no sistema imunológico e na capacidade de
fazer trabalho físico podem manter as crianças em
situação de pobreza e aprofundar a desigualdade.
As crianças que são pobres e desnutridas ganham
20% menos como adultos do que as crianças que
foram bem nutridas.12
Com um impacto de longo prazo na produtividade,
em alguns países a fome e a desnutrição podem
custar à economia 10% do Produto Interno Bruto
(PIB)13 e custam ao mundo até US$ 2,1 trilhões em
PIB global perdido.14 O investimento em nutrição
é um investimento inteligente – com um retorno
médio de US$ 16 para cada US$ 1 investido.15

NOVAS DESCOBERTAS
E HISTÓRICO DA PESQUISA
A realização de uma análise global sobre o
progresso da erradicação da desnutrição, com o
intuito de analisar além das médias nacionais e com
enfoque nos grupos excluídos de crianças, apresenta
vários desafios associados aos dados. Temos feito
grandes esforços para compilar as estatísticas
existentes e produzir dados adicionais, fornecendo
um diagnóstico global sobre a exclusão e analisando
as desigualdades nas oportunidades de vida entre os
grupos sociais e econômicos.
As provas e os resultados apresentados neste
relatório baseiam-se nas seguintes pesquisas (veja
o Anexo 1 para obter mais informações):
O BANCO DE DADOS SOBRE GRUPOS
E DESIGUALDADE (THE GROUPS-BASED
INEQUALITY DATABASE, GRID)
Neste relatório, usamos os dados disponíveis sobre
etnia, sub-regiões nacionais, zonas urbanas e rurais
e grupos econômicos do GRID, desenvolvidos pela
Save the Children, em colaboração com o Overseas
2

Development Institute. O GRID se fundamenta
no processamento de dados diretos obtidos por
meio do Programa de Pesquisas de Demografia e
Saúde (DHS), das Pesquisas por Agrupamento de
Indicadores Múltiplos (Multiple Indicator Cluster
Surveys – MICS) e de diversas fontes públicas
agregadas – do Grupo Interagências das Nações
Unidas para Estimativas sobre Mortalidade Infantil
(GIEM), da Organização Mundial da Saúde (OMS),
do UNICEF, do Banco Mundial e da Base de Dados
Mundial sobre Desigualdade na Educação.
PROJEÇÕES PARA 2025, 2030 E ALÉM
Em colaboração com pesquisadores da Universidade
de Göttingen, geramos uma série de projeções
em nível nacional e para todos os grupos sociais
e econômicos dentro de cada país. Fizemos uma
projeção das futuras taxas de deficiência de
crescimento, caso os países continuem seguindo
as políticas atuais, dividida por marcos: atingir a
meta da Assembleia Mundial de Saúde de redução
da desnutrição em 40% até 2025; atingir a meta
de nutrição dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) para eliminar a desnutrição até
2030; e projetar ainda mais adiante para estimar
em quanto tempo os países que não alcançarão as
metas conseguiriam cumpri-las. Ir além das médias
nacionais foi uma inovação importante das nossas
projeções. Desagregamos as projeções nacionais
para grupos sociais e econômicos dentro de cada
país para avaliar quais grupos estão correndo o
risco de ficar para trás.
ESTUDOS DE CASO
Este relatório também inclui informações de
quatorze estudos de caso, desenvolvidos pela
Save the Children, para ilustrar os vários aspectos
do relatório. Esses estudos de caso destacam meios
práticos de abordar os distúrbios nutricionais
de maneira inclusiva, empregando exemplos da
experiência de programas e dos beneficiários. Eles
destacam aprendizados ganhos durante o trabalho
desenvolvido em vários países com comunidades e
grupos excluídos. Este relatório inclui informações
de estudos de caso do Quênia, Nigéria, Zâmbia,
Mianmar, Indonésia, Nepal, Camboja, Sri Lanka,
Bangladesh, Vietnã, Serra Leoa, Brasil, Guatemala
e Honduras.

2 Quem são as crianças desnutridas,
onde elas vivem e por que devemos
abordar a exclusão para alcançá-las?
Neste capítulo, apresentamos o quadro
global dos distúrbios nutricionais.
Exploramos quais países obtiveram bons
resultados no combate aos distúrbios
nutricionais e quais enfrentaram
dificuldades. Em seguida, analisamos as
tendências nas desigualdades dos resultados
de nutrição dentro de grupos de crianças
e apresentamos algumas estimativas
projetando as tendências atuais no futuro.

O QUADRO GLOBAL DE
DESNUTRIÇÃO: HOUVE PROGRESSO,
MAS ELE É MUITO LENTO E DESIGUAL
Em 1990, havia 222 milhões de crianças com
baixa estatura para sua idade no mundo –
representando 40% de todas as crianças. A situação
vem melhorando desde então, com a estimativa
de 159 milhões de crianças com deficiência de
crescimento presentes no mundo em 2014 – 24% de
todas as crianças (veja Figura 1).1
A distribuição do fardo criado pela deficiência de
crescimento entre as regiões do mundo é altamente
irregular. Metade das crianças do mundo menores
de 5 anos de idade vive na África Subsaariana e
no sul da Ásia, mas representam 80% de todas as
crianças com deficiência de crescimento do mundo.2

FIGURA 1 MUDANÇA NA PREVALÊNCIA E NO NÚMERO DE CRIANÇAS COM BAIXA ESTATURA
NO MUNDO
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Fonte: 2015 UNICEF, OMS, BANCO MUNDIAL, 2015. Levels and trends in child malnutrition.
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FIGURA 2 DISTRIBUIÇÃO DE CRIANÇAS COM BAIXA ESTATURA PARA A IDADE EM TODAS AS
REGIÕES MUNDIAIS
Europa e Ásia Central
1,4%
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10,6%
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3,2%
África Subsaariana
37,6%

Oriente Médio e África
do Norte
4,8%

Sul da Ásia
42,5%

Fonte: 2015 UNICEF, OMS, BANCO MUNDIAL, 2015. Levels and trends in child malnutrition.

Com exceção da África Subsaariana, todas as
regiões do mundo reduziram o número absoluto
de crianças com deficiência de crescimento desde
1990. A maior redução aconteceu na Ásia Oriental,
onde o número de crianças com deficiência de
crescimento diminuiu de 80 milhões para 16 milhões
(Figura 2). Na África Subsaariana, a proporção

de crianças com deficiência de crescimento vem
diminuindo, mas num ritmo mais lento do que
o crescimento populacional. Como resultado,
o número total absoluto de crianças com baixa
estatura para sua idade na África Subsaariana
aumentou de 43,5 milhões para 55 milhões
(Figura 3).

FIGURA 3 MUDANÇA NO NÚMERO DE CRIANÇAS COM BAIXA ESTATURA PARA A IDADE EM
TODAS AS REGIÕES MUNDIAIS
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Fonte: 2015 UNICEF, OMS, BANCO MUNDIAL, 2015. Levels and trends in child malnutrition.
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Mundialmente, 7,5% das crianças estão muito
magras para a altura (definhamento) – são
50 milhões de crianças, das quais 16 milhões
sofrem de definhamento agudo. Isso representa
aproximadamente uma em cada treze crianças
no mundo. Mas, diferentemente da deficiência de
crescimento, o definhamento é uma doença de curto
prazo sujeita a mudanças rápidas. Portanto, é muito
provável que o número de crianças que sofreram
de algum tipo de baixo peso em algum momento de
suas vidas seja consideravelmente mais elevado.3

COMO OS PAÍSES ESTÃO
PROGREDINDO NO ENFRENTAMENTO
DA DESNUTRIÇÃO?
As desigualdades nos resultados de nutrição são
ainda mais evidentes quando analisamos os números
entre países. Apenas nove de 115 países com dados
disponíveis (Austrália, Chile, República Tcheca,
Alemanha, Coreia do Sul, Santa Lúcia, Cingapura,
Ucrânia e EUA) apresentam taxas de deficiência

Alguns dos países com maiores índices de deficiência
de crescimento também apresentam grandes
números de crianças menores de 5 anos, levando a
números absolutos muito elevados de crianças com
deficiência de crescimento como um todo. Esses
países incluem a Índia (com 124,4 milhões de crianças
menores de 5 anos, das quais 48,2 milhões têm baixa
estatura para sua idade), Nigéria (30,5 milhões de
crianças menores de 5 anos, das quais 10 milhões
têm baixa estatura), Paquistão (23,7 milhões de
crianças menores de 5 anos, das quais 10,7 milhões
têm baixa estatura), Etiópia (14,4 milhões de crianças
menores de 5 anos, das quais 5,8 milhões têm baixa
estatura), a República Democrática do Congo
(13,2 milhões de crianças menores de 5 anos, das
quais 5,6 milhões têm baixa estatura) e Bangladesh
(15,4 milhões de crianças menores de 5 anos, das
quais 5,5 milhões têm baixa estatura).4 A maior
prevalência de definhamento se encontra no Sudão
do Sul (22,7%), em Djibuti (21,5%) e em Sri Lanka
(21,4%), onde uma em cada cinco crianças tem baixo
peso para sua altura. Em metade da nossa amostra
(57 países), a prevalência do baixo peso para a
altura excede o limite da OMS de 5% para que seja
considerado de “significância de saúde pública”.5

FOTO: IVY LAHON/SAVE THE CHILDREN

Sara, 3 anos, comendo
uma tortilha com ervas. A
família dela não consegue
comprar comida suficiente
desde que a praga
ferrugem do cafeeiro
destruiu as lavouras de
café de Guatemala.

de crescimento abaixo dos 3%, e praticamente
todos eles são países de alta renda. Em 44 países,
a prevalência da deficiência de crescimento em
crianças é alta – mais de 30%. Em três desses países
– Burundi, Eritreia e Timor-Leste – mais da metade
das crianças sofre de deficiência de crescimento.

2 QUEM SÃO AS CRIANÇAS DESNUTRIDAS, ONDE ELAS VIVEM E POR QUE DEVEMOS ABORDAR A EXCLUSÃO PARA ALCANÇÁ-LAS?

O progresso mostra que é possível abordar a
desnutrição com sucesso. Na verdade, vários países
têm demonstrado um progresso impressionante
nas metas de nutrição e vêm colhendo os benefícios
em muitas áreas da sociedade. Mas o progresso
desde 1990 não foi rápido o suficiente e,
muitas vezes, deixou as crianças excluídas
para trás.
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QUAIS PAÍSES OBTIVERAM BONS
RESULTADOS NO COMBATE
À DESNUTRIÇÃO?

média-baixa renda – não é surpreendente, uma vez
que esses países geralmente apresentam uma maior
prevalência de definhamento e, portanto, uma
maior margem para melhoria.

A grande maioria dos países (100 de 115) da nossa
amostra reduziu a deficiência de crescimento
desde 2000. Alguns desses países fizeram grandes
progressos. A África do Sul reduziu a prevalência
da deficiência de crescimento de 33% para 24%
entre 2004 e 2008. O Afeganistão cortou a
prevalência da deficiência de crescimento de 59%
para 41% entre 2004 e 2013. Três dos dez países
com melhor desempenho são países de baixa renda
– Afeganistão, Coreia do Norte e Nepal – e quatro
se encontram na África Subsaariana – África do Sul,
Costa do Marfim, Guiné Equatorial e Gana.

QUAIS PAÍSES VÊM ENFRENTANDO
DIFICULDADES?
Embora países de todas as regiões e grupos
de renda tenham feito progressos significativos
na redução da prevalência da deficiência de
crescimento, dois países (Romênia e Coreia do
Norte) não apresentaram nenhuma mudança, e
treze países na verdade apresentaram um aumento
na deficiência de crescimento. O maior aumento
anual foi observado em Papua-Nova Guiné, onde a
prevalência da deficiência de crescimento aumentou
de 44% para 49% entre 2005 e 2010. A prevalência
da deficiência de crescimento também aumentou
consideravelmente na Eritreia (de 44% para 50% de
2002 até 2010) e em Djibuti (de 26,5% para 33,5%
entre 2002 e 2012). Essas tendências negativas são
altamente preocupantes, principalmente devido ao
fato de que, em todos esses treze países, à exceção

No caso do definhamento, o melhor desempenho
foi de Togo, que reduziu pela metade a prevalência
entre 2006 e 2014, embora partindo de uma
taxa muito alta de 16% para 7%. Burkina Faso
praticamente reduziu pela metade a taxa entre 2003
e 2012, a partir de uma prevalência ainda maior de
21% para 11%. A lista dos dez países com melhor
desempenho é dominada por países de baixa ou

FIGURA 4 PAÍSES COM MELHOR E PIOR DESEMPENHO NA REDUÇÃO DA DEFICIÊNCIA
DE CRESCIMENTO
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de três (Kuwait, Montenegro e Tailândia), a taxa de
deficiência de crescimento é superior a 20%.
Em comparação com a deficiência de crescimento,
o definhamento aumentou em um número
muito maior de países – 38 de 113. O maior
aumento foi observado em Papua-Nova Guiné:
em um período de cinco anos, de 2005 a 2010, a
prevalência do definhamento triplicou, passando
de 4,4% para 14,3%. São Tomé e Príncipe também
sofreu um grande aumento, com a prevalência
do definhamento praticamente triplicando, de 4%
para 11%, entre 2000 e 2008. Curiosamente, com
exceção de Mali, um país de baixa renda, e da
Tailândia, um país de renda média-alta, todos os
países da lista dos dez com pior desempenho são
economias de média-baixa renda.

COMO A DESIGUALDADE
E A EXCLUSÃO AFETAM A
DESNUTRIÇÃO?
Como podemos medir as desigualdades da nutrição
entre os grupos?
Esta seção considera as duas principais métricas
de análise das desigualdades entre os grupos:
a variação absoluta e a variação relativa. A
variação absoluta simplesmente mede a divergência
absoluta em um determinado indicador entre
grupos desfavorecidos e grupos de referência. A
variação relativa mede a probabilidade de o grupo
desfavorecido vivenciar uma determinada condição
em relação ao grupo de referência.
Por exemplo, na Tanzânia, a taxa de deficiência de
crescimento é de 57% em Dodoma, a região mais
atingida do país, e de 20% em Dar es Salam, a
região menos afetada. Isso significa que a diferença
absoluta entre as duas regiões é de 37 pontos
percentuais. Se a diferença entre os pontos
percentuais de Dodoma e Dar es Salam aumentar
para, digamos, 15% em Dar es Salam e 60% em
Dodoma – uma diferença de 45% –, isso significa
que a variação absoluta aumentou.
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FIGURA 5 PAÍSES COM O MELHOR E O PIOR DESEMPENHO NA REDUÇÃO DO DEFINHAMENTO
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A variação relativa entre Dodoma e Dar es Salam
é de 2,85, significando que as crianças de Dodoma
têm probabilidade 2,85 maior de sofrerem de
deficiência de crescimento do que crianças de Dar
es Salam. A redução da variação relativa esclarece
melhor a equalização de oportunidades de vida, pois
as medidas efetivamente mostram a probabilidade
de uma criança de um grupo estar desnutrida em
relação a uma criança de outro grupo.
Há três fatores adicionais que embasam nossa
decisão de usar a variação relativa como a
métrica principal da nossa análise. Qualquer
diferença nos resultados de nutrição entre grupos
pode ser atribuída às diferenças sistemáticas nas
oportunidades de vida, que são fundamentalmente
injustas e um sinal de discriminação sistemática. Isso
significa que a variação relativa entre os grupos
com níveis superiores e inferiores indica o grau
de desigualdade das oportunidades de vida. Em
segundo lugar, a diferença entre os grupos mais
e menos favorecidos é de fácil compreensão para
políticos e cidadãos e, portanto, deve motivar a
ação. Em terceiro lugar, a análise da atuação do
grupo social de alto desempenho na sociedade
mostra qual nível e ritmo de progresso são possíveis
dentro do contexto de um determinado país.
Além disso, é interessante notar que, embora a
variação absoluta e a variação relativa estejam
correlacionadas, a diferença absoluta tende a ser
maior em países com taxas elevadas de desnutrição,
enquanto as variações relativas não são afetadas
pelo nível de desnutrição.
Na nossa análise, utilizamos o grupo com melhor
desempenho como ponto de referência em quase
todos os casos – por exemplo, as regiões e etnias
com as menores taxas de desnutrição. Para os
grupos econômicos e as zonas urbanas e rurais,
usamos a quinta parte mais rica e as áreas urbanas.
É interessante notar que em pouquíssimos casos
esses grupos não apresentam a menor taxa
de desnutrição.

8

A LOTERIA DA INFÂNCIA: AS SUBREGIÕES DOS PAÍSES E AS ÁREAS
URBANAS E RURAIS
O lugar onde a criança vive dentro de um
determinado país continua sendo um forte
determinante das chances dessa criança de
evitar a desnutrição. As crianças de áreas rurais
ou de regiões remotas podem apresentar uma
condição de nutrição consideravelmente inferior.
No Peru, por exemplo, as crianças da região de
Huancavelica estão 16 vezes mais propensas a
sofrer de deficiência de crescimento do que crianças
da região de Tacna, com taxas de deficiência de
crescimento de 48% e 3% respectivamente. Essas
desigualdades geográficas muitas vezes estão
associadas às diferenças na infraestrutura ou no
acesso aos serviços.
Nossa análise mostra desigualdades geográficas
consideráveis, sejam grandes diferenças entre áreas
urbanas e rurais ou grandes disparidades entre
regiões dentro do país. Em cerca de um terço dos
países com dados disponíveis (19 de 56), as crianças
que vivem na região com pior taxa de desnutrição
estão mais de três vezes mais propensas a sofrer
de desnutrição do que as que vivem na região com
a melhor taxa. Isso ocorre em grandes países com
altas taxas de deficiência de crescimento como a
Nigéria, a República Democrática do Congo, o
Paquistão e o Egito e significa que as desigualdades
geográficas internas na deficiência de crescimento
representam um grande problema para milhões de
crianças do mundo.
A diferença entre as zonas urbanas e rurais também
é importante na maioria dos países e destaca ainda
mais a exclusão que as crianças vivenciam quando
moram em lugares remotos e isolados. Na nossa
amostra, as crianças que vivem em áreas rurais têm
probabilidade 1,37 vez maior de ter baixa estatura
para sua idade em comparação com crianças
que vivem em áreas urbanas. Mas há uma grande
variação entre os países.6 É interessante considerar
novamente o Peru, onde as crianças de zonas rurais
têm três vezes mais chances de ter baixa estatura
para sua idade do que as crianças de áreas urbanas,
com taxas de deficiência de crescimento de 33% e
11% respectivamente.

Os países com altas desigualdades geográficas na
deficiência de crescimento tendem a apresentar
desigualdades semelhantes no definhamento –
quase que sistematicamente. Por exemplo, Egito,
Camarões, Honduras e Guiana estão classificados
entre os dez países com as mais altas taxas
de desigualdades regionais em deficiência de
crescimento (baixa estatura para a idade) e
definhamento (baixo peso para a altura).
Peru, Camarões, Bolívia, Honduras e Guiana
têm altas taxas de desigualdades geográficas em
vários indicadores de desnutrição. Esses países são
particularmente afetados pelo acaso representado
pelo lugar onde a criança vive nas chances dessa
criança de evitar a desnutrição.
MAS AS DESIGUALDADES GEOGRÁFICAS
NÃO SÃO INEVITÁVEIS
A boa notícia é que as desigualdades geográficas
não são inevitáveis. Países com níveis semelhantes de
desnutrição podem ser dramaticamente diferentes nos
níveis de desigualdade geográfica, demonstrando que
é possível superar essas desigualdades. Consideremos
a República Democrática do Congo e o Níger. Os
dois países têm prevalência semelhante de deficiência

de crescimento (cerca de 43%), mas as desigualdades
geográficas são consideravelmente maiores na
República Democrática do Congo. As crianças na
região de Sud-Kivu, na República Democrática do
Congo, estão 3,7 vezes mais propensas a sofrer de
desnutrição do que as crianças de Kinshasa. No
Níger, as crianças que vivem na região de Diffa estão
2,4 vezes mais propensas a sofrer de desnutrição
em comparação com as crianças da capital Niamey.
Camarões e Libéria também apresentam prevalência
semelhante de deficiência de crescimento (33% e 32%,
respectivamente), mas em Camarões as zonas rurais
apresentam praticamente o dobro da prevalência
encontrada nas zonas urbanas, enquanto na Libéria
a diferença entre as duas zonas é mínima. As figuras
6 e 7, abaixo, mostram o nível de desigualdade
geográfica dos países para os quais temos esses
dados desagregados.
Muitos países conseguiram sustentar níveis mais
baixos de desigualdades geográficas internas. Isso
mostra que a superação da exclusão que as crianças
vivenciam por causa de onde moram é possível.
No entanto, os países com grandes diferenças nas
condições geográficas e climáticas enfrentarão
desafios para superar essas diferenças e reduzir as
desigualdades nos resultados de nutrição.
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QUAIS PAÍSES POSSUEM AS MAIORES
DESIGUALDADES GEOGRÁFICAS?
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FIGURA 6 DIFERENÇAS NA DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO ENTRE REGIÕES DENTRO DOS PAÍSES
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade (Groups-Based Inequality Database, GRID)
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FIGURA 7 DIFERENÇAS NA DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO ENTRE ZONAS URBANAS E RURAIS
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade (Groups-Based Inequality Database, GRID)
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AS OPORTUNIDADES DESIGUAIS DA
DESNUTRIÇÃO PARA POBRES E RICOS
A renda familiar é um forte determinante da
condição de nutrição de uma criança mundialmente,
portanto não nos surpreende que, em muitos países,
a quinta parte mais pobre de crianças apresente
taxas de deficiência de crescimento (baixa estatura
para a idade) e de definhamento (baixo peso para
a altura) consideravelmente mais elevadas do
que a quinta parte mais rica. Nossa análise indica
que, na nossa amostra de 56 países, as crianças
mais pobres têm probabilidade 2,26 vezes maior
de sofrer de deficiência de crescimento (baixa
estatura para a idade) e estão 1,89 vez mais
propensas a sofrer de definhamento (baixo peso
para a altura) do que as crianças mais ricas.7
Igualmente, 17% das crianças pobres têm baixo
peso para a altura em comparação com 9% das
crianças mais ricas. As altas taxas de subnutrição
vivenciadas até por crianças mais ricas de muitos
países da nossa amostra ilustram claramente que
ser rico – relativamente aos outros habitantes em
países pobres – não necessariamente garante uma
nutrição adequada.
Contudo, novamente, a narrativa não é tão simples.
Alguns países possuem índices baixos de desigualdade,
indicando que é possível aliviar as restrições
econômicas que as famílias pobres vivenciam.

Por exemplo, Gana e Peru têm uma prevalência
nacional praticamente idêntica de deficiência de
crescimento de 19% e 18% respectivamente. Isso
ocorre apesar de o Peru ter uma renda nacional
per capita três vezes mais alta do que a de Gana.
No entanto, as disparidades entre as crianças mais
ricas e as mais pobres são muito maiores no Peru,
com 40% das crianças mais pobres apresentando
deficiência de crescimento. O risco da baixa
estatura para a idade é muito menor para as
crianças mais pobres de Gana: 26%.
QUAIS PAÍSES TÊM MAIS DESIGUALDADE ENTRE
AS CRIANÇAS MAIS POBRES E AS MAIS RICAS?
No Peru, a desigualdade das taxas de baixa
estatura para a idade entre grupos econômicos é
dramaticamente alta, com crianças pobres onze
vezes mais propensas a sofrer de deficiência de
crescimento do que as crianças ricas. Esse tipo de
desigualdade também é muito elevado na Jordânia,
Bolívia, Honduras e Gabão, com variação relativa
superior a 5:1.
Camarões e Armênia estão no topo da lista dos
países com os maiores níveis de desigualdade em
definhamento, com crianças pobres seis vezes mais
propensas a terem baixo peso para a altura do
que as crianças ricas. Em seguida, vêm Quênia,
Moçambique e Suazilândia, cada um com variações
relativas superiores a 3:1.

FOTO: COLIN CROWLEY/SAVE THE CHILDREN

Melvin, de 2 anos,
recebe tratamento para
desnutrição na região
noroeste do Quênia,
onde secas sucessivas
dificultaram a geração de
renda de muitas famílias.
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FIGURA 8 DIFERENÇAS NA BAIXA ESTATURA PARA A IDADE ENTRE RICOS E POBRES
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
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FIGURA 9 PAÍSES COM AS MAIORES DESIGUALDADES EM BAIXA ESTATURA PARA A IDADE E
BAIXO PESO PARA A ALTURA ENTRE RICOS E POBRES
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade

ETNIA, RAÇA, RELIGIÃO E CASTA
Como no caso da localização geográfica e
da condição econômica familiar, as chances
das crianças de evitarem a desnutrição são
altamente determinadas pela sua origem étnica.

étnico Igbo. Em Gana, 33% das crianças do
grupo étnico Gruma apresentam baixa estatura
para a idade, em comparação com 10% das
crianças do grupo étnico Ga/Adangbe.

Em quase todos os países com dados disponíveis,
identificamos disparidades consideráveis na
prevalência de desnutrição entre as crianças de
grupos étnicos diferentes. Nossa pesquisa indica
que na nossa amostra de 48 países com dados
disponíveis sobre etnia, as crianças de grupos
étnicos com os piores resultados de nutrição
apresentam, em média, taxas 2,8 vezes mais altas
de deficiência de crescimento (baixa estatura para
a idade) e seis vezes mais altas de definhamento
(baixo peso para a altura) do que as crianças
mais favorecidas na mesma faixa etária.

As desigualdades das taxas de definhamento
são ainda mais pronunciadas entre os grupos
étnicos. Em Camarões, 11% das crianças de
etnia Biu-mandara sofrem de baixo peso para
a altura, mas o definhamento afeta somente
1% das crianças do grupo étnico Bamilike. Na
Etiópia, 24% das crianças de etnia Nuwe sofrem
de definhamento, em comparação com 3% das
crianças de etnia Kefficho. Em muitos casos, as
desigualdades geográficas estão associadas à
desigualdade entre os grupos étnicos.

Mas, em alguns países, as disparidades são
consideravelmente mais elevadas. Por exemplo,
na Nigéria, 52% das crianças da etnia Hausa
apresentam baixa estatura para a idade, em
comparação com 14% das crianças do grupo
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As desigualdades étnicas também parecem
aumentar em muitos países. Dez de 21 países
da nossa amostra apresentaram aumento nas
desigualdades étnicas da deficiência de
continua na próxima página

crescimento desde 2000; a taxa média da
desigualdade aumentou de 1.5:1 para 1.6:1.
As desigualdades étnicas do definhamento
aumentaram em 14 dos 20 países, e a
desigualdade média cresceu de 2.2:1 para 2.8:1.
Ainda assim, alguns países conseguiram fazer
progressos significativos na redução dessas
desigualdades. No Quênia, por exemplo, a

desigualdade da deficiência de crescimento entre
os grupos Mijikenda/Swahili e Kikuyu diminuiu de
uma taxa de 1.7:1 para 1.6:1 entre 1998 e 2009.
Na Costa do Marfim, a variação relativa do
baixo peso entre os grupos com pior e melhor
desempenho caiu da taxa de 2:1 para 1.2:1 entre
1999 e 2012.

FIGURA 10 DIFERENÇAS DA DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO POR ETNIA
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ETNIA, RAÇA, RELIGIÃO E CASTA continuação
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
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O CRESCENTE PROBLEMA DO SOBREPESO E DA OBESIDADE
O sobrepeso e a obesidade também são
distúrbios nutricionais. De fato, esses tipos
de distúrbios nutricionais são cada vez mais
reconhecidos como alguns dos problemas mais
visíveis – porém mais negligenciados – de saúde
pública, devido à mortalidade, à morbidade e aos
custos extraordinários de saúde incorridos em
função de sua associação com doenças crônicas
não transmissíveis relacionadas à alimentação.
Por exemplo, 2,8 milhões de pessoas morrem
anualmente por causa do sobrepeso ou da
obesidade (5% de todas as mortes do mundo),8
com um custo econômico de US$ 2 trilhões
por ano.9

está se tornando cada vez mais prevalente,
com um aumento de 31,2 milhões em 1990 para
40,7 milhões em 2014. Essa tendência ascendente
preocupante é aparente em todas as regiões do
mundo, principalmente na África e na Ásia.

As taxas de sobrepeso e de obesidade
dispararam nas últimas quatro décadas e agora,
pela primeira vez, há mais adultos obesos do
que com baixo peso.10 Mais de 1,9 bilhão de
adultos – cerca de 30% da população mundial
– estão com sobrepeso, e 600 milhões de
pessoas são obesas.11 O sobrepeso em bebês
e crianças pequenas (idade entre 0 a 5 anos)

A grande maioria das crianças com sobrepeso
ou obesas vive em países em desenvolvimento,
que vêm apresentando uma taxa de crescimento
30% maior do que em países desenvolvidos.12
As desigualdades geográficas dentro dos países
podem ser altas: no Paquistão, 40% das crianças
das regiões mais afetadas estão com sobrepeso,

A LOTERIA DO SOBREPESO E DA OBESIDADE
NA INFÂNCIA
Nossa análise demonstra que o sobrepeso e
a obesidade estão associados à localização
geográfica, à situação econômica e à etnia de
várias maneiras.
Localização geográfica

continua na próxima página

FIGURA 11 MUDANÇAS NO SOBREPESO DAS CRIANÇAS – MUNDIALMENTE
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O CRESCENTE PROBLEMA DO SOBREPESO E DA OBESIDADE continuação
FIGURA 12 DIFERENÇAS EM SOBREPESO ENTRE REGIÕES DENTRO DOS PAÍSES
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
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O CRESCENTE PROBLEMA DO SOBREPESO E DA OBESIDADE continuação
embora nas regiões menos afetadas a
prevalência seja de 2,5%. No Egito, na região
com maior prevalência, 32% das crianças
estão com sobrepeso, e menos de 1% das
crianças apresentam sobrepeso na região com
menor prevalência.
Nossa análise não foi capaz de identificar
por que as desigualdades geográficas são tão
pronunciadas. Portanto, é necessário realizar
mais pesquisas. Nossos resultados iniciais sugerem
que a explicação aparentemente mais intuitiva
dessa desigualdade – ou seja, que os ambientes
urbanos propiciam mais a obesidade do que
os ambientes rurais – pode não ser suficiente
como explicação única. Por exemplo, as crianças
urbanas apresentam um risco significativamente
maior de sobrepeso em 43 de 55 países; no
entanto, há doze países onde isso não acontece.
Além disso, mundialmente, a taxa de prevalência
em zonas urbanas é apenas um ponto percentual
mais alta (4% de todas as crianças de zonas
urbanas têm sobrepeso, em comparação com
3% das crianças de zonas rurais).

A desigualdade entre crianças ricas
e pobres
Em 47 países de 55, identificamos que as crianças
mais ricas têm a maior chance de apresentar
sobrepeso. Os países onde essa tendência é
mais pronunciada incluem Peru, Gana, Costa do
Marfim, Bangladesh e República Dominicana –
nesses países, as crianças mais ricas estão três
vezes mais propensas a apresentar excesso de
peso do que as crianças mais pobres.13 Por outro
lado, há oito países do nosso banco de dados onde
as crianças mais pobres estão mais propensas ao
excesso de peso do que as mais ricas, dentre eles:
Albânia, Armênia, Benin, República Democrática
do Congo, Gâmbia, Haiti, Mali e Nigéria.
Etnia, raça, religião e casta
Dentro dos países, identificamos a origem étnica
como um fator determinante da probabilidade de
a criança apresentar sobrepeso. Na verdade, de
todas as variáveis que exploramos, a etnia gerou
algumas das desigualdades mais dramáticas,
com algumas crianças 15 vezes mais propensas a
apresentar excesso de peso do que seus pares de
outra etnia.

FIGURA 13 PAÍSES COM AS MAIORES DESIGUALDADES ÉTNICAS EM SOBREPESO
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Fonte: Save the Children Reino Unido, Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
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definhamento entre as regiões de melhor e pior
desempenho em um país cresceram em 22 de 39
países, e a variação relativa entre as crianças mais
pobres e mais ricas aumentou em 18 de 34 países.

Nossa análise dos últimos progressos revela que,
na maioria dos países para os quais temos dados
disponíveis e desagregados, os grupos de crianças
excluídas estão ficando para trás de seus pares
mais afortunados. Novas estimativas que projetam
tendências históricas para o futuro indicam que a
prevalência da desnutrição entre os grupos excluídos
permanecerá muito além da data definida nas metas
globais. As crianças de grupos excluídos correm o
risco de serem deixadas para trás pelo progresso.

Embora a maioria dos países tenha resultados
mistos em termos de redução das desigualdades
entre grupos, existem alguns poucos países com
desempenho consistente em cada uma das três
dimensões analisadas (urbana e rural, regiões
do país e grupos econômicos). O Quirguistão,
a Libéria, o Senegal e o Zimbábue reduziram
todos os tipos de desigualdades entre grupos na
deficiência de crescimento, enquanto Honduras,
Quirguistão, Namíbia, Paquistão e Togo diminuíram
as disparidades do definhamento.

Analisamos o progresso desde a década de 2000
para cada grupo social e econômico com dados
disponíveis. Identificamos que a desigualdade
na prevalência da deficiência de crescimento
entre regiões de um país aumentou em 30 de
44 países; entre as crianças mais pobres e mais
ricas, ela aumentou em 21 de 35 países; e entre
zonas urbanas e rurais, ela aumentou em 23 de
44 países. As tendências são semelhantes para o
definhamento, com exceção da diferença urbana
e rural, que foi reduzida em mais países do que
aumentada – de 26 para 17. As disparidades do

Por outro lado, observou-se um aumento na
desigualdade entre os grupos em muitos mais
países. As desigualdades em deficiência de
crescimento aumentaram em todos os grupos
com dados disponíveis em Camarões, Congo,
República Democrática do Congo, Etiópia, Gabão,
Guiné, Madagáscar, Nepal, Níger, Nigéria e
Peru. As disparidades das taxas de definhamento
aumentaram em todos os grupos de Camarões,
República Democrática do Congo, Etiópia, Guiné,
Libéria, Moçambique e Serra Leoa.

FIGURA 14 RESUMO DAS ALTERAÇÕES NAS DESIGUALDADES POR NÚMERO DE PAÍSES
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AS PROJEÇÕES SÃO MOTIVO
DE PREOCUPAÇÃO

2030; e projetar ainda mais adiante para estimar
quanto tempo os países que não alcançarão essas
metas dos ODS levariam para cumpri-las.14

Por meio da informação disponível sobre o
progresso passado, conseguimos fazer uma
estimativa das taxas de deficiência de crescimento
caso os países continuem com as políticas atuais,
dividida por marcos: atingir a meta da Assembleia
Mundial de Saúde (AMS) de redução da baixa
estatura para a idade em 40% até 2025; atingir a
meta de nutrição dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) para eliminar a desnutrição até

Nossas projeções se fundamentam nos dados das
Estimativas de Monitoramento Conjunto (Joint
Monitoring Estimates, JME) de várias maneiras,
inclusive por desagregar as projeções nacionais para
os grupos sociais e econômicos internos de cada
país, contemplar uma série de prazos e introduzir
uma série de inovações metodológicas (veja a caixa
abaixo com informações sobre a metodologia).

PROJEÇÃO DAS METAS DE DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS DOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os ODS 2 definem duas metas de nutrição.
A meta final é eliminar todas as formas de
distúrbios nutricionais até 2030, inclusive a
baixa estatura para a idade e o baixo peso para
a altura. Os ODS 2 também incluem a meta
intermediária adotada pela Assembleia Mundial
de Saúde em 2012, que incumbe os países de
reduzir a deficiência de crescimento em 40%
entre 2012 e 2025, assim como reduzir e manter
o definhamento no nível de 5% até 2025.
O programa Estimativas de Monitoramento
Conjunto (Joint Monitoring Estimates, JME),
desenvolvido pelo UNICEF, pela OMS e pelo
Banco Mundial, monitora o desempenho do
país e avalia se os países estão prestes a atingir
os objetivos da AMS para 2025.15 As médias
nacionais ocultam as desigualdades dentro dos
países. Embora, em média, um país possa estar
em via de atingir as metas, alguns grupos sociais
e econômicos dentro do país podem estar sob
risco de ficar para trás.
Em colaboração com pesquisadores da
Universidade de Göttingen, criamos projeções
em nível nacional e para todos os grupos sociais
e econômicos dentro de cada país. No caso das
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taxas de deficiência de crescimento coletadas no
passado, usamos as divulgadas pelo programa
JME. A desagregação de dados por grupos
sociais e econômicos foi estimada com base
nos dados do nosso Banco de Dados sobre
Grupos e Desigualdade (GRID), ajustando-os de
acordo com os números em nível nacional das
JME. Como resultado, nossa pesquisa modela
futuras taxas de deficiência de crescimento de
137 países, incluindo 1.694 principais grupos
socioeconômicos (de 56 países com dados
desagregados) com base nas tendências de
desnutrição desde a década de 2000.
Em contraste com o modelo do programa JME,
nossas projeções seguem uma função sigmoide,
baseada no método empírico de Bayes, que
leva em conta o fato de que – como outros
indicadores de bem-estar da criança – os
progressos na melhoria da nutrição tendem a
desacelerar ao longo do tempo: quanto mais
perto os países se aproximam da meta, torna-se
mais difícil fazer melhorias.
Veja mais informações sobre a metodologia no
Anexo 1.

As projeções das JME mostram que, sem uma
mudança nas ações, apenas 39 de 114 países
com dados disponíveis atingirão as metas da
AMS para 2025 de redução da baixa estatura
para a idade em 40%. No entanto, dos 39 países
apenas seis são países de baixa renda: Afeganistão,
Camboja, Coreia do Norte, Libéria, Nepal e
Serra Leoa.
Nossas novas projeções mostram que, além
de oito países da nossa amostra que já
apresentam taxas de baixa estatura para
a idade inferiores a 3%, apenas três países
mais conseguirão atingir a meta dos ODS de
2030 de erradicação da baixa estatura. Desses
três, dois deles são países de renda média-alta –
a Bielorrússia e a Macedônia, e um deles é de alta
renda, Trinidad e Tobago.
53 de 137 países só conseguirão erradicar
a baixa estatura para a idade no próximo
século. Os últimos países a eliminar a baixa
estatura serão Maláui (ano de 2152), Níger (2152),
Burundi (2146), Timor-Leste (2145) e Eritreia (2135).
PAÍSES DE BAIXA RENDA, ESPECIALMENTE
NA ÁFRICA SUBSAARIANA, SÃO OS QUE
ESTÃO MAIS DISTANTES DAS METAS
Embora as projeções indiquem que, no ritmo
atual, a maioria dos países está a décadas de
alcançar os objetivos, são os países de baixa
renda, muitos dos quais estão localizados na
África Subsaariana, que enfrentarão mais
dificuldade para eliminar a deficiência de
crescimento. Isso se deve a uma combinação
de altas taxas de deficiência de crescimento e
baixos níveis de progresso até o momento. Na
nossa amostra, estima-se que um país típico de
baixa renda eliminará a deficiência de crescimento
91 anos depois do prazo definido, em 2121,
enquanto um país de média-baixa renda conseguirá
atingir a meta em 2101. Da mesma forma, projetase que um país típico da África Subsaariana reduza
a deficiência de crescimento em 40% somente em
2110, enquanto um país típico do resto do mundo
atingirá a meta em 2073.

Outra constatação preocupante é que, apesar
de não serem os países com pior desempenho,
os que possuem as maiores populações de
menores de 5 anos também estão muitas
décadas distantes de erradicar a deficiência
de crescimento. Dos cinco países com as maiores
populações infantis, projeta-se que Bangladesh
seja o mais rápido a alcançar o objetivo final na
redução da deficiência de crescimento (baixa
estatura para a idade), mas isso só acontecerá em
2082. Em outros quatro países – Índia, Nigéria,
Paquistão e República Democrática do Congo –,
a deficiência de crescimento será eliminada apenas
no próximo século.
DEZENAS DE MILHÕES DE CRIANÇAS
SOFRERÃO DE BAIXA ESTATURA PARA SUA
IDADE POR DÉCADAS NO FUTURO
Se as tendências atuais em nível nacional
continuarem inalteradas, nossas projeções mostram
que ainda haverá 129 milhões de crianças
com baixa estatura para sua idade em 2030
e 24 milhões de crianças com baixa estatura
para sua idade até a virada do próximo
século. Dessas crianças, uma parte desproporcional
será de grupos desfavorecidos e excluídos. Na nossa
amostra de países, quatro de cada cinco crianças
com baixa estatura para sua idade viverão em
zonas rurais e seis de cada dez crianças com baixa
estatura para sua idade virão dos 40% mais pobres.
Os países que atualmente são classificados como
países de renda média-baixa serão responsáveis
por grande parte da redução. O número de
crianças com baixa estatura para a idade também
diminuirá em países atualmente de baixa renda,
mas há aumentos previstos nas populações infantis,
levando os países atualmente de baixa renda
a totalizar dois quintos do fardo global de
deficiência de crescimento em 2030.
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AS METAS PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS NÃO
SERÃO ATINGIDAS POR GRANDES MARGENS
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FIGURA 15 QUANDO OS PAÍSES ELIMINARÃO A DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO
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Fonte: Save the Children e Universidade de Göttingen, com base no Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade e nas estimativas sobre
desnutrição infantil do programa JME
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Os lapsos de tempo previstos são consideráveis
em praticamente todos os países, mas são muito
impressionantes em alguns. Por exemplo, na Bolívia
e na Nicarágua, estima-se que as crianças mais
pobres ficarão praticamente um século atrás das
crianças mais ricas em termos de erradicação da
deficiência de crescimento. E no Peru, a região de
Tacna eliminou a baixa estatura para a idade em
2010, enquanto em Huancavelica a eliminação da
deficiência de crescimento só acontecerá 111 anos
mais tarde, em 2121. No Paquistão, a taxa de
baixa estatura para a idade cairá para menos de
3% em 2100 em Islamabad, enquanto a região
do Baluchistão alcançará este nível em 2210. No
Egito, a região de Beni Suef, com pior desempenho,
erradicará a baixa estatura para a idade em 2141,
comparado com 2042 na região do Vale Novo.
Em geral, estas estimativas são alarmantes: a menos
que os países priorizem o combate à desnutrição e
tomem medidas urgentes para acelerar o progresso
– com enfoque especial nos grupos desfavorecidos –,
as metas dos ODS não serão cumpridas por
grandes margens e as promessas feitas para
erradicar todas as formas de distúrbios nutricionais
não serão cumpridas por muitas décadas no futuro.
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Número de crianças com baixa estatura para a idade (milhões)

Levando em conta as grandes disparidades
existentes e o progresso anterior altamente
irregular, grupos de crianças excluídas estão
sob risco de serem deixadas para trás pelo
progresso nacional. Serão necessários 50 anos
a mais para eliminar a deficiência de
crescimento entre as crianças mais pobres
em comparação com as crianças mais ricas
da nossa amostra.16 Da mesma forma, em
praticamente metade da nossa amostra, a baixa
estatura para a idade será eliminada na região de
pior desempenho apenas meio século depois da
região de melhor desempenho.17

FIGURA 16 NÚMERO DE CRIANÇAS
COM BAIXA ESTATURA PARA A IDADE
POR CLASSIFICAÇÃO DE RENDA DO PAÍS
(EM MILHÕES)
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Fonte: Save the Children e Universidade de Göttingen, com base no
Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade e nas estimativas sobre
desnutrição infantil do programa JME
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METAS NACIONAIS
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FIGURA 17 PROJEÇÕES DA ELIMINAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO PARA AS REGIÕES
COM MELHOR E PIOR DESEMPENHO DE CADA PAÍS (= <3%)
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Observação: As datas entre parênteses indicam o ano mais recente com dados disponíveis.
Fonte: Save the Children e Universidade de Göttingen, com base no Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
e nas estimativas sobre desnutrição infantil do programa JME
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FIGURA 18 PROJEÇÕES DE ELIMINAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO PARA RICOS
E POBRES POR PAÍS (= <3%)

Média nacional

Observação: As datas entre parênteses indicam o ano mais recente com dados disponíveis.
Fonte: Save the Children e Universidade de Göttingen, com base no Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
e nas estimativas sobre desnutrição infantil do programa JME
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3 Por que as crianças ficam
desnutridas?
O mundo progrediu na luta contra a
desnutrição. Mas o progresso vem sendo
muito lento, e, conforme demonstramos
na segunda parte do relatório, algumas
crianças foram excluídas, em função de quem
são ou de onde vivem. As desigualdades
entre alguns grupos estão na verdade
aumentando. A menos que abordemos essa
exclusão de certos grupos, as crianças ainda
sofrerão de desnutrição até o final do século,
no mínimo, ou seja, 70 anos após o prazo
dos ODS de eliminação de todas as formas
de desnutrição.
Sabemos que as pessoas sofrem de distúrbios
nutricionais se sua dieta não fornece energia,
proteínas, gorduras e micronutrientes adequados
para o crescimento e a manutenção do corpo
ou se elas são incapazes de utilizar plenamente
o alimento consumido devido a doenças, levando
à desnutrição.1 As pessoas também sofrem de
distúrbios nutricionais se consomem muitas calorias,
levando ao sobrepeso e à obesidade.2, 3 Mas, para
entender melhor como acelerar o progresso no

combate aos distúrbios nutricionais para todos,
devemos entender os impulsionadores subjacentes.
Nesta terceira parte, exploramos os
impulsionadores dos distúrbios nutricionais, usando
o âmbito dos direitos humanos (veja a Figura 19)
e analisando especificamente como a exclusão de
grupos vem piorando os distúrbios nutricionais
e como eles são transmitidos de uma geração a
outra. Analisamos os impulsionadores (mundiais
e nacionais) em grande escala dos distúrbios
nutricionais e a resposta dos decisores políticos
até agora. Cobrimos uma ampla série de questões
nesta seção, mas nossa análise não se pretende
totalmente abrangente.
Os direitos humanos fornecem um âmbito poderoso
para entender e combater os distúrbios nutricionais.
A Figura 19, que apresenta nosso quadro analítico
desta seção, mostra e sugere uma gama de direitos
humanos – civis, culturais, econômicos, políticos e
sociais – que devem ser providos para garantir que
o direito ao alimentos e à nutrição adequada para
o indivíduo sejam alcançados de forma apropriada,
equitativa e sustentável.4

FOTO: ANDRE MALERBA/SAVE THE CHILDREN

Tum Lang, que vive em
uma pequena aldeia de
Mianmar, sabe como é
importante consumir
alimentos nutritivos
durante a gravidez. Mas
a comida é escassa, e as
pessoas não têm muita
opção em sua alimentação.
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Nível de intervenção

A CRIANÇA
Impulsionadores
imediatos da
nutrição

Estado nutricional
Consumo alimentar
O consumo alimentar adequado, por exemplo, por meio de uma nutrição adequada, durante os
primeiros 1.000 dias de vida e na adolescência, uma amamentação ideal e uma dieta saudável
Estado de saúde e doença
Boa saúde – a criança não sofre de doenças como malária e diarreia
Segurança alimentar
do domicílio
e ambientes
alimentares
saudáveis
Usufruto do direito à
alimentação adequada de
alta qualidade nutricional

FAMÍLIAS E
COMUNIDADES
Impulsionadores
subjacentes da
nutrição

Práticas de cuidados
para as mulheres e
as crianças
Usufruto do direito aos
cuidados adequados

Ambiente e serviços
de saúde
Usufruto do direito à
saúde, prevenção e
controle de doenças
Usufruto do direito à
água e ao saneamento

•
•
•
•
•
•
•

disponibilidade, acessibilidade e atratividade dos alimentos
segurança alimentar
acesso físico ao alimento
renda em dinheiro
transferências de alimentos em espécie
bens da família
conhecimento da família e crenças culturais sobre
as escolhas nutricionais

•
•
•
•
•

empoderamento das mulheres
controle da cuidadora sobre os recursos e autonomia
estado físico e mental da cuidadora
status social da cuidadora
conhecimento da cuidadora e crenças culturais sobre
as escolhas nutricionais de alimentação
• estimulação da criança
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FIGURA 19 QUADRO CONCEITUAL DOS IMPULSIONADORES DA NUTRIÇÃO

•
•
•
•
•

abastecimento de água potável
higiene e saneamento adequados
disponibilidade de serviços de saúde
segurança ambiental e abrigo
conhecimento e crenças culturais sobre as escolhas de estilo de
vida saudáveis
• gerenciamento e conservação de recursos públicos e comunitários

Pobreza e desigualdade
Cumprimento das obrigações do Estado no controle e gerenciamento dos recursos disponíveis do
país (ambientais, humanos, financeiros, entre outros), seu uso progressivamente equitativo e a
concretização dos direitos humanos da população
Economia e renda
Potenciais recursos
ambientais, tecnológicos
e populacionais do país

NACIONAL E
MUNDIAL
Impulsionadores
básicos estruturais
e institucionais
da sociedade

Governança e
contexto político
Ideologia política e
econômica dominantes

Meio ambiente

•
•
•
•
•

capital financeiro
capital humano
capital físico
patrimônio e conhecimento sociocultural
ambiente natural

•
•
•
•
•
•

liderança em nutrição
capacidade dos recursos humanos
coleta de provas, seu uso e tradução em políticas
lei e ordem
estabilidade política
sistemas de governança democrática e responsável com
restrição à corrupção
• comércio – preços dos alimentos baixos e estáveis
• agricultura e comércio – fornecimento e produção de
alimentos sustentáveis e estáveis
• mitigação das mudanças climáticas, adaptação e resiliência a elas
• gestão sustentável dos recursos naturais
• biodiversidade, qualidade do solo, da água e do ar

Fonte: Modificado pelo autor com informações de: OSHAUG, A; EIDE, W B; EIDE, A ‘Human rights: a normative basis for food and
nutrition-relevant policies’, Food Policy, 19, (6), 1994, 491–516; SMITH, L.; HADDAD, L. (2014) Reducing Child Undernutrition: Past drivers
and priorities for the post-MDG era, IDS Working Paper 441, Institute of Development Studies; UNICEF (2013) Improving Child Nutrition:
The achievable imperative for global progress, BLACK et al, 2013; RUEL; ALDERMAN, 2013.
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POR QUE ALGUMAS PESSOAS
ESTÃO MAIS VULNERÁVEIS AOS
DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS?
O DIREITO À ALIMENTAÇÃO, À SAÚDE
E OUTROS DIREITOS
O direito à alimentação requer que, além da
disponibilidade e acessibilidade, a comida seja
adequada, conforme refletido nas trilhas dos
impulsionadores subjacentes do quadro conceitual
(veja a Figura 19). Isso apresenta implicações
importantes para a nutrição. Alimentação adequada
significa que o alimento deve ser suficiente em
quantidade, ou seja, satisfazendo os requisitos
de energia do indivíduo; e de boa qualidade, ou
seja, satisfazendo as necessidades de vitaminas,
minerais e micronutrientes, bem como em termos
de sabor e textura. Significa também que o alimento
deve ser seguro, ou seja, livre de contaminantes, e
culturalmente aceitável, ou seja, consistente com
as normas culturais de alimentação existentes. 5
O alimento não é considerado como adequado se
não seguir os quatro requisitos supracitados, e,
se as pessoas sofrerem discriminação em relação
a qualquer um deles, isso significa que o direito à
alimentação não foi respeitado.
O direito à alimentação implicitamente
invoca o direito à boa nutrição, se entendemos
que o direito à alimentação inclui a necessidade
de comida com quantidade e qualidade suficientes.
A quantidade refere-se à ingestão de calorias
suficientes para satisfazer as necessidades de
energia; a qualidade refere-se às necessidades
nutricionais do indivíduo e seu direito de acesso
aos meios para garanti-los. Isso é enfatizado
no comentário geral 12 do Comitê dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU,6 como
o direito de ser livre de fome e desnutrição. Isso
também indica que o direito à alimentação não
pode ser reduzido às calorias ou aos nutrientes.7
O direito à saúde também requer que as crianças
estejam adequadamente nutridas, pois a nutrição
inadequada, obviamente, traz implicações graves
para a saúde.
A falta da efetivação dos direitos à alimentação
e nutrição adequadas significa a redução da
capacidade de as crianças acessarem outros
direitos, tais como os direitos à sobrevivência,
ao desenvolvimento e à saúde, imediatamente e
no longo prazo, devido aos efeitos da fome no
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desenvolvimento da criança. Por exemplo, há
impacto sobre a capacidade da criança de acessar
a educação e de participar dela em seu pleno
potencial, sobre a saúde e sobre seu direito à
subsistência e sua capacidade de cumprir seu pleno
potencial econômico como um adulto.
A disponibilidade e a acessibilidade de alimentos
nutricionalmente adequados, culturalmente
apropriados e seguros são componentes
fundamentais dos direitos da criança à saúde e,
portanto, do direito à vida, à sobrevivência e ao
desenvolvimento. O Artigo 24(a) da CDC exige
explicitamente que os governos adotem medidas
para “reduzir a mortalidade infantil”, e o Artigo
24(c) menciona especificamente o combate à
desnutrição nesse contexto. O comentário geral
número 15 da CDC destaca a importância da
nutrição adequada como um determinante
subjacente da saúde infantil, juntamente com o
direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento.
Articula, em parte, quais seriam os requisitos para
combater a desnutrição no âmbito do direito da
criança à saúde. Inclui um mandato especificando
que o fornecimento de alimentos nutritivos seja
incorporado no âmbito da atenção primária de
saúde.8 Também destaca a nutrição adequada e
o monitoramento do crescimento como fator de
grande importância na primeira infância.9
Os direitos da criança à água potável, ao
saneamento e à higiene também são fundamentais
para garantir que ela receba nutrição adequada.
Além disso, a garantia dos direitos econômicos,
sociais e culturais das crianças, especificamente
em relação à alimentação e nutrição, é essencial
para avançar sua capacidade de desenvolver e
pensar, bem como reconhecer sua atuação ou sua
capacidade de decisão autônoma.
Os Estados-Membros têm obrigação juridicamente
vinculante, consagrada na CDC, de respeitar,
proteger e cumprir os direitos da criança à vida,
sobrevivência, ao desenvolvimento, à saúde e
alimentação. Em função da forte correlação
entre a desnutrição e a sobrevivência da criança
– e a centralidade da nutrição para a saúde e o
desenvolvimento infantis –, os Estados-Membros
devem combater a desnutrição para concretizar
o direito da criança à sobrevivência. Portanto, os
Estados-Membros devem garantir que todos os
impulsionadores da desnutrição discutidos acima
sejam combatidos de forma equitativa. Muitos

No âmbito do direito à alimentação,
especificamente, cada Estado é obrigado, no
mínimo, a garantir que todos os cidadãos tenham
acesso à alimentação mínima essencial.11 Um
passo na concretização do direito à alimentação
e no cumprimento da obrigação de satisfazer
o direito à alimentação é garantir que haja
legislação adequada e abrangente sobre o direito
à alimentação, inclusive a nutrição, e que ela seja
adotada pelas instituições nacionais relevantes.
Ainda assim, em muitos países analisados
pela Save the Children em 2011, o direito à
alimentação não foi codificado no direito nacional,
dificultando sua implementação e execução.12
Por exemplo, embora muitos países tenham
começado a desenvolver ou a aprovar leis para

regular a comercialização de substitutos do leite
materno, ainda há um longo caminho a percorrer.
Pouquíssimos países possuem uma legislação
que trate especificamente da nutrição infantil.
Algumas exceções incluem a legislação relativa à
segurança alimentar no Vietnã e na China, assim
como regulamentos sobre apoio à alimentação
de cidadãos vulneráveis em Moçambique.
Significativamente, os países que reconheceram
legalmente o direito à alimentação foram
identificados como mais propensos a implementar
programas de nutrição infantil; alguns exemplos
incluem programas de merenda escolar na Índia e
na África do Sul. A maioria dos países, no entanto,
não conseguiu combater adequadamente muitas
causas de desnutrição, tais como deficiências de
micronutrientes, práticas de alimentação ruins
para bebês e crianças pequenas, sistema de saúde
deficiente, além de abastecimento de água, higiene
e saneamento inadequados.13
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países carecem de um quadro jurídico que
promova os direitos de sobrevivência infantil,
desenvolvimento, saúde e alimentação. E muitos
países que possuem um quadro jurídico muitas
vezes deixam de implementá-lo.10

FOTO: JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

Nadia, com 1 de idade, passa por uma triagem de desnutrição em casa em um assentamento de refugiados no Líbano,
perto da fronteira com a Síria.
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IMPULSIONADORES DO SOBREPESO E DA OBESIDADE INFANTIL
Quando apresentada como uma função dos
alimentos consumidos contra o gasto de
calorias, as causas da obesidade podem parecer
ostensivamente individualizadas. No entanto,
dadas as desigualdades significativas e as
tendências em nível populacional demonstradas
na segunda parte, à página 19, fica muito claro
que o aumento do sobrepeso entre as crianças é
fortemente influenciado por normas e estruturas
das sociedades. Embora as causas da obesidade
sejam complexas e afetem as pessoas de forma
diferente, propomos um quadro simples para
visualizar as escolhas alimentares feitas por cada
família no mundo. Este quadro tem o intuito de
explicar as desigualdades realçadas.
AMBIENTES ALIMENTARES LOCAIS
Independentemente de comprarmos nossa
comida ou de cultivá-la nós mesmos,
consumimos o que está disponível para nós,
ou seja, a comida que se encontra no nosso
ambiente local. Os processos por meio dos quais
os alimentos são disponibilizados para nós –
os mecanismos que produzem, transformam,
transportam e entregam nossa comida – são
chamados de sistemas alimentares, e eles
diferem drasticamente em todo o mundo. As
diferenças nos sistemas alimentares explicam
por que o preço, a quantidade e a qualidade
dos alimentos varia tanto de um lugar para
outro. O Relatório sobre a Nutrição Mundial
(2015) identifica cinco tipos diferentes de
sistemas alimentares prevalentes no mundo:
“industrial”, “misto”, “transicional”, “emergente”
e “rural”. Esses sistemas são muito diferentes,
mas, curiosamente, todos estão cada vez mais
distribuindo alimentos embalados, lanches e
outros alimentos processados. Isso significa que,
onde quer que as crianças vivam no mundo, seus
ambientes alimentares locais são cada vez mais
repletos de alimentos altamente processados,
com alto teor de gorduras saturadas ou trans,
açúcares e/ou sal – mas com baixo teor de
fibras e micronutrientes. O consumo excessivo
de gorduras, açúcares e sal não é saudável e
pode provocar sobrepeso, obesidade e doenças
relacionadas com a alimentação. Mas, apesar
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das consequências negativas para a saúde,
esses ingredientes são utilizados em excesso
pelas empresas para aumentar a longevidade, o
usufruto e a rentabilidade dos alimentos.
O preço dos alimentos é outra característica
fundamental do nosso ambiente alimentar
local e tem um grande impacto nas decisões
de consumo das pessoas. Em muitos países,
alimentos insalubres estão se tornando mais
baratos em relação ao preço dos alimentos
saudáveis. A Food Foundation demonstrou que,
no Reino Unido, a comida insalubre custa até
três vezes mais barato como fonte de calorias
do que o alimento saudável.14 O relatório
de 2015 do Overseas Development Institute
(ODI) sobre o aumento do custo de uma dieta
saudável revelou que esse fenômeno não está
limitado apenas às economias mais ricas. Ele
encontrou indícios sugerindo que, em economias
emergentes como Brasil, China e México, o
preço de frutas e legumes tem aumentado
mais do que a maioria dos outros alimentos,
inclusive os alimentos processados densamente
energéticos.15
PREFERÊNCIAS ALIMENTARES
Por que escolhemos comer o que comemos
é uma questão complicada. As dietas são
determinadas por uma interação complexa
de fatores psicossociais. De fato, nossas
preferências alimentares são influenciadas em
momentos diferentes e de maneiras diferentes
por uma variedade de questões tão diversas
como região, cultura, moralidade, idade, riqueza,
conveniência, hábito e conforto. Esta seção
destaca alguns dos impulsionadores das nossas
preferências alimentares.
A promoção do alimento por meio de
publicidade é usada por empresas para
influenciar as decisões de consumo. A publicidade
de alimentos insalubres é difundida em múltiplos
canais, sendo muitas vezes dirigida às crianças
e suas famílias. Os orçamentos de publicidade
de alimentos e bebidas insalubres são muito
superiores aos orçamentos de produtos saudáveis.
continua na próxima página

Além disso, muitos países não têm as
salvaguardas reguladoras necessárias para
proteger as crianças contra os abusos dos
anunciantes. As crianças e suas famílias, de
todos os lugares, são atingidas por mensagens
comerciais que promovem alimentos ricos
em gordura, açúcar e sal. Isso prejudica
os esforços de criação de ambientes
seguros para as crianças que incentivem
ativamente o desenvolvimento de preferências
alimentares saudáveis.
A educação e o conhecimento são determinantes
importantes das nossas preferências alimentares.
As crianças e os pais precisam saber o que é
uma dieta saudável, como prepará-la e conhecer
técnicas saudáveis de gestão de peso. Também
precisamos de informação transparente sobre
o valor nutricional da nossa comida, inclusive
rótulos claros nas embalagens dos alimentos.
Sejam transmitidas pelos pais informalmente ou
formalmente nas escolas e nos locais de trabalho,
seja por meio dos rótulos nas embalagens dos
alimentos ou de campanhas de saúde pública,
as preferências alimentares ao longo da vida
da criança podem ser configuradas de maneira
positiva, desde que as famílias tenham acesso ao
conhecimento de que precisam.
A falta de tempo, principalmente como resultado
das responsabilidades envolvidas nos cuidados

de crianças, doentes e idosos, também é um
impulsionador das decisões de consumo de
alimentos. As famílias têm menos tempo,
especialmente em casas com carga desigual,
nas quais as mulheres frequentemente dividem
seu tempo entre as demandas de um emprego
remunerado e o cuidado não remunerado de
crianças, doentes e idosos. Isso pode prejudicar a
dieta, pois, onde quer que se viva, a comida exige
disponibilidade de tempo. Milhões de pessoas
precisam de tempo para plantar alimentos.
Milhões de outras pessoas precisam de tempo
para trabalhar para conseguir comprar os
alimentos. E, certamente, precisamos de tempo
para comprar e preparar a comida. E os pais
precisam de tempo para alimentar as crianças
adequadamente. Quando somos confrontados
com essas restrições de tempo, pode parecer
sensato reduzir o tempo que gastamos com a
comida. Para muitas famílias, a pobreza é um
fator fundamental na capacidade de se alimentar.
Por exemplo, as famílias com renda disponível
podem usar seu dinheiro para comprar comida
que já foi plantada ou preparada em casa.
A consequência nutricional da priorização
da conveniência pelas pessoas não foi bem
estabelecida. No entanto, presumimos que a
falta de tempo é um dos principais motivos que
explicam o aumento do consumo de alimentos
insalubres, mas convenientes.
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IMPULSIONADORES DO SOBREPESO E DA OBESIDADE INFANTIL
continuação

O ALEITAMENTO MATERNO E O CÓDIGO INTERNACIONAL DE
COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTITUTOS DO LEITE MATERNO E SUAS
RESOLUÇÕES SUBSEQUENTES (O CÓDIGO)
A amamentação é um determinante
importante do consumo alimentar adequado
para crianças pequenas, com pesquisas recentes
demonstrando que a amamentação diminui a
prevalência de desnutrição, do sobrepeso, da
obesidade e do diabetes ao longo da vida. A

amamentação é um aspecto vital da alimentação
de lactentes e crianças pequenas e é afetada
pelas práticas de cuidados mais abrangentes
disponíveis para mulheres e crianças (veja a
Figura 19, página 27). O aleitamento materno
continua na próxima página
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O ALEITAMENTO MATERNO E O CÓDIGO INTERNACIONAL DE
COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTITUTOS DO LEITE MATERNO E SUAS
RESOLUÇÕES SUBSEQUENTES (O CÓDIGO) continuação
universal poderia evitar a morte de 823.000
crianças e 20.000 óbitos causados por
câncer de mama por ano – economizando
US$ 300 bilhões.16
O leite materno fornece toda a energia e os
nutrientes de que os bebês precisam durante os
primeiros seis meses de vida. Talvez a mulher
não consiga amamentar exclusivamente por
ter suporte inadequado do companheiro ou da
família, por não ter outras formas de apoio, por
ter de trabalhar ou como resultado da promoção
agressiva da fórmula infantil como substituta
do leite materno.17 Onde quer que uma mulher
viva, seu acesso aos serviços de saúde e de
apoio e sua exposição à comercialização
de substitutos do leite materno afetarão a
escolha de amamentar e os nutrientes que a
criança recebe.
O marketing agressivo ou inadequado do
substituto do leite materno é uma barreira
global significativa à amamentação. O Código
fornece um conjunto de normas para regular
as atividades dos produtores de substitutos
do leite materno e para proteger o público e
os profissionais de saúde contra o marketing
inadequado. Entretanto, apesar de muitos
governos terem adotado o Código na
legislação nacional, em parte ou na íntegra,
a implementação, o acompanhamento e a
execução em nível nacional ainda é muito
fraca. Isso vai contra as obrigações em relação
aos direitos humanos dos países de proteger
indivíduos contra a interferência ou a violação
dos seus direitos por terceiros, tais como
empresas farmacêuticas e fabricantes de
alimentos. Resultados de pesquisas recentes
destacam violações substanciais do Código por
fabricantes de substitutos do leite materno.18
O setor privado, com base nos Princípios
Orientadores sobre Empresas e Direitos
Humanos da ONU, tem a responsabilidade de
respeitar e remediar os direitos humanos.19 Isso
significa que as empresas devem tomar medidas
ativas para evitar a infração dos direitos e
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remediar violações onde quer que ocorram.
No caso das crianças, a iniciativa Direitos da
Criança e Princípios Empresariais, co-criada
pela Save the Children, o Pacto Global das
Nações Unidas e o UNICEF, fornece orientações
adicionais sobre como as empresas podem
assegurar que os direitos das crianças sejam
respeitados e promovidos.20
Portanto, as empresas precisam começar a
colaborar e aderir ao Código. Os governos
também devem fazer os investimentos financeiros
e políticos necessários para implementar o
Código, monitorar o comportamento das
empresas e garantir a responsabilização nos
casos de transgressão do Código.
ADOÇÃO DO CÓDIGO E MONITORAMENTO
EM MIANMAR 21
O Conselho de Autoridade de Fármacos e
Alimentos de Mianmar emitiu uma Ordem
de Marketing de Alimentos Formulados para
Lactentes e Crianças. A Ordem de Mianmar
segue a recomendação de saúde pública
internacional para que haja um Código de
Marketing dos Substitutos do Leite Materno.
A Ordem garante que as mães e as famílias
sejam capazes de tomar decisões adequadas e
informadas sobre a alimentação infantil.
A Save the Children de Mianmar desenvolveu um
aplicativo móvel para monitorar a Ordem, que
foi aprovado pelo Departamento de Saúde e pelo
Centro Nacional de Nutrição e, mundialmente,
pela Rede Global de Monitoramento e Apoio à
Implementação do Código. Esse aplicativo vem
sendo utilizado em todo o país, inclusive em
áreas rurais e remotas, para monitorar e relatar
infrações da Ordem. É um aplicativo fácil de usar,
e permite que o usuário “marque” uma infração,
tire uma fotografia, preencha alguns dados e
envie esses dados diretamente para o Centro
Internacional de Documentação do Código
da Rede Internacional em Defesa do Direito
de Amamentar, onde a infração é rastreada e
medidas são tomadas.

A desnutrição está estreitamente associada
à pobreza,22 conforme demonstrado no capítulo
anterior e no quadro conceitual (Figura 19,
página 27). A pobreza, ao lado da desigualdade,
é uma importante impulsionadora subjacente da
nutrição. As oportunidades de subsistência da
família e, consequentemente, a renda da família,
estão entre os principais responsáveis pelos
resultados de nutrição de uma criança. Infelizmente,
muitas famílias ainda vivem em pobreza extrema
e não têm acesso às oportunidades de subsistência
ou à proteção social necessárias para que possam
obter alimentos e outros itens essenciais. De acordo
com projeções do Banco Mundial, 702 milhões de
pessoas viviam em pobreza extrema (sobrevivendo
com menos de US$ 1,90 por dia) em 2015 – 9,6%
da população mundial. Isso representa uma queda
da estimativa de 902 milhões de pessoas em 2012,
ou 12,8% da população mundial.23 Adicionalmente,

estima-se que muitas outras pessoas vivam em
pobreza relativa – ou seja, com mais de US$ 1,90
por dia, mas ainda enfrentando dificuldades para
sustentar suas famílias.
Estima-se que 2 bilhões de pessoas estejam
vivendo e trabalhando em pequenas propriedades
agrícolas nos países em desenvolvimento.24 Elas são
particularmente vulneráveis a choques ambientais,
econômicos e sociais,25 como demonstrou o impacto
do El Niño deste ano. A maioria dos pequenos
agricultores do mundo enfrenta dificuldades para
sobreviver e alimentar suas famílias com menos de
US$ 2 por dia. Muitos deles têm sido incapazes de
responder ao aumento da demanda por alimentos,
já que não dispõem de acesso a bens e capital
e enfrentam custos de transação mais altos,
dificultando sua adaptação e resposta rápida às
evoluções do mercado. Há 2 bilhões de pessoas
nesta situação por causa do declínio no investimento
em agricultura e da falta de políticas de apoio.
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FOTO: TOM PILSTON/SAVE THE CHILDREN

Yasmina, de 4 anos, e seu irmão Mugisha, de 2 anos, foram forçados a fugir da instabilidade e da violência
no Burundi e vivem hoje em um acampamento na Tanzânia.
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Água e saneamento inadequados estão associados
à morte de 1,4 milhão de crianças todos os anos,
devido à diarreia, à desnutrição subsequente e às
suas consequências. Uma criança tem 10 vezes mais
probabilidade de morrer de doenças diarreicas se
for afetada pela desnutrição aguda grave.26 Além
disso, 50% da desnutrição é associada a ocorrências
repetidas de diarreia ou infecções intestinais, como
resultado de água contaminada, saneamento
inadequado ou higiene insuficiente.27 A falta de
acesso a água potável e saneamento adequado está
intimamente ligada à pobreza, e a maioria deste

fardo de doença cai sobre crianças em países de
baixa renda.28 No sul da Ásia, a quinta parte mais
pobre da população é 13 vezes menos propensa a
ter acesso a melhorias de saneamento do que o
resto.29 Na África Subsaariana, os ricos são duas
vezes mais propensos do que os pobres a ter acesso
a água potável e quase cinco vezes mais propensos
a ter acesso a melhorias de saneamento.30
Desigualdades espaciais significativas também
existem dentro de países, como as vivenciadas por
comunidades em áreas rurais remotas e moradores
de favelas em áreas urbanas.31

POBREZA E RENDA – CASOS DE PAÍSES
O crescimento econômico da Zâmbia foi
amplamente desigual, fato refletido em um dos
coeficientes de Gini mais elevados do mundo,
a 57,5.32 Em 2010, os 50% mais carentes da
população segundo a riqueza representavam
9,1% da renda total, enquanto os 10% mais ricos
representavam 52,6%.33 Essas desigualdades
estão refletidas nos índices e nas experiências
infantis de desnutrição. Os níveis de deficiência
de crescimento são especialmente elevados para
os três quintos mais pobres, com mais de 40%
de prevalência, subindo para 47% no quinto mais
pobre.34 As crianças nas famílias mais pobres
têm mais do que o dobro de probabilidade
de baixo peso do que as crianças nas famílias
mais ricas. Apesar dos progressos desde 2002,
as crianças do quinto mais pobre são 1,7 vez
mais propensas a sofrer de deficiência de
crescimento do que as crianças do quinto mais
rico. Embora os zambianos mais ricos tenham
menor probabilidade de sofrer de deficiências
de crescimento, as taxas não caem rapidamente
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com a riqueza. Com exceção da quinta parte
mais rica da população, a Zâmbia tem taxas
de deficiência de crescimento de 38% ou mais.35
A sociedade zambiana é extremamente desigual
em termos de renda, e o padrão de crescimento
econômico vem aprofundando essa situação
com o passar do tempo. Isso demonstra
a importância de enfrentar a distribuição
desigual de renda para combater a desnutrição
na Zâmbia.
Na Indonésia, as crianças na quinta parte
mais carente estão sendo deixadas para trás
no progresso nacional em nutrição, com 48% das
menores de 5 anos sofrendo de deficiência de
crescimento, em comparação com 29% na quinta
parte mais rica.36 A tendência é consistente para
todos os aspectos dos distúrbios nutricionais,
com exceção do sobrepeso,37 e indica que a
pobreza é uma impulsionadora essencial da
desnutrição no país.

Como demonstramos em nossa pesquisa
(veja a Parte 2, página 10), a desvantagem
regional dentro dos países afeta
significativamente a nutrição. A exclusão de
grupo é frequentemente sobreposta à desvantagem
regional. Ela também é impulsionada por vários dos
aspectos capturados pelo quadro conceitual (veja
a Figura 19, página 27), incluindo a pobreza, e o
ambiente e os sistemas de saúde.
A prestação de serviços em algumas regiões
pode ser problemática, seja devido ao isolamento,
terrenos difíceis ou conflitos regionais, e isso
pode resultar em variações nos resultados de
saúde, nutrição e educação. A desvantagem

sistemática pode estar ocorrendo onde existem
grandes diferenças entre as regiões de um país.
Tal desvantagem indica negligência por parte dos
decisores, seja intencionalmente ou não.
Os sistemas em vigor para melhorar a nutrição das
crianças, incluindo intervenções em saúde, nutrição
e desenvolvimento inicial, são frequentemente
menos acessíveis aos mais necessitados, como
crianças com deficiências e, particularmente,
aquelas vivendo na pobreza ou em locais
remotos. Também há, frequentemente, uma falta
de compreensão por parte de nutricionistas e
prestadores de serviços nesses sistemas sobre
como apoiar e tratar crianças com deficiências e
como aumentar a conscientização entre famílias e
cuidadores sobre as intervenções adequadas.38
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DESVANTAGEM REGIONAL

DESVANTAGEM REGIONAL – CASOS DE PAÍSES
As taxas de desnutrição no Quênia variam
geograficamente de forma dramática.
Enquanto a porcentagem nacional de crianças
com definhamento é de 4%, ela chega a 17,8%,
no condado de Wajir, colocando o condado
na categoria de “emergência” da OMS.39 As
crianças do condado de Wajir reconhecem o
impacto negativo da desnutrição e de outras
doenças em suas perspectivas de sobrevivência.
”Como você sabe, a maioria das nossas
crianças morre antes de comemorar seu quinto
aniversário. Eu acho que isso pode ser reduzido
a zero – se dermos as mãos, nossas crianças
sobreviverão”, diz Zahra, de 14 anos, aluna de
uma escola primária na cidade de Wajir.
O acesso das comunidades aos serviços básicos
de saúde e nutrição no condado de Wajir é
limitado pelas instalações escassas – separadas
em média por 50 km de distância –, juntamente
com o estilo de vida nômade do povo, que viaja
em busca de pasto e água para seus animais.
O clima rigoroso e a insegurança constante
resultam na falta de trabalhadores qualificados
– a relação médico/habitante é de 1:132.000, em

comparação com a recomendação de 1:5.000.
A relação enfermeiro/habitante é de 1:4.163, em
comparação com a recomendação de 1:1.000.40
A diversidade alimentar também é extremamente
insuficiente devido ao impacto da infraestrutura
inadequada na disponibilidade, acessibilidade e
viabilidade econômica de alimentos nutritivos.
No condado de Wajir, há pavimentação em
apenas 440 km de uma rede rodoviária total de
5.280 km.41 Uma mãe disse: “Nós alimentamos
nossas crianças principalmente com leite animal e
mingau com leite… Damos à criança o que estiver
disponível… A falta de alimentos adequados por
causa da seca resulta em dietas pobres.” 42
Tabus e crenças tradicionais também agravam a
desnutrição. Há quem acredite que as mulheres
não devem comer alimentos ricos em proteínas
ou ferro nos estágios finais da gravidez, pois isso
faria o bebê “ficar grande demais”, causando
dificuldades no parto. O ditado “Dê fígado para
uma criança que ainda não começou a falar, e
ela nunca falará” é bastante comum.
continua na próxima página
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DESVANTAGEM REGIONAL – CASOS DE PAÍSES continuação
Em Bangladesh, os índices nacionais de
deficiência de crescimento escondem enormes
disparidades geográficas – os índices entre
divisões (províncias) variam de 28% em Khulna
até 50% em Sylhet.43 Sylhet também tem
uma alta prevalência de definhamento, de
12%;44 e a taxa mais alta de mortalidade de
crianças menores de 5 anos, de 83 para cada
1.000 crianças.45
Os impulsionadores da desnutrição na divisão
de Sylhet são multifacetados. Embora as taxas
gerais de pobreza estejam de acordo com a
média nacional, a divisão de Sylhet tem os
maiores índices de desigualdade em Bangladesh,
com um coeficiente de Gini regional de
0,319.33.46 Em Sylhet, 68% da população vive
abaixo da linha de pobreza internacional de
US$ 1,25 por dia e tem pouca ou nenhuma terra
para cultivar alimentos.
Isso deixa as pessoas muito vulneráveis aos
choques climáticos ou econômicos e incapazes
de investir em seu futuro, seja em meios de
subsistência, educação ou economias.47
Apenas 18% das crianças com idades entre 6 e
23 meses na divisão de Sylhet recebem uma
alimentação suficientemente diversificada,
em comparação com 32% nacionalmente. As
crianças sofrem de doenças frequentes – a febre
é relatada como o sintoma mais comum (38%) –
e recebem cuidados de qualidade variável.48
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A desigualdade de gênero em Sylhet prejudica
as condições de nutrição das atuais e futuras
mães, como evidenciado pelos menores índices
de alfabetização feminina, menores taxas de
frequência escolar de meninas adolescentes
e maiores índices de desigualdade de gênero
do país.49
Em Mianmar, uma sociedade
predominantemente rural, aproximadamente
três quartos dos pobres residem em áreas
rurais. 50 A deficiência de crescimento em crianças
menores de 5 anos é significativamente superior
nas zonas rurais do que nas áreas urbanas
(38% e 27%, respectivamente). Além disso, as
crianças vivendo nas famílias mais pobres têm
mais do que o dobro de propensão a sofrer de
deficiência de crescimento (46,6%) do que as
crianças mais ricas (20,7%). 51 Os impulsionadores
da desnutrição afetam desproporcionalmente as
crianças vivendo em famílias rurais pobres em
Mianmar. Isso se deve a uma variedade de fatores
que incluem: viver em vilas em áreas remotas e
de difícil alcance sem acesso a serviços básicos
(saúde, educação, etc.); poucas oportunidades
para retirar as crianças da pobreza; e conflitos
políticos e étnicos que colocam as crianças e suas
famílias em risco. 52

As desigualdades de nutrição entre meninos
e meninas variam muito. Em nível mundial e em
alguns países, dados mostram que não há grandes
diferenças nos resultados de nutrição entre meninos
e meninas. Mundialmente, 42,1% dos meninos
e 39,5% das meninas sofrem de deficiência de
crescimento. No entanto, em 51 países dentre os
56 dos quais dispomos de dados (principalmente
países em desenvolvimento/de baixa renda), a
taxa de deficiência de crescimento é maior para
meninas do que para meninos. Para definhamento,
os números são de 14,4% para meninos e 13%
para meninas, e meninos têm uma taxa maior de
definhamento em 47 países dentre 55.
As disparidades são aparentes em alguns países
– e dependendo do país, meninos ou meninas
podem estar em situação pior. As meninas estão
ficando para trás em Bangladesh, onde 42% delas
estão abaixo do peso, em comparação com 40%
dos meninos. 53 Já na Jordânia, Gabão e República
Dominicana, são os meninos que estão ficando para
trás. Nesses três países, há menos de 75 meninas
com deficiência de crescimento para cada
100 meninos.
Por que é o panorama é tão variado? Em primeiro
lugar, as médias mundiais e nacionais podem
mascarar o que realmente está acontecendo. Em
segundo lugar, não se sabe o suficiente sobre as
diferenças biológicas entre meninas e meninos,
principalmente antes dos 5 anos de idade. Essas
diferenças biológicas poderiam impactar os
resultados de nutrição. Em terceiro lugar, os dados
de nutrição são medidos apenas até os 5 anos de
idade, o que significa que vemos apenas parte da
situação. As disparidades entre meninos e meninas

com idade superior a 5 anos podem ser muito
diferentes. Para obter detalhes sobre a importância
da adolescência para a desnutrição, especialmente
considerando os efeitos sobre a gravidez e,
subsequentemente, a nutrição infantil, consulte a
seção sobre fatores parentais.
A importância do gênero para os impulsionadores
subjacentes da desnutrição é amplamente
reconhecida, conforme capturado nas práticas
de cuidados para as mulheres e as crianças do
quadro conceitual (veja a Figura 19, página 27).
Mas o impacto do gênero permeia todo o
quadro conceitual.
A desigualdade de gênero e as contínuas
violações dos direitos de meninas e meninos
são vivenciadas pelo acesso restrito a alimentos
nutritivos e outros impulsionadores da desnutrição,
incluindo educação, casamento infantil e gravidez,
violência baseada em gênero (incluindo violência
sexual), negação de saúde e direitos sexuais e
reprodutivos, oportunidades na vida pública e
política e trabalho doméstico não remunerado
e não reconhecido. Todos esses fatores têm o
potencial de impactar o acesso de um indivíduo às
oportunidades de subsistência, renda, alimentação e
nutrição e saúde. 54
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GÊNERO

Os adolescentes, em particular, representam um
grupo vulnerável e negligenciado. Apesar de os
adolescentes normalmente serem considerados um
grupo de baixo risco para a saúde ruim, isso ignora
o fato de que muitos problemas de saúde mais tarde
na vida podem ser melhorados ou evitados pela
adoção de hábitos de estilo de vida saudáveis na
adolescência.55 Há indícios de que a alimentação
inadequada afeta a capacidade dos adolescentes de
aprender e trabalhar com produtividade máxima. 56

DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – CASOS DE PAÍSES
Em Serra Leoa, mulheres e crianças vivendo em
alguns distritos no norte (Port Loko, Kambia,
Bombali) e no leste (Pujehun, Kenema) são
particularmente vulneráveis à desnutrição. Os
problemas e complexidades variam por distrito,
mas, em Kambia, as hierarquias e estruturas de
gênero dentro das famílias são consideradas
impulsionadoras fundamentais, devido ao
impacto sobre as decisões familiares em relação

à nutrição. 57 As mulheres em Kambia, por
exemplo, podem até saber sobre boas práticas
de alimentação de bebês e crianças pequenas,
mas podem não ser as responsáveis pelas
decisões nessa questão. As mulheres jovens estão
frequentemente na parte inferior da hierarquia
com relação à distribuição de alimentos na
continua na próxima página
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DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – CASOS DE PAÍSES continuação
família; maridos e sogros geralmente são os
primeiros a receber as maiores e melhores
porções nas refeições. 58 Embora 50% das
mulheres tenham renda própria – por meio
da agricultura, pesca e comércio em pequena
escala –, espera-se que entreguem esses
rendimentos aos seus maridos, sem ganhar em
troca nenhum poder de decisão. 59
As mulheres e meninas e os habitantes
das zonas rurais do Camboja sofrem
desproporcionalmente de resultados nutricionais
inadequados. Os fatores contribuintes são
multidimensionais e complexos. Por exemplo, o
status social e familiar inferior das mulheres em
relação aos homens na família e na comunidade
influencia diretamente a alimentação delas.
As mulheres geralmente comem menos em
tempos de insegurança alimentar. Isso pode
ser explicado pela expectativa de que sigam o
Chbap Srey – um código moral para as mulheres.
Com o objetivo de serem “virtuosas”, as
mulheres sacrificam sua alimentação e oferecem
a porção maior ou a refeição mais nutritiva
aos seus maridos. Essas normas de gênero
começam a ser instiladas ainda na infância.
Quando perguntado a um grupo de meninas
com idades entre 10 e 14 anos como as mulheres
deveriam se comportar, eles responderam que as
mulheres deveriam atuar na agricultura, tarefas
domésticas e cuidar da família; elas deveriam
“ficar lindas”, ser sempre simpáticas, gentis,
educadas e pacientes; ter uma boa atitude, tratar
bem os outros e ajudar os pobres e fracos.60 As
mesmas meninas não queriam ver o pai fazendo
trabalhos domésticos, porque acreditavam
que “essas tarefas são apenas para a mãe”.
Alguns homens sentiam que não seriam úteis
na preparação de alimentos para as crianças
“porque nós (homens) não estamos acostumados
a isso. (…) Então a mãe ou a avó deve preparar
comida para as crianças”.61
Apesar disso, as mulheres no Camboja
frequentemente não têm poder de decisão.
Considera-se incomum que mulheres atuem
em público como decisórias ou pessoas com
ideias. Algumas observaram que membros da
comunidade frequentemente ignoram mulheres
que tentam dar suas opiniões.62
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Os níveis de desnutrição no norte da Nigéria
são muito superiores à média nacional, com
os índices de deficiência de crescimento
atingindo 55% no noroeste e 42% no nordeste.63
A desigualdade de gênero tem implicações
significativas. As mulheres são as principais
responsáveis pelo cuidado familiar e têm
baixo status social. Espera-se que fiquem em
casa e cuidem das crianças, e seus papéis
são desvalorizados.64 No norte da Nigéria, a
autonomia e o movimento das mulheres são
restritos (por meio do “kulle” – reclusão),
resultando em níveis extremamente baixos de
acesso a serviços e bens – 80% das mortes de
crianças acontecem em casa, sem contato com
serviços de saúde.65 Meninas também são menos
propensas a frequentar a escola do que meninos,
e as taxas de alfabetização feminina estão entre
10% e 50% das taxas masculinas.
No Paquistão, um estudo66 revelou que 20%
das crianças de rua sofrem de deficiência de
crescimento, e 12%, de definhamento. A maioria
dessas crianças é do sexo masculino (81%), e,
enquanto a taxa de definhamento é igual entre
os gêneros, mais meninos do que meninas sofrem
de deficiência de crescimento. A pobreza é uma
clara impulsionadora da desnutrição nestas
crianças. A maioria vinha de famílias grandes que
haviam se mudado recentemente para a cidade
em busca de oportunidades econômicas. Seus
pais tinham níveis baixos de educação e estavam
desempregados ou empregados em trabalhos
não qualificados. A maioria das crianças estava
na rua para complementar a renda familiar, e a
maioria trabalhava entre 8 e 12 horas por dia,
com um rendimento médio de Rs. 40 a 60 por
dia (US$ 1 = Rs. 60). Essas crianças começavam
a vida nas ruas com menos de 10 anos, em
média. Exploração por parte dos pais, assédio
policial, abuso e impacto dos companheiros de
rua em suas vidas são algumas das questões
importantes decorrentes do estudo. Suas
conclusões são similares às de outros estudos
mundiais, demonstrando os enormes riscos que
as crianças de rua enfrentam como um grupo
vulnerável específico.

Vulnerabilidade, exclusão e desnutrição
podem passar de uma geração para outra.
Em particular, o estado de saúde e nutrição da mãe
é um dos principais contribuintes para o estado
de saúde e nutrição da criança. A subnutrição em
mulheres contribui para o crescimento limitado de
fetos, o que aumenta o risco de mortes de recémnascidos e, para os sobreviventes, de deficiência
de crescimento antes do segundo aniversário.67
Esperar que mulheres e meninas se apresentem a
profissionais da área médica (o que muitas vezes
só acontece após vários meses de gestação) para
serem beneficiadas por iniciativas para melhorar
sua nutrição é frequentemente tardio demais para
quebrar o ciclo intergeracional da desnutrição,
já que muitas vezes se perde a crucial janela dos
primeiros 1.000 dias. Além disso, 16 milhões
de meninas adolescentes dão à luz a cada
ano, e elas são mais propensas a morrer durante

o parto do que mulheres mais velhas ou a sofrer
escassez de nutrientes por causa da gravidez. Seus
bebês também são mais propensos a morrer ou a
nascer com deficiências nutricionais. Os bebês que
sobrevivem têm um risco maior de se tornarem pais
ou mães com deficiência de crescimento.
Há fortes indícios de que a educação materna e
os níveis de autonomia feminina estejam entre os
determinantes mais fortes dos resultados de saúde
e nutrição infantil.68 O nível educacional de uma
mãe poderia atenuar os efeitos de outros tipos
de exclusão. Na Índia, por exemplo, a pesquisa
constatou que a alfabetização materna foi mais
significativa do que fatores geográficos ou níveis
de cobertura de saúde na determinação das taxas
de mortalidade infantil.69 E mesmo em regiões da
Índia onde a desigualdade de gênero era comum
na alocação de alimentos dentro da família, a
educação materna pode eliminar as disparidades
nos resultados de nutrição entre filhos e filhas.70
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A DESNUTRIÇÃO DA MÃE PARA
A CRIANÇA

O IMPACTO DA SUBNUTRIÇÃO MATERNA E GRAVIDEZ ADOLESCENTE
Uma nova pesquisa da Young Lives71
confirma que nascer de uma mãe com deficiência
de crescimento aumenta o risco de a criança
também sofrer de deficiência de crescimento ou
baixo peso na infância, em comparação a nascer
de uma mãe sem deficiência de crescimento.
De acordo com a pesquisa, o risco de baixa
estatura ao nascer é geralmente maior quando a
mãe é adolescente. Filhos de mães adolescentes
com deficiência de crescimento são 15 pontos
percentuais mais propensos a sofrer de
deficiência de crescimento do que filhos de mães
mais velhas e sem deficiência de crescimento.
Esses efeitos persistem durante a primeira e a
segunda infância.
Adicionalmente, a pesquisa da Young Lives
aponta outros fatores independentes que
aumentam o risco de uma criança sofrer de
deficiência de crescimento: ser menino, não ser a

primogênita, família pobre, pais com menor nível
de escolaridade e localização rural.
Embora se acredite que grande parte dos
fatores cruciais para o estado nutricional de
um adulto seja determinada até a adolescência
média, novas pesquisas da Young Lives sugerem
que nem tudo já está consolidado aos 15 anos
de idade. Mesmo após a contabilização de um
amplo conjunto de fatores, incluindo o momento
do início da puberdade e o estado nutricional até
os 15 anos, um terço do que determina o estado
nutricional aos 19 anos não é explicado. Isso
indica que é importante garantir o bom estado
nutricional de uma adolescente para possibilitar
bons resultados nutricionais para seus filhos, e
que mesmo nessa fase ainda é possível influenciar
o estado nutricional (usando a altura como
indicador) de um adulto.
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FATORES PARENTAIS – CASO DE PAÍS
Em Honduras, crianças desnutridas –
especificamente as menores de 5 anos com
deficiência de crescimento – sob responsabilidade
exclusiva de mães adolescentes são
consideradas particularmente vulneráveis a ficar
para trás. Essa é uma preocupação especial no
departamento hondurenho de Intibucá, onde
48% dos menores de 5 anos estão cronicamente
desnutridos e 15% estão abaixo do peso. Em
Intibucá, 14% dos bebês têm baixo peso ao
nascer, e 20% destes bebês nascem de mães
adolescentes. Intibucá tem níveis elevados de
pobreza, com 72% da população vivendo com
menos de US$ 1 por dia.
As preocupações são ainda maiores para
as comunidades indígenas do município
de Yamarangüila, localizado em Intibucá.
Os impulsionadores da desnutrição em
Yamarangüila são multifacetados. Os serviços
de saúde do município têm capacidade limitada,

particularmente para recuperação e reabilitação,
e as crianças gravemente desnutridas são,
em grande parte, encaminhadas à capital,
Tegucigalpa. As famílias têm pouco dinheiro, e
o custo de viajar para centros de tratamento
especializados é relativamente alto. A maioria
das pessoas procura os serviços de saúde
apenas quando uma doença já está em estágio
bem avançado. A religião também tem grande
influência e é um fator na falta de planejamento
familiar. As famílias em Yamarangüila têm, em
média, cinco filhos. A educação superior está
fora do alcance da maioria, e a maior parte
das crianças não passa do sexto ano, embora
uma pequena porcentagem chegue ao nono
ano. Além disso, há um “vácuo institucional” em
relação à inclusão e aos cuidados de crianças
entre 12 e 15 anos de idade que não estejam
estudando ou trabalhando.

FOTO: CJ CLARKE/SAVE THE CHILDREN

Sharmin, retratado com Lisam, de 2 anos, trabalha para um projeto da Save the Children em Bangladesh,
visitando famílias para aconselhá-las sobre nutrição e educação na primeira infância.
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Desnutrição e deficiência estão estreitamente
interligadas: a deficiência é tanto uma
impulsionadora (veja Figura 19, “Quadro conceitual
dos impulsionadores da nutrição”, página 27)
quanto uma consequência da desnutrição. A
desnutrição pode causar muitos tipos de deficiência,
pela falta de micronutrientes ou macronutrientes
ou pela exposição a altas concentrações de
toxinas em alimentos – como aquelas encontradas
na mandioca processada inadequadamente, que
podem causar danos neurológicos permanentes. A
deficiência também pode causar desnutrição devido
à diminuição da ingestão de nutrientes (como no
caso do lábio leporino, fenda palatina ou outras
deficiências que impactam a capacidade de comer
da criança), aumento da perda de nutrientes e uma
necessidade nutricional maior, colocando a criança
sob o risco de outras complicações.72
Estima-se que 93 milhões de crianças – ou uma em
cada 20 crianças com 14 anos ou menos – vivam
com deficiências moderadas ou graves, embora não
se saiba a precisão dessa estimativa devido à falta
de dados.73
Em algumas culturas, mães de recém-nascidos com
deficiências são desencorajadas a amamentá-los,
informadas pela família e por parteiras de que
a criança morreria de qualquer maneira ou não
levaria uma vida produtiva. Esses recém-nascidos
rapidamente morrem de fome. O estigma em
torno da deficiência pode fazer com que crianças
deficientes recebam alimentos menos nutritivos ou
em menores quantidades, sejam tratadas como
bebês e recebam apenas líquidos, ou não sejam
alimentadas intencionalmente, com as famílias
racionalizando que os recursos limitados devem ser
reservados às crianças com chances maiores de
sobreviver e contribuir para a família.74
Sob a Convenção sobre os Direitos da Criança da
ONU (CDC) e a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência da ONU (CDPD), governos
ao redor do mundo aceitaram a responsabilidade de
assegurar que todas as crianças, independentemente
de sua capacidade ou deficiência, desfrutem dos
seus direitos sem qualquer tipo de discriminação.
Em fevereiro de 2013, 193 países haviam ratificado
a CDC, e 127 países e a União Europeia haviam
ratificado a CDPD.

REFUGIADOS, CRIANÇAS EM
MIGRAÇÃO E CRIANÇAS EM
SITUAÇÃO DE CONFLITO
Mais da metade dos 59,5 milhões de
pessoas deslocadas do mundo tem menos
de 18 anos.75 Em todas as partes do mundo, a
quantidade de refugiados, pessoas deslocadas
internamente e requerentes de asilo está
aumentando como resultado de violência e
perseguição,76 e o número total é o mais alto desde
o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso cria um
grupo específico de crianças excluídas – refugiados
e pessoas deslocadas internamente (PDI). Crianças
que permanecem em áreas de conflito e guerra ou
em ambientes onde ocorrem eventos extremos,
como secas, também podem estar vulneráveis
e excluídas.
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Frequentemente, as crianças que já vêm sofrendo
discriminação têm sua exclusão exacerbada durante
situações de crise e de conflito. Essas crianças
enfrentam barreiras no acesso à saúde, educação,
alimentação e abrigo.
Os refugiados e os deslocados internos estão sob
proteção da Convenção Relativa ao Estatuto dos
Refugiados e dos Princípios Orientadores Relativos
aos Deslocados Internos. Apesar disso, refugiados
e deslocados internos têm um fardo elevado de
desnutrição e anemia, doenças não-transmissíveis
tratáveis – exacerbadas pela falta de acesso regular
à medicação – e doenças infecciosas, incluindo
hepatite A e B e doenças parasitárias.77 Um estudo
recente da Save the Children sobre as práticas de
alimentação de lactentes e crianças pequenas entre
refugiados em Lesbos, na Grécia, encontrou uma
situação grave, com práticas de amamentação e
alimentação complementar longe do ideal.78
Em situações humanitárias, elementos dos direitos
à alimentação e boa nutrição de civis, embora não
explicitamente mencionados, estão protegidos por
meio de disposições contidas nas Convenções de
Genebra e regulamentos de Haia.79 As disposições
legais relevantes visam garantir a prevenção da
falta de abastecimento alimentar e da negação de
comida. Os alimentos e a infraestrutura necessária
para manter sua produção e abastecimento
não devem ser atacados, escolhidos como alvo,
removidos ou inutilizados para condenar uma
população à fome.80 Ademais, usar a fome como
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uma arma de guerra em conflitos internacionais é
um crime de guerra.81 Apesar disso, muitas cidades
têm sido sitiadas nos últimos meses – cidades no
Iêmen,82 Sudão do Sul e Síria83 –, com seus cidadãos
vivendo em condições terríveis e sofrendo de
escassez de alimentos e outros itens essenciais.

ETNIA
Indicadores de saúde e nutrição inadequados
são comuns entre grupos étnicos desfavorecidos,
especialmente entre povos indígenas. As dificuldades
comumente relatadas incluem a falta de cobertura
de saneamento, distribuição de renda desigual e
acesso inadequado à educação,84 como observado
no Brasil e na África do Sul. Um estudo realizado
em 11 países africanos descobriu que crianças
de grupos étnicos são mais propensas a morrer
durante a infância ou antes do quinto aniversário,
e que as diferenças na mortalidade infantil étnica
estão intimamente ligadas às desigualdades
econômicas, com as disparidades na utilização
dos serviços de saúde tendo impacto em países na
região do Sahel.85

CRIANÇAS EM MOVIMENTO – CASO DE PAÍS
No Sri Lanka, os grupos mais vulneráveis
em relação à desnutrição concentram-se
principalmente em áreas em situação de
pós-conflito, regiões urbanas pobres e no setor
de plantio.
O distrito de Mullaitivu tem uma das maiores
taxas de desnutrição aguda grave, 6,1%, bem
como um alto índice de crianças com idades
entre 6 e 59 meses abaixo do peso e 27,8%
de definhamento na mesma faixa etária. A
divisão de Weli Oya, no distrito de Mullaitivu
(Província do Norte),86 abriga muitas famílias
reassentadas em 2013, após o fim de 30 anos
de guerra civil. A desnutrição na área tem uma
série de causas. Por exemplo, os moradores de
Weli Oya falam predominantemente cingalês,
mas o processo de administração do distrito
é conduzido em tâmil. Isso significa que as
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comunidades frequentemente não conseguem
se comunicar com os funcionários do distrito
sobre os problemas cruciais e os desafios
diários que enfrentam. A alta dependência da
agricultura tornou comunidades vulneráveis às
mudanças climáticas. As vilas não recebem água
da chuva, especialmente de julho a setembro.
A distância percorrida para coletar água
esgota os agricultores e diminui o resultado de
suas colheitas. As crianças também enfrentam
condições extremamente difíceis para continuar
sua educação. A maioria das crianças precisa
andar seis quilômetros todos os dias para
chegar à escola por causa da baixa frequência
dos ônibus públicos. A distância até as clínicas
também é extenuante, desencorajando
as famílias a buscar os cuidados de saúde
necessários em tempo oportuno.87

O perfil de desnutrição do Brasil apresenta
um cenário nutricional desfavorável para
as crianças indígenas.88 A deficiência
de crescimento afeta 25,7% das crianças
indígenas, índice próximo ao registrado
entre os brasileiros não-indígenas há quatro
décadas – antes da introdução de importantes
reformas de saúde.89 Estudos mostram que a
deficiência de crescimento e o baixo peso estão
estreitamente associados à exposição crônica
a condições socioeconômicas desfavoráveis,
consumo insuficiente de energia e nutrientes,
doenças infecciosas e parasitárias recorrentes e
condições ambientais.90 Acesso reduzido à terra
e aos recursos naturais, participação maior na
economia de mercado e condições sanitárias
precárias também são identificados como fatores
que contribuem para a subnutrição entre as
populações indígenas do Brasil.91
No Nepal, a casta, grupo étnico ou
religioso que identifica uma família tem
forte ligação com sua segurança alimentar
e estado nutricional. Grupos excluídos estão
fortemente associados à insegurança alimentar
e à desnutrição. Grupos que enfrentam
discriminação e marginalização na sociedade e
por parte do Estado têm acesso mais limitado
a alimentos nutritivos. Os Dalits (a casta mais
baixa) vivendo na região dos vales, por exemplo,
têm os piores índices de consumo alimentar,
enquanto os Brahmins (a casta mais alta)
vivendo nas mesmas áreas têm, relativamente, os
melhores índices.92 Os indicadores de segurança
alimentar para os Dalits e Janajatis (um grupo
étnico indígena) são geralmente piores do que
isso em qualquer região geográfica específica.93
Também há indícios de uma certa variação na
prática da amamentação entre determinados

grupos étnicos, com mais da metade das
mulheres Brahman/Chhetri, Newar e Hill Janajati
iniciando o aleitamento materno na primeira
hora após o nascimento, enquanto apenas 34%
das muçulmanas e 31% das mulheres Terai/
Madhesi fazem o mesmo.94
Crianças de minorias étnicas no Vietnã são
deixadas para trás em relação ao progresso
nutricional – 52% das crianças pertencentes a
minorias étnicas com idades entre 5 e 12 anos
sofrem de deficiência de crescimento, em
comparação com 14% das crianças Kinh na
mesma faixa etária.95 Observam-se disparidades
adicionais entre regiões. Nas regiões dominadas
por grupos étnicos minoritários (as áreas
interioranas e montanhosas do norte e as terras
altas do centro do país), entre 32% e 37% das
crianças abaixo de 5 anos sofrem de deficiência
de crescimento, enquanto a prevalência entre
as crianças nas áreas dominadas pelo grupo
majoritário Kinh é entre 21% e 23%.96
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A pobreza entre famílias de minorias étnicas
é uma das impulsionadoras da desnutrição
de seus filhos. Em 2012, essas comunidades
representavam cerca de dois terços dos 10%
mais pobres do país.97 Pesquisas mostram que
muitas famílias de minorias étnicas enfrentam
insuficiência alimentar durante dois ou três
meses do ano – entre as duas colheitas. Outros
impulsionadores incluem condições e práticas
anti-higiênicas e sistemas de saneamento
inadequados, resultando em diarreias frequentes
e outras doenças digestivas entre as crianças;
e conhecimento e conscientização limitados
sobre nutrição – particularmente em relação
aos cuidados com crianças e gestantes em
áreas montanhosas.
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IMPULSIONADORES NACIONAIS
E GLOBAIS DA DESNUTRIÇÃO
Além dos fatores descritos acima, existem alguns
impulsionadores da desnutrição que ocorrem em
vários países ou mesmo em nível mundial. Esses
são os impulsionadores estruturais e institucionais
básicos da desnutrição, como exposto no quadro
conceitual (veja Figura 19, página 27). Eles requerem
uma atenção especial, dada a dimensão do seu
impacto sobre a desnutrição.
COORDENAÇÃO, FINANCIAMENTO
E COMÉRCIO
Por muitos anos, a nutrição carecia de um sistema
internacional coordenado e funcional para o qual
doadores, a ONU, a sociedade civil e o setor
privado pudessem contribuir. Há uma falta de

recursos destinados à nutrição e insuficiência
na capacidade institucional para combater a
desnutrição. Há ainda conexões fracas com os
contextos e prioridades dos países.98
A nutrição ainda é terrivelmente subfinanciada –
tanto por parte dos governos que lidam com a
desnutrição em seus próprios países (quase todos
os países do mundo) quanto dos doadores.
Dos 29 maiores doadores mundiais de assistência
oficial ao desenvolvimento, sete não gastam nada
em medidas para melhorar diretamente a nutrição
e outros seis gastam menos de US$ 1 milhão por
ano.99 A lacuna entre o que é necessário e que
se gasta atualmente é enorme – em torno de
US$ 10 bilhões por ano.
Em muitos países, apesar dos compromissos
públicos dos governos para combater os distúrbios

OS GASTOS DO GOVERNO – CASO DE PAÍS
Por exemplo, no evento Nutrition for Growth
(Nutrição para o crescimento) de 2013, o
governo de Maláui se comprometeu a aumentar
a proporção de gastos públicos anuais com a
nutrição de 0,1% para 0,3% até 2020.100 Com
base no orçamento de US$ 1,6 bilhão do governo
de Maláui para 2014/15, a alocação prometida
à nutrição deveria chegar a US$ 1,65 milhão.
Fez-se uma avaliação das intervenções de
nutrição e alocações orçamentárias em cinco
ministérios – Saúde, Agricultura, Irrigação e

Desenvolvimento Hídrico, Questões Infantis e de
Gênero, Administração Local e Desenvolvimento
Rural. Descobriu-se que o governo de Maláui
está destinando US$ 1,279 milhão para a
nutrição, cerca de US$ 400 mil a menos do que
o prometido. Há 6,8 milhões de crianças em
Maláui (Fonte: UNICEF 2016), das quais 46%
sofrem de deficiência de crescimento. Assim, o
gasto em intervenções de nutrição por criança
com deficiência de crescimento no orçamento de
2014/15 foi de US$ 0,45.

FIGURA 20 GASTOS DO GOVERNO EM NUTRIÇÃO NO MALÁUI
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A Guatemala deu um passo para trás na
eliminação da pobreza, com sua incidência
aumentando 2,9 pontos percentuais entre 2000
e 2014, de 56,4% para 59,3%.101 A desnutrição
infantil crônica é considerada o maior flagelo do
país, afetando 46,5% das crianças com menos
de 5 anos.102
Os investimentos ministeriais em esforços
para combater a desnutrição, por meio do
“Pacto Fome Zero” nacional, foram baixos em
2015, com exceção do Ministério da Educação.
Em média, foram implementadas entre duas e
quatro das nove intervenções planejadas pelo
Pacto Fome Zero em cada família.103 Além disso,

nutricionais, a nutrição não é prioridade nos
orçamentos governamentais. Além disso, não está
claro se os recursos atingem todas as áreas e
todos os grupos da sociedade dentro de um país. A
Save the Children analisou os orçamentos de vários
governos e descobriu que eles gastam muito pouco
em nutrição e, além disso, não estão gastando o
que se comprometeram publicamente a fazer.
Mundialmente, o sistema financeiro como existe
hoje não favorece as pessoas mais pobres ou mais
marginalizadas. A riqueza se manteve no hemisfério
norte, enquanto muitos no hemisfério sul não
vêm se beneficiando dos desenvolvimentos sociais
ocorridos ao longo dos últimos 200 anos.
Normas fiscais globais complexas, incentivos fiscais
questionáveis e tratados fiscais que favorecem
os países ricos e as empresas multinacionais
contribuem para que países em desenvolvimento
arrecadem um montante menor de dinheiro. Isso
significa que os países em desenvolvimento têm
menos recursos para investir em serviços públicos
e na nutrição de seu povo.
Decisões sobre o sistema tributário global
são frequentemente tomadas por órgãos sem
representatividade mundial. Um projeto recente –
Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros
(BEPS, na sigla em inglês) –, destinado a ajudar
governos a encontrar maneiras de modernizar
as regras fiscais internacionais, foi organizado
pela OCDE, significando que muitos países em
desenvolvimento não tiveram um lugar na mesa de

três dos cinco maiores ministérios sofreram
cortes orçamentários, incluindo o Ministério
da Saúde Pública e Bem-Estar Social. Essa
escassez de recursos afetou muitos dos serviços
de nutrição do ministério, incluindo vacinação,
monitoramento do crescimento, programas de
suplementação de micronutrientes e alimentação,
serviços de cuidados pré-natais, neonatais e
pós-parto, serviços obstétricos e de
planejamento familiar. Como resultado, as
taxas de mortalidade materna e neonatal
permaneceram altas, em 113 e 17 por 100.000
respectivamente.104
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negociação para expor suas preocupações, apesar
de serem afetados pelo resultado.
Além disso, alguns dos países mais pobres do mundo
perdem milhões anualmente em potenciais receitas
fiscais como resultado de fluxos financeiros ilícitos
e dos esquemas de evasão fiscal associados a eles.
De acordo com a Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento, os países
em desenvolvimento perdem aproximadamente
US$ 100 bilhões por ano em receitas fiscais
porque os investimentos estrangeiros passam por
centros financeiros offshore.105 Isso é dez vezes
mais do que se estima ser necessário para tratar a
subnutrição mundialmente.
Países em desenvolvimento também tendem a ter
cargas tributárias baixas (geralmente 10 a 20% do
PIB, em comparação com os 30 a 40% nos países
ricos).106 Tudo isso resulta em menos recursos
disponíveis para que governos invistam na nutrição
de suas populações. Em nível internacional, as raízes
da distribuição injusta de fundos fiscais estão na
infraestrutura de tomada de decisões, que favorece
as necessidades dos países de alta renda.
O sistema de comércio internacional é outra
área que falha em beneficiar as pessoas mais
pobres e mais marginalizadas. Acordos comerciais
frequentemente impactam o sistema alimentar
e os resultados de nutrição ao influenciar direta
e indiretamente a disponibilidade, acessibilidade,
preço e qualidade nutricional dos alimentos.107
Enquanto muitos defendem a necessidade do
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comércio internacional – e da cooperação comercial
internacional personificada pelos acordos – para
o fim da pobreza,108 ele deixa muitos para trás de
diversas formas.
Além de influenciar o poder de compra e
consumo, o sistema de comércio internacional
trouxe mudanças importantes para os sistemas
alimentares, como a abertura dos mercados
nacionais para o comércio internacional de
alimentos e o investimento direto estrangeiro,
além da subsequente entrada de corporações
transnacionais de alimentos e sua expansão no
mercado global. Alguns argumentam que isso,
ao lado da publicidade global de alimentos, tem
responsabilidade parcial pelo aumento da obesidade
registrado e destacado neste relatório.109
Essas mudanças afetaram mais fortemente os
países em desenvolvimento, especialmente onde
a população rural depende principalmente da
produtividade agrícola e onde há concentração
de pobreza.110 Enquanto muitas pessoas foram
retiradas da pobreza nas últimas décadas, o
sistema de comércio internacional ainda carece
de meios para resolver problemas que afetam os
mais desfavorecidos.
Por exemplo, os níveis de subsídios concedidos aos
agricultores nos países desenvolvidos distorcem
intensamente o sistema de comércio, com muitos
países em desenvolvimento forçados a vender seus
produtos a preços reduzidos. Esse é o caso de
muitos produtores de algodão da África Ocidental,
por causa dos subsídios concedidos a produtores de
algodão nos Estados Unidos, União Europeia, China
e Índia.111 Os subsídios podem estimular a produção
excessiva, resultando em exportações mais baratas,
ou podem bloquear as importações.112
A rodada Doha de negociações comerciais começou
em 2001 com uma participação maior dos países
em desenvolvimento do que negociações anteriores
(os países em desenvolvimento compõem dois
terços dos negociadores). No entanto, os países
em desenvolvimento têm muito pouca influência
sobre as discussões. Isso acontece devido à falta
de poder de negociação de muitos países em
desenvolvimento – por causa de seu tamanho
e potencial de investimento – e à falta de
representantes experientes em comparação com,
digamos, a UE e os EUA.113
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Em nível mundial, houve um grande aumento do PIB
real per capita nos últimos 23 anos e uma redução
dramática do número de pessoas que vivem com
menos de US$ 1,25 por dia. No entanto, o número
de pessoas consumindo calorias insuficientes para
sustentar uma vida ativa diminuiu com relativa
lentidão – metade da velocidade registrada para
a situação de pobreza.114 Sem a liderança ativa e a
intervenção proativa dos governos, os benefícios
do crescimento não se traduzirão em aumento da
renda ou do orçamento alimentar para as famílias
mais desfavorecidas, e muito menos em melhorias
dramáticas na desnutrição.115
MUDANÇAS CLIMÁTICAS, EVENTOS
METEOROLÓGICOS EXTREMOS
E EMERGÊNCIAS NEGLIGENCIADAS
Atualmente, é amplamente aceito que o
mundo enfrentará eventos meteorológicos
extremos mais frequentes e severos devido
ao impacto das mudanças climáticas. As
mudanças climáticas agravam os riscos de fome
e subnutrição de duas formas principais: eventos
meteorológicos extremos e riscos climáticos
graduais e a longo prazo.116 Os riscos enfrentados
pela subsistência devido a eventos meteorológicos
extremos, tais como inundações, secas, ondas de
calor e furacões, estão aumentando, principalmente
por causa da exposição de um número maior de
pessoas e seus bens a condições meteorológicas
extremas,117 mas também porque as abordagens
de desenvolvimento não incluem rotineiramente
ciclos de seca no planejamento de cenários, nem
investimentos substanciais em intervenções de
resistência às alterações climáticas.
As mudanças climáticas afetam a frequência e a
gravidade dos eventos extremos. Esses eventos
extremos podem afetar a vida e o estado de
nutrição das pessoas de formas variadas. Os
impactos mais óbvios são os imediatos, como perda
de vida, ferimentos, perda de meios de subsistência
e ativos,118 além de destruição de colheitas, de
infraestruturas cruciais e de ativos comunitários.119
Eventos extremos também podem ter impactos
indiretos e a longo prazo em vidas e economias,
como redução da frequência escolar, nutrição,
saúde e produtividade e aumento da desigualdade
e do desemprego.120

A insegurança alimentar deixou de ser um
problema apenas para as pessoas mais pobres
e marginalizadas – em alguns países, como a
Etiópia, eventos como o El Niño estão impactando
a segurança alimentar da maioria da população.
Para pessoas vulneráveis ao redor do mundo, as
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Ingrid e Nelson com
seus filhos no leste da
Guatemala. Abner, de
1 ano de idade, ficou
gravemente desnutrido
quando uma seca severa
destruiu lavouras e deixou
seus pais sem trabalho.

mudanças climáticas representam redução na
produção agrícola e, consequentemente, menor
renda, juntamente com preços mais elevados para
as culturas principais.121 Essas pessoas acabam
ficando desfavorecidas e ainda mais vulneráveis a
choques econômicos, ambientais e sociais.

EL NIÑO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A DESNUTRIÇÃO
O mundo vivencia hoje um fenômeno
El Niño de força e escala sem precedentes.
Consequentemente, pelo menos 60 milhões
de pessoas estão agora expostas a diversas
ameaças para a sua subsistência e para
suas vidas.122
Nos últimos 12 meses, o El Niño provocou
grandes ciclos de seca em três continentes e
parece pronto para desencadear inundações e
deslizamentos de terra com o desenrolar do ano.
O impacto do El Niño é particularmente grave
para crianças e suas famílias que dependem
fortemente da agricultura e do pastoreio. De
acordo com o UNICEF, até 1 milhão de crianças
precisarão de tratamento para a desnutrição
aguda grave apenas na África Austral.

Quando um ciclo de seca atinge um país, as
crianças ficam particularmente vulneráveis
aos seus impactos e enfrentam uma série de
riscos, incluindo insolação e doenças como
cólera, E. coli, malária, dengue e diarreia.
Crianças vivendo em famílias que dependem
principalmente da agricultura e do pastoreio para
renda e suplementação nutricional (na forma de
subprodutos animais e da produção agrícola em
pequena escala) podem, ao longo do ciclo de
seca, enfrentar uma falta de acesso rotineiro a
alimentos nutritivos em quantidade suficiente. Isso
pode resultar em deficiência de crescimento, baixo
peso e/ou deficiência de micronutrientes.123 Além
disso, o sistema imunológico subdesenvolvido das
crianças as coloca sob risco maior de contrair
doenças prevalentes durante os ciclos de seca.124
continua na próxima página
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EL NIÑO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A DESNUTRIÇÃO continuação
Há previsão de secas mais severas e prolongadas
em uma série de áreas vulneráveis ao redor do
mundo, além de temperaturas extremamente
altas.125 Isso afetará a produção agrícola, os
meios de subsistência de muitas das famílias mais
pobres e os indicadores econômicos nacionais.
Tradicionalmente, o setor de nutrição vem
focando no tratamento da desnutrição aguda
em situações de emergência, e não em medidas
para preveni-la. A proteção das práticas de
alimentação de lactentes e crianças pequenas
durante emergências e eventos como o
El Niño é essencial para prevenir aumentos
de mortalidade, doenças e desnutrição. A
experiência de programas da Save the Children
demonstra que, durante uma emergência
ou evento como o El Niño, a amamentação
muitas vezes diminui exatamente quando é mais
necessária (por causa da falta de água limpa,
alimentos nutritivos e leite animal e do aumento
do risco de infecções devido à superpopulação).
As mães estão frequentemente ocupadas em
caminhar para buscar água limpa, ou não
recebem água e alimentos nutritivos suficientes,
ou estão estressadas – tudo isso tem um impacto
negativo no leite materno. A promoção ou
doação de substitutos do leite materno durante
emergências também pode afetar as taxas de
amamentação (The Lancet, 2016).
Nunca houve mais urgência na resposta para a
questão de como quebrar o ciclo de desnutrição
crônica para milhões de crianças que vivem em
países na linha da frente das mudanças climáticas.
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O El Niño vem tendo impactos imediatos
e visíveis em indicadores de subsistência e
nutrição em países ao redor do mundo – muitos
dos quais aderiram a metas ambiciosas de
nutrição. Milhões de crianças no mundo estão
rotineiramente vulneráveis a choques como
esse e têm seu estado de nutrição regularmente
prejudicado, desfazendo os progressos realizados
no cumprimento de metas de nutrição.
Após a grande fome de 2011 na Somália e ciclos
sucessivos de crises alimentares e nutricionais
significativas no Chifre da África e no Sahel,
há um consenso claro de que os esforços de
desenvolvimento devem concentrar-se mais
conjuntamente no combate às vulnerabilidades
estruturais que expõem alguns grupos aos
choques climáticos. Eles devem ainda focar
mais em reforçar a resiliência dos grupos
populacionais vulneráveis aos choques e tensões
provocados pelo clima.126 Isso significa que
os governos nacionais devem garantir que as
políticas de desenvolvimento incluam o ciclo da
seca e devem priorizar um investimento maior no
combate à desnutrição como parte de um pacote
mais amplo de investimento no sistema de saúde,
incluindo a promoção de medidas para evitar
a desnutrição (como o aleitamento materno)
ao invés de tratá-la. Além disso, os governos
nacionais e os esforços de desenvolvimento
devem garantir que o alerta precoce desencadeie
rapidamente ações adequadas e em tempo
oportuno por parte de governos, doadores e
agências humanitárias.

O projeto Suaahara, da Save the Children, é um
programa integrado de nutrição implementado
em escala em 41 dos 75 distritos no Nepal,
com ênfase especial nas áreas e famílias mais
vulneráveis. Ele apoia o governo do Nepal no
objetivo de melhorar os níveis familiares de
saúde e nutrição, tendo como alvo famílias
com mulheres grávidas, lactantes e mães de
crianças menores de 2 anos (mulheres nos
primeiros 1.000 dias). O programa se concentra
em mudanças sociais e comportamentais
no nível familiar por meio da promoção da
nutrição essencial e de ações e boas práticas
de alimentação de mães, lactentes e crianças
pequenas. Ele também aborda outros
determinantes da subnutrição, tais como
disponibilidade de alimentos e acesso a eles, à
água, ao saneamento e à higiene, tratamento de
saúde de qualidade e espaçamento de gestações,
e considera fatores socioculturais como gênero
e marginalização. O projeto fornece apoio
adicional de nutrição a grupos desfavorecidos.
O Suaahara alcança esses grupos desfavorecidos
de maneiras variadas, incluindo:
• incentivar a mudança de comportamento
entre sua população-alvo, por meio de
voluntárias de saúde comunitária do sexo
feminino, grupos de mães, estruturas
comunitárias locais, a série de rádio Bhanchhin
Aama (“A mãe sabe o melhor”) e programas
que recebem telefonemas de ouvintes;

• priorizar visitas domiciliares de supervisores
de campo e voluntárias de saúde comunitária
do sexo feminino para reforçar bons
comportamentos de saúde, saneamento,
higiene e nutrição;
• fornecer apoio para que mães em famílias
desfavorecidas criem aves e cultivem
vegetais, aumentando seu acesso a alimentos
diversificados;
• envolver os homens da família em atividades
para desenvolver seus papéis na: valorização
e compartilhamento da carga de trabalho
das mulheres; criação e cuidado de crianças;
e viabilização do acesso das mulheres aos
serviços de saúde e nutrição e do controle
sobre os recursos alimentares e nutricionais.

3 POR QUE AS CRIANÇAS FICAM DESNUTRIDAS?

CRIANDO RESILIÊNCIA POR MEIO DA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES
E CRIANÇAS PEQUENAS NO NEPAL

Um membro da equipe da Save the Children
observou o impacto do projeto Suaahara
em educar as pessoas – e as mulheres em
particular – sobre os benefícios da amamentação
para a criança durante e após qualquer evento
adverso. O funcionário observou níveis de
infecções e desnutrição significativamente mais
baixos do que o esperado após o terremoto
devastador do ano passado. As doações de
substitutos do leite materno não pareceram
alterar as práticas. Uma moradora local ficou
soterrada por 24 horas. Inicialmente, ela não
conseguiu amamentar, mas persistiu pois sabia
que seria a melhor coisa para sua criança.
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4 Como abordar a desnutrição
e outros distúrbios nutricionais
de maneira inclusiva
Nos capítulos anteriores, exploramos
as tendências em desnutrição e outros
distúrbios nutricionais e como as lacunas
nos resultados de nutrição de diferentes
grupos de crianças estão aumentando.
Consideramos os impulsionadores da
desnutrição, incluindo o papel da exclusão
de grupos de crianças. Neste capítulo,
exploramos como compromissos passados
e atuais adotaram uma abordagem
inclusiva. Observamos então as respostas
políticas adequadas, tendo em conta o que
aprendemos até agora.

OS COMPROMISSOS DE NUTRIÇÃO –
ELES SÃO INCLUSIVOS?
Existem muitos compromissos políticos no âmbito
da nutrição, especialmente em nível mundial.
O desafio, por muitos anos, vem sendo a falta de
responsabilidade com esses compromissos e o
fato de que os compromissos globais não foram
traduzidos em ações e objetivos nacionais. Neste
relatório, consideramos como os compromissos
mundiais têm ou não têm trabalhado para combater
os distúrbios nutricionais e a exclusão.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
DO MILÊNIO (ODM)
A Declaração do Milênio foi assinada em 2000
por 189 líderes mundiais em nome da comunidade
internacional. Representou a promessa de
coordenar e acelerar o empenho para “não poupar
esforços para libertar os nossos semelhantes,
homens, mulheres e crianças, das condições
abjetas e desumanas da pobreza extrema”, até
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2015. Na sua essência, a declaração é um conjunto
de valores fundamentais que inclui a liberdade,
a igualdade, a tolerância e a solidariedade. No
entanto, medidas concretas sobre igualdade e
justiça social não foram incluídas, e as medidas
que foram usadas para monitorar o progresso dos
ODM foram redigidas em termos de proporções
e médias nacionais.1 Apenas um indicador dos
ODM 1 inclui a desigualdade de renda: a parcela
da renda nacional que vai para a quinta parte mais
pobre da população. Esta também é a medida de
menor frequência nos relatórios dos ODM (ibidem),
segundo relatos.
O quadro dos ODM se concentrou em
determinados grupos, por exemplo (lista não
exaustiva):
Objetivo 3: “Promover a igualdade entre os sexos
e a autonomia das mulheres”, Meta 3A: “Eliminar as
disparidades entre os sexos nos ensinos fundamental
e médio, se possível, até 2005, e em todos os níveis
de ensino, o mais tardar até 2015” – essa meta foi
comunicada como atingida nos ensinos fundamental,
médio e superior.2
Meta 7: “Garantir a sustentabilidade ambiental”,
Meta 7D: “Alcançar, até 2020, uma melhora
significativa na vida de pelo menos 100 milhões de
habitantes de assentamentos precários.”
Há relatos de que, entre 2000 e 2014, mais
de 320 milhões de pessoas vivendo em favelas
ganharam acesso a água potável, melhoria no
saneamento básico ou moradia durável ou menos
superlotada, desse modo, excedendo a meta dos
ODM. No entanto, estima-se que mais de 880
milhões de pessoas estejam vivendo em favelas
atualmente, em comparação com 792 milhões em
2000 e 689 milhões em 1990.3

METAS DE NUTRIÇÃO DA ASSEMBLEIA
MUNDIAL DA SAÚDE

Em 2015, a desigualdade fazia parte das prioridades,
e um novo conjunto de líderes mundiais se
comprometeu a “não deixar ninguém para trás”. A
Agenda ODS declara que: “Ao embarcarmos nesta
jornada coletiva, comprometemo-nos a que ninguém seja
deixado para trás. Reconhecendo a dignidade da pessoa
humana como fundamental, queremos ver os Objetivos
e metas cumpridos para todas as nações e povos e para
todos os segmentos da sociedade. E faremos o possível
para alcançar, em primeiro lugar, os que ficaram mais
para trás”.

Reconhecendo a necessidade de aceleração global
da luta contra os distúrbios nutricionais, em 2012,
a Resolução 65.6 da Assembleia Mundial de
Saúde (AMS) aprovou um plano de implementação
detalhado sobre nutrição materna, para lactentes e
crianças pequenas, que especificou um conjunto de
seis metas de nutrição global para 2025.

O Objetivo 10 dos ODS é “reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles”. Com a Meta 10.2:
“Até 2030, empoderar e promover a inclusão social,
econômica e política de todos, independentemente de
idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião,
condição econômica ou outra”.
O objetivo e a meta de nutrição também visam “não
deixar ninguém para trás”, sendo as metas 2.1, 2.2 e
3.2 de grande relevância:
• 2.1: Até 2030, acabar com a fome e garantir
o acesso de todos, em particular os pobres
e pessoas em situações vulneráveis, incluindo
crianças, a alimentos seguros, nutritivos e
suficientes durante todo o ano.
• 2.2: Até 2030, acabar com todas as formas de
distúrbios nutricionais, incluindo atingir, até 2025,
as metas acordadas internacionalmente sobre
deficiência de crescimento e definhamento em
crianças menores de 5 anos de idade e atender
às necessidades nutricionais dos adolescentes,
mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.
• 3.2: Até 2030, acabar com as mortes evitáveis
de recém-nascidos e crianças menores de
5 anos, com todos os países objetivando reduzir
a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por
1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos 25 por
1.000 nascidos vivos.

Metas da AMS:
• redução de 40% do número mundial de
crianças menores de 5 anos com deficiência
de crescimento;
• redução de 50% dos casos de anemia em
mulheres em idade reprodutiva;
• redução de 30% dos casos de baixo peso
ao nascer;
• nenhum aumento nos níveis do sobrepeso infantil;
• aumento de 50% ou mais das taxas de
amamentação exclusiva nos seis primeiros meses;
• redução do definhamento em crianças para
menos de 5% e manutenção desse nível.4
Essas metas são globais e, embora seja possível
aplicar metas globais a situações nacionais para
definir metas nacionais, essas metas não serão
baseadas no contexto do país e nas tendências
atuais de redução dos distúrbios nutricionais. Os
relatórios sobre as metas são publicados em nível
nacional, com prevalências nacionais utilizadas para
avaliar o progresso em direção às metas globais.
Por isso, as desigualdades entre regiões ou grupos
dentro de um país não são visíveis. Atualmente, o
mundo não está caminhando para atingir as seis
metas de nutrição da AMS. 5
SEGUNDA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
SOBRE NUTRIÇÃO (ICN2)
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

Em novembro de 2014, a Segunda Conferência
Internacional sobre Nutrição (ICN2) foi realizada
em Roma – organizada em conjunto pela
Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação e pela Organização Mundial da Saúde.
Os Estados-Membros aderiram a 60 recomendações
prioritárias, uma lista abrangente de ações
para combater os distúrbios nutricionais. O
mecanismo de responsabilização ainda não está
em funcionamento e, com tantos compromissos
voluntários, é difícil visualizar como os governos
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honrarão os compromissos. A diretriz não emprega
a metodologia de “não deixar ninguém para trás”,
pois não há menção sobre a desigualdade no quadro
ou sobre maneiras de garantir que o progresso
seja promovido para todos os grupos sociais e
econômicos da sociedade. Obviamente, várias
dessas recomendações – se forem implementadas
da maneira correta – teriam um impacto no
combate aos distúrbios nutricionais entre os mais
marginalizados. Mas, no momento, não há nenhuma
garantia de que isso acontecerá.
O Movimento SUN (Scaling Up Nutrition)
As questões destacadas acima sobre a fraca
coordenação e liderança na nutrição em parte
levaram à formação do Movimento SUN (Scaling Up
Nutrition) em 2010. O movimento agora consiste de

56 países e tem tido sucesso em colocar a nutrição
nas agendas nacionais e globais, agregando vontade
política para resolver o problema.6 No entanto,
ainda há desafios para transformar o compromisso
político em implementação em escala. Conforme
o SUN entra em sua segunda fase, o movimento
concordou em dar maior atenção para a meta de
“não deixar ninguém para trás”.
Cumprimento e definição de metas futuras
É importante lembrar que as metas globais
geralmente são o resultado de uma negociação, em
vez de fundamentadas em tendências globais, com
países e grupos de países negociando com base na
sua situação individual. Sendo assim, é vital traduzir
objetivos globais em metas nacionais, com base no
contexto e nas tendências atuais.

FOTO: JONAS GRATZER/SAVE THE CHILDREN

Agness, com suas lavouras secas e estragadas no sul do Maláui, onde a seca causou uma situação de emergência.
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Na quarta parte deste relatório, exploramos
exemplos de respostas políticas que abordam tanto
os distúrbios nutricionais quanto a exclusão. Nós
não cobrimos todas as áreas do quadro conceitual
sobre os impulsionadores dos distúrbios nutricionais
(à página 27), mas trabalhamos a partir do nível da
criança, da família, da comunidade, da nação e de
todo o globo (dentro da possibilidade de atribuir
essas políticas a um único nível – veja as seções 4.1
a 4.3). Em seguida, exploramos alguns princípios de
concepção para trabalhar com uma metodologia
inclusiva (seção 4.4).

ANÁLISE CONTEXTUAL
Para combater os distúrbios nutricionais
entre os grupos excluídos, todas as
intervenções devem ser informadas por uma
sólida análise contextual sobre quais crianças
estão desnutridas e por que, considerando
cuidadosamente as experiências dos
diferentes grupos. A análise contextual deve
incluir os impulsionadores dos distúrbios
nutricionais, o ônus dos distúrbios nutricionais
e a análise política e econômica do país. Uma
resposta política adequada, que englobe os
impulsionadores dos distúrbios nutricionais
para a criança, a família e a comunidade,
em níveis nacionais e globais, deve então ser
considerada (veja a Figura 19, à página 27).

4.1 A CRIANÇA: ABORDANDO OS IMPULSIONADORES IMEDIATOS
DOS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS
INTERVENÇÕES DIRETAS DE NUTRIÇÃO
E SAÚDE
As intervenções diretas de nutrição combatem os
causadores imediatos dos distúrbios nutricionais.
Os exemplos incluem a suplementação de vitamina
A e a promoção do aleitamento materno exclusivo.
O serviço de saúde desempenha um papel
fundamental na execução dessas intervenções.
Na verdade, há provas abrangentes7, 8 de que é
fundamental integrar os serviços de nutrição que
afetam o consumo alimentar nos programas de
saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil
– por exemplo, por meio do monitoramento do
crescimento, da alimentação suplementar e da
suplementação de vitamina.

Os primeiros 1.000 dias de vida são essenciais
para o crescimento e o desenvolvimento infantis.
Portanto, é necessário enfatizar o fornecimento
de vários suplementos de micronutrientes para
meninas adolescentes, para mulheres grávidas e
para lactantes. Essas meninas e mulheres também
devem receber apoio de nutrição e conselhos como
parte do pré-natal e pós-natal, inclusive o apoio
para iniciação precoce do aleitamento e para
amamentação exclusiva.

4 COMO ABORDAR A DESNUTRIÇÃO E OUTROS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS DE MANEIRA INCLUSIVA

Como trabalhar com uma abordagem inclusiva

A cobertura universal de saúde é uma forma de
garantir que todas as pessoas tenham acesso aos
serviços de saúde de qualidade de que necessitam,
e o tema será explorado na próxima seção (4.2).
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4.2 A FAMÍLIA: ABORDANDO OS IMPULSIONADORES SUBJACENTES
DOS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS
Neste capítulo, exploraremos as soluções políticas
que abordam a segurança alimentar da família,
as práticas de cuidados para mulheres e crianças,
assim como a saúde, o meio ambiente e os serviços.
A metodologia baseada em direitos é importante
neste âmbito – o usufruto do direito à alimentação,
o direito à assistência adequada, o direito à saúde,
a prevenção e o controle de doenças e o direito à
água e ao saneamento.
APLICAÇÃO DE UMA METODOLOGIA
BASEADA EM DIREITOS
As disposições dos direitos humanos disponibilizam
um quadro poderoso para analisar, formular e
implementar políticas de nutrição e programas
para abranger todas as pessoas, inclusive os grupos
excluídos. Os Estados-Membros têm a obrigação
de assegurar que os direitos que afetam a nutrição
infantil – os direitos à alimentação adequada, à
saúde, à sobrevivência e ao desenvolvimento –
sejam concretizados.9 Os Estados que viabilizam
explicitamente a concretização dos direitos
humanos para as suas populações são propensos a
acelerar o progresso da segurança alimentar e da
nutrição.10 Favor consultar o Anexo 3 para obter
mais informações sobre o papel do Estado nos
direitos humanos internacionais.
COMO DESENVOLVER UMA METODOLOGIA
BASEADA NOS DIREITOS PARA COMBATER
OS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS
• Assumir os compromissos certos
Antes de mais nada, os governos devem
garantir que estão de acordo com todos os
compromissos, direitos humanos e outros
instrumentos necessários para combater os
distúrbios nutricionais equitativamente. Os
compromissos assumidos em relação aos
direitos humanos, inclusive a Convenção sobre
os Direitos da Criança da ONU, estabelecem
imperativos morais e jurídicos destinados a
assegurar que nenhuma criança fique desnutrida
e fornecem orientações específicas sobre como
implementar programas de uma forma centrada
na dignidade, nas necessidades e nos interesses
das pessoas, além de terem valor instrumental
em relação à melhoria da eficiência e dos
resultados.11 Isso significa especificamente que
os Estados devem estabelecer esses direitos em
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suas constituições e promulgar uma legislação
formulada nos direitos, concebida para abordar
a nutrição quando for necessário.
• Enfocar a igualdade e a não discriminação
O princípio mais fundamental dos direitos
humanos e das metodologias baseadas nos
direitos humanos é a não discriminação. Os
direitos humanos proíbem a discriminação na
criação ou no impacto de um programa ou
uma política, e é necessário que a discriminação
seja abordada imediatamente. Práticas e
políticas discriminatórias servem para limitar
grandemente os resultados de desenvolvimento
de determinados grupos e devem ser abordadas.
Os programas de nutrição e de segurança
alimentar podem considerar a discriminação
positiva ou as ações afirmativas para beneficiar
determinados grupos – principalmente grupos
marginalizados e mulheres – que historicamente
sofreram discriminação.12 O combate à
discriminação significa não só remover políticas
explicitamente discriminatórias como abordar
e corrigir os impulsionadores da discriminação,
tais como a alocação desigual de recursos.
• Prestar atenção especial aos grupos
vulneráveis e marginalizados
Para combater a discriminação em todas as
suas formas, os direitos humanos requerem
que se preste atenção especial – com enfoque
em soluções – nos grupos vulneráveis e
marginalizados. Isso de fato significa garantir
que quaisquer políticas e programas de
desenvolvimento sejam direcionados aos
menos favorecidos. Isso demanda uma série
de ações diferentes, mas um primeiro passo
concreto que os governos devem considerar
– alinhados aos ODS – é garantir a coleta de
dados desagregados.
Sem coletar o tipo certo de informação, as
formas de discriminação e de exclusão, assim
como quais grupos são afetados, não podem
ser identificadas corretamente. Por exemplo,
pesquisas demonstraram a importância
do tratamento preferencial com base no
gênero, resultando em práticas diferentes de
alimentação e de ingestão de alimentos. No
Quênia, verificou-se um viés de gênero forte
na distribuição de alimentos dentro da família,

• Empoderar e promover a participação
As comunidades afetadas, principalmente as
excluídas, devem ser incluídas em qualquer
política, desenvolvimento de programa e tomada
de decisão que afete seus direitos, seus filhos
e seus jovens.16 O desenvolvimento nunca será
verdadeiramente sustentável sem que as vozes
das comunidades afetadas sejam ouvidas e
incluídas e sem que as comunidades participem
da criação do seu próprio futuro. Os direitos
à alimentação, à saúde e a outros recursos
humanos essenciais requerem a participação
ativa e informada das comunidades afetadas –
inclusive das crianças – em todos os processos
de decisão que afetem seus direitos.

DESENVOLVIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL
DIRECIONADA À CRIANÇA
A proteção social é uma intervenção comprovada
de alívio da pobreza e dos distúrbios nutricionais
para os grupos excluídos, sendo cada vez mais
priorizada pelos governos17 Pode ser uma
ferramenta eficaz de redistribuição de renda,
contribuindo para o crescimento inclusivo e para
uma distribuição justa dos recursos financeiros.
A proteção social direcionada à criança aborda os
padrões específicos da pobreza e da vulnerabilidade
infantis, reconhecendo os benefícios de investir nas
crianças para seu desenvolvimento de longo prazo.
A proteção social para crianças é fundamentada
por artigos específicos da CDC.

FOTO: COLIN CROWLEY/SAVE THE CHILDREN

Desalegn, de 9 anos, e seu
irmão Berhanu, de 4 anos.
A família deles é pobre e
muitas vezes passa fome.

Especificamente, as pessoas pobres e
marginalizadas devem ser incluídas nos processos
concebidos para identificar seus problemas,
analisar formas de resolvê-los e tomar as
decisões necessárias sobre a implementação.
Também devem receber informações ativamente
sobre esses processos para que estejam
verdadeiramente envolvidas.
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fazendo com que mais meninas sofressem de
distúrbios nutricionais, baixa estatura para
a idade, baixo peso para a altura e doenças
infecciosas.13 O emprego de uma metodologia
baseada em direitos humanos na nutrição
requer a coleta de informações desagregadas
por gênero, nível de renda e etnia.14 Os dados
de nutrição também devem ser transparentes e
estar disponíveis ao público. O empoderamento é
impossível sem que haja transparência em todos
os assuntos públicos.15
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A proteção social direcionada à criança maximiza
os impactos e minimiza qualquer dano causado pela
proteção social nas crianças, monitora os efeitos
nas crianças e leva em conta as necessidades,
os pontos de vista e as vozes de crianças e
cuidadores na elaboração do programa e na
sua implementação.
Os sistemas e as políticas de proteção social
direcionadas à criança podem combater as causas
subjacentes dos distúrbios nutricionais na família e
na comunidade por meio de três caminhos:18
• segurança alimentar da família – melhorando a
renda, o acesso aos alimentos e aumentando os
bens da família;
• práticas de cuidado para mulheres e crianças –
melhoria da alimentação de lactentes e crianças
pequenas e direcionamento nas populações
nutricionalmente vulneráveis empregando a
metodologia dos primeiros 1.000 dias de vida;19
• serviços de saúde e meio ambiente – promoção
da melhoria, do acesso e da prestação de
serviços de saúde e saneamento.
Os programas de proteção social também ajudam
a combater as causas imediatas e subjacentes dos
distúrbios nutricionais, reduzindo a vulnerabilidade,
contestando a discriminação e a exclusão,
protegendo os ativos produtivos e assegurando que
necessidades básicas sejam satisfeitas.
As iniciativas de proteção social de vários países dão
provas claras dos efeitos positivos na pobreza infantil,
insegurança alimentar e distúrbios nutricionais.
Programas realizados no México, em Maláui e
na Colômbia mostraram reduções no número de
crianças com baixa estatura.20, 21 O programa de
Transferência de Renda Social Mchinji do Maláui
diminuiu a deficiência de crescimento entre as
crianças participantes de 55% para 46%.22 As crianças
das famílias da África do Sul que recebem uma
pensão crescem, em média, cinco centímetros a mais
do que as crianças de domicílios sem pensão.23 O
programa de transferência de renda Empoderamento
da Subsistência contra a Pobreza, de Gana, reduziu
em 25 pontos percentuais a insegurança alimentar
observada pelas famílias e em 32 pontos percentuais
nas famílias chefiadas por mulheres.24
Os programas de proteção social vêm apresentando
grandes benefícios para os grupos excluídos,
sendo os programas de transferências de renda no
Brasil25 e na Bolívia26 os mais celebrados. Embora
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nem sempre voltados especificamente para os
grupos excluídos, esses programas beneficiaram
desproporcionalmente as crianças excluídas
por causa do enfoque nos mais pobres. Essas
intervenções também apresentam benefícios de
longo prazo no desenvolvimento econômico e
social nacional.27
COMO USAR A PROTEÇÃO SOCIAL PARA
COMBATER OS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS
DOS GRUPOS EXCLUÍDOS
Proteção social universal – Todos os que precisam de
proteção social devem ser capazes de acessá-la.
Esse é o ponto central da erradicação da pobreza
e do aumento da prosperidade compartilhada.
A proteção social universal significa o conjunto
integrado de políticas destinadas a garantir a
segurança de renda e o apoio a todas as pessoas
durante seu ciclo de vida – com enfoque especial
nos pobres e nos vulneráveis.28 No quadro geral
da proteção social universal, a proteção social
centrada na nutrição deve ser direcionada às
pessoas nutricionalmente vulneráveis, de acordo
com a idade (com enfoque nos primeiros 1.000 dias
de vida e nas meninas adolescentes) e disparidades
regionais e de renda.
A adequação e a eficácia dos programas de transferência
de renda – Esses programas devem ser informados
pelos custos de uma dieta nutritiva, com enfoque
nos grupos nutricionalmente vulneráveis. Além disso,
os programas devem ser adaptáveis para responder
aos choques e às crises, por exemplo com a
ampliação para alcançar os grupos nutricionalmente
vulneráveis afetados por uma crise ou com o ajuste
do valor da transferência ou da sua duração.
Os mecanismos de distribuição dos programas
de transferência de renda devem minimizar os
possíveis efeitos negativos nas mulheres grávidas
e crianças, principalmente no que tange ao acesso
às transferências de renda. O principal beneficiário
da transferência de renda deve ser determinado
de forma a maximizar o gasto dessa renda com as
necessidades básicas das crianças – muitas vezes, o
beneficiário primário será a mãe.
Vínculos e atividades complementares para melhorar
o impacto na nutrição – As intervenções ou os
programas de proteção social podem funcionar
como plataformas de execução de intervenções
específicas de nutrição em grande escala, mais
abrangentes e mais eficazes.

As metodologias inclusivas, principalmente
quando combinadas com uma cobertura
universal, reduzirão drasticamente o índice de
exclusão das famílias pobres. Todos os três
programas de Transferência de Renda para
Mães e Crianças da Save the Children (Maternal
and Child Cash Transfer, MCCT) em Mianmar
adotam uma metodologia universal, em que
todas as mães grávidas e seus filhos menores
de 2 anos têm direito, independentemente de
qualquer outra característica.
Isso contrasta com as metodologias de seleção
baseada na pobreza, como seleção por renda ou
por outros fatores associados, que apresentam
falhas inerentes na identificação dos “pobres” e
exibem altos índices de exclusão. Por exemplo,
o programa Oportunidades do México exclui
70% das famílias elegíveis que estão entre as
20% mais pobres, devido a erros de exclusão. Os
programas MCCT da Save the Children também
não impõem condições aos beneficiários para
minimizar a probabilidade de excluir as mulheres
mais vulneráveis devido à sua incapacidade de
cumprir com condições rigorosas.
As metodologias inclusivas têm o potencial
de agregar apoio político e gerar altas
alocações orçamentárias por serem universais.
Os benefícios dos programas MCCT da
Save the Children são disseminados amplamente,
atingindo os grupos mais pobres que muitas
vezes carecem de força política e os grupos com

CRIAÇÃO DE RESILIÊNCIA
Como já vimos, o estado de nutrição de um
indivíduo ou da família pode estar intimamente
ligado à vulnerabilidade aos eventos associados
ao clima e aos riscos. A quebra do ciclo de
distúrbios nutricionais para muitas pessoas significa
construir a capacidade de resiliência às mudanças
climáticas e aos choques ambientais. Isso exigirá
uma reabilitação integrada de longo prazo e um
programa de prevenção que inclua nutrição, saúde,

renda média e alta que exercem mais influência
no aparato de decisão política.
Os programas MCCT foram concebidos com
base em um forte entendimento dos distúrbios
nutricionais. Os programas são direcionados
para as mulheres e seus bebês durante o período
crítico dos primeiros 1.000 dias, com o valor
da transferência de renda baseado no custo
de uma dieta nutritiva. Os programas também
possibilitam e incentivam que os beneficiários
participem de eventos de comunicação sobre
mudança social e comportamental centradas
em nutrição, bem como reuniões de grupos
de apoio para mães, exames de pré-natal e
imunização. Os programas visam prevenir a
deficiência de crescimento em crianças e esperase que contribuam para a melhoria da segurança
alimentar e para a melhoria do consumo de
alimentos nutritivos.
No entanto, os regimes de proteção social são
recentes em Mianmar, e a implementação da
cobertura universal dos programas MCCT,
ainda que adequadamente financiados, levarão
algum tempo para alcançar as comunidades
rurais distantes – e, especificamente, as
áreas afetadas por conflitos ou etnicamente
diversificadas. O desenvolvimento e a adaptação
de mecanismos de execução para acomodar
ambientes socioeconômicos complexos, nos quais
o acesso e o engajamento aberto são altamente
questionáveis, serão necessários.
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APLICAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PROTEÇÃO SOCIAL UNIVERSAL
EM MIANMAR

água potável, higiene, saneamento, meios de
subsistência e alterações comportamentais.
Seria necessário executar um programa desse
tipo, liderado pelo país, ao longo do ano e
reforçá-lo com respostas específicas durante
choques como secas. Ele precisaria ser
cuidadosamente direcionado e adaptado aos
contextos específicos do modo de vida, da
cultura e da geografia. Esta é uma metodologia
complexa, mas necessária.29
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A redução do risco de catástrofes é uma
metodologia sistemática para minimizar a
vulnerabilidade e os riscos de desastres para
indivíduos e comunidades por meio de uma
ampla gama de ações, que incluem a preparação,
um sistema de alerta precoce, a mitigação e a
prevenção.30 O atual impacto negativo do El Niño
sobre a segurança alimentar destaca a necessidade
de aumentar o investimento na redução do risco
de catástrofes, em sistemas de alerta precoce,
na criação de resiliência e na adaptação para as
mudanças climáticas.31
Os governos também devem aumentar a resistência
contra os choques associados ao clima, da
seguinte forma:
• incluindo a melhoria da resiliência e objetivos de
nutrição que adotem uma abordagem universal
na agricultura e nos planos de subsistência, em
vez de apenas enfocar no aumento da produção
e no crescimento econômico; os planos de
nutrição devem incluir a contingência para
emergências e garantir o fortalecimento de
capacidades para lidar com as necessidades
nutricionais durante emergências;
• conforme mencionado no início deste relatório,
investir em programas de proteção social
abrangentes que protejam as famílias mais
pobres, proporcionem oportunidades para a
promoção de meios de subsistência e incluam
objetivos específicos de nutrição e metodologias
específicas para a nutrição;
• investir em reservas emergenciais de alimentos
e administrá-las sabiamente, a fim de reduzir
a volatilidade dos preços dos alimentos e
garantir que o país consiga agir rapidamente em
situações de escassez de alimentos.
MEIOS DE SUBSISTÊNCIA
O aumento da renda da família teve resultados
positivos comprovados na nutrição infantil. No
entanto, o impacto positivo das iniciativas de
melhoria da subsistência do lar na nutrição infantil
não pode ser presumido. Para reconhecer esse fator,
a Save the Children pretende colocar o sucesso dos
resultados para as crianças no centro do nosso
trabalho em subsistência, concentrando-se na
criação de meios de subsistência direcionados
para a criança, que aumentam a renda da família
eficazmente e melhoram a situação econômica
das famílias mais pobres, com garantia de que o
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aumento da renda traga resultados positivos para
as crianças especificamente.
Para garantir que as políticas de subsistência sejam
direcionadas para a criança, de forma a não deixar
ninguém para trás, precisamos:
a) envolver meninas, meninos e os pais – inclusive
os portadores de necessidades especiais –
nas análises e na concepção de programas,
bem como durante o monitoramento e a
avaliação, para garantir que suas vozes sejam
ouvidas e consideradas na fase de projeto e
de implementação;
b) garantir que os programas associados à
produção promovam ativamente práticas
que melhorem a disponibilidade de alimentos
nutritivos para as comunidades marginalizadas;
c) incorporar elementos de mudança
comportamental para garantir que as famílias
melhorem seu conhecimento sobre como investir
melhor a renda adicional para ter um efeito
positivo em meninas e meninos, por exemplo:
nutrição infantil, qualidade da água, saneamento,
higiene e práticas de cuidados, entre outros;
d) promover a igualdade de participação de
mulheres e meninas nas decisões da família
sobre a utilização da renda de subsistência para
promover o investimento dos recursos da família
nas crianças;
e) influenciar parceiros e outros atores (por
exemplo: o setor privado, o governo) para que
estejam cientes do impacto do trabalho de
subsistência e das decisões sobre meninos e
meninas e crianças de diferentes grupos, bem
como para que promovam medidas específicas
para a criança (por exemplo, sobre condições
de trabalho, salários, etc.);
f) monitorar e revisar de forma consistente os
resultados de nutrição de meninas, meninos e
crianças de diferentes grupos para maximizar os
impactos positivos. As conclusões geradas devem
ser compartilhadas abertamente e de forma
consistente para identificar as melhores práticas
e aumentar a base de conclusões.
É fundamental compreender quais são os recursos
das pessoas, seus objetivos de subsistência e as
estratégias de subsistência que adotam para atingir
esses objetivos.32
Isso requer uma compreensão prévia da natureza
da subsistência local – que tipos de estratégias
são empregadas pela população local e quais

Uma vez que os meios tradicionais de subsistência,
como o pastoreio ou a agricultura, não podem

fornecer segurança alimentar de longo prazo,
é necessário colocar mais ênfase na promoção
de estratégias de subsistência alternativas,
especialmente para a juventude. Alguns exemplos
incluem o ensino técnico e vocacional, a educação
prática para a vida, a instrução em finanças
pessoais e a formação empresarial, incentivando
a juventude a ser competitiva nos mercados de
trabalho locais.34

A IMPORTÂNCIA DO LEITE: PREVENÇÃO DOS DISTÚRBIOS
NUTRICIONAIS POR MEIO DE INTERVENÇÕES NA PRODUÇÃO
ANIMAL NA REGIÃO SOMALIANA DA ETIÓPIA
As crianças que vivem em áreas pastoris são
crescentemente consideradas como as mais
nutricionalmente vulneráveis do mundo. Na
região somaliana da Etiópia, os níveis de
desnutrição aguda global entre as crianças
pequenas são regularmente identificados como
estando acima de 15%, que é o nível definido
como emergência nutricional pela OMS.
A Fase I do estudo Milk Matters (A Importância
do Leite) da Save the Children investigou o valor
e o uso do leite nessas comunidades. O estudo
concluiu que, quando disponível, o consumo do
leite é priorizado para as crianças pequenas
e que a falta de acesso sazonal aos animais e
aos produtos animais, exacerbada durante os
períodos de seca, é amplamente entendida pelos
pastores como o principal impulsionador da
desnutrição infantil.
A segunda fase do estudo Milk Matters foi
criada para avaliar o impacto das intervenções
na criação animal definidas pela comunidade
no estado nutricional das crianças durante a
estação seca. Nessas áreas em que a resposta
internacional de combate aos distúrbios
nutricionais vem sendo normalmente reativa,
com o fornecimento de uma cesta básica de
alimentos e o estabelecimento de alimentação
seletiva com o aumento da desnutrição aguda,
este estudo analisou a potencial economia, tanto
no curto como no longo prazo, econômica e
socialmente, de se implementar uma metodologia
de prevenção.

Em 2014 e 2015, o programa Milk Matters apoiou
as comunidades na reabilitação de áreas de
pastagens para a criação de forragens, usadas
somente por animais de ordenha que fiquem
perto de casa durante a estação seca.
CONCLUSÕES
O estudo Milk Matters concluiu que a proteção
dos animais de ordenha que ficam perto de
mulheres e crianças durante a estação seca e/
ou estiagem levou à melhoria da produção e do
consumo de leite entre as crianças, melhorando
o estado nutricional das crianças.
• A disponibilidade do leite melhorou nos locais
de intervenção, com aumento da produção
durante a estação seca em comparação aos
locais sem intervenção. A produção de leite
também durou mais.
• Uma proporção maior de crianças jovens
consumiu leite nos locais de intervenção, em
comparação com os locais de controle sem
intervenção.
• Em geral, o estado nutricional das crianças
que receberam o leite permaneceu estável
durante a estação seca.
• A estimativa dos custos diretos das
intervenções foi 45% a 75% menor do que
as estimativas dos custos de programas
de alimentação terapêutica (gestão da
desnutrição aguda na comunidade).
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fatores impedem que alcancem seus objetivos
de subsistência. Essa compreensão não pode ser
adquirida sem uma análise socioeconômica e
cultural, de forma que grupos sociais específicos e
sua vulnerabilidade sejam entendidos.33 Esse fator
está no centro da agenda de “não deixar ninguém
para trás”, garantindo que todos os grupos sociais
sejam incluídos na análise e nos programas.

Esse resultado foi considerado um sucesso, e há
planos de expansão do programa em 2016.
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COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE
E NUTRIÇÃO
A OMS define a cobertura universal de saúde (CUS)
como a garantia de que “todas as pessoas tenham
acesso aos serviços de promoção, prevenção, cura,
reabilitação e paliativos de saúde de que precisam,
com qualidade suficiente para serem eficazes, bem
como a garantia de que o uso desses serviços não
exponha o usuário a dificuldades financeiras”.35
A cobertura universal de saúde é a ambição de
que todas as pessoas tenham acesso a serviços de
saúde de qualidade quando precisam sem enfrentar
dificuldades financeiras. A cobertura universal de
saúde promove a concretização do direito humano
à saúde, dissociando o acesso aos serviços da
capacidade de pagamento.
As decisões sobre quais serviços de saúde devem
ser fornecidos, sobre como os recursos são gerados
e como são gastos é de responsabilidade dos
governos soberanos. Embora existam direções
diferentes de implementação da cobertura
universal de saúde nos contextos nacionais, a
Save the Children acredita que as escolhas dos
governos na definição das prioridades devem ser
guiadas pelos princípios fundamentais da equidade,
da não discriminação, da participação e da
responsabilização. Isso vai ao encontro do direito
à saúde. Também há uma forte fundamentação de
dados sobre a necessidade da saúde pública e sobre
a eficácia e o custo das intervenções.36 Os distúrbios
nutricionais afetam países de renda alta, média e
baixa e geralmente afetam os mais pobres e mais
vulneráveis dentro dos países. Portanto, o combate
a todas as formas de distúrbios nutricionais deve ser
uma prioridade.
Embora o setor de saúde contribua com a
prevenção e com o tratamento dos distúrbios
nutricionais, os esforços nacionais também devem
fomentar políticas e serviços que abordem os
determinantes sociais dos distúrbios nutricionais,
tais como emprego, educação, segurança alimentar
e as proteções dos direitos humanos. A garantia
de que a cobertura universal de saúde trabalhe
na prevenção e no tratamento dos distúrbios
nutricionais exigirá um amplo processo de melhorias
no financiamento de saúde, informação, sistemas de
vigilância e recursos humanos.37
A captação de mais receita, por exemplo, por
meio de impostos, pode ser um passo importante
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para alguns países implementarem a cobertura
universal de saúde. Igualmente importantes são as
escolhas feitas pelos países ao definir as prioridades
no gasto de fundos adicionais. Neste relatório,
argumentamos por que a nutrição deve ser a
prioridade de muitos países.
Por que os esforços em direção à cobertura
universal de saúde devem incluir a nutrição
O estado de saúde e nutrição de mulheres e
crianças está indissoluvelmente associado. Apesar
de haver maior reconhecimento, é necessário
prestar mais atenção na nutrição como parte dos
esforços de promoção da saúde materna e infantil e
nas discussões sobre a cobertura universal de saúde,
que geralmente não incluem a nutrição.
As escolhas em direção à cobertura universal de
saúde, em termos de número de pessoas abrangidas
e como o sistema de saúde previne e trata os
distúrbios nutricionais ao longo da vida – em última
análise, oferecendo serviços de saúde reprodutiva,
materna, neonatal e infantil de qualidade –,
representam um passo fundamental para zerar os
distúrbios nutricionais.
O papel do setor da saúde na abordagem
do ambiente de saúde mais amplo
O setor de saúde deve trabalhar em colaboração
com outros setores para melhorar os resultados de
nutrição e saúde. Por exemplo:
• os governos devem apoiar, promover e proteger
o aleitamento materno exclusivo, por meio
da criação de horários de trabalho flexíveis,
promovendo um ambiente físico e social propício,
além de políticas como licença-maternidade no
setor de trabalho formal e informal;
• como a adolescência é um período fundamental
para o crescimento humano, os programas e as
políticas do governo devem ter disposições para
a provisão de educação nutricional para
adolescentes;
• a educação sobre o planejamento familiar
específico para o contexto deve tratar
especificamente da importância da contracepção,
do espaçamento entre nascimentos e da
prevenção da gravidez na adolescência;
• vários tipos de intervenções podem ser
disponibilizadas para as pessoas, em várias
configurações, para prevenir ou gerenciar
dietas insalubres, obesidade e doenças
não-transmissíveis associadas à nutrição.

Durante a criação de políticas e programas, é
fundamental garantir que a oferta e a demanda
sejam consideradas. Do lado da oferta, fortalecer
os elementos de base dos sistemas de saúde é um
pré-requisito para a prestação de um serviço eficaz.
É necessário enfatizar especificamente os recursos
humanos para gestão da cadeia de abastecimento
e de saúde, principalmente em áreas rurais remotas,
nas quais a infraestrutura deficiente ou ausente
e a falta de profissionais de saúde qualificados,
frequentemente, representam barreiras críticas para
a saúde e para financiar a nutrição adequadamente
e equitativamente. Do lado da demanda, os
governos nacionais e locais devem apoiar e
promover as práticas familiares e comunitárias que
visam assegurar a sobrevivência, o crescimento
e o desenvolvimento da criança. Finalmente,
os mecanismos eficazes de governança e
a responsabilização específica do país e da
região são fundamentais não só para melhorar a
nutrição e o estado de saúde das populações, como
para avançar a agenda mais ampla dos ODS. Os
mecanismos de responsabilização devem incluir
a coleta de dados desagregados, a padronização
dos dados e a transparência, os quadros
jurídicos e regulamentares e os mecanismos de
participação social.
A EDUCAÇÃO PARA MELHORAR A NUTRIÇÃO
Nossa pesquisa constatou que a educação
materna e os níveis de autonomia feminina são
alguns dos mais fortes determinantes dos resultados
de saúde e nutrição infantil. As conclusões dos
estudos mostram que o grau de educação da
mãe poderia atenuar os efeitos de outros tipos de
exclusão. O risco da deficiência de crescimento é
significativamente menor entre as crianças com
mães com, pelo menos, a escolaridade primária

e ainda menor entre mães com escolaridade
secundária. A educação paterna nos níveis
primário e secundário também reduziu o risco de
deficiência de crescimento, embora o efeito seja
menor do que o da escolaridade materna.
Como o ensino vem apresentando um
impacto nos resultados de nutrição?
A consequência potencialmente benéfica da
escolaridade na nutrição é imensa. Do outro lado
da moeda, a melhoria da nutrição geralmente
resulta em melhoria do desempenho escolar e dos
resultados de aprendizagem, o que por sua vez
aumenta o salário individual e a renda nacional –
ambos são meios de melhorar a nutrição no longo
prazo.40 As conclusões sustentam essas premissas.
Por exemplo, a UNESCO prevê que educar todas
as mulheres no nível primário em países de baixa e
média renda reduzirá a deficiência de crescimento
em 4%, ou seja, 1,7 milhão de crianças. A educação
até o nível secundário reduziria a deficiência de
crescimento em 26%.41 Portanto, os programas para
garantir que as crianças, especialmente as meninas,
frequentem a escola, permaneçam na escola e
tenham bom desempenho escolar – inclusive os que
promovem a isenção de pagamento de matrículas
e os de transferência de renda – podem reduzir o
risco de distúrbios nutricionais de gerações futuras.
As conclusões não são precisas em relação a outras
políticas escolares promovidas universalmente
como formas de intervenção fundamentadas
em estudos para combater a subnutrição. No
entanto, existe um apoio considerável para, no
mínimo, cinco estratégias interligadas. As escolas
devem considerar:
1. a transmissão de informações sobre saúde e
nutrição diretamente;
2. o ensino de matemática básica e alfabetização,
desse modo, auxiliando os cuidadores na
aquisição de informações e, possivelmente, no
conhecimento sobre a nutrição;
3. a exposição das pessoas a novos ambientes,
tornando-as mais receptivas à medicina
moderna;
4. a transmissão de autoconfiança e o reforço do
papel das mulheres nas decisões, inclusive as
interações com os profissionais de saúde;
5. dar oportunidade para que as mulheres formem
redes sociais, que podem ser muito importantes
em áreas rurais isoladas.42
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As intervenções incluem campanhas de
marketing social nas comunidades, educação
nutricional nas escolas, orientação na atenção
primária para crianças com obesidade leve e
cirurgia bariátrica.38 Vários países aprovaram
leis que se concentram em melhorar as escolhas
alimentares para as crianças, geralmente
nas escolas, como é o caso de Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica e Peru. Alguns países
controlam a publicidade de alimentos nas
escolas, regulam a rotulagem de alimentos
e limitam a propaganda, especialmente
na televisão.39
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Além disso, há um ciclo benéfico entre a educação
e a nutrição.43 As escolas podem oferecer lições
para melhorar os conhecimentos, as atitudes e
as escolhas alimentares saudáveis. Em paralelo,
a maioria dos países fornece merenda escolar,
alimentando no mínimo 368 milhões de crianças
diariamente. Quando bem executados, os
programas de alimentação na escola podem ter
muitos efeitos benéficos, inclusive incentivar a
frequência escolar entre os grupos excluídos – por
exemplo, em 32 países da África Subsaariana, a
matrícula de meninas aumentou em média 28% logo
após a introdução das refeições.44
Os elos entre a educação e a nutrição oferecem
outra razão de encorajamento frente às tendências
globais positivas na educação. Os dados de países
em desenvolvimento mostram um aumento médio
nos anos de escolaridade de 2,60 para 7,62 entre os
meninos e de 1,50 para 6,64 entre as meninas entre
1950 e 2010.45
Esse progresso, no entanto, não deve incentivar
o conformismo. Globalmente, das 650 milhões de
crianças em idade escolar primária, 250 milhões
estão fora da escola ou estão na escola, mas não
aprendem o básico absoluto de alfabetização e da
matemática. E 40 milhões de crianças em idade
escolar primária são afetadas por situações de
emergência e por crises prolongadas, com possíveis
impactos negativos na sua educação.46, 47
Portanto, as crianças que não recebem as
consequências benéficas da educação devem ser
priorizadas pelos decisores políticos. As crianças em
migração e que perderam a moradia, as crianças
de minorias étnicas e indígenas, as crianças de
rua e as crianças portadoras de deficiência estão
desproporcionalmente ausentes da educação
formal. Isso tem um impacto negativo em muitas
outras áreas de suas vidas, sendo um impulsionador
da exclusão e, em última análise, do estado de
nutrição dos próprios filhos que terão.
INTEGRAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL, DA
HIGIENE E DO SANEAMENTO NA RESPOSTA
DE NUTRIÇÃO
A falta de acesso à água potável, ao saneamento
adequado e às boas práticas de higiene (water,
sanitation and hygiene, ou WASH, na sigla em
inglês) tem efeitos significativos nos distúrbios
nutricionais, uma vez que as duas causas imediatas
da desnutrição são a falta de alimentos e as
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doenças transmissíveis, tais como diarreia, vermes
intestinais ou enteropatia tropical.48 Os estudos
mostram que a deficiência de crescimento é mais
comum em lugares com altos índices de defecação
a céu aberto, porque a matéria fecal contamina
os alimentos, a água e o ambiente em geral,
fazendo com que as crianças fiquem doentes com
frequência. Isso pode danificar permanentemente
os intestinos das crianças e sua capacidade de
absorver nutrientes.49
Há cada vez mais indícios internacionais do
impacto das intervenções WASH (água potável,
saneamento e higiene) sobre a melhoria do estado
nutricional de crianças.50, 51 A revisão Cochrane
de 2013 sobre o impacto das intervenções WASH
no crescimento físico de crianças menores de
18 anos de idade encontrou um (pequeno) benefício
proporcionado pela melhoria da higiene por meio
da disponibilização de sabão e da melhoria da
qualidade da água. A revisão também observou
uma falta de estudos de longo prazo para avaliar
o impacto das intervenções.52
Uma pesquisa na Índia revelou que, em comparação
com a defecação a céu aberto, “o acesso doméstico
a um banheiro é associado a um risco entre 16% e
39% menor de deficiência de crescimento entre as
crianças com idades de 0 a 23 meses”. 53 Já no Peru,
as crianças com as melhores condições de fontes
de água, armazenamento de água e saneamento
aos 2 anos de idade são 1 cm mais altas do que as
crianças com as piores condições. 54
As áreas-chave para a integração de nutrição e
WASH (água, saneamento e higiene) incluem:
• Um ambiente propício, com políticas e planos
de ação de nutrição fortes que reconheçam
a importância da integração entre nutrição
e WASH. Isso proporciona uma estrutura de
coordenação para orientar um planejamento
integrado equitativo e acessível, alinhando
intervenientes e investimentos em contextos de
ajuda humanitária e desenvolvimento. Doadores,
governos e realizadores devem aprovar e apoiar
uma abordagem integrada.
• Capacidade reforçada de pessoal nos
setores de nutrição e WASH, para implementar
efetivamente programas integrados que
atendam às necessidades dos mais vulneráveis
e marginalizados. Isso irá assegurar que
funcionários de setores-chave, tais como saúde,
extensão agrícola e educação, estejam ao
alcance de todas as crianças.

• Maximização dos benefícios das
intervenções de mudança de
comportamentos pelo aproveitamento da
experiência e das habilidades de cada setor,
do agrupamento de recursos, do uso de
plataformas compartilhadas de distribuição,
da abordagem de comportamentos múltiplos
para reforçar cada comportamento individual
e da identificação de líderes para encorajar
mudanças de comportamentos em comunidades.
As mensagens devem ser culturalmente
apropriadas, acessíveis a todos e incluir: higiene
alimentar, higiene ambiental (ou seja, áreas
de lazer seguras para crianças), eliminação
segura de fezes infantis (um fator muitas vezes
negligenciado, mas extremamente importante
para a nutrição) e lavagem das mãos com sabão
em momentos cruciais.
• Adoção de uma abordagem baseada em
direitos para nutrição e WASH, reconhecendo
que o direito à água potável foi ratificado
apenas recentemente (em 2010) e ainda
não está, portanto, totalmente incorporado
nas abordagens de direitos humanos. Isso
inclui o acompanhamento dos impactos das
desigualdades individuais e de grupo que
resultam em restrições de acesso, incluindo a
gestão da higiene menstrual. 55
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• Monitoramento conjunto, avaliação,
relato e responsabilização, incluindo o
feedback da comunidade, uso de mapeamento,
dados em tempo real sobre a funcionalidade
das intervenções de nutrição e WASH,
desenvolvimento de indicadores compartilhados
e acompanhamento desses fatores desagrupados
por grupo.
• Pesquisas operacionais contínuas sobre
programas integrados de nutrição e WASH, com
o objetivo de construir uma base de evidências
sobre “o que funciona” para uma abordagem
integrada e inclusiva.
• Plataformas compartilhadas de saúde,
educação e comunidade para entregar
intervenções de nutrição e WASH devem ser
utilizadas e reforçadas. Por exemplo, garantir
capacidade e recursos suficientes para que
profissionais de saúde transmitam mensagens
multissetoriais, como a integração de mensagens
sobre aleitamento materno na comunicação
de mudanças de comportamentos de higiene,
tratamento de água e prática de preparação
de alimentos, priorizando primeiramente as
comunidades mais afetadas.
• Definição de prioridades de investimentos,
concentrando-se em áreas com alta prevalência
de subnutrição, baixa cobertura de saneamento
básico melhorado e alta incidência de doenças
relacionadas à água, especialmente diarreia, ou
de doenças tropicais negligenciadas, tais como
helmintíase transmissível pelo solo, dracunculíase,
tracoma e esquistossomose, que afetam
principalmente as crianças. O foco deve estar em
mulheres e crianças por meio da abordagem dos
primeiros 1.000 dias.
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4.3 EM NÍVEL NACIONAL E GLOBAL: IMPULSIONADORES BÁSICOS
ESTRUTURAIS E INSTITUCIONAIS DOS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS
LEIS E POLÍTICAS NACIONAIS
Leis e políticas nacionais, e a forma como as
políticas são implementadas e monitoradas,
representam fatores importantes no cumprimento
das obrigações dos Estados para com seus cidadãos.
• Obrigações jurídicas e a obrigação de agir
Em muitos casos, os países falham em
transformar as obrigações internacionais em
leis nacionais.
Dado que quase todos os países assinaram e
ratificaram tratados internacionais de direitos
humanos, como a Convenção sobre os Direitos
da Criança e o Pacto Internacional sobre os
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 56
eles têm o dever de respeitar, proteger e

cumprir esses direitos. Os governos não devem
interferir na concretização desses direitos.
Eles devem garantir que terceiros também não
interfiram e devem estabelecer ambientes, por
meio de legislações nacionais, que permitam
a concretização desses direitos. Os governos
devem tomar medidas para ajudar aqueles que
não podem ajudar a si mesmos. Muitos governos
estão falhando em implementar leis existentes. 57
Mas os direitos humanos são instrumentos
jurídicos que permitem a indivíduos e grupos
recorrerem aos tribunais para garantir que
os governos atendam às suas necessidades
em termos de direitos à alimentação, saúde,
sobrevivência e desenvolvimento. Isso foi feito
com sucesso em muitos casos.

DESENVOLVENDO O DIREITO À ALIMENTAÇÃO EM SERRA LEOA
Em 2015, a Plataforma da Sociedade Civil para o
Movimento SUN (Scaling Up Nutrition) em Serra
Leoa tentou incluir o direito à alimentação na
Constituição Nacional. A SUN CSP reconheceu
a agenda do Direito à Alimentação como uma
ferramenta importante para o desenvolvimento
de políticas equitativas de combate à fome e
aos distúrbios nutricionais em todos os grupos
vulneráveis, com ênfase em mulheres e crianças.
A SUN CSP solicitou o reconhecimento do
direito à alimentação como um direito humano:
“Ele será legitimado pela sua inclusão na Constituição,
e legisladores, bem como cidadãos, terão que
cumpri-lo”.
A SUN CSP apresentou argumentos para o
Direito à Alimentação em Serra Leoa, incluindo:
• Impacto dos distúrbios nutricionais na saúde
materna e infantil – um círculo vicioso de
distúrbios nutricionais em mulheres e crianças
afeta os resultados de desenvolvimento
nacional.
• Gênero e pobreza – a discriminação de
gênero tem um impacto significativo na
nutrição familiar, comunitária e nacional e
na segurança alimentar, perpetuando o ciclo
da pobreza.
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• Acesso à terra – as políticas agrárias
existentes não favorecem os planos do
governo de erradicar a fome e os distúrbios
nutricionais. A agricultura de subsistência
utiliza pequenas áreas de terra, enquanto as
multinacionais incorporam grandes áreas,
com poucas vantagens ou benefícios para os
serra-leoneses.
• Qualidade dos alimentos – quantidades
substanciais de alimentos estão sendo
importadas e apresentam qualidade
inferior. Serra Leoa não tem capacidade
institucional para testar a qualidade alimentar
e para regular o fluxo de alimentos de
baixa qualidade.
Em fevereiro de 2016, o governo de Serra Leoa
publicou seu projeto de Constituição revisado. Ele
inclui o Direito à Alimentação em duas seções:
Direitos Humanos e Liberdades do Indivíduo, e
Proteção dos Direitos Socioeconômicos.

Detentores de direitos – indivíduos – devem
ter oportunidades de reivindicar seus direitos
humanos em relação à alimentação adequada
para os responsáveis relevantes, sejam eles
estatais ou não estatais. Para a nutrição, o
direito à alimentação, direito à saúde, direito
ao desenvolvimento e o direito de sobrevivência
devem ser mencionados na constituição de
um país e estar sujeitos à jurisdição e contidos
em uma carta de direitos ou seção de direitos
fundamentais. Brasil, Quênia e África do Sul
apresentam exemplos disso. Somente nesse
contexto os cidadãos podem responsabilizar os
governos em seus tribunais. 58

A responsabilização sobre os direitos humanos,
no entanto, não está limitada às decisões dos
tribunais. Há também várias outras formas
de mecanismos de responsabilização sobre
os direitos humanos. Por exemplo, comissões
nacionais de direitos humanos e instituições
similares existem em muitos países e servem
para gerar formas de responsabilização pelos
compromissos governamentais.
As pessoas devem ter a oportunidade de
reclamar para as instituições adequadas
sobre violações de direitos essenciais para
sua segurança alimentar e bem-estar
nutricional. É fundamental o desenvolvimento
e o fortalecimento de mecanismos de
responsabilização para receber reivindicações
ou queixas sobre o descumprimento do direito
à alimentação e à nutrição adequadas. Esses
mecanismos precisam ser acessíveis para todas
as pessoas em todos os lugares. 59

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Uma maneira frequentemente citada de
aumentar a transparência dos orçamentos é
garantir processos orçamentários informados ou
participativos. Orçamento participativo é “um
processo pelo qual cidadãos, sejam indivíduos
ou membros de organizações da sociedade civil,
contribuem voluntariamente e regularmente
com o processo de decisão de, no mínimo, uma
parte do orçamento público, participando de
uma série de audiências programadas com
autoridades governamentais”. Participar do
processo proporciona acesso em primeira mão
a informações orçamentárias que poderiam,
de outra forma, não estar disponíveis e
também a chance de influenciar o processo de
orçamentação.
Várias experiências de orçamento participativo
foram muito bem sucedidas. No caso específico
da participação dos jovens, um município da

Argentina, por exemplo, realizou um orçamento
participativo da juventude que incluiu anualmente
cerca de mil jovens de vários distritos diferentes.
Isso levou à identificação de lacunas no
financiamento de iniciativas coordenadas pela
comunidade. No Brasil, a participação dos jovens
na orçamentação resultou em uma alocação
suplementar de US$ 760.000 para crianças e
jovens no Ceará em 2005.
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• Responsabilização
Como mencionado, os direitos humanos
são leis com as quais quase todos os países
concordaram e, portanto, os governos podem
ser responsabilizados pelas coisas prejudiciais
que fazem e pelas coisas boas que deveriam
fazer, mas não fazem.

Os programas de monitoramento do orçamento
liderados pela sociedade civil e por outros atores
podem promover a transparência orçamentária
por meio da identificação e do detalhamento
da “distribuição das contribuições, atividades e
resultados reais”, com o objetivo de tornar os
orçamentos mais acessíveis e abrangentes. Isso
envolve uma análise orçamentária abrangente
e uma medição eficaz da transparência e da
participação orçamentárias.
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COMO O CRESCIMENTO ECONÔMICO PODE
BENEFICIAR A NUTRIÇÃO?
A relação entre crescimento econômico,
pobreza, desigualdade e nutrição
O crescimento econômico contribui para a
melhora dos resultados de nutrição e é considerado
essencial para qualquer progresso na redução dos
distúrbios nutricionais em países de baixa renda.
Há, no entanto, uma relação complexa entre
nutrição e crescimento econômico e, sozinho, o
crescimento não é suficiente para combater os
distúrbios nutricionais.
A natureza do crescimento econômico e a
estrutura de distribuição dos seus benefícios são
determinantes fundamentais de sua capacidade de
proporcionar melhoras nos resultados de nutrição.
O crescimento do setor agrícola tem demonstrado
uma relação mais direta com a melhora dos
resultados de nutrição do que o crescimento em
outros setores. O investimento nos setores sociais
fundamentais de uma economia em crescimento
é um passo intermediário essencial. Os benefícios
do crescimento devem ser compartilhados entre
os segmentos mais excluídos da sociedade,
que são desproporcionalmente afetados pelos
distúrbios nutricionais.
Estima-se que “reduzir a incidência de baixa
estatura para a idade pela metade a partir de
um nível de 30% exclusivamente por meio do
crescimento econômico exigiria 3,7% de crescimento
real per capita durante mais de 25 anos. Isso
é muito maior do que o desempenho de
crescimento registrado pela maioria dos países em
desenvolvimento. Reduzir os distúrbios nutricionais
pela metade em um país com 50% de incidência de
baixa estatura para a idade requer um crescimento
real per capita de 5,9% durante 25 anos”.60
Há, na verdade, uma relação bidirecional entre
crescimento econômico e melhoras nos resultados
de nutrição. Enquanto o crescimento econômico
pode proporcionar melhores resultados de nutrição,
as melhorias na nutrição também beneficiam a
economia. Além de evitar prejuízos diretos na
produtividade física, “a prevenção de deficiências de
micronutrientes na China representaria por si só
entre US$ 2,5 bilhões e US$ 5 bilhões de aumento
anual do PIB, o que corresponde a 0,2 a 0,4% de seu
PIB anual”. O mesmo benefício para a Índia seria
de US$ 2,5 bilhões por ano, 0,4% de seu PIB anual.61
“Em Serra Leoa, a falta de políticas e programas
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adequados para combater a anemia entre as
mulheres resultará em perdas de produtividade
agrícola entre a força de trabalho feminina
superiores a US$ 94,5 milhões nos próximos cinco
anos.”62
A pobreza e as desigualdades não são apenas
fatores por si sós, elas também influenciam a
prestação de serviços que intermedeiam a relação
entre crescimento econômico e nutrição. As
políticas relacionadas ao desenvolvimento agrícola,
educação de meninas e mulheres e sistemas de
saúde – todos fatores vitais de intermediação entre
crescimento econômico e melhora da nutrição – só
podem aproveitar os benefícios do crescimento se
forem inclusivas e favoráveis aos pobres.
Crescimento agrícola e nutrição
O crescimento agrícola tem demonstrado reduzir
os distúrbios nutricionais mais do que o crescimento
em outros setores nos países onde a agricultura
desempenha um papel significativo na economia
(a maioria dos países em desenvolvimento).63 O
crescimento agrícola pode contribuir para melhoras
nos resultados de nutrição de duas maneiras
principais: redução dos preços de alimentos e
aumento da segurança alimentar por conta do
fornecimento maior de alimentos ao mercado, além
de aumento dos rendimentos das famílias rurais, que
representam a maioria das pessoas mais pobres e
desnutridas do mundo.64
Mas o crescimento agrícola, por si só, não garante
melhoras nos resultados de nutrição por nenhum
desses meios. Para melhorar os resultados
de nutrição, o crescimento agrícola deve ser
impulsionado pela produção de alimentos nutritivos
e diversificados. O crescimento impulsionado por
alimentos de baixo valor nutricional pode aumentar
rendimentos, mas não melhora o fornecimento
de alimentos nutritivos para o mercado. No
entanto, é necessário observar que a diversificação
das culturas muitas vezes gera aumento na
carga de trabalho, o que frequentemente recai
desproporcionalmente sobre as mulheres. Por outro
lado, o crescimento agrícola impulsionado por
alimentos de origem animal, gordura e açúcar – os
três fatores mais significativos no aumento mundial
do consumo de calorias – tem sido associado ao
crescimento da obesidade ao redor do mundo.65
Quando a produção agrícola é voltada para o
mercado de exportação, o crescimento agrícola
pode ter um efeito negativo sobre os resultados

O crescimento agrícola deve ser inclusivo
e deve direcionar investimentos, pesquisa e
desenvolvimento às áreas vulneráveis, ao acesso
à terra e aos direitos seguros de propriedade de
terra. Assim, criará oportunidades de mercado
para agricultores marginalizados – incluindo o
desenvolvimento de empreendimentos de valor
agregado – e oportunidades de emprego produtivo
em desenvolvimentos de grande escala.67
Políticas que aproveitam os benefícios do
crescimento para melhorar a nutrição
Desigualdades de renda, espaciais e de gênero
desempenham um papel crucial na intermediação
dos efeitos do crescimento econômico na nutrição.
O crescimento econômico só pode reduzir os
distúrbios nutricionais se aumentar os rendimentos
de uma forma equitativa, se estimular os setores
e atividades relevantes para a nutrição, e se as
políticas e a prestação de serviços forem inclusivas e
favoráveis aos pobres.
A prestação de serviços desigual tem o potencial
de reduzir os efeitos positivos dos investimentos
gerados pelo crescimento, por meio da exclusão de
grupos vulneráveis. Em Uganda, por exemplo, os
fundos para a saúde são alocados de acordo com
os níveis populacionais – embora regiões remotas
e menos povoadas sejam, frequentemente, áreas
de alta necessidade devido ao acesso limitado
a serviços.
Abordagens de crescimento inclusivo para
nutrição exigem, portanto, abordagens nacionais
direcionadas a grupos excluídos, bem como a
(re)distribuição equitativa de recursos para áreas
relevantes à nutrição, como saúde, educação e
saneamento. E abordagens de crescimento inclusivo

exigirão programas de proteção social a fim de
preservar a segurança alimentar. De acordo com
um relatório de 2012 da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura sobre
o estado da insegurança alimentar, “para que o
crescimento econômico melhore a nutrição dos mais
necessitados… (i) O crescimento precisa envolver
e atingir os pobres; (ii) os pobres precisam usar os
rendimentos adicionais para melhorar a quantidade
e a qualidade de sua alimentação e para acessar
melhores serviços de saúde; e (iii) os governos
precisam usar recursos públicos adicionais em bens
e serviços públicos para beneficiar os pobres e os
que passam fome”.
MODELOS EMERGENTES DE PARCERIAS EM
NUTRIÇÃO: COOPERAÇÃO TRILATERAL
BRASIL-EUA
O desenvolvimento de parcerias inovadoras
é fundamental para acabar com os distúrbios
nutricionais. Mesmo com os progressos na nutrição
e na sobrevivência de crianças obtidos nas últimas
décadas, provavelmente será preciso mais do
que apenas modelos tradicionais bilaterais e
multilaterais de assistência externa para acabar
com os distúrbios alimentares até 2030.
A cooperação trilateral é um modelo de
desenvolvimento emergente e inovador para
combater os distúrbios nutricionais em alguns
dos países mais vulneráveis do mundo. Não há
uma definição única de cooperação trilateral
de desenvolvimento, mas a ONU a define
como “parcerias entre dois ou mais países em
desenvolvimento do hemisfério sul, apoiadas
por um ou mais países desenvolvidos ou
organizações multilaterais, para implementar
projetos e programas de cooperação para
o desenvolvimento”.68
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de nutrição se causar aumento nos preços dos
alimentos. Por exemplo, o rápido aumento da
produção de biocombustíveis em 2006/07 foi
associado à alta dos preços dos alimentos em
2008, um enorme retrocesso nos esforços para
reduzir os distúrbios nutricionais. Embora um
conjunto complexo de fatores tenha contribuído
para o súbito aumento dos preços dos alimentos
em 2008 – incluindo fatores de longo prazo como
o aumento da demanda causado pelo crescimento
demográfico e pelo crescimento econômico nos
países em desenvolvimento –, o desvio rápido da
produção agrícola para atender a demanda por
biocombustíveis demonstrou ter desempenhado um
certo papel na elevação dos preços dos alimentos.66

Idealmente, a ajuda trilateral “promove uma melhor
relação custo-benefício, complementariedade e
ampliação da troca de conhecimento, o que pode
tornar a cooperação para o desenvolvimento uma
relação mais igualitária”.69 No contexto da nutrição,
a cooperação trilateral pode agregar valor por
meio de doadores emergentes disseminando suas
próprias soluções e sucessos internos de nutrição
para outros países em desenvolvimento com origens
semelhantes e afinidades culturais.
Em termos de assistência externa dos Estados
Unidos, a primeira parceria trilateral foi assinada
com o Brasil em 2011, após a elaboração do
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acordo geral de ajuda trilateral Brasil-EUA em
2010.70 Com base no sucesso recente do Brasil
na redução das taxas de fome e desnutrição,
esse acordo trilateral destaca programas de
nutrição e segurança alimentar na América Latina
e África – especificamente em Honduras, Haiti
e Moçambique.
Em Moçambique – um país de língua portuguesa,
assim como o Brasil – a USAID (Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional) tem trabalhado por meio do
programa Alimentar o Futuro, em parceria com
a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), para
aumentar a produção agrícola e a segurança
alimentar e para melhorar a nutrição familiar. A
USAID pode se beneficiar de uma parceria com o
Brasil por causa da experiência brasileira como um
país ascendente de renda média que criou as suas
próprias soluções políticas internas para a fome
e a nutrição.71 Além do idioma e das semelhanças
culturais, as soluções políticas do Brasil enquanto
país em desenvolvimento podem ser mais relevantes
às necessidades de países de baixa renda, como
Moçambique.72 Além disso, o Brasil tornou-se uma
potência agrícola mundial nos últimos anos e tem
condições de solo semelhantes às de Moçambique,
tornando seu desenvolvimento agrícola, sua
segurança alimentar e seu trabalho em nutrição
relevantes para o contexto moçambicano.73
Um exemplo da natureza do auxílio trilateral em
Moçambique é a cooperação entre instituições de
ensino superior dos três países na formação em
segurança alimentar e nutrição. A instituições de
ensino superior que participam deste programa em
Moçambique incluem: a Universidade da Flórida
e a Universidade Estadual de Michigan, em nome
da USAID; a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), em nome da ABC; e o
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique
(IIAM), em nome do Ministério da Agricultura
de Moçambique.74
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Instituições dos três países colaboram para
aumentar a produção de horticultura e para
aumentar a capacidade dos pequenos agricultores
por meio de pesquisas socioeconômicas,
fortalecimento da produção dos agricultores locais
e fornecimento de capacitação e treinamento póscolheita.75 O posicionamento e os pontos fortes
de cada parceiro educacional foram aproveitados
para estender o suporte técnico, e o financiamento
foi distribuído entre as três instituições. A USAID
custeou o equipamento necessário, a ABC pagou
para que especialistas agrícolas brasileiros viajassem
para Moçambique, e o IIAM arcou com o trabalho
de seus próprios investigadores e técnicos.76
A experiência da Embrapa na agricultura tropical é
reconhecida internacionalmente e foi considerada
pelos parceiros nos Estados Unidos como uma
boa escolha para o contexto moçambicano.77 Em
mais um exemplo da dinâmica do auxílio trilateral,
a Embrapa – criada em 1973 para combater uma
crise alimentar no Brasil – recebeu financiamento da
USAID durante a década de 1970 e agora oferece
sua própria capacitação agrícola e de segurança
alimentar para países em desenvolvimento,
como Moçambique.78
Além de Moçambique, a assistência trilateral
USAID-ABC para nutrição e segurança alimentar
também concentra-se no Haiti, onde promove a
nutrição materna e infantil, e em Honduras, onde
implementou programas-piloto de alimentação
escolar e educação nutricional.79
Por ainda se tratar de um modelo emergente, os
acordos de desenvolvimento trilateral precisam
de avaliações de impacto, mas essas parcerias
inovadoras têm o potencial de reformular o
desenvolvimento internacional para torná-lo mais
eficaz e igualitário. Como disse um especialista da
Universidade da Flórida, “nós sabemos que podemos
fazer um trabalho mais eficaz se associarmos os
melhores peritos nos EUA com os do Brasil”.80

Todas as intervenções de nutrição – políticas e
programas sensíveis ou específicos à nutrição
– devem adotar uma abordagem inclusiva para
não deixar ninguém para trás. Os princípios a
seguir – baseados na experiência de programas da

Save the Children, nos estudos de caso incluídos
neste relatório e em indícios mundiais – foram
reunidos para ajudar os intervenientes a considerar
as implicações metodológicas dessa abordagem.

PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS DE CRIAÇÃO PARA POLÍTICAS E PROGRAMAS INCLUSIVOS
DE NUTRIÇÃO
Análise
• Realizar uma análise contextual minuciosa,
explorando os impulsionadores dos distúrbios
nutricionais com base na estrutura conceitual
(veja a página 27), examinando experiências
e resultados de diferentes grupos e os
impulsionadores de qualquer exclusão.
• Esclarecer quais caminhos o programa
quer percorrer para impactar os distúrbios
alimentares nos grupos mais excluídos, levando
em conta o progresso para todos.
• Incluir as visões e opiniões das pessoas afetadas
pelos distúrbios alimentares, particularmente
os grupos excluídos, e também de líderes
comunitários.
Criação e implementação
• Garantir uma abordagem integrada e
multissetorial que combata os distúrbios
alimentares e seus impulsionadores múltiplos em
diferentes níveis da sociedade e facilite o vínculo
entre diferentes programas.
• Garantir que o tipo de programa se encaixe no
contexto local e leve em consideração os tipos
de serviços complementares disponíveis, criando
conexões com serviços existentes.
• Promover a participação e o envolvimento dos
mais afetados pelos distúrbios alimentares,
particularmente os grupos excluídos, bem
como de líderes comunitários, cuidadores e
jovens, na criação e monitoramento de políticas
e programas.
• Alcançar as pessoas nutricionalmente
vulneráveis, concentrando-se nos primeiros
1.000 dias de vida (mulheres grávidas/lactantes

e crianças menores de 2 anos de idade) e em
meninas adolescentes.
• Considerar uma abordagem universal para a
concentração em áreas de alta prevalência de
distúrbios nutricionais e/ou onde as pessoas
não têm acesso ao que precisam para uma
vida saudável.81
• Assegurar que o programa concentre-se
em obter uma mudança sustentável no nível
sistemático, garantindo, por exemplo, que dure
o suficiente para que a mudança ocorra e que
inclua a conscientização para apoiar objetivos de
mudança que não deixem ninguém para trás.
• Compreender e evitar efeitos colaterais
negativos, particularmente sobre as causas da
subnutrição e da obesidade.
• Considerar a integração da comunicação de
mudanças comportamentais e da educação
nutricional em programas que combatem os
impulsionadores de distúrbios nutricionais ou o
fortalecimento dos vínculos com os serviços de
saúde e nutrição, com um foco específico nos
grupos excluídos.
• Garantir que programas sejam sensíveis a
gênero, etnia, deficiência e outras questões
e considerar a adoção de atividades para
promover o empoderamento econômico das
mulheres, seu maior poder de decisão dentro
das famílias e seus direitos de posse, onde
apropriado.

4 COMO ABORDAR A DESNUTRIÇÃO E OUTROS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS DE MANEIRA INCLUSIVA

4.4 OS PRINCÍPIOS DA CRIAÇÃO DE UMA ABORDAGEM INCLUSIVA

• Promover e fortalecer as normas legais e
regulamentares para o direito à nutrição,
bem como aderir a elas, incluindo os direitos
à alimentação, saúde, sobrevivência e
desenvolvimento e os direitos da criança.
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• Integrar um mecanismo eficaz de reclamação
e resposta que seja acessível a todos,
particularmente aos grupos excluídos.
• Considerar a utilização do mecanismo de
reclamação e resposta e/ou do sistema de
monitoramento e avaliação para possibilitar a
tomada de ações quando ocorrerem violações
dos direitos à alimentação e nutrição.

Monitoramento
• Integrar um sistema robusto de monitoramento
e avaliação abrangendo uma gama de
indicadores-padrão de impacto que reflitam
os impulsionadores de distúrbios alimentares,
desagregados por grupo, para avaliar o sucesso
contra os distúrbios alimentares e informar os
planos de desenvolvimento multissetorial.82
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Bishara, do Quênia, recebeu tratamento para a desnutrição aguda em 2011, quando a seca e o aumento dos preços dos
alimentos deixaram 13 milhões pessoas enfrentando situação de fome extrema. Graças aos cuidados especializados dos
colaboradores da Save the Children, ela se recuperou.
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5 Conclusões e recomendações para
os líderes mundiais
Nossas projeções mostram que, sem uma
mudança dramática na metodologia, apenas
39 de 114 países com dados disponíveis
atingirão as metas da AMS para 2025 de
redução da deficiência de crescimento em
40%. Além dos oito países da nossa amostra
que já apresentam taxas de baixa estatura
para a idade inferiores a 3%, apenas três
países mais conseguirão atingir a meta
dos ODS de 2030 de erradicação da baixa
estatura. Cinquenta e três de 137 países
só conseguirão erradicar a deficiência de
crescimento no próximo século.

Para acelerar o progresso do cumprimento das
metas de nutrição globais definidas para todos os
grupos da sociedade, a Save the Children solicita
ações nas seguintes áreas:
1. A superação da exclusão por meio de legislação,
políticas e investimentos
2. A ruptura do ciclo intergeracional da desnutrição
– enfoque em mães e adolescentes
3. A abordagem dos impulsionadores em grande
escala da desnutrição
4. A adoção da abordagem de “não deixar ninguém
para trás” – uma resposta adequada englobando
políticas e programas com base no contexto
nacional

Essas projeções não precisam se transformar em
realidade. Os distúrbios nutricionais e a exclusão
são dois problemas políticos que podem ser
resolvidos. Na verdade, como demonstramos nesse
documento, alguns governos já fizeram isso. Peru,
Honduras, República Dominicana e Libéria, por
exemplo, apresentaram progressos impressionantes
na redução das taxas nacionais de baixa estatura
para a idade nos últimos anos. Mas, em alguns
desses países, o progresso não foi igualitário.
Peru e Honduras, especificamente, demonstram
grandes desigualdades nas taxas de deficiência de
crescimento entre as melhores e as piores subregiões nacionais e entre áreas rurais e urbanas.
Além disso, Peru e Honduras estão entre os dez
países com maiores desigualdades nas taxas de
deficiência de crescimento entre grupos étnicos,
e Honduras está entre os dez piores países com
desigualdades nas taxas de baixo peso para a altura
entre grupos étnicos. Esses resultados mostram
que, embora alguns países tenham feito grandes
progressos gerais, se analisarmos o panorama
abaixo do nível nacional, o progresso não beneficiou
toda a população, e alguns grupos de crianças
foram excluídos e deixados para trás.

Definimos abaixo as recomendações da
Save the Children para atingir esses objetivos:

1. A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO POR
MEIO DE LEGISLAÇÃO, POLÍTICAS
E INVESTIMENTOS
A discriminação e a exclusão se manifestam de
muitas formas, desde investimento, leis e políticas
que explicitamente ou implicitamente discriminam
grupos específicos até normas sociais e culturais
que resultam em discriminação e exclusão social das
crianças pobres e marginalizadas.
É necessário empregar uma metodologia baseada
nos direitos humanos e usar ações afirmativas
ou discriminação positiva para beneficiar os
grupos marginalizados. Combater a discriminação
significa não só remover políticas explicitamente
discriminatórias como também combater e corrigir
os impulsionadores da discriminação, por exemplo a
alocação desigual dos recursos.
Os compromissos de combate à desnutrição para
todos devem começar com o imperativo moral e
jurídico do direito à alimentação e à nutrição
– fundamentando-se no direito ao alimento, à
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saúde, ao desenvolvimento e à sobrevivência. Esses
compromissos devem se concentrar na dignidade,
nas necessidades e no interesse das pessoas, bem
como em argumentos mais abrangentes sobre os
resultados e a melhoria da eficiência.
Recomendações:
• Todos os governos devem incorporar as
obrigações internacionais relativas ao direito à
alimentação, à saúde, ao desenvolvimento e à
sobrevivência à legislação nacional. Isso inclui
a Convenção sobre os Direitos da Criança da
ONU e o Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais.1
• Todos os intervenientes (governos, sociedade
civil e doadores, em particular) devem
implementar as disposições dos direitos humanos
e da criança – com princípios da igualdade e da
não discriminação em seu cerne – para fornecer
um quadro poderoso dentro do qual seja possível
formular e implementar políticas de nutrição e
programas que beneficiem a todos e combatam
a discriminação em todos os níveis.
• Todos os intervenientes (governos, sociedade
civil e doadores, em particular) devem
desenvolver programas de nutrição que abordem
as normas sociais e os comportamentos que
impulsionam as desigualdades baseadas em
gênero, etnia, grupo econômico, deficiência
ou o lugar a criança vive.
• Todos os intervenientes devem garantir a
igualdade de acesso para meninos e meninas,
crianças em migração, crianças de grupos
econômicos diferentes, grupos étnicos e
crianças com deficiência, em oportunidades
de fomento à capacitação (por exemplo,
formação profissional) e o acesso aos meios
de subsistência e ao trabalho decente.
• Todos os intervenientes (governos, sociedade
civil e doadores, em particular) devem considerar
os princípios metodológicos da Save the Children
nas intervenções de nutrição inclusiva (consulte
a página 59).
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2. A RUPTURA DO CICLO
INTERGERACIONAL DA
DESNUTRIÇÃO – ENFOQUE
EM MÃES E ADOLESCENTES
Os distúrbios nutricionais são transmitidos de uma
geração para outra. A subnutrição em mulheres
prejudica o crescimento do bebê antes do nascimento,
contribui com a morte de recém-nascidos e, no
caso dos sobreviventes, com a baixa estatura para
a idade antes do segundo aniversário da criança.2 O
sobrepeso materno e a obesidade resultam em maior
morbidade materna e infantil.3 Com 16 milhões de
meninas adolescentes dando à luz anualmente,
é prioritário manter as meninas na escola, evitar
o casamento precoce e aumentar o acesso ao
planejamento familiar. Direcionar os programas
de melhoria da nutrição de mulheres e meninas
somente quando estão grávidas significa que pode
ser tarde demais para quebrar o ciclo intergeracional
da desnutrição, pois muitas vezes perde-se a janela
dos primeiros 1.000 dias. Além disso, as meninas
adolescentes são mais propensas a morrer durante
o parto do que as mulheres mais velhas ou a sofrer
escassez de nutrientes por causa da gravidez. Seus
bebês também são mais propensos a morrer ou a
nascer com deficiências nutricionais. Os bebês que
sobrevivem têm um risco maior de se tornarem pais
ou mães com deficiência de crescimento.
A educação materna e os níveis de autonomia
feminina estão entre os mais fortes determinantes
dos resultados de saúde e da nutrição infantil.4
Dar acesso ao ensino primário para todas as
mulheres em países de baixa e média renda poderia
reduzir a deficiência de crescimento em 4%, ou
seja, 1,7 milhão de crianças. Dar acesso ao ensino
secundário para as mulheres reduziria a deficiência
de crescimento em 26%, ou seja, 11,9 milhões
de crianças.5

SISTEMA FINANCEIRO

• Todos os intervenientes devem garantir
a nutrição adequada durante os primeiros
1.000 dias de vida, inclusive a prevenção de
baixo peso ao nascer, por meio da nutrição
materna adequada, da promoção e proteção do
aleitamento materno, dos cuidados recomendados
para crianças pequenas e práticas de alimentação,
da prevenção e tratamento de deficiências de
micronutrientes e desnutrição aguda, além da
promoção de boas práticas de saneamento.

Mundialmente, o sistema financeiro atual
não favorece as pessoas mais pobres ou mais
marginalizadas. A riqueza se manteve no hemisfério
norte, enquanto muitos no hemisfério sul não
vêm se beneficiando dos desenvolvimentos sociais
ocorridos ao longo dos últimos 200 anos. Além
disso, por muitos anos, a nutrição vem sendo
negligenciada e recebe recursos insuficientes.
A subnutrição é a causa subjacente de 45% das
mortes infantis, no entanto, recebe apenas 1% da
ajuda internacional para o desenvolvimento. Ainda
assim, o investimento na nutrição é um investimento
inteligente – para cada US$ 1 investido, o retorno
médio é de US$ 16.6

• Os governos, os doadores, os acadêmicos
e as ONGs devem investir em plataformas
(inclusive, mas não somente as escolas) para
melhorar a nutrição das meninas adolescentes.
• Os governos devem oferecer ensino de
qualidade para meninos e meninas além do nível
primário e implementar medidas adequadas
para que continuem na escola – inclusive isenção
de cobrança de matrícula e programas de
transferências de renda.
• Os governos devem aumentar ou manter a
idade de casamento para meninas aos 18 anos
na legislação.
• Os governos, por meio das escolas e de
parceiros como as organizações para jovens,
devem fornecer informações sobre a manutenção
da saúde para meninas e meninos durante
seus anos reprodutivos e dar-lhes acesso ao
planejamento familiar, respeitando e cumprindo
os direitos de saúde sexual e reprodutiva. É
necessário enfocar na adolescência.

3. A ABORDAGEM DOS
IMPULSIONADORES EM GRANDE
ESCALA DA DESNUTRIÇÃO
Identificou-se um grande número de
impulsionadores dos distúrbios nutricionais de
grande escala. Discutiremos abaixo o nível de
financiamento exclusivo para a nutrição, a falta
de responsabilização sobre os compromissos
de nutrição, a mudança climática e os eventos
meteorológicos extremos. Outros impulsionadores
de grande escala também têm impacto, mas não
serão explorados em detalhes neste documento.

Recomendações:
• Os governos devem alocar os recursos
necessários (financeiros e outros) para
cumprir as metas globais de nutrição e os
objetivos que se comprometeram a alcançar –
por exemplo, os ODS 2, as metas de nutrição
da AMS e compromissos assumidos na ICN2.
Principalmente os governos do hemisfério sul
devem investir na nutrição da população e
nos impulsionadores da nutrição, assumindo
compromisso de “partilha justa” com base na
condição nacional de desnutrição, no tamanho
da economia e em outros fatores. O segundo
evento Nutrition for Growth (Nutrição para
o crescimento) será o momento certo para
concretizar esse objetivo.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA OS LÍDERES MUNDIAIS

Recomendações:

• O financiamento da nutrição deve ser gasto
seguindo o princípio de “não deixar ninguém
para trás” – alcançando as pessoas mais difíceis
de atingir, inclusive por meio da proteção social
sensível à criança e da provisão de serviços
básicos de saúde. O segundo evento Nutrition
for Growth (Nutrição para o crescimento)
será o momento certo para concretizar
esse objetivo.
• Os governos devem reformar os sistemas
tributários nacionais para garantir que sejam
justos, progressivos e sólidos para aumentar
a arrecadação fiscal. A elisão fiscal deve ser
combatida em nível internacional por meio de
reformas fiscais desenvolvidas e executadas por
todos os países, ricos e pobres.
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RESPONSABILIZAÇÃO
A responsabilização sobre a nutrição e sobre o
direito à alimentação vem sendo insuficiente há
muitos anos. Muitos governos aderiram a metas
globais como parte de negociações políticas,
sem traduzir esses objetivos em metas, planos e
orçamentos nacionais. A divulgação dos resultados
de cumprimento das metas comparadas com as
médias nacionais ocultam grandes diferenças nos
resultados de nutrição entre diferentes grupos
sociais e econômicos de crianças.
Em se tratando de distúrbios nutricionais, muitos
governos não são transparentes sobre os gastos
com nutrição e seus impulsionadores ou sobre quais
grupos se beneficiam dos orçamentos de nutrição.
Os beneficiários não são envolvidos na concepção
dos programas ou nas decisões sobre orçamentos,
dificultando a responsabilização dos governos.
Recomendações:
• No caso dos governos sem metas de
nutrição nacional, essas metas devem ser
desenvolvidas levando em conta as tendências e
o contexto nacionais e harmonizando os quadros
relevantes (como as metas da AMS, os ODS e
compromissos da ICN2). O segundo evento
Nutrition for Growth (Nutrição para o
crescimento) será o momento certo para
anunciar essas metas nacionais.
• Todos os intervenientes devem coletar,
analisar e compartilhar dados sobre nutrição
desagregados por, no mínimo, renda, gênero,
idade, raça, etnia, condição de migração,
deficiência e localização geográfica.
Os tamanhos das amostras dos grupos
desagregados devem ser grandes o suficiente
para monitorar eficazmente os resultados
e devem ser coletados regularmente e
sistematicamente, e os resultados devem ser
disponibilizado para todos, protegendo a
privacidade e a segurança das pessoas. Isso deve
estar no centro da responsabilização sobre os
ODS, como parte da agenda de “não deixar
ninguém para trás”, desenvolvendo a capacitação
para garantir a realização dessa meta.
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• Todos os intervenientes devem publicar seus
orçamentos de forma transparente e investir em
intervenções específicas de nutrição e sensíveis
à nutrição, de forma acessível, anualmente,
seguindo a metodologia da rede de doadores
do Movimento SUN, com planos de desagregar
por grupo para que seja possível identificar se os
recursos são alocados de forma equitativa.
• Todos os intervenientes devem promover
e fortalecer a participação e o envolvimento
dos beneficiários, principalmente das crianças
e dos mais afetados pela desnutrição e pela
insegurança alimentar, na criação do orçamento,
da política, dos programas, da implementação e
do monitoramento do impacto da nutrição entre
as crianças para melhorar a responsabilização.
MUDANÇA CLIMÁTICA E EVENTOS EXTREMOS
A frequência e o impacto dos eventos
meteorológicos extremos aumentarão no futuro,
com maior impacto na segurança alimentar e
nutricional das pessoas. Os eventos provocados
pelo El Niño tiveram – e continuarão tendo – um
impacto devastador na vida de milhões de pessoas,
com muitos cidadãos destituídos do direito à
alimentação e à nutrição. A resposta da comunidade
internacional em eventos como El Niño tem sido
muito lenta e inadequada. Alguns governos não têm
implementado as políticas certas para combater
os distúrbios nutricionais de forma inclusiva e
sustentável e têm sido lentos para declarar uma
situação de emergência e pedir o apoio necessário
para garantir a nutrição dos cidadãos.
Recomendações:
• Os governos nacionais, com o apoio da
comunidade internacional, devem combater
a desnutrição crônica como uma prioridade
de longo prazo em ações integradas de
desenvolvimento e humanitárias que reforcem a
resiliência de grupos vulneráveis da população.
• Os governos dos países vulneráveis aos choques
ambientais devem investir e administrar bem as
reservas de alimentos de emergência, a fim de
reduzir a volatilidade dos preços de alimentos e
garantir que esses países lidem rapidamente com
episódios de escassez de alimentos.

OS PASSOS DA SAVE THE CHILDREN
PARA A DÉCADA DE AÇÃO EM
NUTRIÇÃO – COMEÇANDO COM
O SEGUNDO EVENTO NUTRITION
FOR GROWTH (NUTRIÇÃO PARA
O CRESCIMENTO)

Conforme demonstrado na nossa análise, o
progresso do combate à desnutrição não foi rápido
ou igualitário o suficiente. Certos grupos não têm
acesso aos serviços necessários para garantir bons
resultados de nutrição. Seja por pertencerem a
um grupo étnico, por viverem em áreas remotas,
por serem portadores de deficiência ou por serem
crianças em migração que não foram beneficiadas
por serviços, certas crianças estão excluídas.

1. Realizar uma forte avaliação e análise
contextual para entender os padrões e os
impulsionadores dos distúrbios nutricionais, as
tendências atuais da desnutrição, quais políticas
serão mais eficientes no combate à desnutrição
e quais grupos de pessoas do país são os mais
marginalizados e vulneráveis à desnutrição e as
barreiras que eles enfrentam.

O crescimento econômico, embora vital em muitos
países, isoladamente não é suficiente para combater
a desnutrição. As políticas certas também precisam
existir – e precisam beneficiar os pobres e incluir
objetivos específicos de nutrição. A quarta parte
deste relatório fornece orientações sobre como
atingir esses objetivos.
Recomendações:
• Os governos devem investir em e fazer avançar
as políticas de combate à desnutrição de
forma inclusiva e sustentável. De acordo com
os contextos nacionais, essas políticas podem
incluir:
– proteção social universal sensível à
criança com objetivos específicos de nutrição
e integração, com atividades centradas
na nutrição e associações com serviços
relevantes para a nutrição;
– cobertura universal de saúde para
eliminar as desigualdades e combater os
distúrbios nutricionais;
– políticas de ensino que mantenham meninos
e meninas na escola além do ensino primário;
– integração da água potável, da higiene
e do saneamento na resposta de
nutrição;
– políticas que criem a resiliência,
promovam meios de subsistência e combatam
os distúrbios nutricionais, especialmente nas
áreas mais marginalizadas;
– parcerias inovadoras que compartilhem
a experiência e o conhecimento sobre o
combate aos distúrbios nutricionais.

2. Definir objetivos nacionais de nutrição,
alinhados aos objetivos globais, que incluam
metas específicas para todos os grupos
da sociedade com base em tendências e
contextos nacionais.
3. Implementar políticas adequadas e
planos para alcançar esses objetivos
para todos os grupos da sociedade. Eles
devem fundamentar a estratégia de “não deixar
ninguém para trás”, garantindo que todos os
grupos da sociedade façam progressos no
combate à desnutrição.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA OS LÍDERES MUNDIAIS

4. A ADOÇÃO DA ABORDAGEM DE
“NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA
TRÁS” – UMA RESPOSTA ADEQUADA
ENGLOBANDO POLÍTICAS E
PROGRAMAS COM BASE NO
CONTEXTO NACIONAL

4. Trabalhar com os setores e os
intervenientes relevantes – inclusive
doadores, acadêmicos, a sociedade civil
e as empresas – durante o processo,
desde a análise contextual e a concepção de
estratégias e políticas até a implementação, o
monitoramento e a avaliação (incluindo como
as intervenções estão beneficiando todos os
grupos da sociedade).
5. Garantir a disponibilidade de recursos
financeiros. Todo governo deve investir na
nutrição da população. Os doadores devem
priorizar a nutrição como um indicador e um
marcador do desenvolvimento sustentável.
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Anexos
Anexo 1: Nota explicativa sobre a metodologia
BANCO DE DADOS SOBRE GRUPOS E
DESIGUALDADE (THE GROUPS-BASED
INEQUALITY DATABASE, GRID)
O Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
(GRID) foi criado pela Save the Children para
monitorar a desigualdade entre grupos nos países
em desenvolvimento, analisando as dimensões
fundamentais dos direitos e do bem-estar da
criança, incluindo a mortalidade infantil, a
desnutrição, o ensino, a imunização, a proteção
da criança, além de água, saneamento e higiene.
Além das estimativas nacionais, os dados são
desagregados pelos seguintes grupos: meninos e
meninas; área urbana e rural; sub-regiões nacionais;
grupos etnolinguísticos; e grupos econômicos
(quinta parte baseada no índice de ativos).
As estimativas baseiam-se no processamento
direto dos dados de 280 Programas de Pesquisas
de Demografia e Saúde (Demographic and Health
Surveys, DHS na sigla em inglês) e Pesquisas por
Agrupamento de Indicadores Múltiplos (Multiple
Indicator Cluster Surveys, MICS na sigla em
inglês); de dados oficiais desagregados de alguns
países sem dados de pesquisa e nas fontes públicas
agregadas (o Grupo Interagências das Nações
Unidas para Estimativas sobre Mortalidade Infantil;
as Estimativas de Monitoramento Conjunto do
UNICEF, da OMS e do Banco Mundial; e em dados
agregados de várias agências da ONU).
O Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
(GRID) apresenta algumas vantagens sobre os
dados obtidos em compiladores estatísticos online.
O Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
(GRID) inclui dados sobre o tamanho da amostra e
os desvios-padrão para avaliar se as comparações
são estatisticamente significativas e para verificar
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a confiabilidade das estimativas. Isso é muito
importante para a análise dos grupos, pois o
tamanho da amostra de alguns grupos pode ser
muito pequeno. Além disso, o GRID é calculado
sistematicamente para todas as regiões e grupos
étnicos disponíveis. Isso possibilita a disponibilização
de números para a mesma etnia ou região para
todos os resultados e diferentes períodos.

DADOS SOBRE NUTRIÇÃO
A deficiência de crescimento é definida como a
baixa estatura para a idade calculada com base em
dois desvios-padrão abaixo da média da população
de referência publicada pela Organização Mundial
da Saúde. O definhamento é definido como o baixo
peso para a altura calculado com base em dois
desvios-padrão abaixo da média da população de
referência publicada pela Organização Mundial
da Saúde.
As taxas de distúrbios de nutrição de cada grupo
social foram calculadas diretamente a partir de
microdados de pesquisas com as famílias com dados
infantis antropométricos disponíveis (211 no total).
A população de referência da OMS calculada por
meio do Programa de Pesquisa de Demografia e
Saúde (DHS) foi usada para calcular a população
de desnutridos.1 A população de referência
corresponde às crianças vivas entre o nascimento e
os 5 anos de idade. As estimativas em nível nacional
e dos grupos foram comparadas com as fornecidas
pelo compilador estatístico do DHS, quando
havia dados disponíveis e não havia diferenças
significativas notadas. Para desagregar os dados
do DHS e do MICS em números compatíveis com
as Estimativas Combinadas de Desnutrição Infantil,
ajustamos os números para que a média nacional

COBERTURA DOS DADOS
O Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade
(GRID) contém dados sobre a nutrição em nível
nacional de 150 países, englobando 614 milhões de
crianças menores de 5 anos – ou 91% da população
mundial de crianças menores de 5 anos. Os dados
desagregados entre grupos sociais e econômicos
foram fornecidos para 69 países, abrangendo
381 milhões de menores de 5 anos – ou 57% da
população mundial de crianças menores de 5 anos.
Os dados desagregados representam bem os países
de baixa renda e os países de média-baixa renda,
abrangendo 86% e 75% das crianças menores de
5 anos vivas nos países de baixa renda e nos países
de países de média-baixa renda respectivamente.
As séries cronológicas de dados, inclusive as
projeções, estão disponíveis em nível nacional para
134 países (abrangendo 751 pontos de dados) e em
formato desagregado para 52 países (um total de
211 pontos de dados nacionais e 1.140 pontos de
dados desagregados).

MÉTRICAS DE DESIGUALDADE
ENTRE GRUPOS
Consideramos o uso de duas métricas principais
de análise: a variação absoluta e a variação
relativa. A variação absoluta mede a diferença
de um determinado indicador entre os grupos
desfavorecidos e os grupos de referência, enquanto
a variação relativa mede a probabilidade do grupo
desfavorecido de vivenciar uma determinada
condição, em comparação com o grupo de
referência. A redução da variação implica a
conversão do número absoluto total de crianças
vítimas de mortalidade infantil. A redução da
variação relativa esclarece melhor a equalização de
oportunidades de vida, pois as medidas efetivamente
mostram a probabilidade de uma criança de um
grupo morrer em relação a uma criança de outro
grupo. Optamos pela variação pois é mais útil para

fazer comparações entre países e grupos. Como
grupos de referência, usamos os meninos na análise
de gênero, a região com o melhor resultado no
quesito de desigualdade regional e, na etnia, usamos
o melhor resultado no quesito etnia regional.

ANEXOS

do GRID fosse equivalente ao nível nacional para
o ano das Estimativas Combinadas de Desnutrição
Infantil. Os grupos com uma amostra pequena
(menos de 100 crianças) não foram incluídos na
análise. Os desvios-padrão de todos os grupos
foram calculados.

Usamos a seguinte fórmula:
Taxa de variação = Od /Oa
Em que
Taxa de variação = Desigualdade no resultado
Od = resultado estimado do grupo desfavorecido
Oa = resultado estimado do grupo favorecido
Há três razões adicionais que embasam nossa
decisão de usar a variação relativa como a métrica
principal da nossa análise. A sobrevivência, a
proteção, a nutrição adequada e o acesso à
educação são direitos humanos básicos – quaisquer
diferenças entre os grupos podem ser atribuídas
às diferenças sistemáticas nas oportunidades de
vida e são fundamentalmente injustas. Isso significa
que a variação relativa entre os grupos com níveis
superiores e inferiores indica o grau de desigualdade
das oportunidades de vida. Em segundo lugar, a
taxa de variação entre os grupos mais e menos
favorecidos é de fácil compreensão para políticos
e cidadãos e, portanto, deve motivar a ação. Em
terceiro lugar, a análise da atuação do grupo social
de alto desempenho na sociedade mostra qual
nível e ritmo de progresso são possíveis dentro do
contexto de um determinado país.
Estamos cientes de que a taxa de variação não
demonstra o panorama completo da distribuição
inteira. Por exemplo, enquanto a taxa de variação
entre os grupos mais e menos desfavorecidos pode
aumentar, em paralelo, todos os outros grupos
podem estar alcançando o grupo de melhor
desempenho. Para testar a validade dos nossos
resultados, fizemos muitos testes em que, em vez de
usar os grupos mais favorecidos, usamos as médias
nacionais como referência para comparar com
as taxas dos grupos menos favorecidos. Também
verificamos nossas descobertas usando a variação
absoluta como uma medida de desigualdade.
Na maioria dos casos, esses testes produziram
resultados semelhantes aos apresentados
no relatório.
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Anexo 2: Metodologia para projetar as metas dos
ODS 2.2 sobre a erradicação de todas as formas de
distúrbios nutricionais
Junto com pesquisadores da Universidade de
Göttingen, projetamos as taxas de deficiência de
crescimento em nível nacional e desagregadas.
Esta seção resume a metodologia. Para obter mais
informações, consulte Perez e Silva (2016).2
A metodologia usada nas projeções segue a
metodologia de Lange (2014) aplicada aos anos de
ingresso no ensino primário universal e conclusão
do ensino secundário publicados no Relatório de
Monitoramento Global de Educação para Todos 2015.3
As projeções seguem uma função sigmoide não
linear para modelar a velocidade de transição das
taxas nutricionais ao longo do tempo, levando em
conta que o progresso ao longo do tempo depende
do nível inicial. As projeções foram baseadas em
um estimador Bayesiano empírico que incorpora
a velocidade de transição uniforme para todos os
países e uma velocidade de transição específica
para cada país com base em regressões de
mínimos quadrados ponderados usando os dados
desagregados do Banco de Dados sobre Grupos e
Desigualdade (GRID).
Projetamos as taxas de prevalência de menores
de 5 com deficiência de crescimento para 2025 e
2030, desse modo, avaliando se os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para
nutrição infantil serão cumpridos. Em outros casos,
projetamos o ano de cumprimento das metas dos
ODS. As projeções são computadas para grupos
globais de renda, países, regiões dentro de países,
gêneros, índice de quinta parte, áreas urbanas e
rurais e grupos étnicos.
Nossas projeções se fundamentam nos dados das
Estimativas Combinadas de Desnutrição Infantil
de várias maneiras, inclusive desagregando as
projeções nacionais para os grupos sociais e
econômicos do interior de cada país, contemplando
uma série de prazos e introduzindo uma série de
inovações metodológicas explicadas abaixo.
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FORMA FUNCIONAL: A FUNÇÃO
SIGMOIDE
Nosso modelo segue uma função sigmoide:
yt = (1 + e–(a+·t)) –1

Equação 1

Onde yt representa um resultado y no tempo t, e
 < 0 implica o progresso na direção do zero – o
caso das taxas de deficiência de crescimento e
de definhamento; e  > 0 implica um caminho na
direção do um – o caso das taxas de sobrepeso.
Dois principais motivos justificam o uso da função
sigmoide, em vez da função linear, para modelar o
caminho de transição dos resultados nutricionais
ao longo do tempo. Em primeiro lugar, qualquer
valor projetado de tal função cai dentro dos limites
inferior e superior, normalmente entre zero e um,
que se aplicam às taxas de prevalência da nutrição.
Em segundo lugar, o sigmoide incorpora a ideia
intuitiva de que o absoluto progresso em direção a
uma meta torna-se cada vez mais difícil conforme
os países se aproximam daquela meta. Por exemplo,
é muito mais fácil um país reduzir o percentual de
crianças menores de 5 com baixa estatura para
sua idade de 60% para 59,5% (ou seja, uma redução
de 0,5 ponto percentual) do que reduzi-lo de
0,5% para 0%.4

ESTIMATIVA: ESTRATÉGIA
As projeções de Lange (2014) foram baseadas em
um estimador Bayesiano empírico que pondera a
média entre uma velocidade de transição uniforme,
estimada por meio de mínimos quadrados
ponderados, e a velocidade específica do país,
com pesos atribuídos pela precisão relativa dos
estimadores, medidos por suas variações.
A velocidade de transição uniforme foi estimada com
uma regressão de mínimos quadrados ponderados

–ln

( )

1 – yijt
a b t e
yijt = ij + · + ijt

Equação 2

Para país i, região j, e termo de erro e.
O estimador Bayesiano empírico é obtido pela:

bEB
i =

s2
s2
b
·
·b
+
i
s2i + s2
s2i + s2

Equação 3

dos mínimos quadrados ponderados de cada país
separadamente, e b é a velocidade de transição
uniforme. O estimador Bayesiano empírico é,
basicamente, a média ponderada entre uma
velocidade de transição uniforme e a velocidade
específica do país, com pesos atribuídos pela
precisão relativa dos estimadores, medidos por suas
variações. Teoricamente, os estimadores Bayesianos
empíricos incorporam a ideia intuitiva de reversão
à média, ou seja, no longo prazo, os desempenhos
dos países, individualmente, convergirão para a
média global, uma vez que eventos e trajetórias
excepcionais diminuam ao longo do tempo.

ANEXOS

baseados em dados de tendências regionais do
Banco de Dados sobre Grupos e Desigualdade,
quando havia dados desagregados disponíveis, e
em dados nacionais quando não havia. O modelo é
obtido pela equação:

onde bi é um parâmetro de transição específica do
país estimado por meio do cálculo de regressão
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Anexo 3: Os direitos humanos internacionais
e o papel do Estado
Os Estados têm três tipos distintos de obrigações
jurídicas nos termos do direito internacional dos
direitos humanos: respeitar os direitos, proteger os
direitos e cumprir os direitos.
Os países têm a obrigação vinculativa, consagrada
no direito internacional, de respeitar, proteger e
concretizar o direito das crianças à sobrevivência.
A Convenção sobre os Direitos da Criança da
ONU obriga os países a fazer todo o possível
para proteger as crianças contra a mortalidade
infantil. Mesmo assim, muitos países não têm um
quadro jurídico que promova a sobrevivência da
criança, e os que têm muitas vezes não conseguem
implementá-lo. 5

RESPEITO
Como forma de apoio aos esforços do indivíduo ou
da família, os Estados-Membros devem respeitar
a liberdade dos indivíduos e evitar o engajamento
em atividades que restrinjam ou impeçam os
indivíduos de concretizar seu direito de acesso à
nutrição adequada.

PROTEÇÃO
A obrigação dos Estados-Membros de proteger
o direito à nutrição adequada significa que
os governos devem tomar todas as medidas
necessárias para garantir que terceiros, tais como
empresas do setor alimentício, não interfiram no
direito à nutrição adequada do indivíduo.
Embora os Estados-Membros sejam obrigados
a garantir que todas as pessoas estejam
adequadamente nutridas, todos têm a
responsabilidade de respeitar o direito à
nutrição adequada.

CUMPRIMENTO
A obrigação de um Estado de cumprir os direitos à
alimentação e à boa nutrição incluirá, sempre que
necessário, participar proativamente de atividades
destinadas a reforçar o acesso a alimentos e à
sua utilização, facilitando os esforços do indivíduo
ou da família para melhorar seus recursos e
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as oportunidades de se alimentar ou, no caso
dos incapazes de fazê-lo, fornecer alimentação
adequada diretamente.6
Para que os Estados-Membros adotem uma
metodologia baseada no direito à nutrição,
eles devem:
• tomar todas as medidas necessárias para
garantir que ninguém passe fome ou sofra de
desnutrição aguda;
• fornecer alimentos suficientes e nutritivos para
os que não sejam capazes de se alimentar,
comprando alimentos excedentes de outras
regiões do país ou solicitando ajuda internacional;
• tomar medidas imediatas para erradicar a
discriminação no acesso aos alimentos ou aos
recursos para produção de alimentos, como
terrenos agrícolas;
• tomar medidas progressivas, no limite de seus
recursos, para garantir que todos se alimentem e
alimentem suas famílias com dignidade.7

SETOR PRIVADO
Segundo os Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos da ONU,
o setor privado tem a responsabilidade de
respeitar e remediar infrações dos direitos
humanos, inclusive as associadas ao direito
à nutrição. Isso significa o comportamento
responsável e o respeito às normas
internacionais e à legislação do país em
relação à alimentação e à nutrição. Os
Direitos da Criança e Princípios Empresariais
do UNICEF, embora não façam referência
direta ao direito à alimentação, incluem
disposições que afetam o comportamento
das empresas em relação aos resultados de
alimentação e de nutrição das crianças. Por
exemplo, a necessidade de eliminar o trabalho
infantil, prevenir a destruição do meio
ambiente e o uso de marketing e publicidade
de forma a proteger e apoiar os direitos da
criança, particularmente em relação aos
estilos de vida saudáveis.
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PORCOES DESIGUAIS
A erradicação da desnutrição e de outros
distúrbios nutricionais para todas as crianças

A boa alimentação: uma questão de vida ou morte.
O mundo progrediu na luta contra a desnutrição. Mas esse
progresso vem sendo muito lento.
Nossa pesquisa mostra que o mundo está longe de erradicar
a desnutrição. Com base nas tendências atuais, ainda haverá
milhões de crianças subnutridas no mundo dentro de 100 anos.
Além disso, o progresso vem sendo extremamente desigual.
Embora muitas crianças tenham se beneficiado, determinados
grupos de crianças não recebem os nutrientes vitais para
melhorar as oportunidades na vida.
O relatório Porções Desiguais apresenta os resultados de novas
pesquisas sobre os motivos que tornam algumas crianças mais
vulneráveis à desnutrição em relação a outras.
Analisa dados de várias fontes para mostrar como a combinação
mortal de pobreza e discriminação vem privando certos grupos
de crianças – meninas, crianças de minorias étnicas, crianças das
regiões mais desfavorecidas do seu país, crianças deficientes e as
crianças afetadas pela guerra – de usufruírem da dieta equilibrada
de que precisam para sobreviver e prosperar.
Com base nessa análise e em novas descobertas, esse relatório
identifica uma série de medidas para garantir que nenhuma
criança fique para trás. E apela aos líderes mundiais para que
combatam a exclusão e garantam que toda criança receba a
nutrição necessária.
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