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A boa nutrição é fundamental para se construírem vidas saudáveis, meios de 

subsistência fortes e resilientes, e economias prósperas. Em sua ausência, 

a construção é feita em areia movediça. Crianças com atraso de crescimento 

não se desenvolvem adequadamente e, em especial, demonstram problemas 

de insuficiência cerebral e do sistema imunológico. Mulheres desnutridas em 

idade reprodutiva não têm ferro suficiente no sangue para alimentar seus 

músculos. Muitos adultos apresentam tanto excesso de peso que colocam seu 

coração e pulmões em estresse extremo e podem ter diabetes, hipertensão e 

doenças cardíacas. A desnutrição leva a 11 por cento do produto nacional bruto ser desperdiçado 

em consequência de mortes, menos aprendizado na escola, menor renda salarial e dias perdidos com 

doença. E as mães desnutridas estão mais propensas a dar à luz recém-nascidos desnutridos, perpetuando 

a transmissão intergeracional da pobreza. A desnutrição corrói o corpo, a economia e o futuro. As ambições 

de alcançar um desenvolvimento sustentável são prejudicadas com sua presença.

Na cúpula Nutrition for Growth Summit de 2013 em Londres, 
96 signatários (governos, organizações da sociedade civil, 
doadores, agências das Nações Unidas e empresas) concordaram 
em apoiar a criação de um relatório anual sobre a nutrição 
mundial a ser criado por um grupo independente de peritos, em 
parceria com um grande número de colaboradores. A primeira 
edição deste relatório, o Relatório sobre a Nutrição Mundial de 
2014, coloca em evidência o progresso mundial de 193 países 
membros da ONU que melhoraram o seu nível de nutrição, 
identifica os pontos de estrangulamento para mudanças, destaca 
oportunidades para intervenção e contribui para reforçar a 
responsabilização pela nutrição a nível mundial e por país.

PROGRESSO EM NUTRIÇÃO
A desnutrição é realmente um desafio mundial. Por exemplo, 
os autores constataram que dos 122 países do mundo com 
dados comparáveis, todos, exceto dois países possuem pelo 
menos uma das três formas comuns de desnutrição: atraso 
de crescimento em crianças menores de cinco anos de idade, 
anemia entre mulheres em idade reprodutiva (MIR), ou excesso 
de peso adulto. Além disso, a maioria dos países possuem 
múltiplas formas de desnutrição. Por exemplo, a Figura 1 mostra 
que 24 dos 122 países têm todas as três formas de desnutrição, 
enquanto 18 têm apenas uma.
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Em consequência deste desafio mundial, em 2012 a 
Assembleia Mundial da Saúde (AMS) concordou com um conjunto 
de seis indicadores e metas globais para responsabilizar o mundo 
pela redução da desnutrição. No momento, o mundo não está a 
caminho de atingir tais objetivos. Embora tenha havido algum 
progresso na redução das taxas de atraso de crescimento em 
crianças menores de cinco anos, projeções atuais mostram que 
isso não é suficiente para atingir a meta global. No momento, essas 
metas globais podem ser aplicadas a nível de país para quatro dos 
seis indicadores (atraso de crescimento, emaciação e sobrepeso em 
crianças menores de cinco anos, e anemia entre MIR) para avaliar 
quantos países estariam a caminho de atingir as metas globais 
da AMS. Dos 193 países membros da ONU, 99 dispõem de dados 
para avaliar todos os quatro indicadores. Sessenta e oito países 
estão em vias de alcançar pelo menos uma meta global da AMS, 
enquanto 31 não estão preparados para nenhuma das metas.

Com base em indicador por indicador, a Figura 2 mostra 
que 22 dos 109 países com dados sobre atraso de crescimento 
em crianças menores de cinco anos estão em vias de atingir a 
meta de redução de atraso de crescimento; 59 dos 123 países 
com dados sobre emaciação em crianças menores de cinco 
anos estão em vias de atingir a meta de redução da emaciação; 
e 31 dos 107 países com dados sobre excesso de peso em 
crianças menores de cinco anos estão em vias de atingir a meta 
de redução de sobrepeso. Apenas cinco dos 185 países com 
dados sobre anemia entre MIR estão em vias de atingir a meta 
de redução de anemia entre MIR. Não existe um padrão regional 
para os países estarem ou não em vias de atingir suas metas.

COMPROMISSOS COM A 
NUTRIÇÃO
Os autores relataram progressos alcançados em relação aos 
compromissos assumidos pelos signatários do Pacto de Nutrição 
para o Crescimento [Nutrition for Growth Compact] em Londres 
em 2013. Mais de 90 por cento dos 96 signatários informou 
sobre o seu progresso. Nos casos em que foi possível avaliar o 
progresso para o cumprimento dos compromissos, a grande 
maioria dos países, organizações da sociedade civil, empresas, 
agências das Nações Unidas e doadores foram avaliados pelos 
autores como “em curso”.

De modo mais geral, os autores acompanharam uma série de 
compromissos financeiros e não financeiros com a nutrição.

A nível dos países continua a ser difícil controlar os fluxos 
financeiros públicos para os programas de nutrição. O desafio 
pode ser resolvido, conforme demonstrado na Guatemala, 
através do esclarecimento e acordos de definições, alinhando a 
coleta de dados e a elaboração de relatórios, e incentivando os 
envolvidos no sistema a completarem os programas. Os recursos 
de parceiros internacionais estão aumentando: entre 2010 e 2012, 
os desembolsos por parte dos principais doadores de nutrição 
para programas de nutrição aumentou de US$ 1,26 bilhões para 
US$ 1,52 bilhões, um aumento de 20 por cento. Este é um aumento 
substancial, mas é pequeno em relação ao gasto oficial global da 
assistência ao desenvolvimento, em pouco mais de um por cento.

A manifestação fundamental do compromisso é a existência 
documentada de programas de nutrição que sirvam as pessoas 
que deles necessitam. Os autores descobriram que de 
12 intervenções-chave específicas de nutrição, muitos países 
têm dados de cobertura nacional disponíveis para apenas três 
intervenções (suplemento de vitamina A, tratamento de zinco 
para a diarreia, e iodização universal do sal). Dada a falta de 
progresso nas taxas de emaciação em crianças menores de cinco 
anos, a falta de dados de cobertura para a Desnutrição Aguda e 
Moderada é uma grande preocupação.

Investimentos em programas relacionados com a nutrição 
e abordagens que visam os determinantes subjacentes da 
desnutrição podem ser um componente importante de um 
conjunto de medidas para melhorar o estado nutricional. Os 
autores apresentam dados sobre os gastos dos governos para 
setores-chave: agricultura, educação, saúde e proteção social. Os 
níveis de despesa variam entre as regiões e dentro das regiões, 
diferentes governos fazem escolhas diferentes sobre as despesas 
nesses setores; por exemplo, os gastos com a proteção social 
estão aumentando rapidamente em muitos países africanos e 
asiáticos, o que deve ser visto como uma grande oportunidade 
para ampliar as medidas relacionadas à nutrição.

MEDIDAS RECOMENDADAS
Precisamos de parcerias perfeitas para reduzir a desnutrição — 
não existe uma solução milagrosa. Muitos dos ingredientes para 
melhorar o nível de nutrição nos 193 países são conhecidos, mas 
como são preparados, combinados e sequenciados será determinado 
pelas necessidades, capacidades e oportunidades políticas de 
cada país. Os autores resumem estudos de caso de Bangladeche, 
Brasil, Etiópia, Índia, e Estados Unidos, que mostram como 
medidas firmes tomadas por um vasto leque de partes envolvidas 
em várias frentes, durante um período prolongado, podem gerar 
melhorias substanciais no nível de nutrição a nível nacional.

Os benefícios de investimento em infraestrutura humana 
(nutrição) são altamente comparáveis com os investimentos 
em infraestrutura material. As recompensas de medidas 
constantes de nutrição vão muito além dos indicadores de 
nutrição. As estimativas dos autores da relação custo-benefício 
da ampliação de intervenções de nutrição em 40 países mostram 
um retorno acima de 16 em média para cada dólar, rupia, birr ou 
peso investidos. Além disso, as relações de custo-benefício são 
altamente comparáveis com, se não superiores a, investimentos 
em estradas e irrigação. Os fluxos de benefícios são derivados 
em grande parte pelo aumento da produtividade; por exemplo, 
crianças saudáveis são mais capazes de aprender e estão mais 
propensas a entrar para a força de trabalho como jovens adultos. 
Para a transição demográfica na África e na Ásia ser um dividendo e 
não uma desvantagem, o momento de investir na nutrição é agora.

Um aumento nas intervenções de nutrição requer aumento 
da capacidade. Os autores demonstram que os dados sobre a 
cobertura de intervenções de nutrição são esparsos, refletindo, 
em parte, baixa cobertura, ponto final. O aumento da cobertura 
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é limitado por recursos financeiros, bem como por limitações de 
recursos humanos e organizacionais e pela concorrência de outros 
setores. O estudo de caso do estado indiano de Maharashtra 
conclui que o preenchimento de vagas na equipe de nutrição 
da linha da frente foi muito importante para o declínio rápido 
do atraso de crescimento de 36% para 24% em seis anos. No 
entanto, sem aumentar o número de funcionários de nutrição, 
as intervenções de nutrição não podem ser ampliadas. Para que 
o impacto também seja ampliado, a qualidade dos programas 
deve ser mantida. A manutenção da qualidade envolve motivar 
os funcionários, equipando clínicas e assegurando a manutenção 
regular das construções. Estes investimentos requerem recursos. 
Avaliar os níveis de despesa atuais com nutrição, em relação à 
saúde como um todo, ajudará a promover uma expansão da quota 
alocada para reduzir o que é responsável por quase metade das 
mortes de crianças menores de cinco anos: a desnutrição.

A parcela de investimentos relacionados com a nutrição na 
agricultura, proteção social, água, saneamento e higiene, 
educação e programas de empoderamento das mulheres 
precisa aumentar. O sucesso desses setores é importante para 
a melhoria da nutrição, mas eles poderiam fazer muito mais pela 
nutrição e ao mesmo tempo promover seus próprios objetivos. 
Da evidência disponível, os autores sugerem que gastos 
relacionados com a nutrição são atualmente uma pequena 
percentagem das despesas nesses setores. Em parte, porque os 
aliados da nutrição em diferentes setores podem não saber o que 
fazer para que seus programas de nutrição sejam mais sensíveis 
aos aspectos da nutrição ou não saber por que é do seu interesse 
fazer isso. Os autores fazem um sumário dos conhecimentos 

disponíveis para orientar os defensores da nutrição e seus aliados 
potenciais a trabalharem juntos para promover a nutrição e as 
metas setoriais.

A responsabilização pelas necessidades de nutrição deve 
ser reforçada. A responsabilização pela nutrição tende a ser 
fraca, em parte por causa das características particulares da 
desnutrição. A dependência de ações coordenadas entre setores 
que não têm a nutrição como seu principal objetivo torna fácil 
evitar a responsabilidade pela nutrição. As consequências a 
longo prazo, às vezes invisíveis, da desnutrição enfraquecem 
o escrutínio na mídia e em ciclos eleitorais. Para a nutrição, a 
responsabilidade tem que ser deliberadamente reforçada nas 
seguintes áreas:

 X A nível mundial está sendo desenvolvido um novo conjunto 
de Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável 
(Sustainable Development Goals – SDGs) para 2030, mas 
atualmente a nutrição é destacada explicitamente em apenas 
uma das 169 metas. Mais indicadores de nutrição precisam ser 
incorporados em toda a estrutura dos SDGs e a comunidade 
do setor de nutrição precisa intensificar seu compromisso 
com o processo dos SDGs para garantir que sejam definidas 
metas mais exigentes de SDGs. As bases para a definição de 
metas mais ambiciosas incluem o alto grau de variação dos 
países com o progresso no setor de nutrição; novas histórias 
de sucesso de alguns países; dados novos e preliminares da 
Índia (com quase 40 por cento da desnutrição do mundo) 
mostrando muito mais rápida melhoria nos indicadores da 
AMS do que se supõe atualmente; e novas projeções sobre a 
potencial contribuição que melhorias na agricultura, água e 
saneamento, educação e equidade de gênero podem fazer 
para acelerar o declínio das taxas de atraso de crescimento.

FIgURA 1 Número de países que enfrentam o 
ônus da desnutrição

Nenhum dos três 
tipos de desnutrição

Apenas um tipo 
de desnutrição

24

78

18

2

Dois tipos de 
desnutrição

Três tipos de 
desnutrição

Fonte:  Autores.

Obs:  Os tipos de desnutrição são atraso de crescimento em crianças menores de 
cinco anos, anemia entre mulheres em idade reprodutiva e adultos com sobrepeso. 
Se 20 por cento ou mais da população com menos de cinco anos em um país sofre de 
raquitismoatraso de crescimento, esse país é considerado como tendo o ônus de atraso 
de crescimento em crianças menores de cinco anos; se 20 por cento ou mais das mulheres 
em idade reprodutiva sofrem de anemia, considera-se que o país tenha o ônus de anemia 
entre as mulheres em idade reprodutiva; se 35 por cento ou mais dos adultos estão acima 
do peso, considera-se tal país com o ônus de excesso de peso adulto. 

FIgURA 2 Número de países em vias de 
cumprir cada meta global da AMS

Anemia entre MIR
 (n = 185)

Atraso de crescimento 
em crianças menores 

de cinco anos
 (n = 109)

Sobrepeso em crianças 
menores de cinco anos

 (n = 107)

Emaciação em crianças 
menores de cinco anos 

 (n = 123)
59

31

22

5

Fonte:  Autores.

Obs:  AMS = Assembleia Mundial da Saúde; MIR = mulheres em idade reprodutiva.
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 X A nível nacional, as leis, políticas e estatutos representam 
uma infraestrutura de prestação de contas para todos 
os envolvidos em nutrição. Eles podem tornar mais fácil 
a fortificação dos alimentos, fornecer orientação sobre 
o tratamento de diabetes e dificultar a propaganda de 
alimentos não saudáveis para crianças e o desrespeito 
do código de comportamento para a comercialização de 
substitutos do leite materno. Mesmo que ignorados pelas 
organizações que se destinam a incentivar, eles fazem com 
que seja mais difícil ignorar os esforços de monitoração 
da conformidade da sociedade civil. Os governos muitas 
vezes investem em atividades que apoiam terceiros para 
responsabilizá-los. Por exemplo, os autores descrevem o 
processo de autoavaliação que os governos membros do 
Scaling Up Nutrition (SUN) usam para avaliar seu progresso 
em direção a uma maior coordenação no planejamento, 
monitoramento e avaliação da nutrição. A mudança social 
surge como resultado da campanha por leis, políticas e 
estatutos novos e mais fortes e é frequentemente liderada 
por cidadãos que trabalham em conjunto para convencer 
aqueles no poder a agir. A mudança na nutrição não é 
diferente. Os autores destacam exemplos baseados na 
sociedade civil de todo o mundo, que estão sendo usados 
para cumprir os compromissos assumidos para controlar 
a obesidade (por exemplo, a International Network for 
Food and Obesity/non-communicable Diseases Research, 
Monitoring and Action Support [INFORMAS] na Nova Zelândia 
e a Non-communicable Disease Alliance na África Oriental) e a 
desnutrição — por exemplo, as SUN Civil Society Networks.

 X Dados de boa qualidade são o pão com manteiga da 
responsabilização. Em todo o estudo, os autores identificam 
lacunas de dados que precisam ser preenchidas. Por exemplo, 

apenas 60 por cento dos 193 países da ONU têm os dados 
para avaliar se estão ou não em vias de cumprir as metas 
mundiais da AMS aplicadas a nível nacional. Apoiar todos os 
países a apresentar relatórios de indicadores da AMS é uma 
prioridade. Os autores concluem que lacunas de dados sobre a 
capacidade de aumento, os custos dos programas de nutrição e 
o controle dos recursos financeiros estão atrasando o aumento 
e a combinação contextualizada de diferentes tipos de 
intervenções para melhorar o nível de nutrição. Grande parte 
da priorização das lacunas de dados precisa ser realizada a nível 
nacional, direcionada por estratégias e planos de nutrição.

NÓS PODEMOS MELHORAR A 
NUTRIÇÃO MAIS RAPIDAMENTE 
DO QUE AGORA
A chave é uma responsabilização mais forte
Quase todos os países sofrem níveis elevados de desnutrição. Os 
países de baixa renda não têm o monopólio dos problemas de 
desnutrição e os países de alta renda não têm o monopólio das 
soluções de nutrição. Os autores concluem que os países devem 
almejar uma causa comum e explorar as oportunidades de 
aprender uns com os outros.

O fracasso em intensificar as medidas e encontrar soluções 
gerará uma grande sombra, deixando um legado doloroso para 
a próxima geração. Essa geração de partes envolvidas tem a 
oportunidade — e a capacidade — de banir essa sombra. Para 
fazer isso, é necessário agir estratégica e eficazmente, com 
alianças e em escala, e depois prestar contas.
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