
Pedimos que façam uso da conferência sobre Nutrição para o Crescimento por ocasião dos Jogos Olímpicos 
de Verão no Rio em 2016, para aumentar os investimentos voltados à luta contra a desnutrição em todas 
as suas formas, e para atingir as metas avençadas internacionalmente durante a Assembleia Mundial da 
Saúde no sentido de melhorar a nutrição materna, de bebês e das crianças pequenas. 

Todos os países do mundo são afetados por uma ou mais formas de desnutrição, manifestada nos altos 
níveis de subnutrição, obesidade e deficiências de micronutrientes. Contudo, as crianças pequenas são as 
mais prejudicadas pela desnutrição. Cerca de metade das mortes de crianças menores de cinco anos são 
causadas pela desnutrição, e mais de um quarto delas decorre do aleitamento materno subótimo.1, 2, 3 

Enquanto isso, estima-se que 159 milhões de crianças menores de cinco anos apresentam retardamento 
do desenvolvimento decorrente da subnutrição crônica4 e outras 50 milhões padecem de desnutrição 
aguda.5  E cada vez mais, a obesidade está roubando das crianças sua saúde e bem-estar futuros. 
Estima-se que na próxima década mais de 70 milhões de bebês e crianças pequenas serão afetados 
pelo sobrepeso e pela obesidade, sendo que a grande maioria deles vivendo nos países de média e baixa 
renda.6 Todas essas crianças desnutridas representam uma inacreditável perda de potencial humano e 
econômico.

Por outro lado, um maior investimento em nutrição pode salvar vidas, dar margem a grandes ganhos 
no capital de saúde e humano, e elevar o PIB de um país em até 12%.7 Os retornos de investimento na 
nutrição estão entre alguns dos mais importantes aspectos do desenvolvimento global de acordo com 
vários economistas líderes no mundo. Esses economistas argumentam continuamente que as autoridades 
reguladoras deveriam priorizar os gastos em prol de melhor nutrição de bebês e crianças pequenas.8  

No entanto, apesar das marcantes provas da importância e da eficiência de custo do investimento em 
nutrição, são mínimos os gastos atuais que ocorrem nessa área. Países gastam menos de 1% de seus 
orçamentos em nutrição, e os recursos para os esforços com impacto direto nos resultados da nutrição 
representam igualmente menos de 1% da assistência oficial de desenvolvimento.9

Por esse motivo precisamos da sua liderança em mobilizar financiamentos adicionais dirigidos à nutrição 
para garantir as melhorias no bem-estar nutricional de todos os povos. A conferência sobre Nutrição para o 
Crescimento em 2016 oferece um oportunidade histórica para mudamos o rumo do mundo de modo que 
haja a promoção de melhor saúde e prosperidade para todos, eliminando todas as formas de desnutrição 
até 2030.  Esse deve ser o nosso legado. Estamos prontos para apoiá-lo, para que juntos possamos criar 
um futuro mais saudável e promissor para a próxima geração de crianças. 

TERMINANDO A DESNUTRIÇÃO ATÉ 2030
CONVOCAÇÃO À AÇÃO PARA TODOS OS LÍDERES DO GOVERNO
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Com o mundo entrando em uma nova era de desenvolvimento sustentável visando acabar com a pobreza em todas as suas dimensões, sua liderança faz-se necessária para 
a priorização dos investimentos na nutrição.  Atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que nossos governos adotaram requer um enfoque mais concentrado 
em assegurar que todas as pessoas — mas principalmente mulheres e crianças — tenham a nutrição de que precisam para prosperar. 
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