COMPROMISSOS DA ASSEMBLÉIA
MUNDIAL DA SAÚDE PELOS
ESTADOS MEMBROS DA OMS

2012
Os países concordaram
em trabalhar em seis
alvos globais de
nutrição a atingir até
2025

2015
Eles adotaram uma
resolução a ser
apresentada a cada
dois anos - a partir de
2018 - sobre o
progresso alcançado na
realização dos objetivos

?

Objetivos
Objetivos do
do relatório
relatório
Estabelecer o perfil dos países de
acordo com os seis objetivos
globais que eles se
comprometeram a alcançar até
2025

Explorar as fontes de dados a
serem usadas para o
monitoramento do progresso e
relatórios em fóruns regionais e
globais

Incentivar os governos e
parceiros de desenvolvimento a
refletirem sobre os
investimentos necessários para
melhorar a coleta e utilização de
dados

Como é que os países africanos darão
conta do seu progresso em 2025 na
Assembleia Mundial da Saúde e outros
fóruns de responsabilização?

Os governos e seus parceiros estão
dispostos a investir no monitoramento
nutricional?

Pesquisas periódicas são a principal fonte
de dados para monitoramento
nutricional
O estado nutricional "atual" da maioria
dos países é baseado em dados com mais
de 5 anos
A desnutrição persiste na Região: por
exemplo :
 a maioria dos países tem uma
prevalência de desnutrição crónica
acima de 30%, o número de crianças
menores de cinco anos com baixa
estatura está aumentando
 apenas 17 países têm níveis "aceitáveis"
de Baixo peso para a altura (abaixo de
5%)
 a prevalência do excesso de peso na
infância e o número de crianças
afetadas está aumentando
Os dados nutricionais são coletados nas
consultas de cuidados de saúde
primários, mas a sua utilização para
informar a planificação dos programas e
as intervenções ou a vigilância e o
monitoramento é extremamente
limitada .

Recommended
As ações Recomendadas
actions: :

As grandes questões

Se não sabemos onde estamos hoje,
como podemos projetar onde estar em
2025?

O que mostra o relatório

1

2
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Os países devem investir no uso de dados de nutrição de rotina
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http://www.afro.who.int/publications/nutrition-who-african-region

