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Sistemas de informação sobre nutrição

Esta	revista	tematica	intitulada	Fomento da Nutrição 
na Prática	apresenta	as	experiências	de	governos	dos	
Países	SUN	e	de	outros	atores	nacionais	de	intensificação	
dos	seus	esforços	para	assegurar	que	todas	as	pessoas	
usufruam	de	uma	boa	nutrição.	Cada	documento	da	
série	foca	um	tema	selecionado	pelos	Pontos	Focais	
Governamentais	do	Movimento	SUN	para	partilhar	 
a	sua	experiência	durante	uma	série	de	teleconferências	
com	pontos	focais	e	equipas	nacionais	que	têm	lugar	 
de	dois	em	dois	meses.

Este	é	o	segundo	documento	informativo	e	debruça-se	
sobre	os	sistemas de informação sobre nutrição.	 
Atores	de	seis	Países	SUN	contribuíram	com	descrições	
sobre	a	forma	como	estão	a	ser	recolhidos,	geridos,	
analisados,	relatados	e	utilizados	indicadores	relevantes	
para	acompanhar	o	progresso	e	priorizar	as	respostas,	 
a	fim	de	melhorar	a	nutrição	das	pessoas.	Foram	
identificadas	lições	fundamentais	em	cada	um	 
dos	artigos	nacionais.

Introdução

Estou absolutamente convencido de que cada setor deve ser 
responsabilizado pelo seu desempenho e pela disponibilização  
de alimentos e nutrição com indicadores muito claros 
monitorizados e avaliados anualmente. 

Ibrahim Assane Mayaki,  
diretor executivo da NEPAD e do Grupo Principal do Movimento SUN

Metas Globais de Nutrição
Os Países SUN, coletivamente, visam alcançar até 2025 as metas globais definidas pela 
Assembleia Mundial de Saúde em 2012

reduzir em 40% o número global de crianças com menos de cinco anos  
com atraso no crescimento

reduzir em 50% a anemia entre mulheres em idade fértil

reduzir em 30% os níveis de baixo peso à nascença

aumentar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 
vida até pelo menos 50%

estancar o aumento da obesidade infantil

reduzir e manter os níveis de magreza extrema infantil em menos de 5%

Meta 1: 

Meta 2: 
Meta 3: 

Meta 4: 

Meta 5: 
Meta 6: 
Fonte: AMS65/6 Nutrição materna, infantil e juvenil. Maio de 2012
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Sistemas de informação sobre nutrição

Qual é a finalidade dos sistemas  
de informação sobre nutrição?  

Os	sistemas	de	informação	sobre	nutrição	têm	três	
funções	principais.	Medem	alterações	do	estado	
nutricional	das	pessoas	vulneráveis,	nomeadamente	das	
crianças	e	das	mulheres,	acompanham	o progresso na 
implementação	de	ações	e	ajudam	a	priorizar	a	resposta.	
A	monitorização	fiável	do	progresso,	a	avaliação	dos	
efeitos	e	a	demonstração	dos	resultados	são	funções	
essenciais	para	os	países	pertencentes	ao	Movimento	
SUN.	Os	Países	SUN	têm	como	objetivo	alcançar	até	
2025	as	seis	metas	definidas	na	Assembleia	Mundial	de	
Saúde	(AMS)	em	maio	de	2012.	Muitos	países	reviram	
recentemente	os	seus	objetivos	nacionais	e	estão	 
a	estabelecer	sistemas	de	informação	robustos	para	
medir	o	progresso	no	sentido	das	metas	definidas	na	
AMS.	Um	dos	desafios	enfrentados	pelos	países	é	a	
variabilidade	na	qualidade	e	alcance	das	informações	
relacionadas	com	as	metas.	Por	exemplo,	os	dados	sobre	
o	peso	à	nascença	são	frequentemente	inconsistentes	 
e	pouco	fiáveis,	porque	muitas	mulheres,	especialmente	
nas	zonas	rurais	pobres,	dão	à	luz	em	casa,	por	vezes	
sem	o	apoio	de	uma	parteira	qualificada.	Faltam	dados	
atualizados	sobre	anemia	entre	mulheres	em	idade	fértil	
relativamente	à	maioria	dos	países,	mercê	das	raras	
sondagens	sobre	micronutrientes.	No	entanto,	os	países	
estão	a	esforçar-se	por	melhorar	os	seus	sistemas	de	
informação	de	modo	a	poderem	medir	com	precisão	 
o	impacto	dos	seus	esforços	para	fomentar	a	nutrição.

É	vital	compreender	a	extensão,	a	localização	e	as	
determinantes	da	malnutrição	para	poder	preparar	
respostas	adequadas	e	enformar	a	afetação	de	
recursos	finitos.	Torna-se,	por	conseguinte,	necessário	
dispor	de	um	conjunto	de	dados	relacionados	com	as	
causas	imediatas	e	subjacentes	da	malnutrição	para	
que	seja	possível	analisar	as	determinantes,	visar	
grupos	vulneráveis	e	priorizar	intervenções	eficazes.	
As	informações	sobre	a	cobertura	dos	serviços	e	dos	
programas,	bem	como	o	levantamento	dos	atores,	
também	ajudam	a	identificar	respostas	apropriadas.

Que tipos de sistemas de informação 
sobre nutrição existem? 

Existem	sistemas	de	informação	sobre	nutrição,	 
de	diversos	tipos,	em	todos	os	Países	SUN.	Em	muitos	
países,	as	informações	provêm	de	uma	série	de	
sistemas	separados,	geridos	por	diferentes	atores	para	
fins	específicos.		Alguns	países	têm	reforçado	a	sua	
capacidade	de	aplicar	as	informações	dos	diversos	
setores	na	tomada	de	decisões	a	diferentes	níveis.	 
Não	existem	sistemas	de	informação	"padronizados"	 
e	os	países	estão	a	desenvolver	as	suas	próprias	
abordagens	específicas.	A	maioria	dos	países,	no	
entanto,	considera	que	é	útil	estabelecer	um	quadro	
nacional	para	reunir	informações	de	várias	fontes,	 
a	fim	de	enformar	respostas	multissetoriais.	 
O	mapa	nas	páginas	36	e	37	apresenta	uma	visão	geral	
do	estado	dos	sistemas	de	informação	sobre	nutrição	 
em	43	Países	SUN	e	no	Estado	de	Maharashtra,	 
parceiro	no	Movimento	SUN.	 

O	primeiro	grupo	de	17	países	acede	às	informações	 
de	sondagens	e	de	fontes	de	dados	de	rotina	e	está	 
em	posição	de	realizar	uma	análise	de	situação	 
e	de	monitorizar	a	implementação	de	programas	
selecionados.	Estes	países	ainda	não	desenvolveram	
um	"quadro	comum	de	resultados"	(QCR)	que	lhes	
permita	recolher,	analisar	e	relatar	dados	em	setores	
fundamentais.	 
O	segundo	grupo	de	13	países	estabeleceu	ou	está	em	
processo	de	desenvolver	um	QCR.		A	ênfase	em	muitos	
países	do	segundo	grupo	incide	sobre	o	fortalecimento	
de	mecanismos	descentralizados	e	sobre	o	reforço	das	
articulações	entre	setores.	O	terceiro	grupo	de	14	países	
está	já	a	recolher	e	a	analisar	dados	de	diversas	fontes	 
e	já	estabeleceu	QCR.	Estes	países	estão	a	aperfeiçoar	e	
a	fortalecer	os	seus	sistemas	para	que	a	informação	seja	
analisada,	divulgada	e	utilizada	de	forma	eficaz.	

Esta	edição	de	Fomento da Nutrição na Prática descreve 
sistemas	de	informação	sobre	nutrição	em	seis	Países	
SUN,	todos	eles	pertencentes	ao	terceiro	grupo.	 
O Ruanda	está	a	reforçar	a	coordenação	entre	os	
principais	ministérios	e	mecanismos	de	monitorização	 
e	avaliação	(M&A)	em	linha	com	o	seu	Plano	Estratégico	
Nacional	de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional	 
(2013-2018)	atualizado.	Foi	criado	um	sistema	 
para	monitorizar	os	Planos	Distritais	para	Eliminar	 
a	Desnutrição,	utilizando	um	conjunto	de	indicadores	
que	são	atualizados	regularmente	e	apresentados	 
em	forma	de	gráfico.	Em	Madagáscar,	foi	criado	um	
sistema	de	M&A	que	monitoriza	as	informações	através	 
do	envolvimento	responsável	de	todos	os	atores.	 
Os	Gabinetes	Regionais	de	Nutrição	estabeleceram	
grupos	de	M&A	compostos	por	múltiplos	atores	que	
promovem	uma	abordagem	participativa	à	análise	e	 
à	partilha	de	dados.	O	Zimbabwe	dispõe	de	várias	fontes	
de	dados	e	está	a	reforçar	a	capacidade	distrital	para	
integrar,	analisar	e	utilizar	informações	de	diferentes	
setores	a	fim	de	melhorar	a	resposta.	O	Sri Lanka tem 
um	novo	Plano	de	Ação	Quinquenal	Multissetorial	para	
a	Melhoria	da	Nutrição	e	está	a	implementar	um	sistema	
para	monitorizar	o	impacto	e	a	execução	dos	programas.	
O	país	está	a	alargar	a	sua	abordagem	multissetorial,	
conduzida	pela	comunidade,	para	identificar	famílias	
nutricionalmente	vulneráveis	e	dar	as	respostas	
adequadas.	Na	Namíbia,	foi	utilizada	com	sucesso	
informação	nutricional	para	obter	um	compromisso	
político	de	alto	nível	para	com	o	fomento	da	nutrição.	
Foram	incorporados	no	Plano	de	Implementação	
Multissetorial	da	Nutrição	recentemente	aprovado	
um	quadro	de	resultados	e	um	painel	de	indicadores	
de	nutrição.	O	painel	indica	a	base	de	referência	e	o	
progresso	no	sentido	de	alcançar	as	metas	para	cada	
uma	das	cinco	áreas	principais	de	resultados.	A	Etiópia 
reforçou	o	seu	sistema	de	informação	sobre	nutrição	
desde	o	nível	nacional	ao	distrital.	A	informação	
nutricional	está	a	ser	utilizada	para	avaliar	o	nível	
de	segurança	alimentar.	Estão	a	ser	utilizados	dados	
relevantes	de	setores	fundamentais	para	explicar	
mudanças	repentinas	na	situação	nutricional	de	pessoas	
vulneráveis	e	determinar	a	resposta	mais	adequada.	 
Tal	foi	possível	através	de	uma	utilização	otimizada	 
de	dados	de	qualidade	provenientes	de	múltiplas	fontes.	

Embora	os	governos	adotem	abordagens	próprias	 
ao	estabelecimento	de	sistemas	de	informação	sobre	
nutrição	que	refletem	o	contexto	do	país,	existem	
aspetos	e	desafios	comuns.

Artigos sobre  
os países
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RUANDA 
Monitorização do desempenho

O Governo do Ruanda fixou uma meta ambiciosa: 
reduzir o atraso no crescimento infantil de 44% 
para 24,5% até 2018. Neste âmbito, a alimentação 
e a nutrição passaram para o centro da agenda  
de desenvolvimento do país e a Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutrição (2013)  
e o Plano Estratégico Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutrição (2013-2018) foram 
atualizados. Através da adoção e aprovação 
da política e do plano estratégico, o governo 
comprometeu-se a garantir uma melhor nutrição 
e a segurança alimentar dos agregados familiares 
para a população do país.

No	âmbito	da	anterior	Estratégia	Nacional	para	Eliminar	
a	Malnutrição	em	vigor	até	2013,	foram	estabelecidos	
mecanismos	de	monitorização	e	avaliação	(M&A)	 
e	sistemas	de	relato,	juntamente	com	mecanismos	 
de	coordenação	a	nível	nacional,	distrital	e	comunitário.	
A	estratégia	funcionou	como	um	quadro	de	ação	 
comum	entre	os	vários	atores	a	todos	os	níveis.	 
A	coordenação	geral	foi	conduzida	pelo	Ministério	 
da	Saúde	através	da	Comissão	Nacional	de	Coordenação	
para	Eliminar	a	Malnutrição	(CNC),	apoiada	pelo	Grupo	
de	Trabalho	Técnico	para	a	Nutrição,	copresidido	pelo	
Ministério	da	Saúde	e	pela	Agência	dos	Estados	Unidos	
para	o	Desenvolvimento	Internacional,	a	qual	chefiou	
a	coordenação	dos	parceiros	de	desenvolvimento	
envolvidos	em	ações	de	nutrição.	O	Plano	Estratégico	
Nacional	de	Segurança	Alimentar	e	Nutrição	 
(2013-2018)	atualizado	adotou	um	sistema	 
semelhante	com	coordenação	reforçada	entre	 
os	ministérios	principais	e	os	respetivos	mecanismos	 
de	M&A.	As	intervenções	foram	reorientadas	para	 
o	"programa	dos	1000	dias"	com	vista	à	prevenção	 
do	atraso	no	crescimento	em	crianças	com	menos	 
de	dois	anos	de	idade.

 Sistemas nacionais
Um	conjunto	de	ministérios	envolvidos	na	nutrição	
-	saúde,	agricultura,	governo	local,	educação,	
infraestruturas	e	género	-	prepara	um	Plano	de	Ação	
Conjunta	anual	para	Eliminar	a	Malnutrição	(PACEM)	
através	da	CNC.	Cada	ministério	submete	um	relatório	
trimestral	sobre	o	progresso	da	implementação,	o	qual	é	
consolidado	para	apresentação	ao	Gabinete	do	Primeiro-
Ministro.	Os	resultados	e	o	impacto	da	nutrição	são	
monitorizados	por	meio	de	várias	ferramentas.

No	setor	da	saúde,	os	principais	indicadores	de	nutrição	
são	monitorizados	através	do	sistema	de	informação	 
de	gestão	sanitária	e	através	do	programa	de	nutrição	 
de	base	comunitária.	A	informação	é	recolhida	junto	 
das unidades de saúde distritais e através de ferramentas 
de	monitorização	comunitárias	pelos	profissionais	 
de	saúde	nas	comunidades.	É	igualmente	realizada	 
uma	sondagem	mais	abrangente	para	monitorizar	a	
saúde	da	população,	com	periodicidade	de	três	a	cinco	
anos,	através	do	inquérito	demográfico	e	de	saúde.	Este	 
recolhe	informações	sobre	fertilidade,	planeamento	familiar,	 
mortalidade	infantil,	nutrição,	saúde	materno-infantil,	 

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  44,2%
Magreza extrema:  2,8%
Excesso de peso:  6,7%
Baixo peso à nascença:  6,2%
Aleitamento materno exclusivo:  84,9%

Fonte: IDS 2010
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O Governo do Ruanda está a identificar um pequeno número  
de indicadores de nível superior para auxiliar a tomada  
de decisões e o registo do progresso. 
Fidele Ngabo, Diretor de Saúde Materno-Infantil e Ponto Focal 
Governamental do Movimento SUN, descreve o processo ...

6



98
Sistemas de informação sobre nutrição

violência	doméstica,	malária,	mortalidade	materna,	
sensibilização	e	comportamento	em	relação	ao	VIH	e	à	SIDA,	
bem	como	sobre	a	prevalência	de	VIH,	malária	e	anemia.	

A	segurança	e	a	vulnerabilidade	alimentares	 
são	monitorizadas	de	seis	em	seis	meses,	através	 
do	sistema	de	monitorização	da	segurança	alimentar	 
e	nutricional,	bem	como	da	avaliação	global	da	segurança	
e	da	vulnerabilidade	alimentares	e	do	inquérito	sobre	
nutrição	realizados	de	três	em	três	anos.	Estas	sondagens	
são	conduzidas	pelo	Ministério	da	Agricultura,	em	
colaboração	com	o	Instituto	Nacional	de	Estatística	
do	Ruanda	e	o	Programa	Alimentar	Mundial,	e	são	
complementadas	pelo	sistema	de	informação	de	gestão	
agrícola	que	recolhe	dados	de	rotina.	Estes	dados	são	
divulgados	através	de	boletins	e	relatórios	enviados	a	
todos	os	atores	para	utilização	na	tomada	de	decisões,	no	
desenvolvimento	de	estratégias	e	na	programação.	

Sistemas distritais 

Os	governadores	distritais	chefiam	a	elaboração	de	um	
Plano	Distrital	para	Eliminar	a	Malnutrição	(PDEM),	 
ao	abrigo	de	um	contrato	de	desempenho	com	o	Gabinete	
do	Primeiro-Ministro.	O	PDEM	é	multissetorial	e	inclui	
ações	sensíveis	à	nutrição	e	específicas	da	nutrição	
relacionadas	com	a	alimentação	de	crianças	pequenas,	o	
enriquecimento	doméstico	de	alimentos,	a	monitorização	
e	promoção	do	crescimento,	o	rastreio	e	tratamento	da	
malnutrição	aguda,	o	apoio	nutricional	ao	VIH	e	à	SIDA,	 
a	proteção	social	e	a	integração	da	nutrição	na	agricultura,	
incluindo	a	distribuição	de	uma	vaca	por	família	e	hortas	
familiares.	Os	programas	estão	a	ser	progressivamente	
intensificados	com	uma	maior	cobertura	centrada	no	
combate	ao	atraso	no	crescimento	em	crianças	com	 
menos	de	dois	anos,	em	linha	com	a	campanha	nacional	
dos	"1000	dias".	

Acompanhar e integrar  
indicadores-chave 

A	implementação	dos	PDEM	é	monitorizada	através	
do	Devinfo,	um	sistema	de	acompanhamento	dos	
principais	indicadores,	planos	e	atividades	num	formato	
vincadamente	gráfico.	Cada	indicador	no	PDEM	é	
representado	dinamicamente,	apresentando	a	base	 
de	referência,	os	objetivos	e	atualizações	frequentes	para	
mostrar	o	estado	atual	de	uma	forma	gráfica.	O	sistema	
permite	que	os	distritos	gerem	um	relatório	de	progresso	
trimestral.	Este	utiliza	dados	provenientes	do	sistema	
de	informação	de	gestão	sanitária	e	do	programa	de	
nutrição	de	base	comunitária,	servindo-se	dos	registos	
das	unidades	de	saúde,	do	sistema	de	informação	sobre	
saneamento	comunitário	(Système	d'Information	Sanitaire	
Communautaire	SISCOM)	e	de	mensagens	SMS	rápidas	 
de	profissionais	de	saúde	comunitários.	

Duas	vezes	por	ano,	o	grupo	de	trabalho	técnico	para	 
a	nutrição	realiza	missões	de	supervisão	para	monitorizar	
a	implementação	do	PDEM	e	apresentar	recomendações	
para	a	melhoria	da	execução.	

Os	dados	sobre	nutrição	são	mensalmente	comunicados	
pelas	aldeias	às	células,	aos	centros	de	saúde	e	aos	
hospitais	distritais.	Os	aspetos	comunicados	incluem	
informações	sobre	a	monitorização	do	crescimento,	 
hortas	familiares,	demonstrações	de	culinária,	clubes	 
de	nutrição,	malnutrição	infantil,	água,	saneamento	 
e	higiene	e	educação	nutricional.	Os	hospitais	distritais	
analisam	e	divulgam	os	dados	junto	dos	seus	centros	
de	saúde,	setores	e	comunidades.	Mais	importante	
ainda,	a	base	de	dados	SISCOM	está	operacional	e	inclui	
indicadores	de	nutrição	para	cada	distrito	que	ajudam	 
a	monitorizar	o	desempenho	do	programa	e	permitem	 
que	a	administração	faça	os	ajustes	necessários.	

Acompanhar a malnutrição  
infantil através de SMS

A	principal	intervenção	do	Ruanda	para	
prevenir	o	atraso	no	crescimento	inclui	um	
sistema	de	rastreio	eficaz	e	permanente	
das	crianças	para	detetar	e	tratar	desde	
cedo	os	casos	de	malnutrição	aguda.	Esta	
intervenção	contribuiu	para	o	sucesso	do	
Ruanda	na	diminuição,	entre	2005	e	2010,	
da	prevalência	do	atraso	no	crescimento	
de	51%	para	44%,	da	magreza	extrema	de	
5%	para	3%	e	da	insuficiência	ponderal	de	
18%	para	11%	em	crianças	com	menos	de	
cinco	anos1.	Para	acompanhar	a	malnutrição	
desde	o	seu	estágio	inicial,	o	Ruanda	usa	
mensagens	SMS	rápidas,	um	sistema	baseado	
na	telefonia	móvel,	destinado	a	monitorizar	
continuamente	o	ciclo	da	gravidez,	desde	 
a	sua	confirmação	até	a	criança	atingir	nove	
meses	de	idade.	O	sistema	foi	expandido	
em	2013	para	acompanhar	a	totalidade	
dos	1000	dias	desde	a	gravidez	até	aos	
dois	anos	de	idade.	Estão	aqui	incluídos	
serviços	pós-natais	e	de	cuidados	a	recém-
nascidos,	o	acompanhamento	de	doenças	
infantis	mortais,	como	a	diarreia,	a	malária	
e	a	pneumonia,	assim	como	atividades	
de	nutrição	de	base	comunitária	(como	
o	aleitamento	materno	e	a	alimentação	
complementar)	e	a	altura	e	o	peso	de	crianças	
com	menos	de	dois	anos	de	idade.	As	doenças	notificadas	
e	a	gestão	comunitária	de	casos	de	malnutrição	aguda	 
são	seguidos	para	reencaminhamento	e	tratamento.	 
O	sistema	funciona	usando	informações	de	base	
comunitária	em	tempo	real.	Os	profissionais	de	saúde	
comunitários	qualificados	transmitem	os	seus	relatórios	 
ao	servidor	central	de	SMS	rápidas	do	Ministério	da	Saúde,	
o	qual	gera,	em	seguida,	respostas	e	as	passa	aos	centros	
de	saúde,	aos	hospitais	distritais	e	ao	nível	central.	 
Em	caso	de	emergência,	é	gerada	uma	resposta	de	alerta	
vermelho.	Isto	permite	que	os	doentes	recebam	serviços	
imediatos	que	podem	salvar-lhes	a	vida.	

A	eficácia	do	sistema,	no	entanto,	depende	muito	de	um	
fluxo	de	informações	exatas	e	constantes	e	da	geração	 
de	respostas	adequadas.	Existe	a	necessidade	de	controlos	
de	qualidade	e	de	supervisão	consistente	por	parte	
dos	profissionais	de	saúde	comunitários.	É	igualmente	
necessário	superar	outros	fatores	limitativos,	como	a	falta	
de	energia	elétrica	para	carregar	telefones,	a	acessibilidade	
geográfica	para	o	transporte	de	pacientes	e	o	abandono	 
ou	a	mobilidade	dos	profissionais	de	saúde	comunitários.

Desafios

Apesar	de	esforços	consideráveis,	a	fragmentação	da	
informação	continua	a	ser	um	problema,	pois	não	existe	
um	mecanismo	nacional	abrangente	de	acompanhamento	
ou	vigilância	da	nutrição.	Consequentemente,	a	partilha	de	
informação	entre	os	setores	pode	ser	limitada.	O	governo	
está	ciente	destas	debilidades	e	esforça-se	por	encontrar	
formas	de	melhorar	o	sistema.	Estão	atualmente	em	curso	
esforços	para	estabelecer	um	sistema	de	vigilância	da	
nutrição	com	o	apoio	da	Organização	Mundial	da	Saúde.	

Lições-chave

 Î O entendimento das causas subjacentes 
tanto à insegurança alimentar como à 
malnutrição crónica no país orienta os 
planificadores e os decisores no sentido 
de melhor acompanharem a insegurança 
alimentar e a malnutrição.

 Î Pode ser utilizada tecnologia simples  
e disponível, como mensagens de texto, 
como uma plataforma eficaz para a 
partilha de informações nutricionais, 
embora a sua eficácia possa ser limitada 
por fatores que impedem um fluxo  
de informações exato e constante  
e a geração de respostas. 

 Î Os profissionais de saúde comunitários 
desempenham um papel crucial na 
transmissão de informações exatas em 
tempo real e, por conseguinte, necessitam 
de capacidade adequada e de supervisão 
regular da qualidade dos dados. 
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(nível central)
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Acompanhar os 1000 dias no Ruanda por meio de SMS rápidas
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Sistemas de informação sobre nutrição

MADAGÁSCAR

Madagáscar está em processo de criação de um sistema  
de informação sobre nutrição multissetorial e multiator, 
participado por todos os atores.
Jean Francois, Coordenador Nacional do Gabinete Nacional de Nutrição e Ponto 
Focal Governamental do Movimento SUN, juntamente com Ralambomahay 
Lova, Chefe da Parceria de Desenvolvimento e Vigilância da Nutrição, Gabinete 
Nacional de Nutrição, descreve o progresso até à data...

Apesar da crise política que tem afligido 
Madagáscar desde janeiro de 2009, o governo 
está empenhado em fazer avançar o fomento 
da nutrição através de uma robusta abordagem 
multissetorial.  Representantes de um amplo 
leque de setores e atores trabalham em conjunto 
através do Conselho Nacional de Nutrição  
ou Conseil National de Nutrition (CNN),  
sob a supervisão do Primeiro-Ministro.  
O CNN lidera os esforços para garantir a aplicação 
efetiva da Política Nacional de Nutrição (PNN)  
e do Plano Nacional de Ação para a Nutrição 
(PNAN II).

Múltiplos níveis  
de gestão da informação 

Foi	criado	em	Madagáscar,	através	do	Decreto	Governamental	
2013-847,	assinado	em	dezembro	de	2013,	um	sistema	de	
monitorização	e	avaliação	(M&A).	O	objetivo	principal	é	
operacionalizar	um	sistema	multissetorial	coordenado	para	
monitorizar	as	informações	através	 
do	envolvimento	responsável	de	todos	os	atores.	Foram	criados	
Gabinetes	Regionais	de	Nutrição	com	grupos	 
de	M&A,	os	quais	estão	a	proporcionar	uma	base	de	dados	
fiáveis,		acessíveis	e	de	alta	qualidade	a	todos	os	parceiros	
relevantes:	instituições	nacionais,	setor	privado,	parceiros	
de	desenvolvimento,	comunidades	e	órgãos	regionais	
descentralizados.	Os	grupos	regionais	de	M&A	estão	
incumbidos	de	coligir,	analisar	e	relatar	dados,	além	 
de	formular	recomendações	para	intervenções	com	 
base	nas	conclusões.	

Atualmente,	o	sistema	de	informação	sobre	nutrição	em	
Madagáscar	está	organizado	em	cinco	níveis:

1. Estratégico, ao nível do Primeiro-Ministro,  
dos ministérios setoriais e dos doadores

2. Tático, a funcionar ao nível das direções-gerais 
ministeriais nacionais

3. Operacional, a trabalhar nas regiões2 e cobrindo as 
direções regionais descentralizadas dos ministérios 
setoriais situadas na principal cidade de cada região 

4. Intermédio, a operar a nível distrital e incluindo  
os sistemas distritais de saúde3, educação  
e agricultura

5. Local, a funcionar nas comunidades e nos bairros 
("Fokontany")
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Promover a apropriação da informação  
sobre nutrição

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  50,1%
Magreza extrema: 15,2%
Excesso de peso:  6,2%
Baixo peso à nascença:  12,7%
Aleitamento materno exclusivo:  50,7%

Fonte: IDS 2008-2009
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Finalidade do sistema de M&A  
em Madagáscar

O	sistema	de	informação	visa	integrar	dados	de	uma	
variedade	de	fontes,	com	os	seguintes	objetivos:

1.	 Facilitar	a	recolha	de	dados	sobre	nutrição	
2.	 Facilitar	o	acompanhamento	do	progresso	na	luta	contra	 

a	malnutrição
3.	 Fortalecer	os	mecanismos	de	responsabilização	mútua	 

entre	os	atores	e	de	responsabilização	perante	o	Estado,	 
os	doadores	e,	principalmente,	os	cidadãos

4.	 Promover	a	transparência	no	investimento	em	nutrição.

Sistemas de recolha de dados  
e fontes de informação

Existem,	em	Madagáscar,	vários	sistemas	de	informação	que	
recolhem	dados	relacionados	com	a	nutrição.	Os	ministérios	
setoriais,	as	organizações	da	sociedade	civil,	o	setor	privado,	 
o	sistema	das	Nações	Unidas	(ONU)	e	as	agências	de	
doadores	têm	os	seus	próprios	sistemas	de	informação.	
Por	vezes,	estes	sistemas	dão	origem	a	duplicações	quando	
recolhem	dados	das	mesmas	fontes,	o	que	representa	um	
desperdício	de	recursos.	Ao	mesmo	tempo,	a	informação	
continua	a	enfermar	de	omissões.

Os	dados	são	recolhidos	através	dos	seguintes	sistemas:

O Instituto Nacional de Estatística 
conduz	o	levantamento	demográfico	e	de	saúde,	o	inquérito	
permanente	aos	agregados	familiares,	o	inquérito	 
de	indicadores	múltiplos	e	inquéritos	antropométricos.

O Sistema Nacional Integrado  
de Monitorização e Avaliação 
mede	a	pobreza	através	da	integração	de	um	conjunto	 
de	indicadores	de	pobreza.	Este	é	validado	e	reconhecido	 
pelo	governo	como	um	sistema	para	monitorizar	 
a	implementação	da	PNAN	II.

O Sistema Nacional de Alerta Precoce, 
sob	a	coordenação	da	Agência	Nacional	de	Gestão	de	Risco	 
e	Desastres	com	o	apoio	das	agências	das	Nações	Unidas,	 
é	um	sistema	que	recolhe	informações	sobre	o	número	 
de	pessoas	vulneráveis,	segurança	alimentar	e	preços,	 
bem	como	sobre	danos	infraestruturais	durante	desastres,	
como	furacões,	secas	e	incêndios.	As	informações	são	
recolhidas	apenas	em	períodos	de	emergência	para	permitir	
aos	decisores	políticos	que	tomem	decisões	em	tempo	útil.	 
Não	se	encontra	atualmente	em	funcionamento.	

O Sistema de Levantamento e Informação 
sobre Insegurança Alimentar e Vulnerabilidade 
foi	criado	pelo	Ministério	da	Agricultura	e	pela	Organização	
para	a	Alimentação	e	a	Agricultura	para	prestar	informações	
sobre	as	populações	e	as	áreas	afetadas	pela	insegurança	
alimentar	ou	em	risco	de	o	serem.

São recolhidos dados de monitorização  
de rotina 
pelas	agências	que	implementam	o	PNAN	II.	Estas	incluem	
agências	técnicas	(ministérios	da	saúde,	agricultura	e	
educação,	entre	outros),	parceiros	técnicos	e	financeiros	
(agências	das	Nações	Unidas	e	doadores,	incluindo	o	Governo	
dos	Estados	Unidos,	a	União	Europeia	e	o	Governo	do	Japão),	
organizações	não-governamentais	(ONG)	e	outros	atores.	
Estes	dados	são	úteis	para	a	compreensão	da	situação	e	das	
tendências	de	segurança	alimentar	e	nutricional.	Os	dados	
relevantes	recolhidos	regularmente	são	incorporados	no	
sistema	nacional	integrado	de	monitorização	e	avaliação.	

Inquéritos rápidos sobre nutrição 
são	conduzidos	pelo	CNN	e	pelos	ministérios	setoriais	 
com	o	apoio	do	Fundo	das	Nações	Unidas	para	a	Infância	 
e	outras	agências.

O Sistema Nacional de Vigilância da Alimentação  
e Nutrição 
recolhe	e	analisa	dados	dietéticos	e	nutricionais	através	 
dos	gabinetes	de	estatística	de	vários	ministérios.

Outras	fontes	de	dados	estão	disponíveis	através	de:

 Î Relatórios	de	comissões	ad	hoc,	incluindo	o	Grupo	 
de	Nutrição4	que	é	ativado	em	situações	de	emergência

 Î Estudos	de	centros	de	investigação	e	universidades

Os	dados	são	desagregados	por	idade,	género,	faixa	 
de	rendimento	e	área	geográfica.

Mecanismos de relato e partilha 

O	sistema	de	relato	da	informação	sobre	nutrição	reflete	
as	estruturas	descentralizadas.	Os	dados	são	recolhidos	
e	consolidados	a	nível	regional	e	distrital,	antes	de	serem	
transferidos	para	o	nível	nacional.	São	realizadas	sessões	
periódicas,	ao	longo	do	ano,	de	partilha	das	informações	em	
que	os	atores	as	validam	antes	da	sua	divulgação,	juntamente	
com	relatórios	anuais	e	intercalares,	junto	dos	decisores	
políticos	e	dos	doadores.	

O	grupo	nacional	de	M&A	é	multissetorial	e	compreende	
especialistas	em	M&A	de	organizações	parceiras	e	atores	
na	luta	contra	a	malnutrição	(ministérios,	sociedade	civil,	
ONG,	setor	privado).	Estes	especialistas	reúnem-se	numa	
plataforma	técnica	que	garante	a	adoção	de	uma	abordagem	
participativa	à	partilha	de	informação	sobre	nutrição.	O	CNN	
disponibiliza	um	secretariado	permanente	para	este	grupo.	
Além	de	coordenar	a	recolha	e	análise	de	dados	sobre	o	
impacto	e	a	cobertura	da	nutrição,	o	CNN	criou	um	sistema	
de	informação	geográfica	que	realiza	o	levantamento	de	
grupos	de	atores	e	de	intervenções	a	todos	os	níveis	para	
proporcionar	uma	visão	geral	da	implementação	das	ações	
em	matéria	de	nutrição.	Os	relatórios	produzidos	em	cada	
nível	estão	acessíveis	e	disponíveis,	mas	a	sua	conservação	ao	
longo	do	tempo	constitui	um	problema	devido	à	falta	de	um	
sistema	de	arquivo.

O	grupo	regional	de	M&A,	presidido	pelo	Gabinete	Regional	
de	Nutrição,	é	composto	por	representantes	regionais	
dos	ministérios	e	dos	departamentos	técnicos,	além	das	
agências	de	implementação	envolvidas	no	setor	da	nutrição,	
particularmente	as	responsáveis		por	projetos	e	programas,	 
o	setor	privado,	as	agências	de	desenvolvimento,	 
as	comunidades	e	os	órgãos	regionais	descentralizados.	 
O	grupo	regional	de	M&A	é	responsável	por:

 Î recolher, analisar, validar e divulgar 
informações sobre nutrição a nível regional 
antes da sua transmissão ao nível nacional

 Î formar pessoal a nível regional, distrital  
e comunitário na recolha, utilização e análise  
das informações. Estes intervenientes devem  
ser capazes de analisar os dados e de tomar  
as medidas adequadas 

 Î realizar procedimentos de supervisão com 
periodicidade trimestral ou semestral ou  
a pedido do Gabinete Regional de Nutrição,  
e avaliar anualmente programas de nutrição.

Resposta a situações de emergência

Madagáscar	é	uma	ilha	que	é	atingida	todos	os	anos	por	
desastres	naturais,	como	ciclones	e	inundações.	Além	
disso,	existem	períodos	de	seca	e	infestações	de	pragas	
que	afetam	determinadas	áreas	da	ilha.	As	informações	
relacionadas	com	a	nutrição	são	enviadas	para	o	governo	
para	lançamento	de	uma	resposta	adequada	quando	
ocorrem	catástrofes.	

As	informações	incluem:

 Î Insuficiência ponderal infantil recolhida 
através de unidades de promoção e 
monitorização do crescimento entre  
as comunidades 

 Î Magreza extrema infantil baseada na 
circunferência braquial, recolhida através  
de unidades de promoção e monitorização  
do crescimento entre as comunidades  
e de centros de saúde

 Î As crianças afetadas por diarreia registadas 
nos centros de saúde

 Î As crianças afetadas por infeções 
respiratórias agudas registadas nos centros 
de saúde

 Î Informações do sistema de alerta precoce 
sobre:

• Deslocações em massa da população  
e respetivo gado 

• Venda de utensílios de cozinha e joias nas ruas.

• Flutuação dos preços dos alimentos  
e artigos básicos no mercado

A	partir	da	análise	das	informações	e	quando	os	limiares	 
de	resposta	são	atingidos,	o	governo,	juntamente	com	
doadores	e	outros	parceiros,	lança	um	apelo	humanitário	
para	mobilizar	doadores.	A	resposta	humanitária	
multissetorial	inclui	a	distribuição	de	alimentos	e	ações	em	
matéria	de	água	e	saneamento,	intervenções	de	saúde	e	
educação	e	preparação	de	projetos	de	desenvolvimento.	

Pontos fortes do sistema de M&A  

A	existência	do	sistema	multissetorial	coordenado	 
de	informação	sobre	nutrição	constitui	uma	mais-valia	para	
Madagáscar.	Como	resultado	da	forma	como	a	nutrição	
foi	institucionalizada,	o	relato	dos	dados	é	feito	através	
dos	cinco	níveis	de	estruturas	descentralizadas.	Foram	
criados	grupos	a	diferentes	níveis	para	fortalecer	o	sistema.	
O	sistema	de	informação	funciona	à	escala	dos	setores	
e	a	informação	setorial	é	enviada	através	do	Gabinete	
Regional	de	Nutrição	para	o	nível	nacional.	O	sistema	
tem	uma	boa	cobertura	tanto	geograficamente	como	em	
termos	de	equidade	(género,	faixa	de	rendimento,	nível	
educativo,	etc.).	Os	dados	recolhidos	são	extensivamente	
analisados	e	utilizados	por	vários	atores	que	trabalham	na	
área	da	nutrição.	Além	disso,	foi	introduzido	um	sistema	
informatizado	para	facilitar	a	transmissão	de	dados	entre	os	
diferentes	níveis.	

Desafios do sistema de M&A 

Embora	o	Decreto	do	Governo	2013-847	tenha	estabelecido	
o	enquadramento,	o	sistema	de	informação	sobre	nutrição	
ainda	não	se	encontra	plenamente	operacional	no	sentido	
de	coordenar	todos	os	setores	e	parceiros.	Subsiste	um	
conjunto	de	desafios	a	superar.	Um	grande	desafio	é	
garantir	a	utilização	eficiente	das	informações	recolhidas	

Fonte: Conselho Nacional de Nutrição de Madagáscar
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a	partir	dos	sistemas	existentes.	Embora	existam	alguns	
sistemas	de	informação	paralelos,	não	foi	implementado	
até	à	data	nenhum	mecanismo	para	harmonizar	os	dados	e	
garantir	o	controlo	da	qualidade.	

Algumas	informações,	como	dados	nutricionais	de	rotina	
recolhidos	através	do	sistema	de	monitorização	 
do	crescimento	em	postos	de	saúde	básica,	são	difíceis	 
de	interpretar,	uma	vez	que	podem	estar	incompletas	 
e	chegar	tardiamente.		

O	CNN	está	dependente	da	recolha	de	informações	dos	
sistemas	dos	diferentes	atores.	Este	facto	pode	originar	
atrasos	no	relato	e	colocar	desafios	de	coordenação	
acentuados	pela	diferença	de	recursos	logísticos	 
e	financeiros	dos	parceiros.	Além	disso,	a	divulgação	 
dos	resultados	limita-se	a	relatórios	e	reuniões	de	
coordenação	e	não	há	nenhum	mecanismo	formal	 
de	partilha	de	dados	entre	os	diferentes	atores.

Conclusões

Apresenta-se	em	seguida	um	sistema	ideal	de	M&A	para	
Madagáscar.	Este	revela	que	existe,	em	todos	os	níveis	
geográficos,	uma	permuta	de	dados	entre	a	entidade	
responsável	pela	coordenação	e	os	vários	prestadores	 
de	serviços	públicos	ou	privados.	A	recolha	e	a	análise	dos	
dados	são	realizadas	a	todos	os	níveis	para	apoiar	os	atores	 
na	tomada	de	decisões.	A	sua	implementação	exige	 
a	mobilização	de	todos	os	intervenientes.	A	criação	de	uma	
plataforma	de	M&A	multissetorial,	 
a	nível	nacional,	corporizada	pelo	
grupo	nacional	de	M&A,	ajuda	a	
superar	as	barreiras	institucionais	e	 
a	centralizar	toda	a	informação	
sobre	nutrição.	Idealmente,	a	
plataforma	nacional	deveria	
incluir	todos	os	departamentos	
ministeriais,	representantes	dos	
diversos	programas,	as	agências	
das	Nações	Unidas,	doadores,	
organizações	da	sociedade	civil	
e	o	setor	privado.	Deste	modo,	
seria	dado	um	contributo	para	a	
resolução	de	conflitos,	a	promoção	
da	harmonização	dos	métodos	e	
a	garantia	de	elevados	padrões	de	
qualidade	entre	todos	os	produtores	
de	dados.	Os	recursos	humanos	
devem	ser	reforçados	-	em	número	e	
diversidade	-	para	que	a	plataforma	
funcione	de	forma	otimizada.	
Torna-se	necessário	um	reforço	
suplementar	dos	grupos	regionais	
de	M&A	para	disponibilizar	recursos	
financeiros	e	de	software	suficientes	
para	que	possam	recolher,	coligir	
e	analisar	os	dados,	assim	como	
elaborar	relatórios	em	tempo	útil	para	
utilização	de	todos	os	atores,	a	nível	
distrital,	regional	e	nacional.
O	sucesso	do	sistema	de	informação	
sobre	nutrição	de	Madagáscar	baseia-
se	na	apropriação	do	sistema	a	todos	
os	níveis	-	desde	o	nível	central	ao	
nível	local	-	e	por	todos	os	atores.	
O	desenvolvimento	do	sistema	foi	

realizado	de	forma	participativa	sob	a	liderança	do	CNN.	
O	lançamento	do	sistema	visa	proporcionar	uma	maior 
sinergia	entre	os	atores	e	uma	melhor	harmonização	das	
atividades.	

Lições-chave

 Î A coordenação na recolha de dados é 
fundamental. Sistemas de recolha de 
dados descoordenados e dependentes das 
mesmas fontes não só representam um 
desperdício de recursos, mas contribuem 
para sobrecargas, má qualidade, lacunas, 
erros de interpretação e atrasos na análise 
correta dos dados. 

 Î Pode ser necessário combinar alguns dos 
sistemas de informação a fim de assegurar a 
harmonização e a utilidade dos dados.

 Î O sucesso do sistema de informação sobre 
nutrição de Madagáscar baseia-se na 
apropriação do sistema a todos os níveis 
- desde o nível central ao nível local - e por 
todos os atores. No entanto, impõe-se agora 
manter o sistema através do aumento da 
capacidade.
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ZIMBABWE
Analisar e utilizar informações

Existem muitas fontes diferentes de dados relevantes para  
a nutrição no Zimbabwe. 
George Kembo, Diretor do Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição  
e Ponto Focal Governamental do Movimento SUN,
descreve como as informações são analisadas e utilizadas...

 

Em resposta à fome e à desnutrição persistentes, particularmente entre os pobres, o Governo do 
Zimbabwe lançou uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional em maio de 2013. A política marca 
o início de um esforço concertado para promover o desenvolvimento económico através da resolução 
dos desafios de segurança alimentar e nutrição de uma forma robusta, coordenada e multissetorial. 
O Conselho de Alimentação e Nutrição (CAN) é a agência nacional encarregada de liderar a resposta 
coordenada e multissetorial. O CAN envolve vários ministérios e outros atores, incluindo agências das 
Nações Unidas, organizações não-governamentais (ONG) e a comunidade empresarial.

Compromisso do governo 
O	governo	estabelece	sete	compromissos	na	Política	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional,	incluindo	um	
compromisso	ao	nível	de	um	sistema	nacional	integrado	 
de	informação	sobre	segurança	alimentar	e	nutricional.	 
Os	principais	aspetos	do	sistema	de	informação	são:	

 Î relato sobre a desigualdade 

 Î harmonização, integração e síntese das 
informações provenientes de várias fontes

 Î basear o sistema em indicadores 
uniformizados, definidos e comparáveis

 Î apropriação descentralizada do sistema  
de informação inclusão de dados de rotina

 Î garantia de uma forte ligação entre a 
informação, a tomada de decisões e a ação, 
incluindo em respostas de emergência

 Î construção de um repositório central  
de informações

 Î inclusão de ferramentas e abordagens 
qualitativas e quantitativas

 Î ligação com os sistemas de informação 
sobre nutrição regionais e globais; e 

 Î distinguir entre situações crónicas e agudas.   

O	sistema	combina	várias	ferramentas	diferentes	de	avalia-
ção	e	monitorização	que,	em	conjunto,	oferecem	uma	com-
preensão	abrangente	da	situação	de	segurança	alimentar	e	
nutricional.
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de diversas fontes

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  32,0%
Magreza extrema:  3,0%
Excesso de peso:  5,5%
Baixo peso à nascença:  9,5%
Aleitamento materno exclusivo:  31,4%

Fonte: IDS 2010-2011

"O governo assumiu compromissos para 
com... um sistema nacional integrado  
de segurança alimentar e nutricional que 
preste informações atempadas e fiáveis 
sobre a situação de segurança alimentar 
e nutricional e a eficácia dos programas  
e enforme a tomada de decisões..."

Camarada R.G. Mugabe, Sua Excelência 
o Presidente da República do Zimbabwe
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Prevê-se	que	a	coordenação,	o	alinhamento	e	a	divulgação	
a	nível	dos	diferentes	setores	venham	a	melhorar	com	
o	fortalecimento	e	revitalização	contínua	dos	CSAN	
multissetoriais,	participados	por	ONG,	em	conjunto	com	
setores	fundamentais	da	segurança	alimentar	e	nutricional,	
incluindo	a	agricultura,	a	saúde,	a	assistência	social,	 
a	educação,	o	género,	a	juventude	e	o	governo	local.		

Desafios e oportunidades

Embora	estejam	em	curso	esforços	para	gerar	informação	
fiável	sobre	nutrição	que	possa	ser	utilizada	para	a	
programação	e	o	planeamento	da	nutrição	e	da	prontidão	 
e	resposta	a	desastres,	subsiste	a	necessidade	de	aumentar	a	
capacidade	de	resposta.	Além	disso,	embora	se	reconheça	que	
a	resposta	multissetorial	é	a	maneira	mais	eficaz	de	abordar	
a	nutrição,	podem	ocorrer	atrasos	causados	por	prioridades	
concorrentes	no	âmbito	dos	diferentes	setores	individuais.	
O	elevado	índice	de	atrito	entre	os	funcionários	do	governo	
constitui	igualmente	uma	dificuldade	que	tem	como	resultado	
a	partida	de	pessoal	qualificado	e	experiente	em	busca	de	
melhores	situações,	deixando	para	trás	trabalhadores	não	
qualificados	e	inexperientes,	com	baixos	níveis	de	motivação.	
Os	recursos	existentes	para	dar	respostas	são	atualmente	
limitados	e	tornam-se	necessários	esforços	robustos	para	
mobilizá-los.

No	entanto,	existem	oportunidades.	A	Estratégia	Nacional	 
de	Nutrição	do	Zimbabwe,	orçamentada	para	cinco	anos,	 
que	está	presentemente	a	ser	ultimada,	inclui	"sistemas	 
de	informação	e	ações	de	defesa	em	nutrição	de	qualidade",	
os	quais	constituem	uma	das	suas	seis	áreas	principais	de	
resultados,	pelo	que	serão	mobilizados	recursos	específicos	
para	a	melhoria	dos	sistemas	de	informação	sobre	nutrição	
no	Zimbabwe.	Existe	um	elevado	nível	de	reconhecimento	do	
papel	da	nutrição	no	desenvolvimento.	Com	o	fortalecimento	

continuado	das	plataformas	de	colaboração	multissetoriais,	
este	aspeto	terá	um	efeito	de	cascata	sobre	a	eficácia	e	a	
defesa	de	melhores	sistemas	de	informação	sobre	a	nutrição.	
No	Zimbabwe,	estas	estruturas	de	coordenação	e	governação	
multissetoriais	estão	a	ser	reforçadas	a	nível	nacional,	
provincial	e	distrital	e	estão	a	ser	criadas	a	nível	divisional.

Sistemas e fontes de informação
O	sistema	de	informação	integrado	sobre	segurança	alimentar	
e	nutricional	visa	recolher,	analisar	e	utilizar	informações	
sobre	o impacto -	progresso	no	sentido	das	seis	metas	da	
Assembleia	Mundial	da	Saúde	(AMS)	-	e	as	determinantes da 
malnutrição.	Existem	vários	sistemas	e	fontes	de	informação.

O Inquérito Demográfico e de Saúde  
do Zimbabwe
é	conduzido	de	cinco	em	cinco	anos.	Com	exceção	da	anemia	
entre	mulheres	em	idade	fértil,	são	recolhidos	dados	relativos	
a	todas	as	metas	da	AMS.	Estes	dados	são	desagregados	 
de	acordo	com	a	localização	geográfica,	rendimentos,	 
género,	meios	de	subsistência	e	faixa	etária.	

O Sistema Nacional de Vigilância da Nutrição 
foi	criado	para	recolher	anualmente	informações	durante	 
a	época	alta	da	fome	(o	período	imediatamente	anterior	às	
colheitas).	Recentemente,	devido	a	limitações	de	recursos,	
os	dados	têm	sido	recolhidos	numa	base	ad	hoc.	Em	2013,	
foram	recolhidos	dados	em	10	zonas	de	sobrevivência	em	que	
a	insegurança	alimentar	foi	considerada	extrema	por	meio	de	
uma	avaliação	rápida.	Em	2014,	estão	a	ser	recolhidos	dados	
através	de	mini-inquéritos	sobre	nutrição	em	10	distritos	em	
que	prevalece	a	insegurança	alimentar	em	quatro	províncias5.		
São	recolhidos	dados	sobre	cinco	das	metas	da	AMS,	 
a	exceção	sendo	mais	uma	vez	a	anemia	entre	mulheres	em	
idade	fértil.	Os	dados	são	desagregados	por	geografia,	género	
e	faixa	etária.	Os	membros	das	Comissões	Multissetoriais	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional	a	nível	provincial,	
distrital	e	divisional	estão	a	receber	formação	em	vigilância	
da	segurança	alimentar	e	nutricional.	Esta	formação	inclui	
métodos	de	recolha	e	análise	de	dados	e	a	elaboração	 
de	relatórios	a	nível	distrital.	Um	total	de	98	pessoas,	 
a	nível	nacional,	provincial	e	distrital,	recebeu	recentemente	
formação,	incluindo	trabalhadores	do	setor	da	saúde	
(nutrição,	saúde	ambiental	e	enfermagem	comunitária),	 
dos	serviços	sociais,	das	Nações	Unidas	e	da	sociedade	civil.

A recolha de dados de rotina 
é	efetuada	por	ONG,	geralmente	em	termos	dos	dados	
de	partida	e	dos	dados	finais	no	início	e	no	termo	de	um	
programa,	e	numa	base	mensal	ou	trimestral	ao	longo	da	
vida	do	projeto.	A	informação	é	normalmente	desagregada	
por	geografia,	género,	meios	de	subsistência	e	faixa	etária.	
Os	indicadores	recolhidos	variam	em	função	do	âmbito	do	
programa.	Algumas	informações	prendem-se	com	a	segurança	
alimentar	e	os	mercados,	outras	com	água,	saneamento	 
e	saúde	e	outras	ainda	com	programas	comunitários	 
de	alimentação	infantil	e	juvenil.

O Comité de Avaliação da Vulnerabilidade  
do Zimbabwe (ZIMVAC) 
realiza	uma	avaliação	anual	dos	meios	de	subsistência	
rural	(AAMSR)	através	de	estudos	baseados	em	amostras	
aleatórias.	A	AAMSR	de	2013	foi	realizada	em	maio	e	recolheu	
dados	por	meio	de	questionários	às	comunidades	e	aos	
agregados	familiares	sobre	educação,	alimentação	e	fontes	
de	rendimento,	níveis	de	rendimento,	padrões	de	despesa,	
produção	agrícola,	produção	pecuária,	água	e	saneamento	
e	gestão	das	culturas	após	a	colheita.	Foram	igualmente	
recolhidos	dados	sobre	a	magreza	extrema	entre	crianças	com	
menos	de	cinco	anos	de	idade.	O	ZIMVAC	recolhe	e	analisa	
dados	abrangentes	sobre	as	determinantes	da	magreza	
extrema,	incluindo	informações	sobre	ingestão	alimentar,	
segurança	alimentar,	doenças	(diarreia,	febre	ou	tosse	
recentes	em	crianças	com	menos	de	cinco	anos	de	idade)	e	
água	e	saneamento.	Os	dados	recolhidos	sobre	o	acesso	aos	

serviços	de	saúde	e	sobre	cuidados	materno-infantis	 
são	limitados.	Os	dados	são	desagregados	de	acordo	 
com	o	género,	a	idade	e	a	geografia.

O Sistema de Monitorização da Agricultura  
e da Segurança Alimentar 
recolhe	dados	em	57	dos	60	distritos,	uma	vez	por	trimestre.	
O	sistema	está	adaptado	para	realizar	um	inquérito	sobre	
consumo	alimentar	junto	dos	agregados	familiares,	todos	os	
anos	em	outubro,	no	início	da	época	da	fome.	Todos	os	dados	
recolhidos	no	âmbito	deste	sistema	referem-se	a	áreas	rurais.	
É	efetuada	uma	desagregação	adicional	de	acordo	com	a	zona	
de	sobrevivência.		

A Avaliação Agro-Pecuária 
é	realizada	duas	vezes	por	ano,	sendo	analisados	dados	
desagregados	até	ao	nível	divisional.

O Sistema de Informação Sanitária (SIS) 
recolhe	relatórios	mensais	sobre	a	maioria	das	doenças	 
e	condições	de	saúde,	incluindo	a	magreza	extrema,	 
a	insuficiência	ponderal	e	a	pelagra	(doença	causada	pela	
deficiência	de	niacina	ou	vitamina	B3).	O	SIS	inclui	também	
um	sistema	de	vigilância	semanal	de	doenças	que	monitoriza	
surtos	de	doenças	de	importância	para	a	saúde	pública,	 
como	a	cólera,	a	malária	e	o	sarampo.

Exercícios de levantamento anuais 
são	conduzidos	pelo	Grupo	de	Coordenação	Técnica	 
da	Nutrição	a	fim	de	produzir	um	Atlas	da	Nutrição.	 
O	levantamento	inclui	informação	sobre	quais	os	grupos	 
de	atores	que	estão	ativos	e	onde.	O	levantamento	abrange	 
as	atividades	do	governo,	bem	como	das	ONG.	O	Grupo	 
de	Trabalho	Agrícola	procede	a	um	exercício	de	levantamento	
anual	semelhante	sobre	o	setor	da	segurança	alimentar.	As	
informações	para	o	exercício	de	levantamento	são	recolhidas	
através	de	questionários	autoadministrados	que	são	enviados	
a	pessoas	fundamentais	nas	diferentes	agências	e	setores.	

Análise e utilização da informação 

O	governo	assumiu	o	compromisso	de	alto	nível	de	recolher,	
analisar	e	utilizar	os	dados.	Existe	uma	boa	capacidade	 
de	recolha	a	nível	nacional	e	distrital,	mas	atualmente	 
a	capacidade	de	análise	está	em	larga	medida	limitada	ao	
nível	nacional.	O	pessoal	a	nível	provincial	e	distrital	está	
atualmente	a	receber	formação	para	analisar	os	seus	próprios	
dados	e	elaborar	relatórios,	inserida	numa	formação	mais	
ampla	de	gestão	de	dados.

A	conceção	dos	programas	e	o	foco	colocado	em	áreas	
geográficas	pelos	parceiros	baseiam-se	geralmente	na	
informação	disponível	sobre	nutrição.	As	organizações	
realizam	frequentemente	avaliações	dos	dados	de	partida	 
e	finais	para	determinar	a	eficácia	da	execução	dos	programas	
a	nível	distrital	ou	divisional,	dependendo	do	âmbito	
dos	respetivos	programas.	Existe,	a	nível	nacional,	uma	
necessidade	de	investigação	operacional	para	determinar	 
o	impacto	global	dos	diferentes	programas	sobre	a	situação	
da	nutrição	no	país.

Divulgação da informação 

O	CAN	está	atualmente	a	lançar	um	sítio	web	para	criar	
um	fórum	onde	o	público	possa	ter	acesso	a	dados	sobre	
segurança	alimentar	e	nutricional	e	apresentar	também	os	
seus	comentários.	A	informação	é	apresentada	sob	a	forma	 
de	mapas,	gráficos,	tabelas	e	painéis.

Lições-chave

 Î A qualidade da defesa melhora à medida 
que os sistemas de informação sobre 
nutrição são fortalecidos e os indicadores 
locais são documentados.

 Î As comunidades podem desempenhar 
um papel vital de contribuição para 
sistemas de informação sobre nutrição 
através do reforço das capacidades dos 
voluntários comunitários que participam 
em atividades de prontidão e resposta a 
desastres e também no acompanhamento 
específico às famílias e/ou às pessoas 
vulneráveis  nas divisões distritais.

 Î O feedback às comunidades constitui uma 
parte vital dos sistemas de informação 
sobre nutrição que lhes permite priorizar 
os seus próprios problemas e as áreas em 
que é necessária uma resposta.

 Î A monitorização e a avaliação 
participativas resultam numa 
resposta participativa e numa maior 
sustentabilidade dos sistemas  
de informação sobre nutrição.

Durante a época das chuvas de 2013-2014, o distrito  
de Tsholotsho, no Zimbabwe ocidental, foi atingido  
por fortes chuvas e inundações que afetaram mais  
de 40 agregados familiares em cinco divisões distritais, 
situadas nas proximidades do rio Gwayi. Foi utilizada 
uma abordagem multissetorial para recolher e analisar 
os dados, responder e fortalecer os sistemas de infor-
mação. O Comité Distrital de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (CDSAN) é o órgão multissetorial que coordena 
um sistema integrado para combater a insegurança ali-
mentar e nutricional. Uma das suas funções específicas 
é facilitar e participar nas avaliações de alimentação e 
nutrição, na vigilância e nas atividades de alerta precoce. 

Trabalhadores de extensão agrícola do sistema de 
vigilância do Ministério da Agricultura monitorizaram os 
efeitos da chuva e das inundações sobre as culturas em 
cada uma das áreas afetadas. Estes agentes apuraram 
que as culturas do milho, sorgo e milho-miúdo haviam 
sofrido danos extensivos.

Foi realizado um exercício de rastreio da malnutrição 
nas áreas afetadas pelas inundações através do Minis-
tério da Saúde. O rastreio foi realizado em coordenação 
com o programa alargado de imunização em três divi-
sões distritais. A circunferência braquial foi medida a fim 
de avaliar a malnutrição aguda (magreza extrema) nas 
áreas afetadas. Foi rastreado um total de 156 crianças, 
com idades entre 6 e 59 meses, as quais foram posterior-
mente reencaminhadas para programas de tratamento  
a fim de evitar uma maior deterioração. Além disso,  
os membros do CDSAN participaram num inquérito 
sobre nutrição SMART6 em março de 2014. Este inquérito 
mediu a mortalidade, o estado nutricional das crianças  
e a segurança alimentar. 

O CDSAN reuniu-se para discutir as informações reco-
lhidas nas áreas afetadas. O comité concordou que eram 
necessárias ações de defesa de programas - tais como 
o programa de alimentação escolar - para proteger as 
crianças da malnutrição. Além disso, o CDSAN destacou 
a necessidade de formação para fortalecer a qualidade 
dos dados produzidos através da monitorização do cres-
cimento de base comunitária no distrito. Deste modo,  
a situação nutricional poderia ser monitorizada ao longo 
do tempo, como parte do sistema de alerta precoce, 
especialmente nas áreas afetadas. Em março de 2014, 
um total de 160 trabalhadores de saúde das aldeias re-
cebeu formação sobre a monitorização do crescimento, 
mais concretamente sobre a utilização de novas curvas 
de crescimento infantil7, para que os dados recolhidos 
sejam o mais exatos possível. 

Os membros do CDSAN participaram em formação so-
bre gestão de dados a fim de estabelecer diretrizes para 
um sistema integrado de informação sobre segurança  
e vulnerabilidade alimentares e nutricionais. O resultado 
é que o CDSAN pode agora recolher e analisar os seus 
próprios dados sobre segurança alimentar e nutricional. 
Os sistemas de vigilância em diferentes ministérios  
(por exemplo, no Ministério da Saúde e no Ministério  
da Agricultura) são conjugados para proporcionar um 
quadro abrangente da situação alimentar e nutricio-
nal no distrito. Este sistema integrado de partilha de 
informações funcionará como um mecanismo de alerta 
precoce para situações de insegurança alimentar e nu-
tricional não resolvidas e para monitorizar a situação nas 
comunidades afetadas pelas cheias. O sistema permite 
igualmente que o CDSAN defina os programas prioritá-
rios a implementar no distrito.

Integrar informações sobre segurança alimentar e nutricional para responder a cheias
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SRI LANKA 
Identificação de agregados familiares 
vulneráveis

O Sri Lanka está a desenvolver um sistema para identificar  
e chegar aos agregados familiares vulneráveis através  
da recolha de informações a nível das aldeias. 
Lalith Chandradasa, Coordenador do Secretariado Nacional de Nutrição,
analisa o sucesso até à data...

O Sri Lanka fez progressos notáveis na melhoria 
da saúde e do estado nutricional da sua 
população entre a década de 1970 e 2000. 
No entanto, nos últimos 15 anos, o progresso 
abrandou, resultando em altos níveis de 
desnutrição em relação ao produto interno bruto 
e às taxas de mortalidade infantil. No Sri Lanka 
rural, onde vive 80% da população, as taxas de 
atraso no crescimento são hoje moderadamente 
elevadas em comparação com outros indicadores 
de desenvolvimento. Além disso, a prevalência 
da magreza extrema permaneceu anormalmente 
elevada e praticamente inalterada ao longo  
das últimas três décadas.

Em	resposta	à	estagnação	dos	níveis	de	desnutrição,	 
o	Presidente	do	Sri	Lanka	criou	o	Conselho	Nacional	 
de	Nutrição	(CNN),	o	qual	compreende	ministros	 
de	16	ministérios	de	execução	(relevantes	para	 
o	fomento	da	nutrição)	e	deputados	selecionados.	 
O	CNN	é	assessorado	por	um	Comité	Técnico	Consultivo	
sobre	Nutrição,	enquanto	a	implementação	é	monitorizada	
por	um	Comité	Diretor	Nacional	de	Nutrição	que	
compreende	secretários	dos	ministérios	de	execução,	
secretários	principais	provinciais	e	representantes	da	
sociedade	civil.	

Foi	criada	uma	unidade	especial,	o	Secretariado	Nacional	 
de	Nutrição,	no	âmbito	do	Secretariado	da	Presidência	 
e	sob	a	orientação	direta	do	Secretário	do	Presidente.	 
Esta	unidade	é	responsável	pela	coordenação,	
monitorização	da	implementação	e	relato	da	nutrição.	 
Foi	lançado	em	dezembro	de	2013	um	Plano	de	Ação	
Multissetorial	para	a	Nutrição	(PAMN)	quinquenal.	

Abordagem à monitorização  
da nutrição 

O	PAMN	segue	uma	nova	abordagem	à	monitorização	 
da	informação	sobre	nutrição	e	está	a	implementar	um	
sistema	composto	por	duas	vertentes:	 

 Î Monitorização do impacto através  
da vigilância nutricional; e 

 Î Acompanhamento da execução do PAMN 
por ministérios parceiros.  

Monitorização do impacto 

O	PAMN	adotou	cinco	das	seis	áreas	principais	de	
resultados	que	foram	definidas	na	Assembleia	Mundial	de	
Saúde	(AMS)	em	2012.	A	exceção	é	a	meta	de	aleitamento	
materno	que	já	foi	cumprida,	sendo	que	os	níveis	de	
aleitamento	materno	exclusivo	se	situam	acima	dos	
75%.	O	governo	está	a	utilizar	as	metas	para	monitorizar	
o	impacto	do	PAMN	até	2016.	Foi	identificado	um	total	
de	24	indicadores	no	âmbito	das	cinco	áreas	principais	
de	resultados.	Os	dados	recolhidos	em	2012	através	do	
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CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  19,2%
Magreza extrema:  11,7%
Excesso de peso:  0,9%
Baixo peso à nascença:  18,1%
Aleitamento materno exclusivo: 75,8%

Fonte: Inquérito sobre segurança alimentar  
e nutricional de 2009
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inquérito	nacional	sobre nutrição	e	micronutrientes,	levado	
a	cabo	pelo	Ministério	da	Saúde,	estão	a	ser	utilizados	
como	informação	de	base.	Os	perfis	distritais	e	nacionais,	
elaborados	a	partir	da	informação	de	base,	definem	metas	
individuais	para	cada	distrito	para	facilitar	a	consulta	pelos	
decisores	políticos	e	pelos	responsáveis	pela	execução.	Está	
planeado	para	o	fim	de	2016	um	inquérito	nacional	sobre	os	
resultados	finais	que	abrangerá	a	totalidade	dos	25	distritos	
do	país	com	vista	a	avaliar	o	impacto	e	as	metas	atingidas.	

Monitorização da execução

Estão	incluídos	no	PAMN	16	ministérios.	Para	cada	ministério,	
foi	identificado	um	conjunto	de	intervenções	com	indicadores	
associados.	São	conduzidas	análises	de	progresso	mensais	
pelo	CNN	para	avaliar	a	cobertura	dos	programas	e	o	acesso	
aos	mesmos.	O	Ministério	da	Saúde	está	a	implementar	um	
sistema	de	informação	sanitária,	o	qual	prestará	informações	
com	periodicidade	trimestral	sobre	intervenções	específicas	
da	nutrição,	incluindo	cobertura	e	acesso.

Identificação de agregados familiares 
nutricionalmente vulneráveis 

O	PAMN	socorreu-se	das	lições	aprendidas	com	projetos-
piloto	em	dois	distritos	do	Sri	Lanka	(Monaragala	e	Nuwara	
Eliya)	onde	as	taxas	de	desnutrição	são	elevadas.	Com	o	
apoio	do	Fundo	das	Nações	Unidas	para	a	Infância	(UNICEF),	
foi	operacionalizada	uma	abordagem	multissetorial	com	base	
em	Planos	de	Ação	Distritais	Multissetoriais	para	a	Nutrição.	
A	abordagem:

 Î visa agregados familiares nutricionalmente 
vulneráveis  

 Î adota uma abordagem 
multissetorial para identificar 
e superar os fatores de risco 
identificados

 Î procede à implementação 
através de estruturas e sistemas 
existentes

 Î intensifica e coordena esforços 
com maior eficácia e eficiência

 Î maximiza os recursos disponíveis 
de diferentes intervenções e 
parceiros 

O	sistema	de	informação	identifica	 
e	tem	como	alvo	as	famílias	vulneráveis.	
As	parteiras	do	sistema	público	de	saúde8	
(PSP)	identificam	os	agregados	familiares	
nutricionalmente	em	risco	em	cada	área	
"Grama	Niladari",	a	unidade	administrativa	
mais	pequena	do	país,	usando	registos	
mensais	e	quatro	critérios:

1. Mãe grávida com índice de massa 
corporal inferior a 18,5

2. Criança menor de cinco anos com 
insuficiência ponderal ou criança 
com deficiência de crescimento 

3. Criança menor de um ano de 
idade com baixo peso à nascença

4. Adolescente grávida

São	destacados	funcionários	dos	
ministérios	da	saúde,	agricultura,	

desenvolvimento	económico	e	desenvolvimento	infantil	e	
assuntos	da	mulher	para	as	aldeias	a	fim	de	realizarem	uma	
análise	causal	das	famílias	nutricionalmente	vulneráveis.	São	
considerados	sete	fatores	causais	sob	 
34	subcategorias:	

1. Razões económicas

2. Cuidados e práticas de saúde infantis 
deficientes

3. Maus hábitos alimentares/comportamentais

4. Insegurança alimentar do agregado familiar

5. Doença transmissível

6. Más condições de habitação

7. Alcoolismo e toxicodependência 

O	responsável	pelo	desenvolvimento	da	aldeia,	com	o	apoio	
da	secção	de	planeamento	do	secretariado	divisional,	resume	
as	informações	recolhidas	e	envia-as	para	a	divisão	distrital.	
É	a	este	nível	que	são	planeadas	as	diferentes	intervenções	
setoriais	nas	aldeias.	Os	comités	de	coordenação	divisional	
discutem	a	análise	dos	dados	em	reuniões	mensais	de	análise	
do	progresso.	A	informação	é	então	transmitida	de	todas	as	
divisões	para	os	níveis	distrital	e	provincial	para	debate	pelos	
respetivos	comités.

Resposta às necessidades 
dos agregados familiares 
nutricionalmente vulneráveis 

A	responsabilidade	de	corrigir	e	dar	resposta	aos	problemas	
identificados	depende	da	análise	causal.	Por	exemplo,	
os	agregados	familiares	com	problemas	económicos	
identificados	podem	receber	assistência	técnica	ou	financeira	

ou	equipamentos.	Encontra-se	em	atividade	um	grupo	
multissetorial	incumbido	de	criar	oportunidades	de	
emprego,	incutir	motivação	para	as	pessoas	se	deslocarem	
diariamente	para	o	trabalho,	incentivá-las	a	encontrar	
oportunidades	de	rendimento	complementar	e	prestar	
apoio	direto	em	matéria	de	nutrição.	Sempre	que	a	
insegurança	alimentar	das	famílias	seja	identificada	como	
um	problema,	as	equipas	agrícolas	são	responsáveis	por	
sensibilizá-las	para	a	importância	da	segurança	alimentar	e	
apoiar	as	famílias	em	atividades	de	agricultura	doméstica.	
Todos	os	setores	estão	envolvidos	na	garantia	de	respostas	
eficazes	aos	agregados	familiares	identificados	como	
vulneráveis.

Monitorização do progresso  
e demonstração de resultados

As	parteiras	públicas	mantêm	um	registo	separado	dos	
agregados	familiares	prioritários	e	usam	um	sistema	
de	codificação	por	cores	para	cada	agregado	a	fim	de	
visualizar	o	respetivo	progresso.	Os	resultados	nos	dois	
distritos	durante	o	período	experimental	de	três	anos	
foram	encorajadores.	Em	Monaragala,	as	taxas	de	atraso	
no	crescimento	entre	as	crianças	com	menos	de	cinco	anos	
diminuíram	de	18,5%	para	14,2%,	enquanto	em	Nuwara	
Eliya	registaram	uma	queda	extraordinária	de	17	pontos	
percentuais,	passando	de	40,9%	para	23,8%.	No	entanto,	 
as	reduções	do	atraso	no	crescimento	não	se	refletiram	
num	decréscimo	da	magreza	extrema	e	dos	índices	de	
deficiência	em	ferro,	sugerindo	que	as	ações	específicas	
para	combater	as	deficiências	em	micronutrientes	e	a	
magreza	extrema	têm	de	ser	reforçadas.	

Alargamento do sistema  
de monitorização 

O	sistema	de	monitorização	será	agora	implementado	 
a	nível	nacional,	alargando-se	a	todas	as	divisões	em	 
10	distritos	prioritários	no	Sri	Lanka	durante	2014	e,	em	
seguida,	a	cada	uma	das	331	divisões9	na	totalidade	dos	
25	distritos	do	país.	O	sistema	incluirá	a	recolha	de	dados	
através	de	um	questionário	uniforme	das	14.022	áreas	
"Grama	Niladari",	cujas	populações	rondam	as	1500	a	 

3000	pessoas.	A	recolha	de	
dados	será	realizada	por	
licenciados	universitários,	
empregados	pelo	Ministério	 
de	Desenvolvimento	Económico,	
o	qual	lhes	ministrará	formação.	
Será	adotado	o	mesmo	sistema	
multissetorial	de	identificação,	
análise	causal	e	resposta	dos	
projetos-piloto.

Divulgação da 
informação sobre 
nutrição

Estão	atualmente	disponíveis	
algumas	das	informações	sobre	 
o	impacto	e	a	execução	através	
de	relatórios,	boletins	e	do	sítio	
web	dos	ministérios	relevantes.	
Além	disso,	a	informação	 
é distribuída através de um 
fórum	público	lançado	pelo	

Secretariado	da	Presidência.	Estão	planeadas	para	um	
futuro	próximo	uma	base	de	dados	online	para	acompanhar	
a	implementação	e	uma	plataforma	nos	meios	sociais	
para	envolver	o	público	em	geral,	juntamente	com	
uma	estratégia	abrangente	de	promoção	da	nutrição	
nas	redes	sociais.	Os	canais	de	comunicação	estatais	já	
comprometeram	tempo	de	antena	e	cobertura	 
das	mensagens	essenciais	relacionadas	com	a	nutrição	 
em	horários	nobres.	

Lições-chave

 Î É exequível visar os agregados 
familiares e dar respostas quando é 
adotada uma abordagem multissetorial 
coerente. 

 Î Quando diferentes setores trabalham 
em conjunto em torno de um quadro 
comum de resultados e encaram a 
nutrição como um dos seus "deveres", 
a responsabilidade passa de uma 
visão da nutrição como uma questão 
unicamente de saúde para uma questão 
multissetorial

 Î A manutenção de um sistema de 
monitorização e resposta multissetorial 
é difícil, mas não impossível, se este 
estiver firmemente estabelecido nos 
sistemas existentes. 

 Î É útil visualizar o progresso através  
de sistemas codificados por cores  
e compreender a relação entre causa  
e impacto.

 Î É possível tomar decisões coletivas 
através de reuniões de análise 
multissetoriais regulares, as quais dão 
maior visibilidade à nutrição. 

Análise causal dos agregados familiares nutricionalmente  
em risco no Sri Lanka

Fonte: Direção Regional de Saúde

A natureza multidimensional da nutrição não só exige a assistência do setor da saúde, mas de todos os setores
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Sistema de monitorização codificado por cores no Sri Lanka

Fonte: Direção Regional de Saúde

Monitorizar
crianças

Insuficiência ponderal moderada
Insuficiência ponderal severa
Crescimento vacilante
Normal
Bem encaminhado

As PSP mantêm um registo das crianças afetadas e das mães grávidas (com endereços)

BE                         

Inicial ex: Após 2 meses Após 4 meses Após 6 meses

Monitorizar 
mães grávidas

IMC baixo
Aumento de peso suficiente
Aumento de peso insuficiente

Inicial ex: Após 2 meses Após 4 meses Após 6 meses Peso à nascença

2.82 kg



25
Sistemas de informação sobre nutrição

NAMÍBIA
Desenvolvimento de um painel  
de indicadores

A Namíbia está a acompanhar o progresso através  
de um painel de indicadores. 
Marjorie van Wyk, Administradora-Chefe do Programa de Saúde, 
Subdivisão: Alimentação e Nutrição, Ministério da Saúde e dos Serviços 
Sociais, e um dos Pontos Focais Governamentais do Movimento SUN,10 
descreve os esforços para...

A Namíbia empreendeu um ambicioso projeto 
para desenvolver e pilotar um painel de 
indicadores para uma melhor nutrição.  
O objetivo do painel é garantir que a informação 
recolhida seja articulada com a cobertura das 
intervenções e possa ser utilizada para enformar 
as decisões a todos os níveis. O painel faz parte  
da nova Implementação Multissetorial da 
Nutrição da Namíbia (2012/2013 a 2015/2016).  
A aprovação do plano representa uma grande  
conquista para a Namíbia que exige o 
empenhamento de muitos setores, do nível 
comunitário ao nível nacional, no governo  
e entre os parceiros de desenvolvimento.

Fontes de informação sobre nutrição 

Dados do inquérito
O	Inquérito	Demográfico	e	de	Saúde	(IDS)	é	a	principal	fonte	
de	dados	relacionados	com	nutrição	na	Namíbia.	Os	dados	
são	desagregados	por	região,	rendimentos,	género,	meios	
de	subsistência	e	idade.	Contudo,	o	IDS	só	é	conduzido	
com	uma	periodicidade	mínima	de	cinco	anos.	O	IDS	mais	
recente	foi	realizado	em	2013	e	ainda	se	aguardam	os	
resultados.	Os	principais	indicadores	de	relevância	para	 
a	nutrição	são	o	atraso	no	crescimento,	a	magreza	extrema	
e	a	insuficiência	ponderal,	além	das	práticas	de	alimentação	
de	lactentes	e	crianças	pequenas	que	cobrem	o	aleitamento	
materno	e	a	alimentação	complementar.		

São	recolhidos	dados	relativos	às	determinantes	da	
malnutrição	através	de	diversos	instrumentos,	como	 
o	inquérito	nacional	sobre	rendimentos	e	despesas,	que	

fornece	informações	sobre	saneamento,	pobreza	e	privação,	
e	o	censo	nacional	que	também	fornece	informações	sobre	
o	acesso	a	água	e	saneamento.	Ambos	os	conjuntos	 
de	dados	são	desagregados	por	região,	rendimento,	género	
e	faixa	etária.	

Será	realizado	em	2014	um	inquérito	nacional	sobre	
a	alimentação	infantil	e	juvenil,	o	qual	proporcionará	
perceções	valiosas	sobre	as	práticas	atuais	dos	pais	e	dos	
prestadores	de	cuidados	relativamente	ao	aleitamento	
materno,	à	alimentação	complementar,	ao	consumo	
alimentar,	a	atividades	lúdicas	e	à	estimulação	na	primeira	
infância.	Esta	informação	permitirá	que	o	Ministério	 
da	Saúde	e	Serviços	Sociais	(MSSS)	direcione	melhor	 
os	seus	materiais	de	comunicação.
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CRIANÇAS COM MENOS 
DE 2 ANOS 

Atraso no crescimento:  29,0%
Magreza extrema:  7,5%
Excesso de peso:  4,3%
Baixo peso à nascença:  14,0%
Aleitamento materno exclusivo:  23,9%

Fonte: IDS 2006-2007
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[MULTI-SECTORAL NUTRITION IMPLEMENTATION PLAN, RESULTS 
FRAMEWORK & DASHBOARD OF INDICATORS] 

 
Lançamento da estratégia do WASH 
N.º de reuniões de TWG realizadas 
N.º de trabalhadores de centros de ECD formados 
N.º de centros de ECD que implementaram e cumpriram as normas de IYCF 
 

Objetivo 
1.2 

Reduzir a prevalência de deficiências em micronutrientes entre recém-nascidos, 
crianças pequenas e mulheres em idade fértil 

 1.2.1 Desenvolver e/ou rever a política de micronutrientes e as diretrizes de implementação 
relativas aos programas de suplementação (vitamina A, ferro [incluindo vermicidas], iodo, 
zinco e cálcio)  

1.2.2 Formar trabalhadores de saúde na suplementação de vitamina A, Zinco e IFA de rotina 
para mulheres e crianças pequenas entre os 6 e os 59 meses

 
 

1.2.3 Implementar Jornadas de Saúde Maternal e Infantil (JSMI) como plataforma 
de desempenho chave em regiões de elevada incidência para intervenções críticas de baixo 
custo e elevado impacto ao nível da saúde materno-infantil  

1.2.4 MNP piloto em x distritos em 2 regiões selecionadas (Hardap e Ohangwena)  

1.2.5 Fomentar o MNP em regiões com a incidência mais elevada de malnutrição
(em função dos resultados do estudo-piloto) 

1.2.6 Desenvolver o programa nacional obrigatório de fortificação de alimentos, 
incluindo normas e regulamentos nacionais de alimentação

  
 

Indicador(es) Diretrizes de políticas desenvolvidas e implementadas 
N.º de trabalhadores de saúde formados 
N.º de locais com JSMI realizadas  
Adoção de legislação sobre fortificação de alimentos 

Objetivo 
1.3 

Até ao final de 2015/2016, aumentar a cobertura do programa AAAN de modo 
a corresponder a todas as unidades ART

  

 1.3.1 Fomentar o AAAN nas unidades selecionadas como parte do plano de expansão 
(formar as restantes unidades de saúde na prestação de serviços do AAAN) 
1.3.2 Providenciar equipamentos de avaliação de nutrição para fomentar o AAAN 
1.3.3 Desenvolver um modelo de prestação de serviços para o Promotor de Nutrição 
Comunitário em parceria com ONG, CGO e FBO 
1.3.4 Realizar visitas trimestrais de supervisão de apoio e orientação a trabalhadores 
de unidades de saúde que prestem serviços de AAAN

 1.3.5 Reforçar o atual sistema de gestão de aprovisionamento de produtos de nutrição
e saúde materno-infantil e assegurar uma monitorização de utilizador final para uma 
eficaz prestação de serviços

 
  

Indicador(es) Número de unidades de saúde em relação ao número total que prestam serviços de AAAN 
Número de unidades AAAN totalmente equipadas 
Percentagem de incumpridores acompanhados no âmbito do trimestre de relato 
Número de visitas de supervisão de apoio realizadas ao longo de 12 meses 
Relatórios de monitorização de utilizador final 

Objetivo
1.4   

 
1.4.1  Elaborar uma circular do MoHSS pertinente para o Código de Comercialização 
dos Substitutos do Leite Materno.

Reforçar os quadros jurídico, político e institucional para o planeamento, 
implementação, coordenação e monitorização de programas de nutrição

Sistema de alerta precoce  

Em	períodos	de	emergência,	como	secas,	cheias	ou	
surtos	de	doenças,	são	efetuadas	rápidas	avaliações	pelas	
quais	são	recolhidos	dados	sobre	indicadores	sensíveis	
à	nutrição.	A	avaliação	da	vulnerabilidade	na	Namíbia	
é	realizada	anualmente.	Esta	produz	informações	sobre	
segurança	alimentar,	indicadores	de	vulnerabilidade	 
e	meios	de	subsistência.	Baseia-se	em	fontes	de	dados	
secundários	de	nutrição;	no	entanto,	e	porque	o	sistema	
atual	de	informação	sobre	nutrição	é	deficiente,	 
a	informação	nutricional	é	muitas	vezes	omitida.	 
Os	relatórios	periódicos	e	os	boletins	diários	sobre	 
as	cheias	divulgados	pelo	departamento	de	meteorologia	
fornecem	informações	sobre	eventos	climáticos,	 
como	inundações	e	potenciais	situações	de	seca.	 
Esta	informação	é	incorporada	na	avaliação	da	
vulnerabilidade,	a	qual	é	utilizada	como	um	alerta	precoce	
para	as	necessidades	que	requerem	uma	resposta	rápida	
em	casos	de	emergência.  

Recolha de dados de rotina 

O	sistema	nacional	de	informação	sobre	a	gestão	da	
saúde	inclui	dados	sobre	hospitalizações	e	cuidados	
ambulatórios,	os	quais	refletem	a	malnutrição	através	 
de	um	código	de	diagnóstico.	 
Contudo,	constitui	um	desafio	captar	dados	sobre	
intervenções	específicas	da	nutrição	a	partir	dos	dados	
de	rotina	registados	nas	unidades	de	saúde,	devido	às	
insuficiências	do	sistema	de	gestão	de	dados.	A	melhoria	
deste	sistema	é	uma	prioridade	em	2014,	particularmente	
no	que	diz	respeito	ao	acompanhamento	do	programa	de	

avaliação,	aconselhamento	e	apoio	nutricionais	(AAAN).	 
O	AAAN	é	a	versão	da	Namíbia	da	gestão	comunitária	 
da	malnutrição	aguda.	O	seu	objetivo	é	identificar	e	tratar	
casos	de	malnutrição	aguda	(magreza	extrema).	No	final	
de	2012,	o	MSSS	procedeu	a	uma	revisão	do	programa	
AAAN.	Os	dados	sobre	as	admissões	de	casos	 
de	malnutrição	aguda	nas	unidades	de	saúde	são	
recolhidos	manualmente	e	lançados	num	registo	a	partir	
do	qual	a	informação	é	coligida	de	forma	resumida.	
Existem	variações	significativas	entre	as	unidades	de	
saúde	a	nível	da	qualidade	dos	dados	registados,	sendo	
que	o	registo	e	o	relato	de	dados	nas	unidades	de	saúde	
foram	identificados	como	áreas	fundamentais	que	
requerem	otimização.	A	informação	produzida	não	é	
utilizada	por	rotina	para	a	monitorização	dos	programas	e,	
devido	a	inconsistências	entre	as	regiões11,	a	confiança	na	
fiabilidade	dos	dados	é	reduzida.

Os	dados	relativos	à	malnutrição	aguda	também	são	
recolhidos	por	rotina	durante	as	atividades	anuais	da	
semana	da	saúde	materno-infantil.	A	malnutrição	aguda	 
é	despistada	nas	crianças	com	menos	de	cinco	anos	
através	da	circunferência	braquial	(CB).	A	informação	 
é	abrangente	visto	que	todas	as	crianças	são	medidas.	

Informações sobre a execução dos 
programas

São	obtidas	informações	sobre	a	cobertura	geográfica	
planeada	e	alcançada	dos	programas	através	de	vários	
relatórios.	Por	exemplo,	as	campanhas	de	imunização	
notificam	sobre	a	distribuição	de	vitamina	A	e	de	

Mulheres	e	crianças	na	Namíbia
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Fonte: Plano Multissetorial de Implementação da Nutrição da Namíbia

Parte do quadro de resultados da Namíbia  
apresentando objetivos e indicadores
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comprimidos	vermicidas	e	sobre	o	despiste	da	malnutrição	
aguda.	Os	relatórios	disponibilizam	igualmente	
informações	sobre	o	número	de	trabalhadores	das	
unidades de saúde qualificados	em	diversas	áreas	da	
nutrição.	Os	relatórios	do	AAAN	fornecem	informações	
sobre	o	número	de	pessoas	que	acedem	aos	programas,	
embora	se	reconheça	que	existem	erros	e	deficiências	 
de	relato	no	sistema	atual,	os	quais	poderão	resultar	 
em	situações	não	notificadas.	

Além	disso,	foram	conduzidas	análises	nacionais.	 
Em	setembro	de	2012,	a	Namíbia	realizou	uma	Análise	
Global	para	a	Aceleração	das	Ações	para	melhorar	a	
nutrição	materno-infantil	na	Namíbia,	bem	como	a	revisão	
do	AAAN	em	2013.	Esta	foi	a	primeira	vez	que	estes	tipos	
de	avaliação	foram	realizados	a	nível	nacional	na	Namíbia.	
As	duas	avaliações	centraram-se	nos	conhecimentos	e	
competências	em	nutrição	dos	profissionais	de	saúde,	 
na	disponibilidade	de	recursos,	na	qualidade	da	prestação	
de	serviços,	nos	obstáculos	à	prestação	de	serviços	de	
nutrição	e	na	consciencialização	e	aceitação	dos	clientes	
dos	serviços	prestados	e	na	sua	satisfação	com	os	mesmos.		

Utilizar a informação para defender  
a nutrição

Foram	produzidos	em	2010	perfis	nutricionais	regionais,	
os	quais	têm	sido	utilizados	como	ferramentas	de	defesa	
para	sensibilizar	para	a	situação	nutricional	a	nível	distrital,	
regional	e	nacional.	Os	perfis	fizeram	parte	de	uma	série	
mais	alargada	de	publicações	desenvolvida	em	2010	para	
destacar	os	indicadores	dos	IDS	de	2006/07	sobre	nutrição.	
Os	perfis	foram	utilizados	durante	eventos	itinerantes	
regionais	sobre	nutrição,	organizados	pelos	governadores	
regionais	com	a	participação	de	equipas	nacionais.	 
O	objetivo	destes	eventos	foi	sensibilizar	as	autoridades	
regionais	para	a	situação	nutricional	e	motivá-las	 
a	empenharem-se	na	ação.

O	destaque	dado	ao	aumento	da	prevalência	do	atraso	 
no	crescimento	e	da	magreza	extrema	entre	2000	 
e	2006	captou	efetivamente	a	atenção	de	funcionários	
governamentais	de	alto	nível,	como	o	então	Primeiro-
Ministro,	Nahus	Angula,	que	veio	a	integrar	mais	tarde	 
o	Grupo	Principal	do	Movimento	SUN.

Enquanto	se	aguardam	os	resultados	do	mais	recente	
IDS,	existe	a	intenção	de	atualizar	os	perfis	regionais.		
Estes	serão	novamente	utilizados	para	fins	de	defesa,	
especialmente	porque	existem	versões	de	2010	para	
comparação.			

Destacar as ligações entre  
a nutrição e o WASH

Atualmente,	não	existe	nenhum	sistema	que	articule	
os	dados	sobre	nutrição	com	a	implementação	dos	
programas.	No	entanto,	são	conhecidos	os	exemplos	em	
que	estas	articulações	estão	a	ser	feitas.	Por	exemplo,	 
a	cobertura	nacional	do	saneamento	é	de	48%	e	o	
programa	para	aumentar	a	cobertura	do	saneamento	
não	está	a	atingir	o	seu	objetivo.	Supõe-se	que	a	baixa	
cobertura	de	saneamento	contribua	para	a	taxa	 
de	atraso	no	crescimento,	que	continua	a	ser	de	29%.	 
Ao	abrigo	de	um	amplo	programa	de	água,	saneamento	
e	higiene	(WASH),	está	a	ser	testado	o	saneamento	total	
liderado	pela	comunidade	(STLC)12	em	comunidades	
selecionadas	onde	as	taxas	de	defecação	a	céu	aberto	são	
extremamente	elevadas.	O	impacto	do	STLC	está	a	ser	
avaliado	através	da	utilização	do	indicador	de	magreza	
extrema	infantil.	Para	além	deste	indicador,	a	presença	 
de	verminose	está	a	ser	monitorizada.	Estão	disponíveis	
dados	de	base	para	ambos	os	indicadores,	os	quais	
serão	usados	para	comparação.	A	inclusão	destes	dois	
indicadores	no	projeto-piloto	WASH	tem	reforçado	 
a	consciência	e	o	empenhamento	do	setor	WASH	a	
respeito	das	implicações	da	falta	de	saneamento	para	 
a	nutrição	e	das	formas	de	resolver	o	problema.	 
O	plano	é	usar	mapas	para	mostrar	as	áreas	onde	 
o	STLC	é	implementado	e	relacioná-las	com	as	áreas	em	
que	a	incidência	da	magreza	extrema	é	elevada.	Serão	
elaborados	mapas	anteriores	e	posteriores	para	comparar	
os	resultados	do	STLC	com	resultados	de	nutrição.    

Quadro de resultados e painel  
de indicadores 

O	objetivo	do	quadro	de	resultados,	agora	incorporado	 
no	Plano	Multissetorial	de	Implementação	da	Nutrição	 
na	Namíbia,	é	articular	as	atividades	de	intervenção	e	
refletir	indicadores	de	entrada,	de	saída	e	de	resultados.	 
A	matriz	de	resultados	acompanha	o	progresso	face	a	cinco	
áreas	fundamentais:	1)	melhoria	do	estado	nutricional	das	
mães,	lactentes	e	crianças	pequenas;	2)	redução	do	ónus	
de	doenças	não	transmissíveis;	3)	maior	resiliência	 
a	choques	com	impacto	sobre	o	estado	nutricional;	 
4)	maior	consciência	e	empenhamento	relativamente	às	
prioridades	nacionais	de	nutrição;	e	5)	um	sistema	de	
monitorização	e	avaliação	operacional	e	eficaz.

O	painel	de	indicadores	de	nutrição	indicará,	em	cada	
momento,	o	estado	de	progresso	no	sentido	do	alcance	
das	metas	estabelecidas	para	cada	área	de	resultados.	 
O	painel	define	a	base	de	referência	e	as	metas	para	cada	
indicador.	Alguns	dos	indicadores	são	indicadores	de	
impacto	de	alto	nível,	como	a	prevalência	do	atraso	no	
crescimento,	enquanto	outros	são	indicadores	de	processo	
ou	resultado.	Devido	à	limitação	substancial	da	capacidade	

Lições-chave

 Î Os dados dos inquéritos podem ser 
desenvolvidos para criar materiais 
de defesa (perfis regionais) a fim de 
realçar a nutrição e gerar compromisso 
político ao mais alto nível para o 
fomento da nutrição. Os perfis podem 
ser atualizados à medida que se tornem 
disponíveis novos dados.

 Î Através da incorporação de um 
quadro de resultados e de um painel 
de indicadores nos planos nacionais 
multissetoriais de implementação da 
nutrição, os progressos em todos os 
setores podem ser monitorizados por 
meio da comparação entre os dados  
de base e dos dados de destino. 

 Î Um quadro de resultados e um painel de 
indicadores podem claramente mostrar 
a articulação entre as atividades de 
intervenção e os insumos, exsumos, 
resultados e, por fim, o impacto.

 Î A medição do sucesso das intervenções 
em diferentes setores (por exemplo, no 
WASH), usando indicadores de nutrição 
(magreza extrema infantil), está a ser 
aplicada em certas áreas.  
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em	recursos	humanos	na	Namíbia,	o	primeiro	ano	do	
Plano	Multissetorial	de	Implementação	da	Nutrição	
privilegia	os	indicadores	de	processo,	como	a	formação	 
e	a	supervisão	da	transferência	de	conhecimentos	 
na	prática.	

Desafios e oportunidades

A	Namíbia	enfrenta	diversos	desafios.	Embora	existam	
muitos	sistemas	de	monitorização,	as	informações	
recolhidas	sobre	intervenções	específicas	da	nutrição	
ainda	são	limitadas.	Além	disso,	há	uma	falta	de	
coordenação	entre	os	vários	sistemas	e	o	resultado	 
é	que	a	maior	parte	da	informação	recolhida	não	está	 
a	ser	devidamente	analisada		e	utilizada	para	a	tomada	 
de	decisões.	Ademais,	a	capacidade	técnica	existente	 
a	nível	do	governo	é	inadequada	para	analisar	e	relatar	
as	informações	disponíveis.

O	Plano	Multissetorial	de	Implementação	da	Nutrição	
e	o	respetivo	painel	de	indicadores	oferecem	uma	
oportunidade	para	a	Namíbia	articular	as	intervenções	
específicas	da	nutrição	e	sensíveis	à	nutrição,	
incluindo	a	monitorização	e	avaliação	do	progresso	
da	implementação.	Por	outro	lado,	o	sistema	de	
monitorização	da	segurança	alimentar	na	Namíbia	
constituirá	uma	oportunidade	para	gerar	informações	
oportunas,	exatas	e	valiosas	sobre	os	principais	
indicadores	de	segurança	alimentar	e	de	nutrição	 
no	país.

Medição	da	circunferência	braquial
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Enfermeira	mede	a	circunferência	braquial	na	Namíbia
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ETIÓPIA
Transformar o sistema de informação  
sobre nutrição

A Etiópia transformou o seu sistema de informação sobre 
nutrição. 
Ferew Lema, Conselheiro Superior, Gabinete do Ministro da Saúde,  
e Ponto Focal Governamental do Movimento SUN,
faz uma descrição do modo como a informação de rotina está a reforçar  
o sistema...

É apresentada na caixa da página 33 uma 
caraterização do Sistema Nacional de 
Informação sobre Nutrição (SIN) da Etiópia, 
tal como era no início de 2011. O sistema 
tem sido fortalecido e alargado nos últimos 
anos, tendo sido resolvidas algumas das suas 
dificuldades. O autor descreve em seguida 
estas mudanças. 

Principais realizações  
do Sistema de Informação  
sobre Nutrição 

O	Sistema	Nacional	de	Informação	sobre	Nutrição	(SIN)	foi	
reforçado	no	âmbito	do	Programa	Nacional	de	Nutrição	 
de	2008-2013	(PNN),	o	qual	foi	atualizado	para	2013-2015.	 
O	Programa	de	Extensão	da	Saúde	(PES)	garantiu	que	o	
SIN	fosse	amplamente	reconhecido	por	todos	os	parceiros	
como	uma	fonte	de	informação	fiável.	Esta	informação	apoia	
igualmente	as	Unidades	de	Coordenação	de	Emergência	 
da	Nutrição	(UCEN)	do	Ministério	da	Agricultura	(MdA)	
criadas	a	nível	nacional	e	regional13.	 
Como	resultado,	a	duplicação	na	recolha	de	dados	tem	
sido	gradualmente	reduzida	e	uma	partilha	e	utilização	
otimizadas	da	informação	disponível	têm	sido	asseguradas.	

Inclusão de dados nutricionais  
de rotina no SIN e no sistema  
de alerta precoce 

Graças	ao	relato	consistente	e	à	ampla	cobertura	dos	
dados	de	rotina	recolhidos	através	do	PES	-	programa	de	
alimentação	terapêutica	(PAT),	tem	sido	possível,	de	há	
vários	anos	a	esta	parte,	determinar	tendências.	Os	dados	
sobre	as	tendências	prestam	informações	sobre	o	que	
acontece	com	hospitalizações	por	malnutrição	aguda	grave	
durante	as	épocas	da	fome,	bem	como	durante	períodos	 
de	crise	e	períodos	normais.	Os	dados	sobre	as	tendências	
do	PAT	são	incorporados	no	sistema	de	alerta	precoce	 
e	constituem	a	componente	crítica	no	desencadeamento	
da	resposta	imediata	que	possa	surgir.	Isto	significa	que	
a	capacidade	do	sistema	de	saúde	determina	a	resposta	
de	emergência:	se	o	sistema	de	saúde	não	for	capaz	
de	absorver	o	aumento	do	número	de	casos,	torna-se	
necessário	apoio	adicional. 
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CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  44,4%
Magreza extrema:  9,7%
Excesso de peso:  1,7%
Baixo peso à nascença:  10,8%
Aleitamento materno exclusivo:  52,0%

Fonte: IDS 2011
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Uma melhor gestão dos dados

Funciona	sob	tutela	da	Direção-Geral	de	Segurança	Alimentar	do	
MdA	uma	Unidade	de	Coordenação	de	Emergência	da	Nutrição	
(UCEN),	a	qual	é	responsável	pelas	reuniões	de	coordenação	
do	grupo	operacional	nacional	multiagências	para	a	nutrição	
(GONMN),	pela	partilha	de	informações	e	pela	discussão	de	
questões	técnicas	entre	os	parceiros	de	nutrição	que	trabalham	
na	Etiópia.	
Além	disso,	o	sistema	de	informação	de	gestão	da	saúde	do	
Ministério	da	Saúde	(MdS)	recolhe	seis	ou	sete	indicadores	 
de	nutrição,	incluindo	os	dados	de	monitorização	e	de	promo-
ção	do	crescimento,	informações	sobre	a	gestão	comunitária	 
da	malnutrição	aguda	(GCMA)	e	respetivos	resultados,	dados	
sobre	micronutrientes	(vitamina	A,	desparasitação,	suplementos	
de	ferro	e	ácido	fólico)	e	baixo	peso	à	nascença.	Estas	informa-
ções	são	recolhidas	mensalmente	e	relatadas	trimestralmente.	
A	Etiópia	introduziu	uma	ficha	de	classificação	da	sobrevivência	
infantil	num	esforço	para	reduzir	a	mortalidade	infantil.		A	ficha	
de	classificação	compreende	três	componentes:	indicadores	 
de	entrada	que	dizem	respeito	a	questões	de	política	e	 
à	disponibilidade	de	recursos;	indicadores	de	processo;	 
e	indicadores	de	impacto	e	resultado	que	descrevem	os	
resultados	dos	dados.	Esta	ficha	inclui	indicadores	de	nutrição,	
tais	como	o	atraso	no	crescimento,	práticas	de	aleitamento	
materno	e	cobertura	em	termos	de	vitamina	A	e	comprimidos	
vermicidas.
Além	disso,	o	Organismo	Nacional	de	Coordenação	da	Nutrição	
(ONCN)	liderado	pelo	Ministério	da	Saúde	está	atualmente	 
a	trabalhar	para	desenvolver	uma	ficha	multissetorial	 
de	classificação	da	nutrição	que	facilite	a	tomada	 
de	decisões	de	alto	nível.	

Melhorias na utilização de dados 
descentralizados sobre nutrição 

A	nível	dos	"woredas",	o	sistema	de	informação	serve	todos	
os	setores	e	designa-se	como	"woreda net".	O	sistema	inclui	
dados	de	saúde	e	nutrição	compilados	pelos	gabinetes	de	
saúde	dos	"woredas".	Para	programas	como	o	programa	da	
rede	de	segurança	produtiva14,	a	administração	dos	"woredas" 
triangula	dados	sobre	agricultura,	clima,	nutrição	e	outros	dados	
vulneráveis	a	fim	de	decidir	quem	necessita	de	apoio.	
Os	dados	do	sistema	de	informação	já	estão	disponíveis	em	
suporte	informático	na	maioria	dos	"woredas".	A	capacidade	
das	autoridades	distritais	para	realizar	verificações	e	análises	da	
qualidade	dos	dados	também	foi	reforçada	com	a	contratação	
de	técnicos	de	informática	com	formação	superior	a	nível	dos	
"woreda"	e	das	regiões.	Como	tal,	a	descentralização	do	sistema	
facilitou	a	interpretação	e	a	utilização	locais	das	informações.

Confiança nas equipas de primeira 
linha como principal fonte  
de informação

Os	trabalhadores	no	terreno	na	Etiópia	têm	vindo	a	recolher	
informações	nutricionais	(particularmente	dados	para	a	GCMA)	
desde	2004.	Ao	longo	dos	anos,	as	competências	destes	
trabalhadores	têm-se	desenvolvido	e	os	dados	tornaram-se	
extremamente	fiáveis.	Por	exemplo,	em	2011,	quando	 
o	Corno	de	África	foi	atingido	pela	escassez	de	alimentos,	 
os	trabalhadores	etíopes	no	terreno	detetaram	muito	cedo	 
a	situação,	tendo	sido	implementadas	medidas	corretivas,	 
o	que	contribuiu	para	minimizar	o	número	de	crianças	afetadas	
e	manter	a	taxa	de	mortalidade	a	um	nível	muito	baixo.

Lições-chave

 Î É necessário trabalhar para o 
desenvolvimento do sistema de saúde 
antes de adotar um sistema de informação 
sobre nutrição que seja fiável e capaz de 
enformar a tomada de decisões. 

 Î O alargamento de um sistema de 
informação pode comprometer a 
qualidade e é importante implementar 
mecanismos (reforço contínuo de 
capacidades) para resolver estas 
deficiências.

 Î A formulação de um sistema de 
informação sobre nutrição abrangente 
e fiável que aborde o alerta atempado e 
notifique sobre o progresso dos planos 
nacionais e dos múltiplos setores é 
extremamente complexa e morosa. 

 Î Os países têm de ter em conta o seu 
contexto, ser pacientes e consolidar a 
capacidade dos trabalhadores no terreno 
de forma contínua.

Na Etiópia, o papel do Sistema Nacional de 
Informação sobre Nutrição (SIN) foi claramente 
especificado no Programa Nacional de Nutrição 
(PNN) da Etiópia. Este papel compreende três 
aspetos. Estes fornecem uma estrutura "global" 
e holística para a configuração do SIN: apoiar o 
alerta atempado e intervenções adequadas a nível 
de "woredas" e níveis superiores, desenvolver, 
gerir e avaliar o PNN a todos os níveis e enformar 
outros setores como agricultura, água/
saneamento e desenvolvimento económico. 
Esta visão abrangente do SIN visa contribuir 
para a compreensão da situação nutricional 
relativamente a problemas crónicos e recentes, 
bem como das causas destes problemas e de como 
estes evoluem ao longo do tempo, a fim  

de apoiar a tomada de decisões a todos os níveis. 
No entanto, embora o SIN possa efetivamente 
abarcar uma quantidade ilimitada de dados 
e estar "aberto" a recebê-los, a capacidade de 
desencadear uma resposta eficaz e adequada 
requer que a informação seja oportuna, fiável e 
consistente. Em última análise, estas condições 
determinam os parâmetros básicos segundo os 
quais é feita a escolha inicial das informações para 
o SIN. Simplificando, todos os dados devem ser 
de confiança e estar continuamente disponíveis, 
devem ser triangulados para gerar informações 
"específicas dos contextos" e baseadas em indícios 
concretos e deve haver um processo claro e 
consensual entre todos os atores para contribuir 
com informações para a tomada de decisões.

Discussão sobre o Sistema de Informação sobre Nutrição da Etiópia no início de 2011

A Etiópia encontra-se numa posição muito 
especial porque, ao longo dos últimos trinta anos, o 
Sistema de Alerta Precoce (SAP) recolheu grandes 
quantidades de dados, incluindo informações 
sobre saúde e nutrição. No entanto, a informação 
nutricional recolhida pelo SAP apenas fornece 
dados dispersos, principalmente sinais de 
alerta baseados em situações de degeneração 
"observáveis". Os dados são diretamente recolhidos 
junto dos profissionais de saúde em "épocas 
de crise" e sem comparação sistemática com 
o que seria "normal" numa determinada época 
do ano. São necessárias avaliações nutricionais 
durante estas épocas de crise a fim de confirmar 
"emergências", mas a sazonalidade destes 
momentos críticos cria uma procura generalizada  
e simultânea de avaliações, que raramente pode 
ser satisfeita de forma adequada.

Nos últimos anos, os inquéritos têm sido mais 
bem orientados através de uma maior utilização 
de fontes de dados de rotina, pelo menos para 
indicar onde a necessidade de avaliação é mais 
urgente. Estão agora disponíveis e acessíveis 

dados sobre nutrição mensal e trimestralmente, 
aos níveis mais baixos, graças sobretudo a três 
programas: o programa de Nutrição Comunitária 
(PNC), o Programa de Alimentação Terapêutica 
(PAT) e as Jornadas Comunitárias de Saúde 
(JCS). Estes sistemas de rotina formam a espinha 
dorsal da monitorização do PNN e podem - pelo 
menos em teoria - conjugar-se para permitir 
o alerta atempado e a partilha com outros 
setores. Da mesma forma, está a ser atualmente 
acompanhado um conjunto de doenças numa 
base semanal através do sistema de Gestão de 
Emergências de Saúde Pública (GESP). Assim, há 
um verdadeiro potencial para que o SAP aproveite 
sistematicamente dados específicos de fontes de 
informação existentes sobre saúde e vice-versa. 
Este esforço será mais eficaz se for alcançado 
um consenso sobre os indicadores-chave, em 
especial para fins de alerta atempado. A questão 
fundamental, em última análise, é se os decisores 
de todos os setores estão dispostos a trocar e usar 
dados de rotina disponíveis para enformar as suas 
decisões e resposta.

Situação particular da Etiópia em matéria de dados

Embora existam problemas de "confiança" 
na qualidade e credibilidade dos dados, a 
descentralização administrativa e a existência 
de uma rede alargada de serviços de saúde criam 
a oportunidade rara de reforçar capacidades, 
responsabilização e transparência a níveis mais 
baixos, como os "woredas" e os "kebeles". Os 
responsáveis pela recolha de dados iniciais são 
voluntários e profissionais de saúde no terreno. 
Muitos relatam que a recolha de dados é um 
encargo adicional na sua já repleta agenda. 
Após a recolha inicial, os dados fluem através 
de vários níveis, passando por supervisores e 
responsáveis de saúde. No entanto, o feedback 
dado através do sistema é reduzido, pelo que 
as pessoas diretamente envolvidas têm uma 
noção deficiente do que é realmente feito com 
as informações fornecidas. O grande volume 
de relatórios guardados atesta a regularidade 
da recolha de dados efetuada e a prioridade 
imediata que deve ser dada para melhorar a 
"eficiência" do processo. Atualmente, um pedido 
de informações nutricionais a um responsável 

num "woreda" origina um processo burocrático 
interminável devido à quantidade de papel 
acumulada. Nos casos em que os responsáveis 
dispõem de um computador, os dados parecem 
ter sido regularmente atualizados. Dadas as 
necessidades acrescidas de gestão da informação, 
parece inevitável que os Gabinetes de Saúde dos 
"woredas" passem de um sistema baseado em 
papel para um sistema informatizado que lhes 
permita realizar verificações da qualidade dos 
dados que de outra forma são morosas e passíveis 
de erro, se efetuadas manualmente. A implicação 
aqui é que os funcionários a nível dos "woredas" são 
na sua maioria jovens, muitas vezes profissionais 
com formação superior e com conhecimentos de 
informática. A disponibilização de ferramentas/
software adequados para gerir a informação na 
prática pode ajudar a reforçar as suas capacidades 
para implementar o sistema. Se a informação não 
for devidamente valorizada a nível dos "woredas", 
onde é recolhida e verificada a maioria dos dados, 
a tarefa de garantia da qualidade a níveis mais 
elevados é praticamente impossível.

Gestão dos dados sobre nutrição

continuação do artigo na página seguinte >>
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A "novidade" no paradigma do SIN é a exigência 
de "triangulação" para fornecer informações 
baseadas em indícios para a tomada de decisões. 
Isto implica que os dados recolhidos não sejam 
interpretados isoladamente, mas reunidos a partir 
de diferentes fontes. A vantagem da triangulação é 
a "contextualização" dos dados, ou seja, os números 
e/ou observações padronizadas assentam em 
"conhecimentos locais". Os profissionais da 
linha de frente em postos de saúde têm acesso 
a informações sobre nutrição e saúde através 
de contactos regulares com os doentes. No caso 
da nutrição, por exemplo, estão numa posição 
privilegiada para avaliar se a deterioração do peso 
de uma criança, durante a monitorização mensal 
do crescimento ou a sua admissão no Programa 
Terapêutico Ambulatório (PTA), está ligada à 
falta de alimentos na família ou a outras causas, 
como doenças, práticas alimentares inadequadas, 
etc. É esta "proximidade" que permite que a 
triangulação seja mais útil a nível da comunidade, 
possibilitando a identificação das causas primárias 
da malnutrição. Um exemplo em que este método 

pode ser aplicado é em áreas que enfermam de 
insegurança alimentar crónica, apoiadas pelo 
Programa da Rede de Segurança Produtiva (PRSP), 
onde existem mecanismos de financiamento 
de risco para combater a insegurança alimentar 
recente, crónica ou temporária. Ao monitorizar 
aumentos de insuficiência ponderal (como um 
indicador precoce) e as admissões ao PTA (como 
um indicador tardio), os profissionais de saúde no 
terreno, membros dos Grupos Operacionais de 
Segurança Alimentar (GOSA), podem desempenhar 
um papel crucial na prestação de informações 
para o lançamento de apelos. No entanto, a 
credibilidade das suas informações dependerá do 
seu pleno entendimento de que os mecanismos de 
financiamento de risco só são acessíveis quando 
a malnutrição está associada à insegurança 
alimentar. Assim, a triangulação dos dados na 
fonte é um tipo de verificação realizada por 
pessoas fundamentais antes de a informação ser 
incorporada nos processos de tomada de decisões 
ou transmitida a níveis superiores.

Valor acrescentado da triangulação dos dados do SIN

Na Etiópia, em linha com a descentralização 
governamental, têm sido atribuídos poderes 
acrescidos às administrações a nível dos 
"woredas" e dos "kebeles" para analisar e avaliar 
a sua situação em mudança e tomar medidas 
concretas. Por esta razão, estas instâncias são 
mais responsáveis pelo desenvolvimento e 
pela resposta a emergências. A resolução dos 
desafios que a incorporação das informações no 
processo de tomada de decisões coloca garantirá 
a credibilidade e a sustentabilidade do SIN. De 
momento, os dados disponíveis a partir de fontes 
de rotina não são adequadamente associados à 
utilização da informação. O principal desafio para 
a utilização de dados a níveis superiores reside no 
facto de as fontes não serem totalmente fiáveis, 
enquanto a níveis inferiores há limitações de 
capacidades e autoridade. Embora a garantia 
da qualidade dos dados possa ser incorporada 
no sistema, especialmente através da melhoria 
da capacidade a um nível inferior, deve ser dada 
maior ênfase ao aspeto humano. Não é possível 
construir "confiança" sem ter em conta o papel 
desempenhado por cada ator, começando pelos 
profissionais da linha de frente. Não é possível 
adquirir "responsabilização" se não houver 
transferência da responsabilidade. Não é possível 
promover a "transparência" sem tornar a resposta 
e o feedback mais visíveis.

O SIN na Etiópia pode ser construído com base 
na conjugação das fontes de dados disponíveis 
com apoio técnico adequado prestado ao nível 
de todo o sistema de saúde. No entanto, os 
contributos técnicos não são suficientes para 
garantir a sua sustentabilidade. É a perceção de 
"valor" que motiva as pessoas e, sem ela, a simples 
transmissão de dados para níveis mais elevados 
não constituirá um incentivo para que os atores 
deem o seu contributo. A "triangulação" é mais 
eficaz a nível comunitário em que os conjuntos de 
dados individuais podem ser comparados na fonte 
e entendidos à luz de um determinado contexto. 
Os profissionais da linha de frente desempenham 
um papel crucial na construção da credibilidade do 
SIN, mas tal só pode acontecer se existir um maior 
reconhecimento do papel que desempenham 
no contributo para a tomada de decisões. Com 
a continuação do processo de descentralização 
na Etiópia, as decisões importantes a tomar 
aos níveis inferiores, de que os mecanismos de 
financiamento de risco são um exemplo, exigirão a 
reunião de dados disponíveis de diferentes fontes. 
Esta, por sua vez, dependerá cada vez mais de 
pessoas fundamentais responsáveis por notificar 
este processo à linha da frente. Antes de confiar 
no "Sistema" de Informação sobre Nutrição, deve 
ser dado um voto de confiança à idoneidade da 
"Fonte" de informação. A credibilidade, afinal de 
contas, deve sempre começar com as pessoas.

Fonte: "É possível 'confiar' no Sistema de Informação sobre Nutrição para utilizar as fontes de dados disponíveis  
como base?" (Field Exchange, Edição 40, fevereiro de 2011, página 11, Patrizia Fracassi)

Confiança, responsabilidade e transparência
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Sistemas de Informação 
sobre Nutrição nos  
Países SUN

Os países acedem às informações a partir de inquéritos e fontes de dados correntes para efetuar análises 
de situação e monitorizar a implementação de programas selecionados. Não existe qualquer quadro comum 

de resultados (QCR) para recolher, analisar e apresentar informações de modo consistente nos setores fundamentais.

Não estão atualmente disponíveis informações.

Os países usam o QCR para recolher informações das fontes principais nos setores 
relevantes. São capazes de recolher dados a nível descentralizado, mas precisam de apoio para revitalizar, 

aperfeiçoar e reforçar sistemas de qualidade de análise, apresentação e utilização das informações disponíveis.

Os países com QCR estabelecidos ou em desenvolvimento devem recolher, analisar e apresentar informações nos setores 
fundamentais. Estes países estão a fortalecer sistemas de monitorização da implementação a nível descentralizado.
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Esta segunda edição de Fomento da Nutrição na 
Prática constitui uma leitura inspiradora. Os Pontos 
Focais Governamentais de seis países do Movimento 
SUN relatam o progresso que está a ser feito com o 
desenvolvimento de sistemas de informação sobre 
nutrição.  Trata-se da prova real de que as suas ambições 
estão a concretizar-se! 
Sinto-me orgulhoso por ter sido membro do primeiro  
Grupo Principal do Movimento SUN criado em 2012.  
Tive assim a oportunidade de dialogar e discutir  
com colegas no Movimento SUN de todo o mundo. 
Assisti ao crescimento do movimento em termos de 
robustez e confiança. No Grupo Principal do Movimento 
SUN, estamos unidos num objetivo comum: trabalhar 
para criar um mundo em que todas as pessoas 
desfrutem de uma boa nutrição.  

Enquanto	Comissário	Europeu	para	o	Desenvolvimento,	 
viajo	com	frequência	para	países	em	que	as	pessoas	 
estão	em	risco	de	malnutrição.	É	também	aqui	que	
testemunho	em	primeira	mão	os	resultados	dos	esforços	
do	Movimento	SUN.	Vi,	por	exemplo,	como	os	dirigentes	
governamentais	nos	Países	SUN	estão	a	trabalhar	
arduamente	para	minimizar	os	riscos	de	que	as	crianças	
sofram	de	atraso	no	crescimento	e	já	sejam	raquíticas	ao	
chegar	aos	dois	anos	de	idade.	Quero	ajudar	os	países	nos	
seus	esforços	para	ampliar	as	ações	que	possam	reduzir	as	
percentagens	de	crianças	com	atraso	no	crescimento.	 
A	União	Europeia	está	a	contribuir	significativamente	para	este	
resultado	e	estamos	a	avançar	em	questões	fundamentais.	

Hoje,	um	dos	maiores	desafios	que	os	governos	muitas	vezes	
enfrentam	é	a	falta	de	informação.	Esta	informação	é	central	
para	tomar	as	decisões	certas	sobre	as	prioridades,	para	
garantir	a	eficiência	da	execução	e	para	medir	os	resultados.	

Para	tanto,	é	necessário	recolher	dados	fiáveis	em	toda	a	
parte	sobre	agricultura,	segurança	alimentar	e	saúde.	Além	
disso,	é	imperativo	implementar	sistemas	de	análise	e	 
de	relato	de	procedimentos.	Os	países	devem	certificar-se	 
de	que	a	informação	possui	qualidade	suficiente	para	servir	
de	base	à	tomada	de	decisões	e	à	indicação	de	progresso.		

Os	seis	artigos	de	Pontos	Focais	Governamentais	 
do	Movimento	SUN	neste	documento	informativo	
demonstram	de	que	forma	os	sistemas	de	informação	 
sobre	nutrição	estão	a	ser	reforçados	em	cada	um	dos	países.	
Ilustram	as	ligações	entre	as	ações	em	curso	nos	Países	SUN	
e	os	tipos	de	apoio	que	estes	procuram	junto	dos	parceiros	
de	desenvolvimento.

Tomados	em	conjunto,	os	artigos	são	a	prova	de	que	os	
responsáveis	nos	Países	SUN	estão	a	organizar	os	seus	
sistemas	nacionais	de	informação	sobre	nutrição	de	formas	
que	envolvem	todos	os	setores	relevantes	e	tiram	o	melhor	
partido	possível	dos	dados	que	já	estão	disponíveis.	

Os	relatórios	mostram	ainda	os	tipos	de	apoio	que	são	
necessários	nos	diferentes	países,	a	fim	de	obter	informações	
pormenorizadas	e	desagregadas	sobre	a	situação	nutricional	
não	só	a	nível	distrital,	mas	também	nacional.		Dentro	do	
Movimento	SUN,	é	geralmente	reconhecido	que	este	apoio	
permitirá	que	os	países	estabeleçam	uma	robusta	base	
factual	centrada	nas	pessoas	para	enformar	políticas	 
e	decisões.		

Os	Países	SUN	recebem	apoio	de	uma	coligação	de	peritos	
internacionais	e	parceiros	de	desenvolvimento,	incluindo	 
a Comissão	Europeia,	bem	como	de	outros	Países	SUN.

Reforço dos sistemas de 
informação sobre nutrição:  
que lições foram aprendidas?

Observações de  
Andris Piebalgs, 
Comissário Europeu 
para o Desenvolvi- 
mento e membro  
do Grupo Principal  
do Movimento SUN
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1	Inquéritos	Demográficos	e	de	Saúde	do	Ruanda	de	2005	e	2010.
2	Administrativamente,	Madagáscar	está	dividido	em	22	regiões,	119	distritos,	1570	cidades	e	17.500	"Fokotany"	(bairros).
3	Os	distritos	de	saúde	abrangem	55	centros	de	saúde,	768	postos	de	saúde,	551	postos	de	maternidade	rurais	e	1384	unidades	de	saúde	
básica	(comunitárias).	Os	55	centros	de	saúde	são,	em	teoria,	os	hospitais	distritais,	mas	devido	à	falta	de	equipamentos	técnicos	não	têm	
capacidade	para	cumprir	essa	função.
4	Foi	criado	em	2006	o	Grupo	Global	da	Nutrição,	cuja	missão	é	a	salvaguarda	e	melhoria	do	estado	nutricional	das	populações	afetadas	
por	situações	de	emergência,	garantindo	uma	resposta	coordenada	e	adequada	que	seja	previsível,	oportuna,	eficaz	e	à	escala.	O	Grupo	
Global	da	Nutrição	é	composto	por	40	organizações	parceiras	e	duas	organizações	observadoras.	A	nível	nacional,	são	ativados	Grupos	 
de	Nutrição	em	situações	de	emergência	nutricional.
5	Há	8	províncias	administrativas,	divididas	em	60	distritos	e	1960	divisões	administrativas	no	Zimbabwe.
6	A	metodologia	SMART	(Monitorização	e	Avaliação	Normalizadas	da	Ajuda	e	Transição)	é	um	método	de	sondagem	otimizado	para	 
a	avaliação	da	gravidade	de	uma	crise	humanitária	com	base	em	dois	indicadores:	(i)	O	estado	nutricional	de	crianças	com	menos	 
de	cinco	anos;	(ii)	A	taxa	de	mortalidade	da	população.
7	Em	2006,	a	OMS	publicou	novas	normas	de	crescimento	infantil	que	vieram	substituir	os	valores	de	referência	para	o	crescimento	
infantil	anteriormente	recomendados	em	1977.	
8	As	parteiras	do	sistema	público	de	saúde	(PSP)	têm	constituído	uma	componente	importante	do	sistema	de	cuidados	de	saúde	primários	
no	Sri	Lanka	desde	o	início	do	século	XX.	Tradicionalmente,	estas	trabalhadoras	da	saúde	limitavam-se	à	assistência	a	partos,	mas	hoje	
em	dia	as	PSP	transformaram-se	em	quadros	profissionais,	desempenhando	um	papel	na	saúde	preventiva	que	abrange	muitos	outros	
aspetos	além	da	assistência	a	partos.	Os	seus	serviços	são	altamente	valorizados	nas	áreas	rurais	onde	os	recursos	de	saúde	são	escassos.
9	O	Sri	Lanka	está	dividido	em	nove	províncias,	25	distritos,	331	divisões	e	14.022	áreas	"Grama	Niladari"	(agrupamento	de	aldeias	ou	
"wasama").
10	Este	artigo	é	de	autoria	conjunta	de	Len	Le	Roux,	Diretor	das	Parcerias	da	África	Austral,	Instituto	Synergos,	Myo-Zin	Nyunt,	Chefe	 
de	Saúde	da	UNICEF	Namíbia,	e	Karan	Courtney-Haag,	Consultora	Especializada	em	Nutrição	da	UNICEF	Namíbia.
11	Existem	14	regiões	na	Namíbia	subdivididas	em	121	círculos	eleitorais.	O	número	e	a	dimensão	de	cada	círculo	eleitoral	variam	 
em	função	do	tamanho	e	da	população	de	cada	região.
12	O	Saneamento	Total	Liderado	pela	Comunidade	(STLC)	consiste	num	método	inovador	para	mobilizar	as	comunidades	a	fim	de	eliminar	
completamente	a	defecação	a	céu	aberto.	As	comunidades	são	apoiadas	para	realizar	a	sua	própria	avaliação	e	análise	da	defecação	a	céu	
aberto	e	tomar	as	suas	próprias	medidas	para	a	erradicarem.
13	A	Etiópia	está	dividida	em	nove	estados	regionais	e	duas	cidades.	As	regiões	estão	divididas	em	zonas	e	estas	em	distritos	ou	"woredas".	 
Existem	cerca	de	670	"woredas"	rurais	e	cerca	de	100	"woredas" urbanos.	
14	Lançado	em	2005,	o	programa	da	rede	de	segurança	produtiva	proporciona	transferências	previsíveis	plurianuais,	tais	como	alimentos,	
dinheiro	ou	uma	combinação	de	ambos,	para	ajudar	as	pessoas	em	situação	de	insegurança	alimentar	crónica	a	sobreviver	a	períodos	 
de	défice	alimentar	e	a	evitar	que	esgotem	os	seus	ativos	produtivos	no	esforço	de	satisfazerem	as	suas	necessidades	alimentares	básicas.

NOTAS DE RODAPÉ

O	apoio	está	a	ser	cada	vez	mais	disponibilizado	através	de	
Comunidades	de	Prática	(CdP)	que	fortalecem	os	sistemas	
de	informação	sobre	nutrição	em	todo	o	Movimento.		
Com	o	tempo,	as	CdP	criarão	pontes	entre	os	interesses	
das	sociedades	em	risco	de	malnutrição	através	das	
contribuições	dos	parceiros	de	desenvolvimento	para	
uma	boa	nutrição.	A	Comissão	Europeia	e	os	parceiros	
estão	a	contribuir	para	as	CdP,	a	fim	de	reforçar	as	análises	
multissetoriais	da	situação	nutricional	de	cada	país	e	
aumentar	a	nossa	compreensão	coletiva	da	eficácia	das	
diferentes	abordagens	sensíveis	à	nutrição.	

Estas	análises	multissetoriais	requerem	acesso	aos	
dados	(quantitativos	e	qualitativos)	de	todos	os	setores	
relevantes,	abordando	todos	os	níveis	das	vias	causais	que	
podem	conduzir	à	malnutrição.	Estes	dados	podem	ser	
organizados	de	uma	forma	útil	numa	base	de	dados	comum	
que	será	desenvolvida	e	gerida	pelos	governos	nacionais.	 
Serão	incorporados	dados	de	sistemas	de	informação	
existentes,	de	inquéritos	periódicos,	da	monitorização	 
das	intervenções,	bem	como	dados	financeiros	 
de	acompanhamento	da	utilização	dos	recursos.	 

As	autoridades	nacionais	podem	decidir	introduzir	
elementos	adicionais	(como	novos	sistemas	de	recolha	 
de	dados	ou	variáveis	adicionais)	de	modo	a	colmatar	
lacunas	críticas.	Os	Pontos	Focais	Governamentais	do	
Movimento	SUN	já	indicaram	que	existe	a	necessidade	
comum	de	avaliar	em	que	medida	as	estratégias	setoriais	
e	os	programas	de	otimização	da	nutrição	estão	a	produzir	
melhorias	na	nutrição	das	pessoas.	A	União	Europeia	e	os	
parceiros	também	reconhecem	a	necessidade	de	fortalecer	
a	capacidade	nacional	a	par	da	referida	assistência	técnica.	

As	CdP	estarão	sob	a	tutela	dos	governos	nacionais	-	 
e	responderão	perante	estes	-	e	funcionarão	em	estreita	
cooperação	com	os	parceiros	de	desenvolvimento.	 
O	seu	trabalho	contribuirá	para	a	visão	que	Ibrahim	Assane	
Mayaki	da	NEPAD	formula	na	introdução	a	este	documento	
informativo.	Muitos	atores	diferentes	desempenham	um	
papel	na	redução	e	na	erradicação	da	malnutrição	entre	 
as	crianças	do	mundo.	Todos	nós	que	nos	preocupamos	
com	esta	questão	estamos	interessados	em	assegurar	que	
as	suas	ações	tenham	plena	eficácia	e	alcancem	o	maior	
impacto	possível.	
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A apropriação pelos países será novamente 
concretizada... se os países tiverem controlo sobre  
o quadro de monitorização e avaliação que será usado 
para monitorizar os planos nacionais.  
Assim, os doadores, os parceiros de implementação  
e outros atores devem ajudar os países a disporem  
de um quadro de monitorização e avaliação mutuamente 
definido, devendo evitar a existência de quadros  
de monitorização paralelos. Se dispusermos  
de indicadores mutuamente definidos, devemos  
utilizar o mesmo tipo de técnicas para medir  
e monitorizar esses indicadores e metas...

Dr. Kesetebirhan Admasu,  
Ministro da Saúde, Etiópia 

Fevereiro de 2013 

DESEJA MAIS INFORMAÇÕES?
Visite www.scalingupnutrition.org para mais informações sobre  

o Movimento SUN

O Secretariado do Movimento SUN é apoiado pelo Canadá, França, Alemanha, 
Irlanda, Países Baixos, Reino Unido e União Europeia.


