Os ingredientes ausentes:
os responsáveis pelas decisões estão
a fazer o suficiente pela água, o saneamento
e a higiene para acabar com a desnutrição?

Introdução
“Há um perigo que escapou à atenção séria do mundo...
as taxas desmesuradamente elevadas de atrofia infantil
nos países de rendimentos baixos e médios.”
Presidente do Grupo do Banco Mundial, Jim Yong Kim1

Os governos em todo o mundo
comprometeram-se a acabar com a
desnutrição até 2030.
No entanto, os planos e as acções relativos
à nutrição a nível internacional e nacional
vão fracassar se não incluírem todos os
ingredientes para o êxito. A evidência
demonstra que aumentar as intervenções
específicas para a nutrição até 90% de
cobertura em 34 dos países com o maior
problema de desnutrição infantil, só reduz os
atrasos de crescimento em 20%.2
Este relatório destaca por que razão a água,
o saneamento e a higiene (WASH) são
essenciais para nutrição. Através de uma
análise dos planos e das políticas de nutrição
e WASH em 13 países, identificaram-se
as lacunas e os modos de trabalhar. Em
vez de exigir apenas maior integração, a
investigação destaca onde isso já está a ser
bem feito a nível político e onde e como se
devem fazer melhorias.

É necessário usar uma abordagem holística
que aborde tanto as causas básicas como as
subjacentes da desnutrição e que inclua os
sectores do ensino, da saúde, da agricultura e
de WASH. O desenvolvimento de abordagens
sensíveis à nutrição dentro destes sectores
é vital para acabar com a desnutrição. Ao
mesmo tempo, oferece oportunidades únicas
para realizar os objectivos de cada sector.

As intervenções sensíveis à
nutrição a nutrição abordam

as causas imediatas do crescimento e
desenvolvimento subóptimos.

As intervenções sensíveis à
nutrição nutrição abordam os

factores determinantes subjacentes da
desnutrição e incorporam metas e acções
específicas para a nutrição.3

Recomendações para as acções:
• Os governos devem esforçar-se por ter processos
e mecanismos através de ministérios e de diversos
intervenientes a níveis diferentes para motivar um
planeamento e implementação mais coordenados
e integrados.
• As agências da ONU, os doadores, as agências
técnicas e as organizações não-governamentais
internacionais (ONGs) devem procurar investir em
incentivar a integração eficaz de nutrição-WASH
reforçando os processos institucionais, e aumentando
a envergadura e qualidade dos investimentos de
WASH sensíveis à nutrição. A monitorização destes
investimentos deve ser reforçada melhorando os
códigos do Padrão Comum de Produção de Relatórios
(CRS) do Comité de Assistência ao Desenvolvimento
(DAC) da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico em relação às
despesas sensíveis à nutrição.
• Os governos, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) e o movimento Scaling Up Nutrition (SUN)
têm todos de disponibilizar publicamente online
as políticas e os planos nacionais de nutrição e WASH
(por exemplo através da Base de Dados Global sobre
a Implementação da Acção de Nutrição para as
políticas e os planos de nutrição), permitindo melhor
monitorização, investigação e análise, ao mesmo
tempo que se encoraja maior prestação de contas
perante os cidadãos e as organizações da sociedade
civil, e promovendo a aprendizagem construtiva
entre países.
• As instituições internacionais, as ONGs e os
académicos devem colaborar para implementar
investigação que reforce a base de provas para uma
colaboração e integração eficaz da nutrição e de
WASH, e procurar divulgar as lições e as boas práticas.
• Os governos do Brasil, do RU e do Japão, apoiados
pela OMS e a Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação (FAO), têm de garantir
que o processo em progresso Nutrição para o
Crescimento produz acções internacionais e
nacionais de investimento eficaz sensível à
nutrição, com WASH em primeiro plano.

Autor: WaterAid/ Ernest Randriarimalala (imagem da capa), WaterAid/ Behailu Shiferaw (acima)
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O contexto
Há fortes ligações entre a
desnutrição e WASH, calculando-se
que 50% da desnutrição associada
às infecções causadas por falta de
WASH,4 contribuam para 860.000
mortes evitáveis por ano nas
crianças com menos de cinco anos.5
A evidência
As provas a emergir ao longo dos últimos anos
melhoraram a nossa compreensão dos diversos
modos como a falta de WASH tem impacto sobre
a nutrição, incluindo provas de diversos ensaios,6
juntamente com estudos de observação7 e
evidência teórica.8 Identificaram-se pelo
menos três mecanismos biológicos que
ligam WASH à desnutrição:
• ataques repetidos de diarreia
• infecções parasíticas intestinais
• disfunção entérica ambiental (EED)9
Também pode haver diversas outras vias
importantes sociais e económicas associadas
a WASH.
Dois ensaios de controlo aleatórios - o ensaio
SHINE10 e o estudo dos Benefícios de WASH11 estão actualmente em progresso, e prevê-se
que venham a adicionar substancialmente à
base de evidência sobre as ligações entre
nutrição e WASH.

O que é esta análise?
O consórcio Investigação Aplicada sobre
Saneamento e Higiene para a Equidade (SHARE)
e a WaterAid analisaram planos e políticas
nacionais de nutrição em 13 países para verificar
até que ponto WASH está integrado. Para o
complementar, levou-se a cabo uma análise
rápida das políticas e dos planos do sector de
WASH destes países para verificar as referências
aos termos e actividades relacionados com
a nutrição. A análise foi levada a cabo para
compreender e divulgar abordagens diferentes

para coordenar e integrar a nutrição e WASH nas
políticas e planos nacionais.

Modos de trabalhar:
uma abordagem contínua
Provas cada vez maiores das ligações entre
a nutrição e WASH contribuíram para criar
ímpeto para uma melhor coordenação,
colaboração e integração. No entanto, as
definições que os diferentes sectores, indivíduos
e organizações usam para a integração variam
consideravelmente ao longo de um continuum,
que vai desde uma coordenação e colaboração
mínimas, por um lado, até um programa mais
estreitamente integrado e realizado em conjunto
por outro.
No mínimo, esta coordenação poderia envolver
a divulgação da informação, ou a coexistência
ou sobreposição de actividades de nutrição e de
WASH, implementadas na mesma área geográfica
simultaneamente, ou planos de nutrição fazendo
a associação a políticas de WASH, mas com
pouca colaboração entre elas. Na outra ponta do
continuum, um programa integrado significa uma
relação muito mais abrangente e formalizada,
onde os programas de nutrição e de WASH são
realizados em conjunto através de intervenções
coordenadas com os mesmos grupos geográficos
e grupos visados, pessoal partilhado, um único
orçamento, e indicadores harmonizados num
sistema comum de monitorização e avaliação
(M&A).12
Há muitas abordagens diferentes para
trabalhar em conjunto ao longo deste
continuum, e a abordagem mais eficaz irá
depender de diversos factores tais como:
• o contexto específico nacional e local, incluindo
os problemas de nutrição
• os serviços de WASH e a infraestrutura
disponível ou inexistente
• os intervenientes envolvidos
• o nível da vontade política para defender
o financiamento em todo o governo e as
estruturas institucionais

Autores: WaterAid/ Kate Holt

A abordagem escolhida para a colaboração
entre as actividades de nutrição e de WASH ao
longo deste continuum devem ser definidas por
estes factores e influenciadas pelos incentivos
potenciais de trabalhar mais estreitamente em
conjunto. Atendendo a que não há uma solução
única para trabalhar em conjunto, as lições
aprendidas de abordagens diferentes devem ser
cuidadosamente documentadas e divulgadas.13

Coordenação das políticas e
planos nacionais
A nutrição não é um "sector" com um ministério
óbvio responsável pela realização. A nutrição
é uma questão de diversos sectores devido à
própria natureza, exigindo coordenação através
de sectores e ministérios diferentes. Em alguns
casos, esta coordenação é realizada através
de um ministério (por exemplo, o Ministério
da Agricultura ou o Ministério da Saúde) mas
noutros casos a nutrição é liderada pelo

Gabinete do Presidente ou do Primeiro Ministro,
frequentemente através de um comité de
nutrição que consiste de diversos ministérios.
O sector de WASH, apesar de se entender
frequentemente que seja mais claramente
definido com sendo um "sector", na realidade
exige também uma coordenação através de
ministérios e sectores. Em muitos países, diversos
ministérios dividiram a responsabilidade pela
provisão de água, saneamento e higiene.
A realização de serviços de WASH em grande
escala pode ser da responsabilidade de um
ministério, mas exige uma coordenação eficaz
com responsáveis pelo planeamento, saúde
e ensino.
Como tal, o primeiro passo fundamental para
direccionar os intervenientes e os investimentos
para um objectivo partilhado é as políticas e os
planos nacionais estabelecerem a base para
criarem o ambiente propício que permitirá modos
diferentes de colaborar e integrar as abordagens
- o foco de atenção da nossa análise.
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Metodologia
Os países foram seleccionados
para análise com base nos
países de estudo da SHARE e dos
programas nacionais da WaterAid,
para os quais existiam planos de
acção ou estratégias de nutrição
nacionais de diversos sectores subsequentemente mencionados
como "planos" - disponíveis online.

Os 13 países analisados foram:
• Bangladesh
• Ruanda
• Quénia
• Serra Leoa
Libéria
•
• Tanzânia
• Madagáscar
• Timor Leste
• Uganda
• Malawi
• Zâmbia
• Moçambique
• Nepal

Os planos de acção nacionais de diversos sectores foram o foco de atenção principal
da análise devido à especificidade e função para dirigir a implementação nacional.
No entanto, para conseguir uma ideia geral, também se fez uma revisão das políticas
nacionais de nutrição. Os critérios pré-definidos usados para rever os planos e as políticas
encontram-se nas listas das Tabelas 1 e 2 respectivamente.

Tabela 1: Critérios para rever os planos de acção nacionais de nutrição
1. WASH é reconhecido e mencionado
como um factor subjacente e importante
na nutrição? Se assim for, relaciona-se
com a água, o saneamento ou a higiene,
ou todos os três elementos?

6. Até que ponto é que estas
actividades ou intervenções incluem
todos os três elementos de WASH?

2. Todos os três componentes de
WASH são mencionados?

7. Alguns dos indicadores ou
objectivos estão relacionados com
WASH?

3. WASH é incluído como parte de
um objectivo estratégico, objectivo
específico ou principal prioridade?

8. Há um orçamento para as
actividades de WASH?

4. As actividades ou intervenções de
WASH são mencionadas?

9. Os ministérios responsáveis
pela água e o saneamento estão
envolvidos no desenvolvimento do
plano?

5. Se assim for, as funções e
responsabilidades das mesmas estão
definidas claramente?

10. As diferentes estruturas,
mecanismos de coordenação ou
grupos de revisão existentes incluem
representantes dos ministérios
responsáveis pela água e o
saneamento?

Autor: WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Tabela 2: Critérios para revisão
das políticas nacionais de
nutrição
1. Há actualmente uma política nacional
de nutrição que o plano de acção
procure operacionalizar?
2.A política inclui referência a WASH nos
antecedentes ou no contexto?
3. WASH é incluído como objectivo
específico ou área prioritária?
4. WASH é incluído como uma intervenção
no âmbito de um objectivo estratégico?

Para além do mais, levou-se a cabo uma
pesquisa das palavras-chave da nutrição
(Tabela 3) nos planos e políticas nacionais
de WASH dos 13 países para permitir
uma avaliação básica de se estes planos
incluem considerações sobre a nutrição.

Tabela 3: Análise das políticas
e planos nacionais de WASH
Pesquisa de palavras-chave
• agricultura
• anemia
• amamentação (ou
alimentação)
• alimentos
• deficiência de
micro(nutrientes)

• nutrição (que
também inclui
"desnutrição" e
"subnutrição”)
• atrofia (atrasos de
crescimento)
• peso baixo
• desgaste
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Principais resultados
Políticas de nutrição
A análise das políticas nacionais de nutrição
descobriu que se reconhece vivamente que
a falta de WASH é uma causa subjacente da
desnutrição em 11 dos 13 países analisados
(não se encontraram políticas para Moçambique
e a Tanzânia). Em geral, dava-se ênfase à
necessidade de coordenar e trabalhar em
diversos sectores. Algumas políticas destacaram
objectivos específicos de WASH, enquanto outras
falavam mais geralmente sobre os sectores
sensíveis à nutrição como um todo. A maioria
das políticas relacionavam-se directamente com
os planos de acção, que eram descritos como
a "operacionalização" ou "implementação" da
política (Bangladesh, Quénia, Libéria, Madagáscar,
Malawi, Nepal, Ruanda, Serra Leoa e Zâmbia).

Planos de nutrição
Como no caso das políticas, todos os 13
planos de acção incluíam o reconhecimento
da importância de WASH para a nutrição,
referindo-se muitos à Estrutura Conceptual
de Desnutrição da UNICEF elaborada em
1990.14 No entanto, até que ponto WASH está
incluído nos planos, em termos de objectivos
específicos, alvos, intervenções e indicadores,
varia significativamente de país para país. O mapa
e anexo que se seguem resumem os principais
resultados para cada país.
Em particular, há diferenças essenciais sobre
como as intervenções de WASH são definidas
e como lhes é atribuída prioridade nos
países, havendo muito poucos planos que
reconheçam a função tanto infraestrutural como
comportamental - aspectos da mudança de
WASH. As intervenções de WASH especialmente
importantes para os resultados nutricionais,
incluindo a higiene alimentar e as que abordam
os comportamentos relacionados com as
crianças e os factores de risco tais como a
eliminação segura de fezes infantis, também
estão em grande parte ausentes da maioria dos
planos, com a excepção do Nepal, do Ruanda,
da Serra Leoa, de Timor Leste e da Zâmbia.

Há diferenças gritantes entre os níveis de
prioridade atribuídos a WASH. Somente quatro
países (Madagáscar, o Nepal, Timor Leste e a
Zâmbia) especificam um objectivo relacionado
com WASH. Em comparação, outros planos
(o Quénia, a Libéria e a Tanzânia) delineiam a
inclusão limitada de actividades de WASH, sem
um objectivo claro, actividades mal definidas, e
poucos detalhes sobre os indicadores, alvos e
quem é responsável pela realização.
Geralmente, os planos analisados não incluíam
um orçamento detalhado para as actividades
no mesmo documento, limitando a capacidade
de capturar o orçamento para as actividades
de WASH. Apesar de alguns planos incluírem
orçamento, este estava dividido a nível de
objectivos ou áreas prioritárias mas não de
actividade. Uma análise detalhada dos custos
viria complementar esta análise, mas não foi
possível ´realizá-la no âmbito desta investigação.

Há diferenças gritantes entre os níveis
de prioridade atribuídos a WASH.
Apesar das diferenças entre países, em geral os
planos indicaram que há planos institucionais
fortes a nível nacional para facilitar a colaboração
sobre a nutrição entre sectores e entre ministérios
(por exemplo, orientação interministerial
ou comités técnicos), sendo os ministérios
responsáveis por WASH reconhecidos como
representantes importantes. Diversos países
(Moçambique, o Nepal, o Ruanda e Timor Leste)
também incluíram uma menção específica
dos planos institucionais a nível provincial e/
ou distrital para encorajar a coordenação entre
sectores a níveis mais baixos do governo. Há
também exemplos de comités de coordenação
da nutrição sob a liderança do Gabinete do
Presidente ou do Primeiro Ministro (Timor Leste e
Uganda), ou um determinado ministério, tal como
o Ministério da Agricultura (Libéria).
Em geral, com base neste conjunto limitado de
critérios pré-definidos, o Nepal e Timor Leste têm

os planos mais fortes em termos de integração
de WASH nos planos de nutrição.
Os mecanismos existentes para garantir uma
coordenação estreita entre ministérios incluem
comités interministeriais em ambos os países,
um memorandum de entendimento (MoU)
entre os parceiros de implementação (Timor
Leste), e o envolvimento activo do ministério de
WASH no desenvolvimento do plano (Nepal).
Ambos os países citam taxas de WASH como
um de diversos critérios que serão usados
para determinar que distritos devem lançar e
aumentar a implementação do plano de nutrição.

Políticas e planos de WASH
Nem sempre foi possível encontrar as políticas
e os planos de WASH mais actualizados online,
e variavam consideravelmente em termos do
tipo, foco de atenção e ministério responsável
através dos 13 países. Falando em linhas
gerais, a maioria não reconhecia a nutrição ou
fazia referência à importância de WASH para
combater a desnutrição. As menções à nutrição
estavam quase totalmente ausentes dos planos
e das políticas analisadas de Madagáscar,
Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. Em outros
países, havia diferenças claras entre as políticas
de provisão de água e as que se relacionavam
com o saneamento e a higiene (frequentemente
produzidas por diferentes ministérios do
governo), não fazendo os planos de água
associação alguma à nutrição e concentrandose principalmente na importância da água para
a agricultura e a produção de alimentos. Por
outro lado, os planos de saneamento e higiene,
frequentemente sob o Ministério da Saúde,
tendiam a fazer uma ligação mais clara entre a
saúde humana e a nutrição.
Dos países analisados, a Libéria é notável por
ter reconhecido mais rigorosamente a função
de WASH para melhorar a nutrição e a saúde.
O plano delineia diversas oportunidades para
incorporar WASH nos programas e campanhas
nacionais de saúde e nutrição, que identifica
como uma prioridade fundamental.
Autor: WaterAid/ GMB Akash/ Panos
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Nepal

Planos nacionais de nutrição

Quénia

A água, o saneamento e a higiene estão bem integrados?
Saneamento Atrofia

46 %
Saneamento Atrofia

30 %

37 %

Água

92 %

Bangladesh

Água

26 %

63 %

Libéria
Uganda

Serra Leoa
Saneamento Atrofia

17 %

13 %

32 %

36 %

87 %

76 %

19 %

Água

38 %

61 %

Água

Água

Saneamento Atrofia
Saneamento Atrofia

Saneamento Atrofia

34 %

Água

79 %

63 %

Tanzânia

Timor Leste

Ruanda
Saneamento Atrofia

16 %
Saneamento Atrofia

62 %

38 %

35 %

Água

Saneamento Atrofia

56 %

41 %

52 %

Água

72 %

Água

Chave
WASH nas análises
de contexto

76 %

Zâmbia

Todos os três
componentes de
WASH incluídos

Madagáscar

Objectivo de
WASH incluído
Saneamento Atrofia

44 %

40 %

Actividades de
WASH incluídas

Água

65 %

Saneamento Atrofia

12 %

Malawi

49 %

Água

Funções e
responsabilidades
de WASH definidas

52 %

Intervenções de
WASH abrangentes

Saneamento Atrofia

41 %

42 %

Água

Moçambique

Estatística
% da população com saneamento "melhorado"

Objectivos e indicadores
de WASH incluídos

% de crianças com menos de cinco anos atrofiadas

90 %

% da população com água "melhorada"

Saneamento Atrofia

21 %

43 %

Água

Orçamento para
actividades de WASH

Classificação do desempenho

Ministério de WASH
envolvido no planeamento

Bem
integrados

Estruturas, mecanismos
de coordenação e/ou
grupos de revisão incluem
Ministério de WASH

51 %
Parcial

Deve
melhorar

Desconhecido

Fonte % atrofia: Base global de dados sobre crescimento e desnutrição infantis, estimativas conjuntas de desnutrição infantil - níveis e tendências (edição de 2015), UNICEF-OMS-Grupo do Banco Mundial.
Definição de atrofia: Moderada e severa: percentagem de crianças com idades dos 0 aos 59 meses que se encontram abaixo de menos dois desvios padrão da altura média para a idade dos Padrões de
Crescimento Infantil da OMS. Fonte % água e saneamento: WASHWatch (visto a 15/04/16), que usa o Programa Conjunto de Monitorização da OMS/UNICEF para a Provisão de Água e Saneamento - dados de 2015.
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Das palavras à acção:
avançar com a agenda da integração

Tabela 4: Princípios e abordagens para a colaboração entre a nutrição e WASH
Uma abordagem de diversos sectores para
melhorar a nutrição não é um conceito novo,
tendo sido de interesse para a comunidade
da nutrição desde os anos 70. A elaboração
da Estrutura Conceptual da UNICEF sobre
Desnutrição, de 1990, foi particularmente
importante por ter reconhecido a função do
meio ambiente, incluindo a falta de WASH,
como uma causa subjacente da subnutrição.15
Apesar disso, a experiência ao longo das
décadas para coordenar diferentes ministérios,
frequentemente na ausência de apoio político
de alto nível e direcção para a nutrição, impediu
a implementação de esforços de diversos
sectores. Interesse renovado e iniciativas
novas, particularmente o movimento Scaling
Up Nutrition (SUN), o processo Nutrition for
Growth (N4G) (Nutrição para o Crescimento),
e o Global Nutrition Report, (Relatório Global
sobre a Nutrição) ajudaram a dar perfil político
à nutrição. Consequentemente, muitos países
foram bem sucedidos no desenvolvimento de
planos de acção nacionais e intersectoriais sobre
a nutrição, com uma direcção clara para os
sectores relevantes, permitindo o envolvimento e
uniformização eficazes de todos os intervenientes.
Apesar de se ter dirigido muita atenção e
esforço ao desenvolvimento destes planos de
acção intersectoriais, ainda há muito trabalho
a fazer para definir e integrar claramente

WASH, incluindo orientação sobre como uma
abordagem intersectorial pode ser posta em
prática. Compreende-se ainda menos como
a nutrição pode ser integrada nas políticas e
nos planos de WASH, de modo a garantir que
se implementa uma abordagem totalmente
coordenada. A análise dos planos e das políticas
nacionais de nutrição e de WASH proporciona
conhecimentos importantes sobre os diferentes
processos políticos existentes para facilitar a
coordenação e a integração. Estas lições podem
produzir informação para o desenvolvimento
de planos novos, muitos dos quais estão
actualmente a ser preparados.

O que significa isso para
a nutrição e WASH?
Não há um plano único sobre como WASH
deve ser incluído nos planos de nutrição, nem
como os programas de WASH podem tornarse mais sensíveis à nutrição, uma vez que isso
irá depender grandemente do contexto. No
entanto, nos países com uma carga elevada
de desnutrição crónica, ter em consideração
alguns dos princípios e abordagens principais
em relação à nutrição sensível a WASH, e WASH
sensível à nutrição pode ajudar a dar impulso ao
progresso. Estes princípios são explorados
na Tabela 4.

Nutrição sensível a WASH
Os planos de acção intersectoriais
para a nutrição, por natureza, exigem
coordenação com diversos sectores.
Destacar a sensibilidade dos planos
para com WASH inclui uma série de
abordagens:
• Incluir objectivos, actividades, alvos e
indicadores específicos relacionados
com WASH.
• Dar prioridade a diversos componentes de
WASH incluindo infraestruturas de qualidade
e aceitação dos serviços através da criação de
procura e mudança de comportamento.16
• Integrar mudanças de comportamento de
higiene nas integrações específicas para
a nutrição.
• Combinar as intervenções das mudanças de
comportamento para destacar a cobertura
e a eficácia através do uso de diversos
canais de provisão, ao mesmo tempo que
se reúnem conhecimentos e recursos.
Métodos inovadores para as mudanças de
comportamento, tal como a abordagem
"Evo-Eco" que incorpora conhecimentos da
motivação humana, hábitos e repugnância,
devem ser explorados para se conseguir
compreender melhor se a nutrição e os
comportamentos de higiene têm motivações
semelhantes.17,18

Existem incentivos fortes para os planos e as
políticas de nutrição incluírem componentes de
WASH; no entanto, os incentivos para o sector de
WASH sensibilizar os programas para a nutrição
nem sempre são claros, especialmente quando
esses programas podem ser mais difíceis de
planear, mais caros de implementar e exigirem
competências e indicadores adicionais. Por
outras palavras, ao contrário dos responsáveis
pela nutrição, o sector de WASH não depende
de acções de nutrição para realizar os objectivos
Autor: WaterAid/ Ernest Randriarimalala

WASH sensível à nutrição
Planear as intervenções de WASH
através do ponto de vista da nutrição
pode encorajar mais inovação, alcance e
envergadura através de:
• Inclusão de objectivos específicos para a
nutrição e focar a atenção dos resultados de
nutrição nos planos, por isso os programas de
WASH podem ser planeados para maximizar
o impacto sobre a nutrição.
• Direccionar as intervenções às populações,
grupos etários ou áreas geográficas
vulneráveis em termos de nutrição,
oferecendo oportunidades únicas para
motivar o progresso dos objectivos de
WASH, não só em termos de realização de
equidade e o cumprimento dos direitos
humanos universais,19 mas também através
do potencial para proporcionar programas de
melhor qualidade e mais abrangentes.
•U
 tilização dos programas de WASH como
plataforma de provisão para intervenções
específicas à nutrição (tal como promover
a amamentação exclusiva em programas
de higiene).
•A
 umento da atenção proporcionada às
crianças ao visar os comportamentos
relacionados com as crianças e os factores de
risco, tal como a eliminação segura de fezes
infantis, higiene alimentar complementar e
higiene das mãos das crianças.20.21
principais. Tendo dito isso, tanto os responsáveis
pelas decisões de nutrição como de WASH
partilham uma visão comum e o objectivo de
melhorar a saúde, e a evidência demonstra que
os objectivos da saúde pública têm sido uma
motivação importante para os investimentos
em WASH, particularmente no saneamento, ao
longo das décadas.22 O trabalho em conjunto
também pode aproveitar os investimentos entre
os dois sectores para maximizar o impacto sobre
a saúde e melhorar a rentabilidade.
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Das palavras à acção:
avançar com a agenda da integração (continuação)

Coordenação e colaboração através do ciclo de políticas
As diferenças inerentes nos objectivos, resultados
do interesse, e pessoas envolvidas na provisão
dos programas de nutrição e WASH apresentam
diversas dificuldades ao trabalho em conjunto. É
por esta razão que a colaboração e a integração
devem ser vistos ao longo de um continuum.23
Para que os intervenientes de nutrição e WASH
trabalhem juntos ao longo de qualquer ponto
deste continuum, é necessário que haja um
ambiente propício, incluindo estruturas e
processos políticos robustos.

Monitorização
e avaliação

Implementação

1

Os resultados desta análise, juntamente com a
evidência existente e as lições aprendidas até
à data, proporcionam conhecimentos sobre os
diferentes modos de trabalhar para destacar a
coordenação e a colaboração entre a nutrição
e WASH através de diferentes fases do ciclo
das políticas, exploradas aqui, com exemplos
tirados de alguns dos 13 países analisados, e
suplementados por outra evidência e experiência.

5

Contexto político e
análise da situação

1

Advocacia
e
evidência

4

2

Definição e
planeamento
da agenda

3
Atribuição de prioridades

A função da advocacia
e da evidência
• É necessário que haja evidência
e advocacia globais e nacionais
para produzir informação e
reforçar o design, provisão
e avaliação de políticas e
programas intersectoriais.

• A nível global, plataformas
tais como o movimento
SUN e a parceria
Saneamento e Água para
Todos (SWA) têm um papel
a desempenhar para criar
apoio político de alto nível
para a colaboração.

• As plataformas a nível
nacional podem encorajar a
colaboração e a coordenação;
por exemplo, ao garantir uma
representanção de WASH nas
plataformas nacionais do SUN,
e incluindo os intervenientes
de nutrição nas plataformas e
revisões do sector de WASH

 anorama político e
P
análise da situação

• O desenvolvimento de um plano de acção
intersectorial é específico ao contexto e
exige uma análise da situação, incorporando
revisões de sectores diferentes .
• No Nepal, levou-se a cabo uma análise
do sector de água e de saneamento para
produzir informação para o plano de acção
sobre a nutrição e identificar áreas específicas
de intervenção e lacunas.
• A evidência e informação locais são
particularmente importantes para garantir que
as estratégias elaboradas são relevantes para
o contexto específico.

2

Definição e planeamento da agenda

• O envolvimento dos ministérios relevantes
nas fases iniciais do planeamento ajudam a
criar responsabilidade por cada sector.
• Os mecanismos institucionais de
nutrição e coordenação, incluindo o
apoio governamental de alto nível sob
a liderança do Presidente ou Primeiro
Ministro, juntamente com as estruturas de
coordenação verticais em todo o governo,
foram anteriormente reconhecidos como
sendo um motivador importante para as
abordagens intersectoriais bem sucedidas.24,25
• Em Timor Leste, os ministérios responsáveis
por WASH são incluídos nos comités
nacionais e distritais, e assinaram um MoU
para reafirmar o respectivo compromisso em
implementar a estratégia e atribuir recursos
adicionais dos respectivos orçamentos
sectoriais para a nutrição.

3

Atribuição de prioridades

• Inclusão de um objectivo de alto nível de
WASH e nutrição nos respectivos planos vai
exigir actividades chave, indicadores, alvos e
orçamento com o fim de realizar o objectivo.
• O planeamento e a implementação exigem
uma coordenação estreita com os ministérios
responsáveis pela provisão de serviços de
WASH, garantindo que estes objectivos e
actividades estão em conformidade com os
próprios planos e orçamentos do sector.
• Garantir que a nutrição se aplica aos
mandados do sector de WASH exige os
incentivos correctos a níveis diferentes.
• No Nepal, usaram-se dados de cobertura de
saneamento para determinar em que distritos
aumentar o plano de nutrição.

4

Implementação
• A higiene oferece oportunidades
prometedoras para ser integrada na nutrição
e WASH. No Ruanda, as latrinas higiénicas,
a lavagem de mãos e a higiene alimentar
foram as intervenções de WASH que tiveram
prioridade.
• A utilização de diversos canais de
abastecimento poderiam proporcionar
plataformas úteis para uniformizar as
estratégias de mudança de comportamento.

5

Monitorização e avaliação
• A recolha e utilização de dados é fundamental
para a coordenação. A definição de objectivos
específicos das comunidades exige que
os dados sejam desagregados a níveis
diferentes, e se tornem acessíveis para serem
usados por ministérios diferentes.
• É necessário mais trabalho para identificar
melhor os indicadores mais apropriados para
medir o impacto de WASH nos resultados de
nutrição, para além da prevalência da diarreia.
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Recomendações
Há evidência suficiente que
associa a falta de WASH à
desnutrição para garantir maior
coordenação, uniformização
e integração dos planos e
programas de nutrição e WASH.
Conseguir isto à escala, e de
modo sustentável, exige liderança
política de alto nível, combinada
com estruturas e processos
políticos nacionais para motivar
as prioridades e coordenar os
ministérios.
Apesar de as políticas e os planos
por si só não levarem a melhorias
automáticas na provisão dos
programas, a integração eficaz
nas políticas e planos nacionais
é uma parte fundamental dos
mecanismos institucionais que
irão motivar e monitorizar a
provisão e também dar vantagem
às reformas progressivas
fundamentais para conseguir os
objectivos de nutrição e de WASH.
Todos os intervenientes tiveram
papéis importantes a desempenhar
para assegurar que as acções e os
investimentos vão realizar as ambições
da Agenda de 2030. Recomenda-se que:
• Os governos se esforcem por ter processos
e mecanismos interministeriais e de diversos
intervenientes a níveis diferentes para motivar
um planeamento e implementação mais
coordenados e integrados.

• As agências da ONU, os doadores, as
agências técnicas e as organizações
não-governamentais internacionais
(ONGs) procuram investir em e incentivar
a integração eficaz de nutrição-WASH
reforçando os processos institucionais, e
aumentando a envergadura e a qualidade dos
investimentos de WASH sensíveis à nutrição. A
monitorização destes investimentos deve ser
reforçada melhorando os códigos do Padrão
Comum de Produção de Relatórios (CRS) do
Comité de Assistência ao Desenvolvimento
(DAC) da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico para as despesas
sensíveis à nutrição.
• Os governos, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) e o movimento Scaling Up
Nutrition (SUN) têm todos de disponibilizar
publicamente online as políticas e os planos
nacionais de nutrição e WASH (por exemplo
através da Base de Dados Global sobre a
Implementação da Acção de Nutrição para
as políticas e planos de nutrição), permitindo
melhor monitorização, investigação e análise,
ao mesmo tempo que se encoraja maior
prestação de contas perante os cidadãos e as
organizações da sociedade civil, e promovendo
a aprendizagem construtiva entre países.
• As instituições internacionais, as ONGs
e os académicos devem colaborar para
implementar investigação que reforce a base
de provas para uma colaboração e integração
eficazes da nutrição e WASH, e procurar divulgar
as lições e as boas práticas.
• Os governos do Brasil, do RU e do Japão,
apoiados pela OMS e a Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação
(FAO) asseguram que o processo em progresso
Nutrição para o Crescimento leva a acções
internacionais e nacionais sobre investimentos
eficazes sensíveis à nutrição, com WASH na
vanguarda.

Autor: WaterAid/ Dieter Telemans
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Resumo de análises dos
planos de WASH

Resumo de análises
dos planos de nutrição

Resumo de análises dos
planos de WASH

Política Nacional Alimentar
Plano de Acção (2008-15)

Plano de Desenvolvimento do
Sector (2011/12-25) Sector
da Água e do Saneamento

Segurança Alimentar Nacional e
Estratégia de Nutrição (2008)

Plano Estratégico de Água,
Saneamento e Higiene
(2011-2017)

O plano inclui 26 áreas estratégicas de intervenção, das quais
uma se concentra na água e no saneamento, concentrandose as acções principalmente nas melhorias infraestruturais e
reforçando a capacidade do governo local. O plano não reconhece
adequadamente a importância dos aspectos das mudanças
de comportamento, sem acções, objectivos ou indicadores
concentrados na higiene pessoal ou alimentar. Há um alvo sobre
instalações de água e saneamento disponíveis e acessíveis para
toda a gente até 2010, com diversos indicadores de contribuição
e resultados, mas isso não é realista nem específico. O mecanismo
para a coordenação interministerial é através do Grupo de Trabalho
da Política Alimentar que inclui 13 membros de todo o governo
com representação do sector de WASH através do Ministério do
Governo Local, Desenvolvimento Rural e Cooperação. No entanto,
isto acontece a nível nacional, sem indicação de como as acções
serão coordenadas aos níveis mais baixos do governo.

O plano faz referência às ligações
entre WASH e desnutrição,
referindo-se especificamente ao
"Diagrama F". O plano também
assinala a vulnerabilidade
particular de certas populações
à desnutrição associada a WASH.
No entanto, a atenção dada
à água é mais em relação à
agricultura e ao potencial impacto
das mudanças climáticas sobre a
provisão de água.

WASH é incluído em duas estratégias no âmbito da prioridade
política relativa à prevenção e gestão de doenças infecciosas. No
entanto, a estratégia não tem detalhes sobre a implementação
relacionados com WASH, e não tem objectivos, indicadores
ou orçamento incluídos. Os mecanismos para coordenar a
participação intersectorial encontram-se sob a liderança do
Ministério da Agricultura, e incluem o Ministério das Obras
Públicas, responsável pela água e o saneamento.

Quénia

Plano Nacional de Acção para Nutrição
(2012-17)

O plano é muito específico para a nutrição apesar de se
reconhecer que a falta de abordagens intersectoriais relativas
à nutrição impediu os esforços para reduzir a desnutrição até à
data. O plano tem 11 objectivos estratégicos dos quais dez se
concentram em áreas de acção específicas para a nutrição, e
uma em reforçar a coordenação e as parcerias, em que WASH
é reconhecido como um sector importante. WASH está em
grande parte ausente do plano, com a excepção da promoção
da higiene, incluída como parte de melhorar as práticas de
alimentação infantil, no âmbito do Objectivo Estratégico 2
"Melhorar o estatuto de nutrição das crianças com menos de
cinco anos". No entanto, não há objectivos, indicadores ou
responsabilidades atribuídas para as actividades de promoção
da higiene. A actividade tem um orçamento de KSH 125 milhões,
que representa 0,18% do orçamento total do plano. Não é
claro que mecanismos de coordenação existem para facilitar o
trabalho intersectorial.

Libéria

Resumo de análises
dos planos de nutrição

Política Nacional Ambiental
de Saneamento e Higiene
(2007); Estratégia dos
Serviços Nacionais de
Água (2007-15) e Plano de
Implementação (2007)
A política do Ministério da
Saúde reconhece claramente a
desnutrição e particularmente a
anemia como uma questão de
saúde importante relacionada
com a falta de segurança
alimentar associada à higiene e
ao saneamento. Por outro lado,
a estratégia e implementação do
Ministério da Água e da Irrigação
não faz associação alguma com a
nutrição.

Plano Nacional de Acção
Para a Nutrição 2012-15

Madagáscar

Bangladesh

Anexo: Resumo dos resultados dos planos de nutrição e WASH

O plano inclui um objectivo sobre o aumento do acesso a WASH
seguro com actividades e indicadores específicos. Concentramse na promoção da água segura e na utilização de latrinas,
advocacia e comunicação sobre a mudança de comportamento,
com uma gama vasta de indicadores. Não há actividades sobre
a melhoria das infra-estruturas, abordando portanto somente
a questão do "uso" e não do "acesso". Em geral, o plano é
relativamente generalizado, com actividades, monitorização e
avaliação, responsabilidades e atribuição de orçamento não
claramente definidos ou específicos.

O plano demonstra um
reconhecimento forte da
função de WASH em melhorar
a desnutrição e a saúde. Como
resultado, as oportunidades para
incorporar WASH nos programas
nacionais existentes de saúde
e nutrição, e as campanhas que
visam as mulheres e as crianças
foram identificados como uma
prioridade importante; por
exemplo, incluindo a promoção
da higiene e do saneamento nos
dias da imunização, distribuição
de vitamina A e sessões de
desparasitação.

Plano e Estratégia Nacional
de WASH (2013-18)
Não há menção de termos
fundamentais de nutrição seja no
plano ou na estratégia.
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Resumo de análises
dos planos de nutrição

Resumo de análises dos
planos de WASH

Resumo de análises
dos planos de nutrição

Resumo de análises dos
planos de WASH

Plano Nacional
de Acção para
a Nutrição (2013-18)*

Plano de Investimento do
Sector da Água (2012);
Política Nacional de Água
(2005); Política Nacional de
Saneamento (2006)

Plano de Nutrição Intersectores para Acelerar a Redução
da Subnutrição Materna e Infantil no Nepal (2013-17)
(>2013)

Plano Mestre do Governo para
o Saneamento e a Higiene
(2011); Plano Nacional de
Água (data desconhecida)

O plano integra exaustivamente muitos aspectos de WASH
importantes para a nutrição, incluindo mudanças de
comportamento de higiene, eliminação segura de fezes infantis
e higiene alimentar. Levou-se a cabo uma revisão do sector
de água e de saneamento para produzir informação para o
plano e identificar áreas de intervenção. WASH forma uma
das oito prioridades do plano, com uma estrutura dedicada
delineando indicadores, actividades e orçamento. O Ministério do
Desenvolvimento Urbano foi consultado para o desenvolvimento
do plano e é especificado como principal parceiro para prover os
componentes de WASH. A estratégia de redimensionamento irá
seleccionar distritos com base em diversos critérios dos quais faz
parte a cobertura de saneamento.

Apesar de se fazer referência
limitada a WASH, o Plano Mestre
de Saneamento e Higiene do
Governo destaca a ligação
entre a higiene e a segurança
alimentar, e tem como objectivo
promover os comportamentos
de higiene alimentar como parte
de uma estratégia para ser livre
de defecação ao ar livre. Em
contraste, o Plano Nacional de
Água não faz referência alguma à
nutrição, mas dá grande ênfase ao
papel da água para a segurança
alimentar e a irrigação para a
agricultura.

O plano* delineia a importância de um ambiente propício e
do trabalho entre sectores, conforme é evidente na prioridade
três de sete que se concentra em integrar a nutrição em outros
sectores. WASH é destacado como sendo necessário para
uma intervenção sensível à nutrição, com diversas actividades
delineadas no âmbito do objectivo um sobre evitar e controlar
os problemas nutricionais mais comuns. Estes são variados e
extensos, indo desde a integração da promoção da higiene
nos dias de saúde infantil, WASH nas escolas e formação de
funcionários de saúde, juntamente com advocacia da nutrição
a ser incluída nos planos do sector de WASH. No entanto, estas
actividades são gerais e não têm detalhes sobre os objectivos,
indicadores, custos e responsabilidades.
*Uma versão de 2013 mas presume-se que seja a versão em
utilização uma vez que não se identificaram outras versões.

O plano faz uma referência
significativa à associação
entre a água e a desnutrição,
mas somente no anexo. A
Política Nacional de Água não
faz associação à nutrição e
concentra-se somente na água
em relação à segurança alimentar
e à agricultura. A Política Nacional
de Saneamento faz ligações
fortes à nutrição em termos de
higiene manual e preparação de
alimentos, incluindo encorajar
a lavagem de mãos com sabão
(HWWS) como estratégia.

Nepal

Malawi

Anexo (continuação)

Plano de Acção Intersectores para a Redução da
Subnutrição Crónica (2011-15) (>2020)

Política Nacional de Água
(2007)

O plano dá forte ênfase à colaboração intersectores, com um
entendimento relativamente abrangente das diferentes vias
através das quais a nutrição e WASH se associam, incluindo as
doenças infecciosas e a falta de higiene alimentar. As actividades
de WASH delineadas incluem tanto a infra-estrutura como
os componentes de mudanças de comportamento, tal como
melhorar a higiene alimentar e o armazenamento de alimentos,
promoção do saneamento e da higiene, e mobilização da
comunidade para a construção de latrinas.

Não há menção de termos
fundamentais de nutrição seja no
plano ou na estratégia.

Ruanda

Moçambique

Plano Estratégico Nacional para os
Alimentos e a Nutrição (2013-18)
Incluiu-se uma secção de WASH na análise situacional do plano,
que delineia exaustivamente os componentes chave de WASH,
incluindo a água, o saneamento e a higiene alimentar e da mãos.
O plano dá prioridade à higiene com base numa síntese da
evidência do impacto sobre a diarreia, reconhecendo vivamente
a importância de lidar com a higiene nas crianças durante os
primeiros dois anos de vida quando não podem usar uma latrina
e têm de depender de outras pessoas para cuidar da higiene. Há
quatro indicadores de WASH em duas direcções estratégicas. No
entanto, não têm objectivos apesar de outros indicadores terem
objectivos e linhas de base.
Apesar de os peritos de WASH terem sido consultados para
o desenvolvimento do plano, não houve representantes do
Departamento de Saúde Ambiental no Ministério da Saúde nem
do Ministério da Infraestrutura, os dois ministérios responsáveis
por WASH. Os mecanismos de coordenação a diferentes níveis do
governo incluem representação de WASH.

Política e Estratégia Nacionais
para a Provisão de Serviços
de Água e Saneamento (2010)
A higiene alimentar é reconhecida
como parte da definição de
saneamento, mas não há
menção de nutrição ou termos
relacionados na política ou
estratégia.
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Resumo de análises dos
planos de WASH

Plano de Implementação da Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutrição (2012-16)

Política Nacional de
Saneamento e Água (2010)

Três estratégias relacionadas com WASH são incluídas no
âmbito do objectivo quatro do plano sobre prevenção de
doenças: melhorar o acesso, tratamento e armazenamento de
água; melhorar a higiene do agregado familiar e as práticas de
saneamento; e melhorar a segurança alimentar e as práticas
de higiene. Os componentes de higiene alimentar visam
principalmente os produtores em vez de se concentrarem nos
consumidores e nos agregados familiares. Todas as três áreas
de intervenção incluem a prevalência de diarreia nas crianças
com menos de cinco anos como indicador, o que destaca que a
ligação entre WASH e a nutrição é principalmente vista através do
ponto de vista da diarreia, ignorando outras vias importantes. O
plano foi custeado, mas só inclui o orçamento para os principais
oito objectivos neste plano sem análise por actividade ou
intervenção.

A política destaca a ligação entre
os comportamentos de higiene
e a preparação de alimentos,
mas de outro modo a nutrição
está totalmente ausente, com
referências somente à segurança
alimentar e à agricultura.

Tanzânia

Estratégia Nacional de Nutrição
(2011/12-15/16)

A estratégia não é um plano de acção uma vez que não inclui
actividades e intervenções específicas, com indicadores,
objectivos e orçamento apropriados. Há forte referência à
natureza intersectorial da desnutrição em toda a estratégia,
incluindo a importância de WASH. No entanto, dá-se ênfase a
uma maior coordenação entre os sectores e à integração da
nutrição em outros planos e políticas sectoriais ao mesmo tempo
que não são duplicados nesta estratégia. É pouco claro se os
representantes de WASH estão incluídos no Comité Nacional
de Orientação de Alto Nível sobre a Nutrição, ou se foram
consultados no processo de desenvolvimento da estratégia.

Timor Leste

Resumo de análises
dos planos de nutrição

Política Nacional de
Água, Ministério para o
Desenvolvimento da Água
e Gado (2002); Estratégia
Nacional de Desenvolvimento
do Sector da Água, Ministério
da Água e Irrigação (2006-15)
Não se fez ligação à nutrição
seja no plano ou na estratégia,
mas a água é vista como sendo
crucial para a segurança alimentar
e a agricultura, e analisam-se
questões tais como a seca e a
atribuição de prioridades das
utilizações de água.

Resumo de análises
dos planos de nutrição

Resumo de análises dos
planos de WASH

Estratégia Nacional de
Nutrição (NNS) (2014-19)

Política Nacional para a
Provisão Pública de Água
(2016 – versão inicial);
Política Nacional de
Saneamento Básico (2012)

A estratégia reconhece tanto a contribuição de intervenções
específicas para a nutrição como sensíveis à nutrição. WASH é
incluído como uma das seis prioridades do plano, concentrandose tanto nas melhorias infraestruturais como nas mudanças de
comportamento relacionados com a higiene pessoal e alimentar.
São monitorizadas por três indicadores com linhas de base e
objectivos: acesso a água potável melhorada; acesso a uma
latrina melhorada; e as mães lavarem as mãos com sabão antes
de alimentarem os filhos. Há planos institucionais para garantir
o trabalho intersectorial, incluindo um comité interministerial
de nutrição com base no Gabinete do Primeiro Ministro. Além
do mais, os ministérios envolvidos em implementar a estratégia
assinaram um MoU e estão para atribuir recursos adicionais dos
respectivos orçamentos sectoriais para a nutrição.

Plano Nacional de Acção para a Nutrição
(2011-16)

Uganda

Serra Leoa

Anexo (continuação)

O plano reconhece fortemente a contribuição da falta de WASH
para a subnutrição através do impacto sobre o peso da doença.
A análise das lacunas destaca que há falta de liderança e de
coordenação para a nutrição através de todos os sectores e
a nutrição não é adequadamente integrada nos programas
existentes dos sectores. As intervenções de WASH são incluídas
no âmbito de um objectivo para melhorar a nutrição materna
e infantil, que inclui a promoção do manuseamento adequado
dos alimentos, higiene e saneamento através de melhoria de
conhecimentos, utilização de água segura, e práticas de lavagem
de mãos a nível de agregado familiar. Os representantes de
WASH não estavam incluídos no comité técnico de nutrição
responsável pela elaboração da estratégia.

A política da água não faz referência
alguma à nutrição, apesar de tomar
em consideração a importância
da água para a saúde e de
destacar a importância do papel
das mulheres para assegurar a
saúde da família. A política de
saneamento associa fortemente
o saneamento à desnutrição, e
inclui estratégias importantes obter
resultados relacionados com a
nutrição tal como lavar as mãos em
alturas críticas, incluindo antes de
comer e de alimentar uma criança,
assim como antes de eliminar
as excreções das crianças e dos
animais.
Ministério da Água e do
Ambiente - Manual de
Implementação Distrital
(2013); Plano de Investimento
Estratégico do Sector para
o Sector da Água e do
Saneamento no Uganda,
Ministério da Água e do
Ambiente (2009)
O manual e o plano fazem uma
referência breve à segurança
alimentar e à higiene alimentar,
mas de outro modo só se
concentram na água para
a agricultura e a segurança
alimentar.
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Os planos nacionais abrangentes de nutrição
são um primeiro passo importante para se
acabar com a desnutrição até 2030.
Para terem êxito, estes planos devem
abordar directamente as causas subjacentes
da desnutrição. A água, o saneamento e a
higiene são três dos ingredientes essenciais
para o êxito.
Os planos integrados devem ser apoiados por
financiamento suficiente, uma coordenação
eficaz, monitorização oportuna dos
resultados, e instituições fortes.
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