
Faça comprometimentos INTELIGENTES 
para combater Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, Sobrepeso e Obesidade

As DCNTs, o sobrepeso e a obesidade estão crescendo em níveis 
alarmantes no mundo todo. Solicitamos que os governantes se 
certifiquem que a Década de Ação pela Nutrição da ONU traga 

melhorias para todas as formas de má nutrição.

PARA MUDAR ISSO, É NECESSÁRIO:

Comprometimentos INTELIGENTES e eficientes com 
relação a custos podem melhorar e SALVAR VIDAS

Criar e aderir a compromissos políticos e financeiros estratégicos e inteligentes 
pode ajudar a reverter as taxas alarmantes de obesidade. 

Um compromissos inteligente, ou SMART, deve ser:

159 milhões de
 CRIANÇAS com
 menos de 5 anos têm
 DEFICIÊNCIAS DE
 CRESCIMENTO 50 milhões

casos de
DESNUTRIÇÃO
CRÔNICA

2.8 milhões de MORTES
são causadas no mundo pela
DESNUTRIÇÃO todos os anos

800 milhões de PESSOAS
 estão DESNUTRIDAS 41 milhões de CRIANÇAS

com menos de 5 anos e mais de

1.9 bilhões de ADULTOS
estão com SOBREPESO ou 
OBESOS 

A NCD Alliance (Aliança de DCNTs) une 2.000 organizações da 
sociedade civil em mais de 170 países dedicadas a melhorar a 
prevenção e o controle de DCNTs no mundo. A missão da NCD 
Alliance é unir e fortalecer a sociedade civil para estimular 
ações, responsabilidade e advocacia colaborativas.

62, Route de Frontenex 1207 
Geneva, Switzerland 
www.ncdalliance.org
@ncdalliance

O World Cancer Research Fund International (Fundo Mundial 
de Pesquisa sobre o Câncer) é a autoridade líder global na 
relação entre a dieta, peso, atividades físicas e o câncer, e 
contribuiu para o avanço no desenvolvimento e 
implementação de políticas eficazes para ajudar na redução 
do risco de câncer e outras DCNTs em pessoas do mundo todo.

22 Bedford Square,  
London WC1B 3HH  
www.wcrf.org
@wcrfint
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FIM
da Má 

Nutrição

Um chamado para os governantes

UM DESAFIO UNIVERSAL:  A MÁ 
NUTRIÇÃO AFETA TODOS OS PAÍSES

UM TERÇO DA POPULAÇÃO MUNDIAL É AFETADA 
por uma ou mais formas de má nutrição.

O impacto econômico anual global da obesidade é estimado em  
US$ 2 trilhões, e o da desnutrição em US$ 2.1 trilhões.
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Os objetivos globais relativos a nutrição e DCNTs em 
2025 não estão sendo cumpridos.

Por ser um fator de risco de várias DCNTs, 
a obesidade infantil precisa ser combatida 
com urgência.

PRIORIZAR AÇÕES que afetem 
tanto a desnutrição quanto o 
sobrepeso e a obesidade.

Desenvolver mecanismos 
de PRESTAÇÃO DE 
CONTAS para revisar, 
relatar e monitorar 
compromissos inteligentes.

Criar compromissos 
financeiros e políticos 
INTELIGENTES para 
implementar o Quadro 
de Ação da ICN2.

Definir OBJETIVOS 
NUTRICIONAIS E DE 
ALIMENTAÇÃO nacionais 
ambiciosos alinhados com a 
Declaração de Roma sobre 
Nutrição e o Quadro de 
Ação da ICN2.

UMA  NUTRIÇÃO  ADEQUADA  FAZ  DIFERENÇA:  
SEJA UM LÍDER NA DÉCADA DE AÇÃO PELA NUTRIÇÃO

Assegurar a coerência política alinhando 
as estratégias nacionais da 
AGRICULTURA, NUTRIÇÃO, 
COMBATE A DCNTs e POLÍTICAS 
RELACIONADAS.

Saiba mais no nosso resumo em inglês em wcrf.org/SMART

http://www.ncdalliance.org
http://www.wcrf.org



