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Cerca de 165 milhões de crianças
no mundo todo são atrofiadas pe-
la desnutrição quando bebês e en-
frentam um futuro de enfermida-
des, déficit educacional, baixa
renda e pobreza, afirmou na sex-
ta-feira o principal dirigente do
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef).

O diretor-executivo An-
thony Lake afirmou à Reuters
que o problema da desnutrição
está sendo vastamente menos-
prezado, em grande parte por-
que costuma ser confundida
com a falta de comida.

Na verdade, disse ele, a desnu-
trição e suas irreversíveis conse-
quências para a saúde afetam tam-
bém países relativamente ricos,
como a Índia, onde há abundân-
cia de alimentos, mas o acesso é
desigual, e seu conteúdo nutricio-
nal pode ser baixo.

“A subnutrição, e especialmen-
te a atrofia do crescimento, é uma
das crises menos reconhecidas pa-
ra as crianças do mundo”, disse
Lake. “É uma coisa horrível. Essas
crianças estão condenadas”,
acrescentou.

A atrofia é a consequência da
desnutrição nos primeiros mil
dias de vida, incluindo a gestação.
Crianças atrofiadas por desnutri-
ção aprendem menos na escola e
têm mais propensão a viverem na
pobreza, tendo por consequência
filhos que também sofrerão com
esse problema, e criando uma
maior disparidade entre ricos e po-
bres, segundo Lake.

“Os números são absurdos. Na
Índia, por exemplo, cerca de 48%
das crianças estão atrofiadas, e no
Iêmen são quase 60%. Pense no
empecilho ao desenvolvimento”,
afirmou o dirigente da Unicef.

“E o principal ponto é que (a
atrofia) é absolutamente irreversí-
vel. Você pode alimentar uma
criança abaixo do peso, mas, com
uma criança atrofiada, por causa
dos efeitos sobre o cérebro, há
uma capacidade cognitiva perma-
nentemente reduzida já por volta
dos dois anos de idade.”

Lake falou à Reuters em Lon-
dres antes da cúpula “Nutrição
para o Crescimento”, realizada
no fim de semana pelos gover-
nos do Brasil e da Grã-Bretanha
e pela Fundação Fundo de Inves-
timento Infantil. Havia a expec-
tativa de que países doadores

aproveitassem o evento para se
comprometerem a entregar mais
verbas para o combate à desnu-
trição.

O Unicef diz que por enquanto
deseja focar seus esforços em 20
nações --principalmente na Áfri-
ca e Ásia-- onde vivem cerca de
70% das crianças atrofiadas pela
desnutrição.

O custo para o combate à des-
nutrição nesses países é estimado
em cerca de US$ 7 bilhões por
ano, segundo Lake.

Para a UNICEF, os atrasos de
crescimento e outras formas de
subnutrição podem ser reduzidos
através de “medidas como a me-
lhoria da nutrição das mães, o alei-
tamento materno exclusivo desde
o nascimento e a administração
de suplementos de vitaminas e mi-
nerais”. Kate Kelland, Reuters
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Príncipe processa Forbes por
dizer que ele tem só US$ 20 bi
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Unicef alerta que desnutrição
afeta 165 milhões de crianças

AnthonyLake,diretor-executivodaUnicef:NaÍndia,pertode48%dascriançasestãoatrofiadas,enoIêmensãoquase60%

Diretor-executivo da entidade diz que problema ocorre até em países relativamente ricos, onde há distribuição

desigual dos recursos, e que são necessários US$ 7 bilhões ao ano para socorrer grupo de 20 nações mais pobres

Segundo a Unicef,
o problema da
desnutrição está
sendo vastamente
menosprezado,
em grande parte
porque costuma ser
confundido com
a falta de comida
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2013, Mundo, p. 26.




