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O COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU E O MONITORAMENTO  
DO ACESSO A SANEAMENTO AMBIENTAL, ÁGUA POTÁVEL E HIGIENE1 

 
THE UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD AND THE MONITORING  

OF ACCESS TO ENVIRONMENTAL SANITATION, CLEAN DRINKING-WATER AND HYGIENE 
 
 

 

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 METODOLOGIA; 3 O DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E O ACESSO 
A SANEAMENTO, ÁGUA E HIGIENE; 4 O COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU: 
PROCEDIMENTO E DIRETRIZES PARA A SUBMISSÃO DOS RELATÓRIOS DOS ESTADOS-PARTES; 
4.1 O procedimento para o monitoramento da convenção: submissões estatais periódicas, relatórios 
sombra e list of issues; 4.2. Diretrizes específicas acerca da submissão dos relatórios dos estados-
partes perante o comitê dos direitos da criança; 5 APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DA CRIANÇA: MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 24 SOB A 
PERSPECTIVA DO ACESSO A SANEAMENTO, ÁGUA E HIGIENE; 5.1. Camboja; 5.2. Haiti; 5.3. 
Iêmen; 5.4. Índia; 5.5. Lesoto; 5.6. Mauritânia; 6 A RELAÇÃO ENTRE O ACESSO A SANEAMENTO, 
ÁGUA E HIGIENE E O DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA: DA DISCUSSÃO DOS RESULTADOS; 7 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CDC) estabelece, em seu artigo 43, a 

competência do Comitê dos Direitos da Criança para acompanhar o progresso feito pelos Estados-partes 

da Convenção no que se refere às obrigações contraídas com a assinatura desta. Dessa forma, a CDC 

determina um mecanismo de monitoramento da implementação dos direitos nela previstos que, por sua 

vez, é protagonizado pela comunicação entre o Comitê dos Direitos da Criança e os Estados-partes por 

meio do exame de relatórios periódicos com o fito de sistematizar de forma detalhada as principais 

 
1 Este artigo científico foi organizado e realizado por intermédio do Projeto Integrador de Estudos e Pesquisas, desenvolvido 
pelo Direito Internacional sem Fronteiras, com sede em Juiz de Fora (Brasil). 
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satisfações, preocupações e recomendações acerca dos avanços, estagnações e, eventualmente, 

retrocessos no processo de implementação das temáticas defendidas pela Convenção. 

Uma das principais áreas de análise do Comitê diz respeito à implementação de medidas relativas 

à saúde básica e o bem-estar da criança, conforme preconiza a CDC em seus artigos 6, 18 (parágrafo 3º), 

23, 24, 26 e 27 (parágrafos 1º a 3º). Dentre tais artigos, é possível destacar a tutela do direito de toda 

criança a gozar do melhor padrão possível de saúde por meio, em especial, do acesso à saneamento 

ambiental, água potável e higiene, previsto no inciso 2º, do artigo 24, da CDC. 

 No entanto, o último relatório da UNICEF sobre o progresso dos lares ao redor do mundo em relação 

ao acesso à água potável, saneamento e higiene, revelou que em 2017 mais da metade da população 

global - o equivalente a 4,2 bilhões de pessoas - não possuía acesso a serviços seguros de saneamento. 

De maneira análoga, o estudo indicou que 1 a cada 3 pessoas, em 117 países, carecia de água potável, 

enquanto 2 a cada 5 não possuíam acesso a instalações para lavagem das mãos.2 

É em face desse contraste entre uma conjuntura internacional que, não raramente, configura-se 

como cenário de sistemáticas violações dos Direitos da Criança, e um Sistema de Proteção Internacional 

que dispõe de mecanismos para a proteção de tais direitos, que se mostrou necessário analisar de que 

maneira a atuação do Comitê dos Direitos da Criança tem influenciado as medidas tomadas pelos Estados-

partes da CDC para a devida implementação do direito à saúde da criança, sob a perspectiva do acesso à 

saneamento ambiental, água potável e higiene. A dúvida acerca do grau de implementação das 

recomendações do Comitê pelos Estados caracteriza o questionamento principal deste estudo, ao passo 

que será verificado se foram implementadas completamente, parcialmente ou ignoradas. 

 
2 UNICEF, OMS: Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2020. Disponível em: 
<https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso em: 04 jun 2020. 
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Nesse sentido, tendo em vista a importância da estimulação do estudo dos direitos da criança no 

âmbito do direito internacional e a preservação dos interesses da criança e de todos os recursos que esta 

necessita para um crescimento adequado, o presente estudo teve como objetivo a análise dos relatórios 

mais recentes de alguns dos Estados-partes da CDC - Camboja, Haiti, Iêmen Índia, Lesoto e Mauritânia - 

em comparação com as recomendações do Comitê dos Direitos da Criança quando do monitoramento dos 

direitos acima destacados, dos ‘relatórios-sombra’ submetidos por agências especializadas convidadas e 

dos dados divulgados pelo setor acerca dos direitos a saneamento ambiental, água potável, e higiene 

pertencente ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF - WASH). 

A seleção dos países-alvo da pesquisa foi parte de grande importância dentro do estudo realizado 

e, a partir dos dados fornecidos pela UNICEF - WASH, foi demarcado o rol de Estados-partes da CDC cujas 

porcentagens populacionais abarcadas pelo indicador de “acesso a pelo menos serviços básicos” de 

saneamento se encontram no intervalo de 30% a 60%. Dentre tais países, foram selecionados como países-

alvo aqueles que, em comparação aos demais países da sua região da UNICEF-WASH, possuem a maior 

evolução percentual entre os anos dos dados divulgados pelo relatório. 

É de conhecimento geral que os Estados-partes supracitados carecem de medidas efetivas no 

tocante à implementação dos princípios básicos da saúde, pondo em risco o desenvolvimento de suas 

nações, dos direitos da criança à garantia de uma absoluta prioridade, bem como da efetivação dos direitos 

fundamentais a elas inerentes, estando entre eles o saneamento ambiental, água potável e higiene. Tendo 

isso em mente, presume-se que há muito trabalho e discussões a serem feitos pelo Comitê sobre Direitos 

da Criança, objetivando-se uma maior efetivação do preconizado pela Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança (CDC) no tocante aos princípios básicos da saúde. 

Assim, este trabalho será dividido em cinco seções para, respectivamente, esclarecer o método 

utilizado; examinar o acesso à saneamento, água e higiene como elementos essenciais do direito à saúde 
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da criança; verificar as diretrizes para diálogo entre o Comitê e os Estados-partes da CDC; analisar o 

conteúdo dos relatórios e das recomendações dos países-alvo da pesquisa; e discutir os resultados 

encontrados. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa exerceu um papel fundamental no presente estudo desde a sua fase 

inicial. Com o intuito de analisar a atuação do Comitê dos Direitos da Criança no monitoramento da 

efetivação dos direitos a saneamento ambiental, água potável, e higiene, foi desenvolvida uma pesquisa 

de natureza básica, objetivo exploratório descritivo e abordagem qualitativa documental3 que, antes 

mesmo de ter seu problema central formulado, passou por diversas etapas procedimentais. 

Foi a seleção dos países-alvo da pesquisa que compôs a primeira etapa, na qual esta foi delimitada 

à escolha de um país-alvo para cada região da UNICEF-WASH. Para tanto, tomou-se como base os dados 

contidos no documento “Progress on household drinking water, sanitation and hygiene; 2000-2017. Special 

focus on inequalities”4, publicado em 2019 pela UNICEF-WASH, e, a partir deste, foi demarcado o rol de 

Estados-partes da CDC cujas porcentagens populacionais abarcadas pelo indicador de ‘acesso a pelo 

menos serviços básicos’ de saneamento se encontram no intervalo de 30% a 60%. Dentre tais países, foram 

selecionados como países-alvo aqueles que, em comparação aos demais países da sua região da UNICEF-

WASH, possuem a maior evolução percentual entre os anos dos dados divulgados pelo relatório. 

Após a aplicação de tal critério, evidenciou-se que as regiões da UNICEF -WASH denominadas 

Países Industrializados e Europa e Ásia Central não possuem países que se adequam ao quesito estatístico 

 
3 SEVERINO, A. J., Metodologia do Trabalho Científico. – São Paulo: Cortez Editora, 2014, p.76. 
4Tradução: Progresso em água potável, saneamento e higiene das famílias; 2000-2017. Foco especial nas desigualdades. 
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priorizado pela pesquisa. Portanto, o presente estudo contemplou as regiões América Latina e Caribe; 

Oeste e centro da África; Leste e Sul da África; Oriente Médio e Norte da África; Sul da Ásia; e Leste da 

Ásia e Pacífico, representadas, respectivamente, pelos países: Haiti, Mauritânia, Lesoto, Iêmen, Índia e 

Camboja. 

QUADRO 1  

PROGRESSO EM ÁGUA POTÁVEL, SANEAMENTO E HIGIENE DA POPULAÇÃO DAS NAÇÕES DO CAMBOJA, 
HAITI, IÊMEN, ÍNDIA, LESOTO E MAURITÂNIA; 2000-2017. FOCO ESPECIAL NAS DESIGUALDADES.  

ESTADOS-PARTES DA CDC ÍNDICE DE 
SANEAMENTO ’PELO 
MENOS BÁSICO’ EM 

2000 

ÍNDICE DE 
SANEAMENTO ‘PELO 
MENOS BÁSICO’ EM 

2017 

DIFERENÇA PERCENTUAL 
ENTRE 2000 E 2017 

Camboja 10% 59% +49% 

Haiti 17% 35% +18% 

Iêmen 42% 59% +17% 

Índia 16% 60% +44% 

Lesoto 9% 43% +34% 

Mauritânia 17% 48% +31% 

* UNICEF; OMS, 2019. 

 

Uma vez delimitados os países-alvo, fez-se necessário o desenvolvimento de uma estratégia de 

análise documental voltada à seleção dos documentos examinados ao longo da pesquisa, bem como a 

maneira como tal análise foi implementada. Dessa forma, a segunda etapa consistiu no exame das 

questões levantadas pelos países escolhidos em seus dois últimos relatórios submetidos e das conclusões 

e recomendações realizadas pelo Comitê dos Direitos da Criança. Em seguida, o resultado da análise foi 

comparado com o relatório imediatamente posterior submetido por cada país, com a finalidade de observar 
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o grau de cumprimento das recomendações por parte destes em relação à efetivação do artigo 24 da 

Convenção em seu território.  

Por fim, como terceira etapa, foi realizado o exame de estatísticas divulgadas nos relatórios da 

UNICEF - WASH no tocante ao acesso a saneamento, água e higiene com destaque para a perspectiva da 

infância nos países selecionados. Outrossim, para os anos em que os relatórios dos países-alvo foram 

acompanhados pela submissão dos chamados relatórios-sombra por parte de agências especializadas 

convidadas pelo Comitê, a metodologia da pesquisa abarcou, ainda, a investigação de tais documentos na 

medida em que buscou-se transcender a análise da implementação dos direitos a saneamento, água e 

higiene, sob a ótica de agentes dos Estados, agregando, quando existente, a compreensão de entidades da 

sociedade civil e organizações não governamentais. 

 

3 O DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E O ACESSO A SANEAMENTO, ÁGUA E HIGIENE 

 

As conquistas referentes aos direitos da criança são resultado de longas décadas de evolução 

histórica, análises e discussões entre as maiores entidades internacionais, sendo a adoção da Declaração 

de Genebra sobre os Direitos da Criança pela Liga das Nações, em 1924, o primeiro marco histórico desta 

luta. A Segunda Guerra Mundial levantou questionamentos e trouxe os direitos da criança à atenção da 

comunidade internacional, motivo pelo qual, em 1959, foi assinada a Declaração dos Direitos da Criança. 

O aniversário de 20 anos deste documento foi inspiração para o início da elaboração de um novo conjunto 

de ideias e princípios a serem legitimados em um instrumento de caráter legal.5 Desta forma, anos mais 

tarde, em 20 de novembro de 1989, foi redigido o maior acordo internacional sobre a infância, 

 
5 COHEN, C. P.; KILBOURNE, S.. Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child: A Guide for Research and Analysis. 
Michigan: Michigan Journal of International Law, 1998, p. 636. 
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mundialmente conhecido por se tornar o tratado de direitos humanos com maior número de países 

signatários6: a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC). 

 A CDC é listada como um dos maiores instrumentos do marco internacional de direitos humanos e, 

por meio desta, tem-se como objetivo a cooperação internacional para compreender a criança como sujeito 

de direitos e de personalidade individual. Com o auxílio de diversas Organizações Não Governamentais 

(ONGs)7, bem como instituições, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)8, a CDC teve 

seu texto redigido com maestria e, por meio deste, muitos progressos concernentes aos direitos da criança 

vieram a ser alcançados. Foram exatamente 196 Estados que ratificaram a referida Convenção e muitos 

deles, ainda, ratificaram protocolos facultativos anexados à CDC, que visam complementar diferentes áreas 

envolvendo a efetivação dos direitos da criança.9 

 Tais avanços só foram possíveis pelo detalhado monitoramento de implementação da CDC feito 

pelo Comitê dos Direitos da Criança, órgão composto com 18 especialistas independentes10, estritamente 

destinado para este propósito, conforme determina o artigo 43, da referida Convenção. A minuciosa 

observação do Comitê em relação às medidas tomadas pelos Estados-partes da CDC no tocante à saúde 

básica e ao bem-estar da criança é um dos pontos principais deste monitoramento. A CDC preconiza o 

direito à saúde da criança nos artigos 6, 18 (parágrafo 3º), 23, 26 e 27 (parágrafos 1º a 3º), no entanto, é o 

 
6 ONU, Convenção sobre os Direitos da Criança. Nova Iorque, 1998. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-
sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em 08 jul. 2020. 
7 UNICEF, História dos direitos da criança: Os padrões internacionais avançaram radicalmente ao longo do século passado – 
conheça alguns marcos na história desses direitos no Brasil e no mundo. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/historia-
dos-direitos-da-crianca>. Acesso em 09 jul. 2020. 
8 COHEN, C. P. KILBOURNE, S.. Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child: A Guide for Research and Analysis. 
Michigan: Michigan Journal of International Law, 1998, p. 639. 
9 UNICEF. Fortalecimento da Convenção sobre os Direitos da Criança: Protocolos Facultativos: Protegendo crianças em conflitos 
armados, da venda e exploração sexual, e permitindo que as crianças apresentem reclamações ao Comitê dos Direitos da Criança 
da ONU. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/fortalecimento-da-convencao-sobre-os-direitos-da-crianca-protocolos-
facultativos>. Acesso em 09 jul. 2020. 
10 OHCHR. Committee on the Rights of the Child. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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artigo 24, em seu inciso 2º, que demonstra expressamente a determinação de que toda criança deve gozar 

do melhor padrão de saúde possível por intermédio, em especial, do acesso às medidas de saneamento 

ambiental, água potável e higiene.11 

 Faz-se mister salientar que, não obstante a CDC demonstrar sua legítima preocupação com a saúde 

das crianças, tal tutela não se limita aos dispositivos legais expostos acima, pois envolve uma gama de 

provisões, princípios, direitos e garantias humanas cuja execução pelos Estados-partes é crucial para a 

plena aplicabilidade deste direito.12 Todas as crianças devem ter seus direitos resguardados da melhor 

forma possível, na medida em que sua liberdade, dignidade e desenvolvimentos físico e mental sejam 

garantidos, a partir de um monitoramento detalhado da situação em que se encontram, fomentando-se o 

respeito por suas opiniões e evitando-se todos os tipos de discriminação, violência, negligência e abuso. 

 Para tanto, um dos tópicos mais importantes e que é regularmente trabalhado pela UNICEF-WASH, 

bem como pelos Estados-partes e pelo Comitê dos Direitos da Criança na submissão de seus relatórios, diz 

respeito aos direitos a saneamento ambiental, água potável e higiene. Assegurar que crianças usufruam 

de seus direitos à qualidade e acesso à água potável, à construção, manutenção e disponibilidade de 

banheiros básicos e, também, a boas práticas de higiene13, é essencial e demonstra que o Estado-parte 

está um passo à frente da grande evolução pretendida pela CDC no âmbito dos direitos da criança. 

4 O COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU: PROCEDIMENTO E DIRETRIZES PARA A SUBMISSÃO DOS 
RELATÓRIOS DOS ESTADOS-PARTES 

 
11 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança: Instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi 
ratificado por 196 países. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em 
08 jul. 2020. 
12 UNICEF, General Comments of the Committee on the Rights of the Child: General Comment No.4: Adolescent Health and 
Development in the context of the Convention on the Rights of the Child. 2003, p. 23-24. Disponível em: <https://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/crcgencommen.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2020.  
13 UNICEF. Water, Sanitation and Hygiene: About WASH. Disponível em: <https://www.unicef.org/wash/3942_3952.html>. 
Acesso em 08 jul. 2020 
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O Comitê dos Direitos da Criança da ONU é estabelecido pela CDC em seu artigo 43, sendo 

composto por 1814 especialistas no campo da infância que são “eleitos pelos Estados-partes dentre seus 

nacionais e exercem funções a título pessoal, tomando-se em conta a distribuição geográfica equitativa, 

bem como os principais sistemas jurídicos”.15 Importante mencionar que, apesar da atenção conferida à 

nacionalidade de tais profissionais, a pessoalidade do exercício de suas funções implica que estes não 

atuam a título de representação de seus respectivos Estados. 

Assim, uma vez estabelecidos os seus membros, o Comitê tem como propósito examinar o progresso 

feito pelos Estados-partes na realização das obrigações internacionais contraídas com a ratificação da 

CDC, exercendo as funções que lhes foram atribuídas por meio do desenvolvimento de atividades diversas, 

desde sessões periódicas em sua sede em Genebra até a realização de eventuais visitas aos Estados-partes 

da Convenção. Contudo, depreende-se que a atuação de tal instituição ocorre em três esferas centrais que 

podem ser ilustradas pela tríade: interpretação, monitoramento e comunicação. 

A interpretação é a forma de atuação que se relaciona com a natureza da composição dos membros 

do Comitê.16 Sendo uma instituição formada por especialistas, este possui a competência para elucidar o 

conteúdo dos direitos previstos na Convenção por meio da elaboração de General Comments17 que, 

 
14 Atual (até fevereiro de 2021) composição do Comitê: Aïssatou Alassane Moulaye Sidikou, do Níger; Amal Salman Aldoseri, do 
Barém; Ann MarieSkelton, da África do Sul; Benyam Dawit Mezmur, da Etiópia; Bragi Gudbrandsson, da Islândia; Cephas Lumina, 
da Zâmbia; Clarence Nelson, de Samoa; Faith Marshall-Harris, do Barbados; Gehad Madi, do Egito; Hynd Ayoubi Idrissi, do 
Marrocos; José Angel Rodríguez Reyes, da Venezuela;  Luis Ernesto Pedernera Reyna (Relator), do Uruguai; Mikiko Otani, do 
Japão; Olga Khazova, da Rússia; Philip D. Jaffe, da Suiça; Renate Winter, da Áustria; Suzanne Aho-Assouma, do Togo; Velina 
Todorova, da Bulgária. OHCR. Membership of the Committee on the Rights of the Child. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/membership.aspx>: Acesso em: 16 ago. 2020.  
15 RAMOS, A. C., Curso de Direitos Humanos. 6 ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 412. 
16 MUNIZ FALCÃO, W. H. M., Voz e participação da criança-soldado sul-sudanesa no Comitê dos Direitos da Criança da ONU a 
partir da Teoria da reprodução Interpretativa, p.134. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/178317/346785.pdf?sequence=1>. Acesso em: 16 ago. 2020 
17  Tradução: Comentários Gerais. 
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atualmente, formam um grupo de 2618 documentos responsáveis por orientar a interpretação dos direitos 

da criança preconizados pela CDC, assim como esclarecer temáticas procedimentais e discussões que os 

cercam quando da sua aplicação pelos Estados-partes. 

O monitoramento, por sua vez, transcende as provisões que detalham o procedimento do Comitê e 

abarca, também, o comprometimento dos Estados-partes em relação à adoção de medidas - legislativas, 

administrativas ou de outras espécies - para que os direitos previstos na CDC sejam implementados no 

máximo grau possível e na medida dos recursos disponíveis19. É diante de tal vinculação estatal que foi 

atribuída ao Comitê a competência para monitorar a aplicação prática das provisões da Convenção no 

âmbito interno de seus Estados-membros por meio, em especial, da análise de relatórios periódicos 

submetidos pelos Estados-partes que devem ilustrar as medidas que já foram tomadas, as que estão sendo 

implementadas e, ainda, aquelas que serão colocadas em prática. 

Por fim, a comunicação configura a mais recente das formas de atuação do Comitê. Apesar do papel 

de destaque conferido à criança como titular de direitos e à tutela do seu direito de manifestar-se acerca 

de matérias que a concerne20, durante os primeiros 25 anos de sua vigência, a CDC foi, muitas vezes, alvo 

de críticas em face da ausência de uma via convencional que permitisse que os sujeitos dos direitos da 

Convenção – nesse caso, as crianças sob a jurisdição dos Estados-partes - pudessem acessar o Comitê de 

 
18OHCHR. UN Treaty Body Database. Disponível em: < 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11>. Acesso 
em: 16 ago. 2020 
19 Artigo 4º: Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à 
implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os 
Estados Partes adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro 
de cooperação internacional. ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança. Nova Iorque, 1998. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em 08 jul. 2020.  
20 Artigo 12: Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar 
suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas 
opiniões, em função da idade e maturidade da criança. ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança. Nova Iorque, 1998. 
Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em 08 jul. 2020. 
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maneira individual e independente em relação a seus países de origem, como já ocorria, por exemplo, no 

monitoramento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos por parte do Comitê dos Direitos 

Humanos da ONU.21 

Nesse sentido, diante da demanda da sociedade civil22, entrou em vigor em 2014 o 3º Protocolo 

Facultativo a CDC que estabelece a competência do Comitê para o recebimento, exame e 

acompanhamento de comunicações apresentadas em nome de um indivíduo ou de um grupo de 

indivíduos23 que afirmem serem vítimas de uma violação a qualquer dos direitos previstos na CDC, assim 

como nos seus demais Protocolos Facultativos. Ressalta-se que o exercício de tais funções deve ocorrer 

à luz princípio do interesse superior da criança e da consideração de suas opiniões, atribuindo a estas o 

devido peso de acordo com a idade e o grau de maturidade de cada criança.24 

4.1 O PROCEDIMENTO PARA O MONITORAMENTO DA CONVENÇÃO: SUBMISSÕES ESTATAIS 
PERIÓDICAS, RELATÓRIOS SOMBRA E LIST OF ISSUES.25  

Dentre as possibilidades de atuação mencionadas, o presente estudo priorizou a análise da 

atividade do Comitê enquanto uma instituição de monitoramento da implementação dos direitos da 

 
21 WEISSBRODT D.; HANSEN J. C.; NESBIT H. N. The Role of the Committee on the Rights of the Child in Interpreting and 
Developing International Humanitarian Law, 2011, p.5. Disponível em: < https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/244.>. 
Acesso em: 16 ago. 2020. 
22 CARLETTI, C. The Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child: Preliminary case law assessment for 
the effective promotion and protection of children’s Rights, 2020, p.2. Disponível em: <http://doi.org/20.500.11825/1700> 
Acesso em: 23 ago. 2020 
23 ONU. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Communications Procedure, Nova Iorque, 2011. 
Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2020, p.16. 
24 ONU. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Communications Procedure, Nova Iorque, 2011. 
Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2020, p.15. 
25 A informações acerca do procedimento de submissão dos relatórios periódicos dos Estados-partes da CDC foram adaptadas 
dos seguintes documentos: COHEN, C. P.; KILBOURNE, S.. Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child: A Guide 
for Research and Analysis. Michigan: Michigan Journal of International Law, 1998, p. 636-639. Disponível 
em:<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1452&con
text=mjil>. Acesso em: 09 jul. 2020; e OHCHR. Fact Sheet No.10 (Ver.1), The Rights of the Child, p.5. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10rev.1en.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2020. 
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criança no sistema onusiano, isto é, sob a ótica do procedimento de submissão e análise dos relatórios 

periódicos dos Estados-partes. 

Pontua-se, portanto, que tal procedimento é definido pelo artigo 44 da Convenção, possuindo como 

marco inicial a elaboração dos relatórios pelos Estados-partes que, como destacado na seção anterior, 

devem informar ao Comitê o grau de efetivação dos direitos da criança em cada país por meio da indicação 

das dificuldades enfrentadas neste processo, assim como dos avanços já alcançados. Em seguida, os 

relatórios deverão ser submetidos ao Comitê, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, no 

período de dois anos após a ratificação da Convenção e, posteriormente, a cada cinco anos. 

Quando recebido, cada relatório é traduzido para as três línguas oficiais do Comitê, quais sejam, 

inglês, francês e espanhol, para que possa ser analisado por seus membros, inicialmente, em uma reunião 

privada. Considerando que a participação de organizações não governamentais e entidades da sociedade 

civil integra um aspecto central da CDC desde o início de sua elaboração em 1979, cabe aqui mencionar 

que, na forma de seu artigo 45, tais sessões privadas podem contar, ainda, com a participação de agências 

especializadas convidadas pelo Comitê para a submissão dos chamados relatórios-sombra26.  

Por seu turno, os relatórios-sombra constituem submissões autônomas e permitem ao Comitê 

vislumbrar a situação dos direitos da criança nos Estados-partes, para além do que lhes foi informado nos 

relatórios estatais, integrando, assim, uma importante ferramenta de monitoramento de tais previsões, 

em especial, no que diz respeito ao preenchimento de lacunas que podem vir a ocorrer nos relatórios 

periódicos e, não raramente, à temáticas específicas como, por exemplo, o combate ao trabalho infantil e 

a erradicação de punições corporais para crianças.  

 
26 RAMOS, A. C., Curso de Direitos Humanos. 6 ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 413. 
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Vale ressaltar, também, que um resultado fundamental de tais reuniões se refere a possibilidade de 

solicitação, por parte do Comitê, de informações adicionais aos relatórios periódicos ou esclarecimentos 

aos Estados-partes por meio do envio de List of Issues27. Nesses documentos, o Comitê elenca uma série 

de perguntas que deverão ser respondidas pelos Estados de forma escrita, tendo como objetivo a 

indicação das questões cuja discussão é considerada prioritária pelos membros do Comitê28. 

Finalmente, o ponto central do procedimento de submissão periódica de relatórios estatais consiste 

na realização de uma sessão plenária com a delegação dos Estados-partes na sede do Comitê. A cada ano, 

costumam ocorrer três29 dessas sessões nas quais os representantes dos Estados realizarão submissões 

orais a respeito do que foi abordado em seus relatórios, ao passo em que o Comitê poderá dialogar com 

as delegações e também se manifestar acerca dos relatórios. 

Ao final de cada sessão plenária com os representantes dos Estados, o Comitê elaborará e 

comunicará suas General Observations30 com o fito de apontar tanto as principais preocupações em relação 

a implementação da CDC, às questões levantadas pelos estados ou, ainda, à temáticas relacionadas à 

implementação da Convenção que não foram abordadas nos relatórios estatais, quanto recomendações 

aos Governos cuja implementação poderá ser acompanhada no próximo ciclo de submissões do qual o 

país em questão participará, ou seja, durante a submissão de seu relatório subsequente. Essas observações 

deverão, portanto, integrar o relatório apresentado pelo Comitê dos Direitos da Criança perante a 

Assembleia Geral das Nações Unidas.  

 

 
27 Tradução: Lista de questões. 
28OHCHR. Fact Sheet No.10 (Ver.1), The Rights of the Child, p. 5. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10rev.1en.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2020. 
29OHCHR. Monitoring Children’s Rights. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx>. 
Acesso em: 23 ago. 2020. 
30Tradução: Observações Gerais. 
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FIGURA 1 
O FUNCIONAMENTO DA SUBMISSÃO DOS RELATÓRIOS PERIÓDICOS DOS ESTADOS-PARTES  

PERANTE O COMITÊ 
 

 

Fonte: COHEN, C. P; KILBOURNE, S., 1998. Adaptado. 

 

 

4.2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS ACERCA DA SUBMISSÃO DOS RELATÓRIOS DOS ESTADOS-PARTES 
PERANTE O COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

Tendo em vista que a análise dos relatórios dos Estados-partes compõe uma parte central da 

metodologia do presente estudo, destaca-se, nesta seção, que a relevância de tal processo não se limita 
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apenas às recomendações realizadas pelo Comitê e, por conseguinte, à tomada de medidas pelos Estados-

partes para a realização do que lhes foi indicado. Importa perceber que, ainda na fase de elaboração dos 

relatórios periódicos, será necessário que o Estado esteja voltado para a percepção do grau de efetivação 

dos direitos da criança em seu ordenamento – seja do ponto de vista factual ou legislativo – e que 

promova a mobilização de seu aparato interno para a coleta das informações necessárias à construção de 

tais documentos.     

Na visão do Comitê, a preparação dos Estados-partes para a submissão de seus relatórios permite 

o acompanhamento do grau de efetivação dos direitos da criança de acordo com as particularidades de 

cada país, bem como propicia uma “ocasião importante para a condução de uma revisão compreensiva 

das diversas medidas tomadas para harmonizar as leis e a política nacional com os direitos previstos na 

Convenção”.31 

 Nesse sentido, o Comitê estabelece diretrizes específicas para a submissão dos relatórios dos 

Estados-partes, por meio da elaboração de Treaty specific guidelines32. Tais documentos compreendem os 

critérios a serem seguidas pelos Estados, tendo em vista não apenas a otimização da atividade do Comitê 

ao conferir uma padronização formal aos relatórios, como também a definição detalhada das informações 

que este considera essenciais para o diálogo com os Estados-partes.  

A partir de tais orientações destacam-se duas características fundamentais dos relatórios dos 

Estados-partes que estão presentes, inclusive, quando da análise dos direitos a saneamento, água e 

higiene. Primeiramente, tem-se o requisito formal referente à abordagem dos direitos preconizados pela 

 
31 ONU. CRC/C/5: Committee on the Rights of the Child (22nd meeting, 1st sess: 1991: Geneva): General Guidelines Regarding the 
Form and Content of Initial Reports to be submitted by States parties under article 44, paragraph 1 (a), of the Convention on 
the Rights of the Child. Genebra, 1991, p. 2. 
32 Tradução: Diretrizes específicas em relação ao tratado.  
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CDC na forma de blocos de artigos temáticos estabelecidos pelo Comitê33, priorizada em comparação à 

análise individualizada - e potencialmente repetitiva - de cada um dos 42 direitos da criança previstos 

pela Convenção, na medida em que, não raramente, uma única medida implementada, seja legislativa ou 

administrativa, pode abarcar a tutela de múltiplos direitos. Em segundo lugar, as diretrizes do Comitê 

conferem um papel de destaque à coleta de dados estatísticos pelos Estados-partes, os quais devem ser 

desagregadas por indicadores como faixa etária, sexo, localidade, etnia e religião34. 

Dessa forma, o exame dos relatórios submetidos ao Comitê perpassa a compreensão das diretrizes 

mencionadas e, no que tange aos direitos a saneamento, água e higiene, a perspectiva de que esses direitos 

integram o bloco denominado “Saúde básica e bem estar” sem, contudo, excluir a possibilidade destes se 

relacionarem com outros setores dos relatórios. Além disso, o monitoramento de tais direitos, sob a ótica 

da infância, pode ser refletido por meio de estatísticas que compõem as diretrizes do Comitê como, por 

exemplo, as taxas de mortalidade infantil.   

 

5 APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA: MONITORAMENTO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 24 SOB A PERSPECTIVA DO ACESSO A SANEAMENTO, ÁGUA E HIGIENE 
 
 
 Nesta seção, observando-se a realidade fática de cada um dos Estados-partes escolhidos para a 

pesquisa - Camboja, Haiti, Iêmen, Índia, Lesoto e Mauritânia -, serão analisadas as principais questões, 

vulnerabilidades e facilidades relacionadas à implementação do direito à saúde das crianças, dando-se 

 
33 ONU. CRC/C/58/Rev.3: Committee on the Rights of the Child (65th sess.: 2014: Geneva): Treaty-specific guidelines regarding 
the form and content of periodic reports to be submitted by States parties under Article 44, paragraph 1 (b), of the Convention 
on the Rights of the Child. Genebra, 2014, p. 2. 
34 ONU. CRC/C/58/Rev.3: Committee on the Rights of the Child (65th sess.: 2014: Geneva): Treaty-specific guidelines regarding 
the form and content of periodic reports to be submitted by States parties under Article 44, paragraph 1 (b), of the Convention 
on the Rights of the Child. Genebra, 2014, p. 6. 
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destaque às medidas de saneamento ambiental, água potável e higiene determinadas no inciso II, do artigo 

24, da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC). 

Para tanto, haverá uma comparação entre os dados e realidades do penúltimo e do último relatório 

periódico submetido por cada país ao Comitê dos Direitos da Criança, relacionando eventuais progressos 

e regressos com o monitoramento realizado pelo Comitê quando da publicação de seu relatório de 

observações e recomendações, com intuito exclusivo de avaliar as ações governamentais e melhor 

implementar a CDC. 

Outrossim, conforme mencionado anteriormente, no que diz respeito aos direitos a saneamento, 

água potável e higiene, os dados comparativos entre os anos 2000 e 2017 de cada um dos países 

disponibilizados pela UNICEF – WASH serão expostos, de modo a identificar eventuais avanços ou 

decadências acerca dos índices de: a) saneamento – “pelo menos básico”, “limitado”, “não melhorado”, 
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“defecação a céu aberto”35 - ; b) água – “pelo menos básica”, “limitada”, “não melhorada”, “água da 

superfície”36 - ; c) higiene – “básica”, “limitada”, “sem as devidas instalações”.37 

5.1. CAMBOJA 

Integrante da região Leste da Ásia e Pacífico, o Reino do Camboja é um país de população 

predominantemente rural que, em 2007, era composta por cerca de 6.321.600 crianças.38 Em 2010, a 

 
35 Saneamento:  
- Pelo menos básico: População utilizando serviços de saneamento melhorados e não compartilhados com outras famílias 
(descarga em vasos sanitários para sistemas de esgoto, tanques sépticos ou latrinas de fossa, latrinas de fossa melhor ventiladas, 
latrinas de fossa com lage e sanitários de compostagem). 
- Limitado: População utilizando serviços de saneamento melhorados e compartilhados entre duas ou mais famílias (descarga 
em vasos sanitários para sistemas de esgoto, tanques sépticos ou latrinas de fossa, latrinas de fossa melhor ventiladas, latrinas 
de fossa com lage e sanitários de compostagem). 
- Não melhorado: População utilizando latrinas de fossa sem laje, como latrinas suspensas ou latrinas de balde.  
- Defecação a céu aberto: População sem quaisquer serviços de saneamento, seja “pelo menos básico”, “limitado” ou “não 
melhorado”. São obrigados a eliminar suas fezes em campos, florestas, arbustos, cursos de água abertos, praias, outros espaços 
abertos ou com resíduos sólidos. 
UNICEF, OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2020, p. 82-85. Disponível em: 
<https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso em: 04 jun 2020. 
36Água:  
- Pelo menos básica: População com serviços de água com gerenciamento seguro, acessível, disponível quando necessária, não 
contaminada, canalizada ou não canalizada com a devida proteção (poços e nascentes protegidos, água da chuva, água 
engarrafada e água distribuída por caminhões tanque ou carros menores). 
- Limitada: População que requer mais de 30 minutos para coletar água com gerenciamento seguro, não contaminada, 
canalizada ou não canalizada com a devida proteção (poços e nascentes protegidos, água da chuva, água engarrafada e água 
distribuída por caminhões tanque ou carros menores). 
- Não melhorada: População com água não canalizada e sem a devida proteção (poços e nascentes desprotegidas).  
- Água da superfície: População sem quaisquer serviços de água, seja “pelo menos básico”, “limitado” ou “não melhorado”. São 
obrigados a sobreviver a partir da água disponível acima do solo, como córregos, rios, lagos, pântanos, reservatórios e riachos. 
UNICEF, OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2020, p. 82-85. Disponível em: 
<https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso em: 04 jun 2020. 
37Higiene:  
- Básica: População com disponibilidade de instalações para lavagem das mãos dentro de casa, com água e sabão.  
- Limitada: População com disponibilidade de instalações para lavagem das mãos dentro de casa, sem água e sabão. 
- Sem as devidas instalações: População sem quaisquer instalações de lavagem de mãos dentro de casa. 
UNICEF, OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2020, p. 82-85. Disponível em: 
<https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso em: 04 jun 2020. 
38 ONU. CRC/C/KHM/CO/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Camboja, 2011, p. 2. 
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submissão do segundo relatório do Estado perante o Comitê dos Direitos da Criança permitiu ao Governo 

Real do Camboja apontar que o país passou por um período de crescimento econômico entre os anos 2000 

e 2006 impulsionado, em especial, pelo turismo internacional e caminhava em direção a melhorias na 

qualidade de vida de sua população. Todavia, o Estado ressaltou que os benefícios de tal crescimento 

foram concentrados em áreas urbanas e contemplaram, sobretudo, o ⅕ mais rico do país, ao passo em que, 

a curva da melhoria do padrão de vida em áreas rurais apresentou um crescimento significativamente mais 

lento39.  

Tamanha desigualdade entre as áreas urbanas e rurais também foi refletida no âmbito dos direitos 

a saneamento, água e higiene na medida em que o relatório do Estado demonstrou que não obstante a 

taxa de acesso a saneamento em zonas urbanas ter superado o patamar dos 50% em 2004, a mesma taxa 

em áreas rurais era de apenas 12%.40  

 Por sua vez, o percentual da população formado por crianças implicou que estas corresponderam 

a uma parcela substancial das pessoas afetadas por tais estatísticas o que, portanto, impactou as medidas 

tomadas pelo Estado para a implementação da CDC. Nesse sentido, foi destacada a Cambodia’s Rectangular 

Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency41 que teve como foco: (a) a promoção do acesso a 

água segura e higiene para todos os cidadãos; (b) a provisão de erradicação dos riscos relacionados a água 

que ameaçam a saúde e as condições de vida da população; (c) o fornecimento de água suficiente para a 

garantia de segurança alimentar e realização de atividades econômicas; e (d) a garantia de um ambiente 

 
39 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.3. 
40 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.16. 
41 Tradução: Estratégia Retangular do Camboja para Crescimento, Emprego, Equidade e Eficiência. 
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aquático sem poluição para o fortalecimento da pesca e de seus ecossistemas.42 

Ressalta-se, ainda, que em resposta a recomendação do Comitê dos Direitos da Criança para o 

primeiro relatório do Estado relativa à necessidade de maximização dos recursos destinados às áreas de 

saúde, educação e serviços sociais para crianças, o governo mencionou uma política prioritária de aumento 

na alocação de recursos estatais para alguns ministérios. Dentre estes, destacam-se o Ministério da Saúde 

– com um aumento de 2,6% em seus recursos - e, em especial, o Ministério do Desenvolvimento Rural, 

cuja verba mais do que dobrou entre os anos de 2000 e 2006, passando do percentual 0.6% para 1.3% do 

orçamento nacional.43 Nesse mesmo período, tal órgão exerceu um papel de destaque na promoção da 

educação da população sobre saúde, saneamento, uso de água limpa e vasos sanitários com o foco para o 

incentivo de práticas de higiene em escala local44.  

O Ministério da Saúde, por seu turno, foi responsável pela implementação de um plano de ação 

relativo ao Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI)45, envolvendo uma série de atividades 

destinadas não apenas ao tratamento de doenças e ao combate da desnutrição infantil, como, também, a 

programas de prevenção pela imunização pela promoção de práticas de higiene por meio do 

fortalecimento dos laços entre o sistema de saúde e a comunidade46.  

 
42 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p. 16. 
43 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.7. 
44 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.16. 
45 Tradução: Controle Integrado de Doenças da Infância.  
46 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.17. 
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Nesse relatório, o Estado destacou que, apesar de recentes melhoras nas taxas de mortalidade 

infantil atribuídas, inclusive, a avanços no acesso a água e saneamento, a maioria das crianças no país já 

havia contraído as três maiores causas de mortes na infância: a síndrome respiratória aguda, a febre e a 

diarreia, sendo que esta última foi responsável por 27% dos óbitos infantis em 200547. Ademais, outra 

doença cuja profilaxia também envolve o acesso a recursos seguros de água e saneamento, a 

esquistossomose, foi apontada pelo Governo como a causa de graves problemas no sistema de saúde, 

sobretudo, nas províncias ao longo do Rio Mekong e de seus afluentes48.  

Diante disso, apesar de reconhecer os esforços empreendidos pelo Estado, o Comitê manifestou, 

em suas observações, uma preocupação com a má distribuição dos benefícios do crescimento econômico 

do país na última década na medida em que, não obstante melhorias significativas na economia, 1/3 da 

população ainda vivia abaixo da linha da pobreza e apenas 1/5 da população rural acessava serviços de 

saneamento. Assim, foi recomendado o fortalecimento dos esforços estatais na promoção de assistência 

material para as famílias mais pobres, especialmente as da zona rural, com o objetivo de garantir o direito 

de toda criança a ter um padrão adequado de vida.49 

 Além disso, outro fator destacado pelo Comitê em relação a acesso a saneamento, água e higiene 

foi relativo à falta de infraestrutura nas escolas do país, notavelmente, em áreas rurais sem, contudo, 

mencionar recomendações referentes à ausência de banheiros e de água potável em tais escolas, 

pontuando apenas que: 

 
47 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.16. 
48 ONU. CRC/C/KHM/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by State parties under 
article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: Second periodic report of State parties due in 1999. Camboja, 
2010, p.17. 
49 ONU. CRC/C/KHM/CO/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Camboja, 2011, p. 9. 
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O Comitê também expressa a preocupação de que: (c) Ainda falta infraestrutura nas escolas 
do Estado-Parte, especialmente, estruturas como vasos sanitários e água potável, assim 
como materiais para os alunos, particularmente em áreas rurais50  (tradução nossa). 

 

Assim, no relatório seguinte, submetido em 2018, o Governo do Camboja se ateve a primeira 

preocupação do Comitê acima mencionada e ressaltou que, em 2016, 55% da população já recebia serviços 

de saneamento rural51. Essa melhoria foi relacionada pelo Estado a adoção da National Strategy for Rural 

Water Supply, Sanitation and Hygiene 2011-201552com a visão de que todas as comunidades rurais 

possuiriam acesso a água potável e serviços de saneamento até o ano de 2025. Foi destacada, também, a 

atuação da Cruz Vermelha do Camboja53 na implementação de um programa de saúde comunitária em 25 

cidades e províncias envolvendo o fornecimento de latrinas higiênicas e estruturas para a lavagem de 

mãos. 

 Por outro lado, nota-se que a segunda preocupação do Comitê não foi mencionada, não havendo 

indicações acerca da tomada de alguma medida para a melhoria da infraestrutura nas escolhas, 

especificamente, no que diz respeito ao acesso a água e saneamento. 

 Finalmente, vale pontuar que, em 2017, apenas um ano antes da submissão deste segundo relatório 

analisado, 79% da população do país já possuía acesso à serviços de água “pelo menos básicos”, em 

 
50 Texto original: “The Committee also expresses concern that: […] (c)There is still lack of school infrastructure in the State 
Party, especially facilities such as toilets and drinking water, as well as materials for pupils, particularly in rural areas.” ONU. 
CRC/C/KHM/CO/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Concluding observations. Camboja, 2011, p. 9. 
51 ONU. CRC/C/KHM/4-6: Committee on the Rights of the Child (CRC), Combined fourth to sixth reports submitted by Cambodia 
under article 44 of the Convention due in 2018. Camboja, 2019, p.1. 
52 Tradução: Estratégia Nacional para Água, Saneamento e Higiene em Áreas Rurais 2011-2015. 
53 ONU. CRC/C/KHM/4-6: Committee on the Rights of the Child (CRC), Combined fourth to sixth reports submitted by Cambodia 
under article 44 of the Convention due in 2018. Camboja, 2019, p. 6. 
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comparação com o percentual de 52% no ano de 200054. Sob a perspectiva do acesso a saneamento, houve 

uma melhora ainda mais significativa: em 2000, o percentual da população que contava com serviços “pelo 

menos básicos” de saneamento era de apenas 10%, ao passo em 2017 tal taxa havia passado para 59%. 

De maneira análoga, o percentual da população que praticava “defecação a céu aberto” passou de 85% 

para 32% nesse mesmo período55. Destaca-se, também, que, em 2017, 66% da população acessava serviços 

“básicos” de higiene, 13% contava com serviços “limitados” e 21% não contava com tais serviços.56  

5.2. HAITI 

O Haiti é um país insular que, no presente estudo, representa a região América Latina e Caribe. À 

época da submissão de seu primeiro relatório perante o Comitê dos Direitos da Criança, em 2001, o Estado 

apontou que, em que pese a Constituição haitiana estabelecer o dever do Estado de assistir e proteger a 

criança e a obrigação absoluta deste de garantir o direito à vida e saúde de todos os cidadãos, ainda não 

existia uma legislação específica no país para tratar do direito à saúde sob a ótica da infância57. 

 Na visão do Estado, essa lacuna não obstou a tomada de medidas relacionadas ao direito à saúde 

da criança, dentre as quais foi ressaltada a promoção de melhorias na situação da saúde das crianças do 

país como um dos três objetivos do Ministério da Saúde Pública e População, tendo como prioridade o 

 
54 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 90. 
55 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.108. 
56 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.127. 
57 ONU. CRC/C/51/Add.7: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of States parties due in 1997. Haiti, 2002, p. 22. 
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controle e tratamento de uma série de doenças58. Dentre estas, destacam-se as doenças relacionadas à 

diarréia que constituíam uma das principais causas de mortalidade infantil e cujo combate foi destacado 

como uma das prioridades da National Strategy for Comprehensive Child Care59. 

 No entanto, é notável que nesse primeiro relatório o Estado não realizou nenhuma menção ao 

acesso a saneamento, água e higiene. Tal omissão é alarmante não apenas sob a perspectiva da otimização 

das medidas destacadas acima, uma vez que água potável, serviços seguros de saneamento e práticas 

disseminadas de higiene são fatores essenciais na profilaxia da diarréia, sobretudo, na infância, mas, em 

especial, em face do cenário no qual o país estava inserido: no ano 2000, apenas 17% da população possuía 

acesso a serviços “pelo menos básicos” de saneamento e mais da metade da população rural praticava 

“defecação a céu aberto”60. Em relação à população total, tal percentual chegava 37% e o somatório das 

taxas de acesso a serviços “limitados” e “não melhorados” de saneamento correspondia a 47% da 

população. 

 Já sob a perspectiva do acesso a água, nesse mesmo ano, 56% da população acessava a serviços 

“pelo menos básicos” de água; 28% contava com serviços “não melhorados” ou “limitados” e outros 16% 

dependia apenas do consumo de água em superfície61.   

  Diante de tais circunstâncias, o Comitê manifestou uma preocupação com o fato de que a 

sobrevivência e o desenvolvimento das crianças nos país continuavam a ser ameaçados por doenças 

 
58 ONU. CRC/C/51/Add.7: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of States parties due in 1997. Haiti, 2002, p. 23-24. 
59 Tradução:Estratégia Nacional para Cuidados Infantis Compreensivos.  
60 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 112. 
61 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 112. 



 

 
eISSN: 2675-3200 

Cadernos de Pesquisa Direito Internacional sem Fronteiras, vol. 2, n.2, 2020. 
DOI: 10.5281/zenodo.4266819 

 
Página 25 de 62 

infecciosas, diarreia e desnutrição, estendendo tal preocupação para o estado, considerado por este como 

precário, do saneamento e para o acesso insuficiente à água potável, especialmente, em áreas rurais.  

 Nesse sentido, o Comitê realizou recomendações gerais que não se referirem diretamente aos 

direitos a saneamento, água e higiene, mas envolviam a ratificação dos esforços para a alocação apropriada 

de recursos e desenvolvimento de políticas compreensivas direcionadas a melhoria das condições de saúde 

da criança, sobretudo, no âmbito rural, bem como para a redução da incidência de mortalidade infantil. Foi 

recomendado, também, que o Estado buscasse vias adicionais de cooperação e assistência para melhorias 

no âmbito saúde da criança com, entre outros, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS).62 

 Já em 2013, a submissão do segundo relatório do Haiti ocorreu logo após um período de 

instabilidade política e, em especial, de uma série de desastres naturais, com destaque para os furacões 

de 2008 e o terremoto ocorrido em 2010. Assim, apesar de reconhecer que tais fatores não o eximem de 

suas obrigações internacionais, incluindo àquelas contraídas com a ratificação da CDC, o Estado ressaltou 

que sua capacidade administrativa foi severamente impactada, restando concentrada, nos últimos anos, 

em medidas de contingenciamento e controle de emergências63. 

 Em relação à sobrevivência e desenvolvimento da criança, anotou-se que não ocorreram melhorias 

em relação ao relatório anterior, pelo contrário, a situação havia piorado em alguns aspectos.64 Já na 

perspectiva do direito à saúde, o estado seguiu a tendência do relatório anterior e não mencionou a 

 
62 ONU. CRC/C/15/Add.202: Committee on the Rights of the Child (CRC), UN Committee on the Rights of the Child: Concluding 
Observations. Haiti, 2003, p.9. 
63 ONU. CRC/C/HTI/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Combined second and third periodic reports of States parties: Convention on the Rights of the 
Child. Haiti, 2015, p.2. 
64 ONU. CRC/C/HTI/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Combined second and third periodic reports of States parties: Convention on the Rights of the 
Child. Haiti, 2015, p.19. 
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implementação de programas ou políticas especificamente direcionados ao acesso a saneamento, água e 

higiene. Entretanto, tais fatores foram apontados como elementos englobados pelo pacote mínimo de 

serviços de saúde que acompanhou a implementação de programas de imunização direcionados à 

diminuição das taxas de mortalidade infantil65. 

 É necessário ressaltar que, nesse momento, a preocupação do Estado em relação a esses direitos 

estava fortemente ligada à epidemia de cólera iniciada em 2010 – a maior já registrada em apenas um 

país – que impactou significativamente a população abaixo dos 20 anos e foi potencializada pela carência 

de práticas seguras de higiene e pelo acesso limitado a saneamento. Nesse tocante, o Estado apontou a 

tomada de algumas medidas como o fortalecimento da realização de reuniões setoriais sobre saneamento, 

água e higiene, todavia, o principal fator abordado foi a insuficiência de recursos humanos e financeiros 

para conduzir esforços de prevenção da doença, principalmente, em escala local66. 

 As dificuldades enfrentadas pelo país foram refletidas, também, por meio das estatísticas para 

saneamento, água e higiene em 2017. Nessa ocasião, três anos após a submissão do segundo relatório 

analisado, em relação ao saneamento, apenas 35% da população possuía acesso a serviços “pelo menos 

básicos”; 45% contava com serviços “não melhorados” ou “limitados” e 20% praticava “defecação a céu 

aberto”, sendo este último percentual o que mais melhorou em comparação com os mesmos indicadores 

no ano 2000.67 

 
65 ONU. CRC/C/HTI/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Combined second and third periodic reports of States parties: Convention on the Rights of the 
Child. Haiti, 2015, p.34. 
66 ONU. CRC/C/HTI/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Combined second and third periodic reports of States parties: Convention on the Rights of the 
Child. Haiti, 2015, p.41. 
67 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.108. 
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  No tange ao acesso à água, 65% da população haitiana acessava a serviços “pelo menos básicos”; 

35% a serviços “não melhorados” ou “limitados” e, agora, menos de 1% da população dependia do consumo 

de “água da superfície”, uma melhora significativa em relação ao ano de 2000.68 Para o acesso à higiene, 

os empecilhos destacados pelo Estado em seu relatório em relação ao combate à epidemia de cólera 

podem ser ilustrados, ainda, pelo percentual de apenas 23% da população com acesso serviços “básicos” 

de higiene, enquanto 61% acessava tais estruturas de maneira “limitada” e outros 16% não as acessavam 

de maneira alguma.69 

 Anota-se, por fim, que para as recomendações do Comitê relativas a realocação de recursos e busca 

de assistência internacional para área da infância, foi apontada a tomada de medidas conjuntas para ambas 

indicações do Comitê. O Estado mencionou que, para além da inclusão no orçamento nacional de recursos 

para a realização dos direitos sociais e econômicos da criança, a assistência financeira internacional 

ocupava um papel de destaque sob tal perspectiva70. Já do ponto de vista da implementação de programas 

relacionadas aos direitos da criança, o Governo ressaltou que recebia o suporte direto ou indireto da ONU 

e da OMS na realização de atividades em setores com, por exemplo, educação, saúde e geração de 

empregos, mencionando, todavia, que os esforços de tais organizações foram prejudicados por problemas 

de regulamentação e prestação de contas71.  

 
68 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.90. 
69 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: <https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.127. 
70 ONU. CRC/C/HTI/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Combined second and third periodic reports of States parties: Convention on the Rights of the 
Child. Haiti, 2015, p.12. 
71 ONU. CRC/C/HTI/2-3: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Combined second and third periodic reports of States parties: Convention on the Rights of the 
Child. Haiti, 2015, p.13. 
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5.3. IÊMEN 

A República do Iêmen que, no presente estudo, representa a região do Oriente Médio e Norte da 

África e possui população predominantemente jovem. Logo após a ratificação da CDC, em 1994, o país 

submeteu seu primeiro relatório periódico ao Comitê e desde então, mesmo com diversos empecilhos, 

demonstra estar ciente da importância da implementação do documento para a comunidade infantil. 

No ano de 2004, quando da submissão de seu terceiro relatório, em resposta às recomendações 

anteriormente feitas pelo Comitê, o governo do Iêmen apontou a elaboração de projetos, estratégias e 

parcerias com instituições da sociedade civil e do setor privado72, visando melhorias nos índices de 

mortalidade infantil, desnutrição e contágio por doenças como diarreia, infecção respiratória aguda, 

sarampo, e outras doenças evitáveis a partir de vacinas imunizadoras73. Todavia, infelizmente, os direitos 

da criança a saneamento, água potável e higiene foram sucintamente mencionados e não receberam a 

devida atenção. 

Tal cenário decorre da falta de recursos financeiros, do baixo nível de conscientização da 

comunidade, da extrema pobreza, bem como da desigualdade social no país, resultando na lenta evolução 

dos avanços concernentes à implementação da CDC, especialmente no que tange a efetivação do acesso 

a saneamento, água potável e higiene, tendo em vista que, no ano 2000, somente 42% da população 

possuía acesso a serviços de saneamento “pelo menos básico” no país, 28% vivia com serviços de 

saneamento “limitado” ou “não melhorados”, e 30% praticava “defecação a céu aberto”74. Ainda, vale 

 
72 ONU. CRC/C/129/Add.2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Third periodic report of States parties due in 2003. Iêmen, 2004, p. 5. 
73 ONU. CRC/C/129/Add.2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Third periodic report of States parties due in 2003. Iêmen, 2004, p. 46. 
74 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 124. 
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destacar que, no mesmo ano, somente 38% da população possuía acesso à água “pelo menos básica”, 56% 

vivia com serviços de água “limitados” ou “não melhorados”, e 6% tinha como única opção recorrer a fontes 

de “água da superfície”75. 

O Comitê, na publicação de seu relatório em 2005, apontou profundas preocupações para com a 

metade da população que não possui acesso a serviços de saúde, bem como com os baixos gastos com 

este setor, com o enfoque insuficiente para com os cuidados preventivos de saúde, com as altas taxas de 

mortalidade infantil, com a alta prevalência de desnutrição entre as crianças, com a fraca prestação de 

cuidados com a saúde nas áreas rurais e, por fim, com a alta taxa de crescimento populacional76.  

Nota-se, portanto, que, embora o relatório do Estado-parte em 2004 carecesse de informações 

acerca dos direitos a saneamento ambiental, água potável e higiene, o Comitê, sequer mencionou sua 

preocupação ou recomendou novas políticas públicas específicas e efetivas à aplicação dos três tópicos. 

As recomendações tiveram maior enfoque na alocação de recursos financeiros para a área da saúde, com 

atenção especial à contratação de trabalhadoras mulheres e ao desenvolvimento de programas para 

melhorar a saúde das crianças de modo geral, a fim de buscar diminuir as taxas de mortalidade infantil, 

por meio, também, da prestação de serviços adequados no pré e pós-natal. Ainda, além do Comitê 

recomendar que o Estado melhore o acesso à saúde da população nas áreas rurais e à assistência para 

 
75 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 104. 
76 ONU. CRC/C/15/Add.267: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Iêmen, 2005, p. 10. 
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famílias carentes77, destacou ser importante a procura por assistência técnica, dentre outras, da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), do UNICEF e do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).78 

Considerando que o Iêmen é classificado como uma zona árida e semiárida79, carente de recursos 

hídricos e com serviços e redes de saneamento precários80, a omissão dos relatórios do Estado-parte e do 

Comitê em relação aos direitos da criança a saneamento, água e higiene caracterizou uma grande falha, a 

qual foi corrigida em 2012, quando da submissão do quarto relatório periódico do país, no qual foram 

criados setores individuais para a discussão sobre o acesso à água potável e saneamento, bem como, por 

consequência, foi reconhecido que estes dois tópicos são partes fundamentais do pleno desenvolvimento 

de uma criança. 

Não bastasse o Iêmen ser um país subdesenvolvido, cuja principal fonte de água é a chuva, além de 

sofrer com uma epidemia viral de poliomielite81, foi assolado por diversos conflitos armados entre os anos 

de 2004 e 201082, o que forçou seu governo a concentrar esforços e recursos no controle de emergências, 

explicando a lentidão na melhoria dos índices de saúde. Entre os anos de 2000 e 2017, o aumento médio 

anual da porcentagem de pessoas que passaram a contar com o sistema “pelo menos básico” de 

 
77 ONU. CRC/C/15/Add.267: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Iêmen, 2005, p. 11. 
78 ONU. CRC/C/15/Add.267: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Iêmen, 2005, p. 10-12. 
79 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 61. 
80 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 62. 
81 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 55. 
82 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 99. 
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saneamento foi de somente 1%83, e de água 2%84. Apesar disso, com base no seu relatório de 2012, o país 

demonstrou que investiu em projetos de infraestrutura, favorecendo o setor da saúde e a queda da 

mortalidade de crianças abaixo de cinco anos em 23,3% entre 2003 e 200685. É importante mencionar que 

o país, também, procurou assistência internacional e melhorou a alocação de recursos para o setor da 

saúde, conforme recomendado pelo Comitê em 2005.86 

Em outra frente, por meio do Third Development Plan87, o governo planeja, dentre outros objetivos, 

fortalecer a legislação, melhorar a eficiência da captação da água da chuva, racionalizar os recursos 

hídricos e, ainda, proteger a água contra a poluição, o desperdício e o esgotamento88. Todavia, haja vista 

não ter sido elaborado um plano específico ao saneamento e à higiene dentro do Estado, os índices atuais 

(2017) ainda são insatisfatórios e preocupantes. Isso porque, mesmo com uma pequena e lenta melhora, 

somente 59% da população possui acesso a serviços de saneamento “pelo menos básico” no país, 21% 

vive com serviços de saneamento “limitado” ou “não melhorados”, e 20% pratica “defecação a céu aberto”89. 

 
83 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 124. 
84 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 104. 
85 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 51. 
86 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 14. 
87Tradução: Terceiro Plano de Desenvolvimento. 
88 ONU. CRC/C/YEM/4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Fourth periodic report of States parties due in 2008. Iêmen, 2012, p. 61. 
89 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 124. 
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Outrossim, somente 50% do país pode contar com higiene “básica”, sendo que a outra metade não possui 

as devidas instalações de higiene ou carece de sabão ou água90. 

No que tange o direito à água potável, houve uma melhora considerável, pois, atualmente, 63% da 

população possui acesso à água “pelo menos básica”, presumindo-se que o Estado, por meio do Third 

Development Plan, atingiu alguns de seus objetivos especificados no relatório publicado em 2012. No 

entanto, não se pode esquecer que 33% do país ainda vive com serviços de água limitados ou não 

melhorados, e 4% tem como única opção recorrer a fontes de água da superfície91. 

5.4. ÍNDIA 

A República da Índia, pertencente à região Sul da Ásia, possui a maior população infantil do mundo, 

com mais de 400 milhões de crianças abaixo de 18 anos.92Em decorrência disto, pode-se dizer que as 

crianças são o futuro dos recursos da nação indiana e, portanto, necessitam de maior atenção, 

especialmente no tocante à efetivação do seu direito à saúde. O governo indiano, consciente de que 

saneamento ambiental, água potável e higiene são indicadores de boa qualidade de vida, em 2003, na 

submissão do segundo relatório periódico ao Comitê, demonstrou estar planejando e concretizando 

políticas públicas de saúde focadas nos três tópicos supracitados, visando a implementação do artigo 24º, 

da CDC. 

 
90 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 126. 
91 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 104. 
92 ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. Índia, 2003, p. 4. 
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São exemplos delas: The National Plan of Action for Children93, 1992; Integrated Child Development 

Services (ICDS)94, 1975; The Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, 199195; The National Water Policy96, 

1987; Total Sanitation Campaign (TSC)97, 1999. Também, em 1950, foi configurada uma comissão de 

planejamento cuja função é instituir planos de cinco anos cada, com o objetivo de melhor desenvolver o 

país, chamada de “Five Year Plans”98. O 9º plano deste projeto (1997-2002) promoveu esforços especiais à 

garantia de acesso à água potável e saneamento pela população indiana99. 

O Estado expôs sua preocupação, também, em relação ao controle da poluição e a proteção do meio 

ambiente, trazendo em seu relatório de 2003 a demonstração da linha tênue que este assunto tem com a 

preservação da água e a prevenção de doenças.100 Infecção respiratória aguda é a principal causa de morte 

entre crianças e adolescentes no Estado101, sendo a diarreia a segunda102. Ambas são consequências diretas 

 
93 Tradução: O Plano Nacional de Ação para Crianças. ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), 
Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties 
due in 2000. Índia, 2003, p. 29. 
94 Tradução: Serviços Integrados de Desenvolvimento Infantil. ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child 
(CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second periodic report of States 
parties due in 2000. Índia, 2003, p. 32. 
95 Tradução: Missão Nacional de Água Potável de Rajiv Gandhi. ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child 
(CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second periodic report of States 
parties due in 2000. Índia, 2003, p. 197. 
96 Tradução: A Política Nacional da Água. ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of 
reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. 
Índia, 2003, p. 197. 
97 Tradução: Campanha de Saneamento Total. ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration 
of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. 
Índia, 2003, p. 201. 
98 Tradução: Planos de 5 anos. 
99ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. Índia, 2003, p. 408. 
100 ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. Índia, 2003, p. 193. 
101 ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. Índia, 2003, p. 168. 
102 ONU. CRC/C/93/Add.5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Second periodic report of States parties due in 2000. Índia, 2003, p. 193. 
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da grande poluição e da falta de saneamento ambiental, água potável e higiene no país, motivo pelo qual 

o governo indiano também está tomando medidas e criando programas a fim de diminuir os altos índices 

de mortalidade infantil. 

Tais políticas públicas são essenciais para a aplicabilidade da CDC e para o pleno desenvolvimento 

das crianças indianas, pois, não bastasse os eventuais desastres naturais, bem como os altos índices de 

natalidade, extrema pobreza e desigualdade social no país, no ano 2000, somente 16% da população 

possuía acesso a saneamento “pelo menos básico” no país, 11% vivia com serviços de saneamento 

“limitado” ou “não melhorados”, e 73% praticava “defecação a céu aberto”103. Ainda, vale destacar que, no 

mesmo ano, 79% da população possuía acesso à água “pelo menos básica”, 19% vivia com serviços de água 

“limitados” ou “não melhorados”, e 1% tinha como única opção recorrer a fontes de “água da superfície”104. 

O Comitê, quando da publicação de seu relatório em 2004, demonstrou sua preocupação com o 

lento declínio dos índices de mortalidade infantil105, com o elevado número de crianças que não possuem 

um padrão de vida adequado e, ainda, com a falta de acesso à água potável e saneamento adequado por 

grande parte da população106. Por conta disto, dentre outros tópicos, foi recomendado que o Estado-parte 

amplie seus esforços no desenvolvimentos de programas para melhorar a saúde das crianças; assegure o 

acesso de todas as crianças a serviços de saúde primários, gratuitos e de qualidade; combata a desnutrição; 

 
103 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 114. 
104 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 94. 
105 ONU. CRC/C/15/Add.228: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Índia, 2004, p. 11. 
106 ONU. CRC/C/15/Add.228: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Índia, 2004, p. 14. 
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melhore as taxas de imunização107; dê assistência material a famílias carentes108 e disponibilize maiores 

recursos para a melhora da qualidade de vida das crianças no que tange o acesso à água potável e 

saneamento. Ainda, destacou ser importante a procura por assistência técnica da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do UNICEF.109 

Por meio do relatório submetido em 2013, o país demonstrou procurar assistência técnica 

internacional, bem como apontou um aumento na alocação de recursos para o setor da saúde e, por 

consequência, melhorias gerais, como a redução da mortalidade infantil110 e a assistência financeira às 

crianças carentes.111 Outrossim, o governo indiano informou que desenvolveu outras políticas públicas 

focadas na melhora dos tópicos supracitados, destacando-se a continuidade do TSC112 e do 11º plano do 

“Five Year Plan”, que incluía o acesso à água potável e saneamento como parte da seguridade social113.  

Os programas ofertados pelo Estado surtiram efeitos positivos, embora lentos e ainda insuficientes. 

Entre os anos de 2000 e 2017, o aumento médio anual da porcentagem de pessoas que passaram a contar 

com o sistema “pelo menos básico” de saneamento foi de somente 2,54%114, e de água 1%. Os dados 

 
107 ONU. CRC/C/15/Add.228: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Índia, 2004, p. 53. 
108 ONU. CRC/C/15/Add.228: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Índia, 2004, p. 14. 
109 ONU. CRC/C/15/Add.228: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Índia, 2004, p. 53. 
110 ONU. CRC/C/IND/3-4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Third and fourth periodic report of States parties due in 2008. Índia, 2013, p. 99 
111 ONU. CRC/C/IND/3-4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Third and fourth periodic report of States parties due in 2008. Índia, 2013, p. 86 
112 ONU. CRC/C/IND/3-4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Third and fourth periodic report of States parties due in 2008. Índia, 2013, p. 127. 
113 ONU. CRC/C/IND/3-4: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Third and fourth periodic report of States parties due in 2008. Índia, 2013, p. 138. 
114 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 114. 
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coletados em 2017 pela UNICEF - WASH demonstraram um grande avanço do Estado-parte em comparação 

com os índices de 2000, posto que houve um aumento de 44% no índice de população que possui acesso 

a saneamento “pelo menos básico” no país, atingindo o número de 60%. No entanto, 15% do país ainda 

sofre com serviços de saneamento “limitados” ou “não melhorados”, e 26% pratica “defecação a céu 

aberto”115. Outrossim, somente 60% do país pode contar com higiene “básica”, sendo que 41% não possui 

as devidas instalações de higiene ou carece de sabão ou água116.  

Por fim, no tocante ao direito à água potável, verificou-se que, no mesmo ano, 93% da população 

possuía acesso à água “pelo menos básica”, 6% ainda vivia com serviços de água “limitados” ou “não 

melhorados”, e menos de 1% tem como única opção recorrer a fontes de “água da superfície”117. Há de se 

mencionar que, em comparação com a área urbana, todos os índices da área rural tendem a ser piores, 

tendo em vista a ausência de recursos, a dificuldade de acesso do Estado às áreas remotas e o fato de que 

a maioria da população lá reside.  

5.5. LESOTO 

Integrante da região Leste e Sul da África, Lesoto é um país predominantemente rural e de altitudes 

elevadas, sendo um dos poucos países do mundo cujo território é completamente cercado por outro país, 

nesse caso, a África do Sul. Na submissão de seu primeiro relatório perante o Comitê dos Direitos da 

Criança, em 1998, o Governo de Lesoto apontou, inicialmente, a tomada de medidas legislativas em face 

 
115 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 114. 
116 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 126. 
117 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 94. 
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da necessidade de harmonização das contradições entre alguns aspectos da legislação do país e suas 

obrigações internacionais em relação aos direitos da criança118. 

 Já no âmbito das medidas administrativas, o direito à saúde da criança ocupou um papel de 

destaque nesse primeiro momento de implementação da CDC. Aqui, o lema “Health for all by the year 2000” 

119 foi adotado como o ponto central da política nacional de saúde, tendo como um de seus objetivos a 

redução das taxas de mortalidade de crianças abaixo dos 5 anos, causada, principalmente, por doenças 

relacionadas a incidência de diarreia. Para tanto, o governo adotou como estratégia nacional a melhoria 

das condições ambientais de saúde, de acesso a água e saneamento, expansão do controle de casos e 

promoção de educação sobre higiene pessoal120. Anota-se, contudo, que a descrição do programa de 

controle de doenças relacionadas à diarreia implementado pelo Estado não faz menção a medidas 

direcionadas a saneamento, água e higiene121. 

 Além disso, esses fatores integraram uma preocupação central do governo em relação à 

implementação de seu programa para educação infantil, uma vez que muitas das escolas do país careciam 

de acesso a água corrente e banheiros. Para as áreas montanhosas, foi estimado que cerca de 60% das 

escolas não possuíam vasos sanitários122, assim como 55% não acessavam água limpa, dependendo, muitas 

vezes, da coleta de água em localidades distantes123. Para o Estado, tais circunstâncias impactaram a 

 
118 ONU. CRC/C/11/Add.20: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by state parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of state parties due in 1994. Lesoto, 1998, p.4. 
119 Tradução: Saúde para todos até o ano 2000. 
120 ONU. CRC/C/11/Add.20: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by state parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of state parties due in 1994. Lesoto, 1998, p.4. 
121  ONU. CRC/C/11/Add.20: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by state parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of state parties due in 1994. Lesoto, 1998, p.44. 
122  ONU. CRC/C/11/Add.20: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by state parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of state parties due in 1994. Lesoto, 1998, p.50. 
123  ONU. CRC/C/11/Add.20: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by state parties 
under article 44 of the Convention: Initial reports of state parties due in 1994. Lesoto, 1998 p.49. 
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educação de práticas de higiene para crianças, na medida em que a falta de infraestrutura nas escolas 

implicava que seus alunos não absorviam esses ensinamentos de maneira apropriada. 

 Assim, em 2001, as observações do Comitê notaram, com preocupação, a precariedade da situação 

do direito à saúde da criança no país, em particular, no que diz respeito à falta de saneamento e ao acesso 

limitado água potável. Pontua-se que tal preocupação foi compatível com as estáticas sobre o acesso a 

saneamento em Lesoto para o ano 2000: 9% da população possuía acesso a serviços “pelo menos básicos” 

de saneamento, 45% acessava serviços “não melhorados” ou “limitados” e outros 46% recorriam à 

“defecação a céu aberto”.124 Já o acesso a água apresentava circunstâncias um pouco melhores na medida 

em que 67% da população contava com serviços “pelo menos básicos”, 33% com serviços “não melhorados” 

ou “limitados” e menos de 1% dependia do consumo de “água em superfície”.125   

 Diante disso, em relação ao bloco de direitos “Saúde Básica e Bem Estar”, o Comitê recomendou a 

alocação de recursos apropriados e o desenvolvimento de programas e políticas compreensivas para a 

melhoria do sistema de saúde no país, incluindo, a promoção do acesso a água e saneamento. Foi 

encorajado, também, que o Estado buscasse a assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para 

Infância (UNICEF) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o manejo integrado das doenças da 

infância e implementação de outras medidas relacionadas ao direito a à saúde da criança.126 

 
124 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.114. 
125 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.96. 
126 ONU. CRC/C/15/Add.147: Committee on the Rights of the Child (CRC), UN Committee on the Rights of the Child: Concluding 
Observations. Lesoto, 2001, p.9-10. 
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 No tocante a falta de infraestrutura nas escolas, o Comitê manifestou uma preocupação particular 

com a falta de recursos educacionais das escolas de áreas montanhosas127. Entretanto, não foi mencionado 

o impacto da falta de água potável e saneamento na qualidade da educação, logo, o Comitê não realizou 

recomendações sob tal ótica, referindo-se apenas à necessidade de melhorias gerais do sistema 

educacional. 

 Por sua vez, o segundo relatório de Lesoto foi submetido em 2016, cerca de 17 anos após a data 

prevista, um atraso que foi atribuído pelo Estado a dificuldades na alocação de recursos humanos e 

financeiros128. Nesse momento, foi ressaltado que apesar da tomada de diversas medidas legislativas e 

administrativas, como a criação de District Child Protection Teams129 responsáveis por identificar as crianças 

mais vulneráveis e garantir o seu acesso a saúde e educação, o Estado enfrentava dificuldades para 

assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento de suas crianças em decorrência de fatores como, por 

exemplo, as alarmantes taxas de HIV/AIDS e de mortalidade infantil130. 

 Foi destacada, todavia, a implementação de políticas no âmbito do acesso a saneamento, água e 

higiene com o objetivo de promover melhorias nos serviços de saneamento e no acesso à água potável, 

sobretudo, em comunidades rurais131. Já em relação à infraestrutura nas escolas, o Estado ressaltou a 

 
127ONU. CRC/C/15/Add.147: Committee on the Rights of the Child (CRC), UN Committee on the Rights of the Child: Concluding 
Observations. Lesoto, 2001, p.12. 
128 ONU. CRC/C/LSO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration on reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Second periodic reports of state parties due in 1999. Lesoto, 2017, p.6. 
129 Tradução: Equipes Distritais de Proteção Infantil. 
130ONU. CRC/C/LSO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration on reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Second periodic reports of state parties due in 1999. Lesoto, 2017, 2017, p.27. 
131 ONU. CRC/C/LSO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration on reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Second periodic reports of state parties due in 1999. Lesoto, 2017, p.29. 
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realização de algumas reformas e a provisão de facilidades novas e com acesso a banheiros, objetivando 

a construção de um ambiente educacional mais saudável132. 

 Ao lado de tais medidas, vale mencionar que, em 2017, o percentual da população de Lesoto que 

acessava serviços “pelo menos básicos” de saneamento havia passado para 43%, enquanto 30% acessava 

serviços “não melhorados” ou “limitados” e 27% ainda praticava “defecação a céu aberto”.133 Em relação 

ao acesso a água, 69% da população contava com serviços “pelo menos básicos”, 24% acessava serviços 

“não melhorados” ou “limitados” e, agora, 7% dependia de fontes de “água de superfície” o que, por sua 

vez, representou um retrocesso em relação aos ao patamar alcançado em  2000.134 Por fim, os índices de 

acesso a higiene no país demonstraram, nessa ocasião, que apenas 2% da população contava com 

instalações “básicas” para higiene, enquanto outros 3% acessava esses serviços de forma “limitada” e a 

maior parte da população (95%) não contava com tais instalações.135 

5.6. MAURITÂNIA 

A República Islâmica da Mauritânia é um pequeno país pertencente à África Ocidental e Central e, 

conforme demonstra o censo nacional de 2013, possui 3.537.628 habitantes, dos quais 1.925.703 são 

indivíduos abaixo de 19 anos136. Foi em 1991 que o governo da Mauritânia se tornou signatário da 

 
132 ONU. CRC/C/LSO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration on reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention: Second periodic reports of state parties due in 1999. Lesoto, 2017, p.40. 
133 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.114. 
134 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.96. 
135UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p.127. 
136 ONU. CRC/C/MRT/3-5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Combined third to fifth periodic reports submitted by 
Mauritania under article 44 of the Convention, due in 2013. Mauritânia, 2017, p. 2-3. 
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Convenção sobre os Direitos da Criança e em 2001 submeteu seu primeiro relatório ao Comitê, com o 

intuito de melhor implementar as normas impostas no documento. 

O país demonstra sua preocupação para com o direito à saúde das crianças, sendo este um dos 

tópicos mais discutidos no decorrer dos relatórios periódicos submetidos em 2008 e 2017, especialmente 

no que tange o desenvolvimento de programas de imunização, bem como a diminuição do índice de 

infectados por doenças sexualmente transmissíveis e de crianças vulneráveis a altas febres, diarreias e 

infecções respiratórias agudas. No entanto, é lamentável constatar que o Estado-parte não dá o devido 

destaque aos direitos a saneamento, água potável e higiene, previstos no inciso 2, do artigo 24º, da CDC e 

tão importantes para a prevenção de todos os problemas supracitados. 

Em consulta aos dados fornecidos pelo UNICEF Wash, verificou-se que os índices referentes aos 

mencionados direitos são um reflexo do descaso do país. Isso porque, no ano 2000, somente 17% da 

população possuía acesso a saneamento “pelo menos básico” no país, 28% vivia com serviços de 

saneamento “limitado” ou “não melhorados”, e 55% praticava “defecação a céu aberto”137. Ainda, vale 

destacar que, no mesmo ano, somente 41% da população possuía acesso à água “pelo menos básica”, 52% 

vivia com serviços de água “limitados” ou “não melhorados”, e 7% tinha como única opção recorrer a fontes 

de “água da superfície”138. 

Tais tutelas sequer possuem um setor individual nos relatórios para demonstração de estatísticas, 

evoluções e maiores dificuldades de implementação. Quando sutilmente mencionadas, são contempladas 

 
137 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 116. 
138UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 98. 
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em áreas diversas daquela destinada à discussão do direito à saúde – Basic Health and Welfare139 - 

sugerindo, aparentemente, que não há um interesse efetivo de tratar estes direitos como parte 

fundamental da busca pelo melhor padrão de saúde possível para todas as crianças do país. 

Mesmo estando o relatório do Estado-parte em 2008 carecendo de informações acerca do acesso a 

saneamento, água potável e higiene, o Comitê, na publicação de seu relatório em 2009, brevemente 

mencionou sua preocupação com o grande número de crianças que não gozam desses direitos140, e 

somente recomendou melhorias nas instalações de saneamento, água e higiene em escolas, sem 

especificar outras políticas públicas específicas e efetivas à aplicação dos três tópicos. 

 As recomendações tiveram maior enfoque no alto índice de mortalidade infantil, na falta de 

recursos para o desenvolvimento de programas, nas alocações financeiras para o setor da saúde no geral, 

na busca de assistência da UNICEF, na garantia de assistência financeira para famílias carentes141 e, 

também, na disparidade do acesso aos serviços básicos de saúde entre a área urbana e rural do país, 

estando a última muito mais prejudicada do que a outra142. 

Portanto, pode-se afirmar que a omissão dos relatórios do Estado-parte e do Comitê em relação aos 

direitos da criança a saneamento ambiental, água potável e higiene tem relação direta com a lentidão na 

melhora dos índices de saúde. Entre os anos de 2000 e 2017, o aumento médio anual da porcentagem de 

 
139 Tradução: Saúde Básica e Bem-estar. 
140 ONU. CRC/C/MRT/CO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Mauritânia, 2009, p. 14. 
141 ONU. CRC/C/MRT/CO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Mauritânia, 2009, p. 9. 
142 ONU. CRC/C/MRT/CO/2: Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties 
under article 44 of the Convention: Concluding observations. Mauritânia, 2009, p. 11-14. 
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pessoas que passaram a contar com o sistema “pelo menos básico” de saneamento foi de somente 1,82%143, 

e de água 2%144. 

Por meio do relatório submetido em 2017 pela Mauritânia, foi demonstrado que o país aumentou 

sua alocação financeira ao setor da saúde145, requereu assistência técnica internacional e, levando-se em 

consideração a extrema pobreza e a desigualdade social do país, foram demonstrados pequenos avanços 

concernentes aos direitos a saneamento ambiental, água e higiene, no entanto, como mencionado, sem 

elencá-los como uns dos principais indicadores de saúde146.  

De acordo com os dados mais recentes (2017), somente 48% da população possui acesso a 

saneamento “pelo menos básico” no país, 20% vive com serviços de saneamento “limitado” ou “não 

melhorados”, e 32% prática “defecação a céu aberto”147. Outrossim, somente 43% do país pode contar com 

higiene “básica”, sendo que 57% não possui as devidas instalações de higiene ou carece de sabão ou 

água148. Em relação ao direito à água, 71% da possui acesso à água “pelo menos básica”, 30% do país ainda 

 
143 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 116. 
144 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 98. 
145 ONU. CRC/C/MRT/3-5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Combined third to fifth periodic reports submitted by 
Mauritania under article 44 of the Convention, due in 2013. Mauritânia, 2017, p. 30. 
146 ONU. CRC/C/MRT/3-5: Committee on the Rights of the Child (CRC), Combined third to fifth periodic reports submitted by 
Mauritania under article 44 of the Convention, due in 2013. Mauritânia, 2017, p. 3. 
147 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 116. 
148 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 127. 
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vive com serviços de água “limitados” ou “não melhorados”, e menos de 1% tem como única opção recorrer 

a fontes de “água da superfície”149. 

 

6 A RELAÇÃO ENTRE O ACESSO A SANEAMENTO, ÁGUA E HIGIENE E O DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA: DA 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 Nesta seção, serão expostos, de forma descritiva e sintetizada, os dados referentes ao progresso em 

saneamento, água potável e higiene entre os anos 2000 e 2017, das nações do Camboja, Haiti, Iêmen, 

Índia, Lesoto e Mauritânia, conforme já mencionados separadamente em suas respectivas seções. Assim, a 

partir da realidade fática de cada país, tais índices serão analisados, dando-se destaque aos países com 

mais e menos avanços na efetivação dos três direitos.  

Em seguida, serão observadas quais foram as recomendações mais realizadas pelo Comitê dos 

Direitos da Criança em relação a tais direitos e, dentre estas, quais ensejaram - ou não - a tomada de 

medidas pelos Estados-partes no sentido da sua implementação total ou parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017: Special focus on inequalities. Nova 
Iorque, 2019. Disponível em: < https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/>. Acesso 
em: 04 jun. 2020, p. 98. 
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QUADRO 2  

 PROGRESSO EM SANEAMENTO DA POPULAÇÃO DAS NAÇÕES DO CAMBOJA, HAITI, IÊMEN, ÍNDIA, 
LESOTO E MAURITÂNIA: COMPARAÇÃO ENTRE OS ANOS 2000 E 2017. 

PAÍS ANO PELO MENOS 
BÁSICO 

LIMITADO OU 
NÃO 

MELHORADO 

DEFECAÇÃO A 
CÉU ABERTO 

TAXA ANUAL DE MUDANÇA 
DO “PELO MENOS BÁSICO” 

 
Camboja 

2000 10% 6% 85%  
+2,90% 

2017 59% 9% 32% 

 
Haiti 

2000 17% 47% 37%  
+1,06% 

2017 35% 45% 20% 

 
Iêmen 

2000 42% 28% 30%  
+1,00% 

2017 59% 21% 20% 

 
Índia 

2000 16% 11% 73%  
+2,54% 

2017 60% 15% 26% 

 
Lesoto 

2000 9% 45% 46%  
+1,99% 

2017 43% 30% 27% 

 
Mauritânia 

2000 17% 28% 55%  
+1,82% 

2017 48% 20% 32% 

* UNICEF; OMS, 2019. 
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Não obstante eventuais pioras, os índices extraídos da base de dados da UNICEF – WASH, tanto no 

que se refere ao saneamento, quanto à água e à higiene, demonstram progressos entre os anos de 2000 e 

2017 nas nações do Camboja, Haiti, Iêmen, Índia, Lesoto e Mauritânia. Conforme demonstrado no quadro 

acima, no que tange o índice de saneamento “pelo menos básico”, todos os países tiveram melhora, e a 

média aritmética de todos os países correspondeu a um acréscimo anual de 1,88%. Ainda, vale mencionar 

que todas as porcentagens dos índices de “defecação a céu aberto” e “limitado ou não melhorado” 

diminuíram, com exceção, neste último, do Camboja e da Índia, que sofreram um leve aumento de 3% e 

4%, respectivamente.  

No entanto, estes mesmos países – Camboja e Índia – obtiveram as maiores taxas anuais de 

mudança do índice de saneamento “pelo menos básico” e as maiores diminuições da porcentagem do 

índice de “defecação a céu aberto”, com -47% e -53%, respectivamente. Tais destaques ocorreram pelo 

fato de ambos os Estados demonstrarem estar se importando com a implementação da CDC, bem como 

com a efetivação do direito à saúde das crianças, ao serem proativos e implementarem a maioria das 

recomendações do Comitê, quando feitas. 

Já o Haiti e o Iêmen, mesmo apontando pequenas melhoras, foram os países com as menores taxas 

anuais de mudança no índice “pelo menos básico”, bem como com as menores diminuições da 

porcentagem do índice de “defecação a céu aberto”, com apenas -17% e -10%, respectivamente. Como 

apontado nas seções anteriores, estes países não puderam contar com recomendações específicas à 

melhora do saneamento básico e, também, por falta de recursos financeiros e proatividade por parte dos 

governos, não se destacaram na implementação de programas, medidas e políticas públicas concernentes 

a este tema.  
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QUADRO 3  

PROGRESSO EM ÁGUA POTÁVEL DA POPULAÇÃO DAS NAÇÕES DO CAMBOJA, HAITI, IÊMEN, ÍNDIA, 
LESOTO E MAURITÂNIA: COMPARAÇÃO ENTRE OS ANOS 2000 E 2017 

 
PAÍS ANO PELO MENOS 

BÁSICO 

LIMITADO OU 
NÃO 

MELHORADO 

ÁGUA DA 
SUPERFÍCIE 

TAXA ANUAL DE MUDANÇA DO 
“PELO MENOS BÁSICO” 

 
Camboja 

2000 52% 21% 26%  
+2,00% 

2017 79% 10% 11% 

 
Haiti 

2000 56% 28% 16%  
+1,00% 

2017 65% 35% <1% 

 
Iêmen 

2000 38% 56% 6%  
+2,00% 

2017 63% 33% 4% 

 
Índia 

2000 79% 19% 1%  
+1,00% 

2017 93% 6% <1% 

 
Lesoto 

2000 67% 33% <1%  
+0,00% 

2017 69% 24% 7% 

 
Mauritânia 

2000 41% 52% 7%  
+2,00% 

2017 71% 30% <1% 

* UNICEF; OMS, 2019. 
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Por seu turno, o exame das taxas de acesso água nos países-alvo dispostas no quadro acima, 

permite perceber que, em comparação com os dados para o acesso a saneamento (Quadro 2), o panorama 

geral dos Estados, sobretudo em 2017, conta com percentuais mais elevados. Assim, observa-se que, para 

o indicador do acesso a pelo menos serviços básicos, todos os países apresentaram melhoras e, atualmente, 

se encontram na faixa entre 63% e 93%. Já para o indicador referente ao consumo de água em superfície, 

percebe-se que apenas o Camboja ultrapassa o patamar de 10%, assim como que metade dos países 

conseguiu reduzir tais taxas a um percentual inferior a 1%. 

É possível destacar, ainda, que Lesoto foi o único país que apresentou retrocessos, nesse caso, em 

relação ao consumo de água de superfície. No ano de 2000, o país era o único que já havia alcançado um 

patamar inferior a 1% e em 2017 essa taxa havia passado para 7%. Assim, observa--se que apesar dos 

impactos que a tomada de medidas para a implementação das recomendações do Comitê exerceu sobre 

as taxas de saneamento, o mesmo não ocorreu em relação ao acesso a água. Enquanto o acesso a serviços 

pelos menos básicos de água avançou pouco, o acesso a serviços pelo menos básicos de saneamento 

melhorou, passando de apenas 9%, em 2000, para 43%, em 2017. 

Outro país que se destacou foi a Mauritânia, uma vez que, apesar da ausência de menções ao acesso 

a água em seus relatórios ou de recomendações do Comitê nesse sentido, tal Estado seguiu a mesma 

tendência de melhorias dos demais países-alvo, apresentando, inclusive, uma das melhores taxas de 

mudança anual. Tem-se, portanto, que não obstante a falta de informações em seus relatórios e a 

desconsideração das diretrizes específicas do Comitê para a elaboração de tais documentos, o Estado 

estava tomando medidas que impactaram positivamente no acesso de sua população a serviços básicos 

de água na medida em que, em 2000, os  indicadores que concentravam o maior percentual da população 

se referiam ao acesso a serviços limitados ou não melhorados, enquanto, em 2017, a maior parte de seus 

habitantes era abarcada pelo melhor indicador disponível, isto é, acessava pelo menos serviços básicos. 
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QUADRO 4  

PROGRESSO EM HIGIENE DA POPULAÇÃO DAS NAÇÕES DO CAMBOJA, HAITI, IÊMEN, ÍNDIA, LESOTO E 
MAURITÂNIA: COMPARAÇÃO ENTRE OS ANOS 2000 E 2017. 

 
PAÍS 

 
ANO 

 
BÁSICA 

 
LIMITADA OU SEM AS DEVIDAS 

INSTALAÇÕES 

Camboja 2017 66% 34% 

Haiti 2017 23% 77% 

Iêmen 2017 50% 50% 

Índia 2017 60% 40% 

Lesoto 2017 2% 98% 

Mauritânia 2017 43% 57% 

* UNICEF; OMS, 2019. 

 

Por fim, para o acesso a estruturas de higiene nos países-alvo do presente estudo é importante 

mencionar que, ao contrário dos índices de acesso a saneamento e água, tal elemento do direito à saúde 

da criança não contava com dados organizados nos relatórios publicados pela UNICEF-WASH para anos 

anteriores a 2017. No entanto, as informações sobre tal ano permitem observar que nenhum país-alvo 

alcançou o patamar de 70% no indicador de acesso a estruturas básicas de higiene, apresentando, entre 

si, níveis distintos de implementação do acesso a higiene.  

Além disso, vale perceber que, apesar de ser um país que demonstrou, ainda na década de 90, uma 

preocupação com as dificuldades no ensino de práticas de higiene na infância em decorrência da falta de 

estruturas apropriadas, Lesoto possui, atualmente, os índices mais alarmantes no que diz respeito aos 

indicadores de higiene, com 98% de sua população acessando instalações para higiene de forma limitada 

ou não as acessando de maneira alguma. Em seguida, destaca-se o Haiti como o segundo menor índice de 
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acesso a estruturas básicas de higiene, cuja utilização somente é acessível para menos de ¼ da população 

do país.  

  Pontua-se, finalmente, que, dentre os países-alvo do estudo, aqueles que possuem as melhores 

condições de acesso a estruturas básicas de higiene são Camboja e Índia. Esses países também foram os 

únicos que atingiram a faixa dos 60% para tal indicador.  

Assim, levando-se em consideração a relação entre o comportamento das estatísticas acima 

mencionadas - em seus avanços e retrocessos - e o papel ativo dos países-alvo da pesquisa na efetivação 

dos direitos a saneamento, água e higiene, foi possível examinar como o Comitê dos Direitos da Criança 

pode influenciar esse processo por meio das medidas que são recomendadas aos Estados-partes da CDC: 
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QUADRO 5  

QUADRO SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES MAIS REALIZADAS PELO COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
EM RELAÇÃO A SANEAMENTO, ÁGUA E HIGIENE E DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO PELOS PAÍSES-ALVO. 

 

 RECOMENDAÇÕES 

MELHORIA
S NO 

ACESSO A 
SANEAMEN
TO, ÁGUA E 

HIGIENE 

MELHORIAS 
GERAIS NO 

SISTEMA DE 
SAÚDE 

ESFORÇOS 
PARA PARA 
REDUÇÃO 

DA 
MORTALIDA

DE 
INFANTIL 

ASSISTÊNCIA 
FINANCEIRA 

ÀS FAMÍLIAS/ 
COMBATE A 

POBREZA 
INFANTIL 

MELHORIA 
DOS 

BANHEIROS 
E DO 

ACESSO À 
ÁGUA 

LIMPA NAS 
ESCOLAS 

ALOCAÇÃO 
DE 

RECURSOS 

BUSCA DE 
ASSISTÊNCIA 
INTERNACIO-

NAL 

Camboja ☆ + + + Ø + + 

Haiti Ø + + Ø Ø + + 

Iêmen ☆ + + + Ø + + 

Índia + + ☆ + Ø + + 

Lesoto + + ☆ Ø ☆ - + 

Mauritânia Ø + - - - + + 

 

LEGENDA 
+ = a recomendação foi realizada pelo Comitê e a sua implementação foi mencionada pelo Estado. 
- = a recomendação foi realizada pelo Comitê e a sua implementação não foi mencionada pelo Estado. 
Ø = a recomendação não foi realizada pelo comitê e, portanto, não foi implementada pelo Estado. 
☆ = a recomendação não foi realizada pelo comitê, mas a tomada de medidas nesse sentido foi destacada 
pelo Estado.  
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Após a detida análise dos relatórios submetidos pelos países-alvo da pesquisa perante o Comitê 

dos Direitos da Criança, foi possível perceber que este, em muitos casos, manifestou, ainda que de maneira 

sutil, a sua preocupação com a situação do acesso a saneamento, água e higiene, mas nem sempre realizou 

recomendações específicas à implementação de tais direitos. Esse aspecto foi refletido nos relatório dos 

Estados-partes na medida em que as recomendações mais amplas e direcionadas a melhorias no sistema 

de saúde em geral não tenderam a ensejar medidas direcionadas ao acesso saneamento, água e higiene, 

ao passo em que recomendações específicas foram, quase sempre, implementadas pelos Estados e, 

inclusive, ressaltadas por estes em seus relatórios no ciclo seguinte de submissões perante o Comitê. 

 Nesse sentido, foi possível observar que apenas dois países-alvo, Haiti e Mauritânia, não abordaram 

a tomada de medidas em relação a recomendações especificamente direcionadas ao acesso saneamento, 

água e higiene, ressaltando-se, logo, que nesses casos o Comitê não realizou recomendações para tal 

aspecto do direito à saúde da criança. Importante perceber, também, que apesar de todos os demais países 

terem implementado programas e políticas nesse sentido, apenas Índia e Lesoto atuaram em atenção a 

uma recomendação do Comitê, enquanto Camboja e Iêmen tomaram tais medidas mesmo sem receberem 

indicações para tanto em seu ciclo de submissão. 

Já em relação a recomendação de esforços para melhorias no sistema de saúde em geral, destaca-

se que o Comitê realizou indicações direcionadas a esse aspecto para todos os países-alvo. Essa 

recomendação foi implementada pelos governos de todos esses países, sendo recorrente a menção da 

criação de políticas e programas nacionais para promoção da saúde da criança – ou do direito à saúde da 

população em geral - que, somente em alguns casos, envolveram melhorias no acesso saneamento, água 

e higiene, ainda que de maneira subsidiária a outras medidas como, por exemplo, a criação de campanhas 

de imunização. 
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Outra recomendação que, de maneira recorrente, foi relacionada à implementação de programas 

estatais envolvendo melhoria no acesso a saneamento, água e higiene, referiu-se a ratificação de esforços 

para a redução das taxas de mortalidade infantil que, em todos os países-alvo, foi influenciada por doenças 

cuja profilaxia envolve o acesso efetivo e seguro a tais direitos. Nesse sentido, foi possível evidenciar que 

o Comitê realizou recomendações para a redução de tais percentuais em 4 dos 6 países-alvo, sendo 

implementada por todos, com exceção da Mauritânia. Além disso, mesmo sem dispor de indicações do 

Comitê, Índia e Lesoto também desenvolveram medidas para esse aspecto. 

Ainda, visando o combate da pobreza infantil, o Comitê, quando da comunicação de suas 

observações ao Camboja, Iêmen, Índia e Mauritânia, recomendou que os respectivos Estados fornecessem 

assistência financeira às famílias carentes, de modo a garantirem um bom padrão de vida para toda a 

população. Vale destacar que somente a Mauritânia não implementou a referida medida e os Estados do 

Haiti e Lesoto não puderam contar com uma observação específica do Comitê acerca do assunto, motivo 

pelo qual, nenhum programa de auxílio material relacionado ao acesso a saneamento, água e higiene foi 

efetivado ou destacado pelos determinados governos. 

Também foi possível perceber que os direitos em questão foram abordados por uma parcela dos 

países-alvo em conjunto com o direito à educação. Isso porque, em muitos casos, a falta de infraestrutura 

nas escolas - principalmente em regiões específicas, como as zonas rurais do Camboja e as áreas 

montanhosas em Lesoto – foi destacada como uma preocupação dos Estados tanto sob a perspectiva da 

qualidade da educação quanto como um indicador autônomo em relação saúde da criança, em decorrência 

dos efeitos da falta de acesso a água e saneamento sobre a educação de práticas de higiene na infância. 

Anota-se, contudo, que o Comitê somente realizou recomendações nesse sentido para o relatório da 

Mauritânia que, por sua vez, não tomou medidas de implementação. Por outro lado, apenas o governo de 

Lesoto empreendeu esforços nesse sentido, apesar de não ter sido recomendado pelo Comitê.  
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 Ademais, a melhoria na alocação de recursos estatais aos ministérios da saúde ou para aqueles 

ligados ao desenvolvimento rural e social também foi um fator reiteradamente recomendado pelo Comitê 

e implementado por todos os países-alvo, com exceção de Lesoto. De maneira similar, a indicação de que 

os Estados buscassem assistência técnica perante entidades internacionais - notavelmente a UNICEF e a 

OMS - não apenas foi recomendada pelo Comitê a todos os países-alvo, como também foi uma das únicas 

medidas implementadas pelo Governo de todos os Estados analisados. 

Para além do conteúdo dos relatórios periódicos dos países-alvo e das observações do Comitê, 

importa destacar, ainda, que os países Mauritânia, Camboja e Lesoto não puderam contar com a submissão 

de relatórios sombra acerca da tutela dos direitos a saneamento, água potável e higiene. Já os demais 

países - Índia, Iêmen e Haiti -, ainda que superficialmente, foram subvencionados por tais relatórios. No 

entanto, vale destacar que, lamentavelmente, não existiam entidades convidadas pelo Comitê à discussão 

específica dos direitos supracitados. Já no tocante às list of issues, com exceção do Haiti, o Comitê não 

solicitou informações adicionais acerca do acesso a saneamento, água e higiene, presumindo-se, portanto, 

que os dados fornecidos pelos Estados-partes em seus respectivos relatórios foram considerados 

suficientes. 

 Verificou-se, também, que todos os seis países possuem um perfil de subdesenvolvimento e sérios 

problemas em suas conjunturas internas. A desigualdade concernente ao acesso a saneamento, água 

potável e higiene entre as áreas rurais e urbanas é um problema comum entre eles, sendo , muitas vezes, 

é atribuído à dificuldade na alocação de recursos humanos e financeiros para o setor da saúde. Tendo isso 

em vista, vale destacar que o fato da tabela acima apresentar resultados positivos na maioria dos países - 

“a recomendação foi realizada pelo Comitê e a sua implementação foi mencionada pelo Estado” -, isso não 

implica, obrigatoriamente, que o monitoramento do Comitê ensejou em um cumprimento total das 

recomendações elencadas. Por mais que demonstrem pequenas e, às vezes, grandes melhoras, todos os 
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países demonstraram cumprimento parcial das medidas recomendadas e ainda são passíveis de grandes 

avanços no âmbito do direito à saúde. 

       Por fim, é essencial pontuar que o principal impacto observado pelo presente estudo dos direitos à 

água, saneamento e higiene, sob a atuação dos Estados-partes, refere-se aos esforços para prevenção de 

doenças - seja por meio de medidas específicas para saneamento, água e higiene; melhorias gerais no 

sistema de saúde; ou programas de redução dos índices de mortalidade infantil - , na medida em que a 

análise dos relatórios estatais demonstra que há uma relação diretamente proporcional entre melhorias 

no acesso a tais direitos e a efetivação do direito à saúde da criança, sendo esta, na maioria dos casos, uma 

preocupação recíproca entre os países-alvo e o Comitê. Assim, foi notável que, quando mencionados, os 

direitos a saneamento, água e higiene, foram relacionados por todos os países-alvo ao combate de doenças 

preveníveis por meio de práticas de higiene e acesso à água potável e serviços seguros de saneamento – 

sobretudo a diarreia - que não somente afetam a qualidade de vida e o status de saúde de suas crianças 

como, também, impactam o sistema de saúde como um todo e a economia de tais países. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do presente estudo, foi possível demonstrar que os direitos a saneamento ambiental, 

água potável e higiene compõem um aspecto indispensável do direito à saúde da criança, especialmente, 

à luz da garantia do direito de toda criança a gozar do maior padrão de saúde possível, preconizado no 

artigo 24, da Convenção sobre os Direitos da Criança. Afinal, assegurar a saúde dessa parcela tão 

importante da população global não implica, tão somente, o tratamento de doenças e envolve, também, 

esforços conjuntos para a promoção de condições de sobrevivência e desenvolvimento compatíveis com a 

sua condição de vulnerabilidade, e, sobretudo, de indivíduo titular de direitos. 
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Sob essa ótica, os principais objetos de estudo utilizados no decorrer da pesquisa foram, conforme 

previstos na metodologia do projeto de pesquisa, os dois últimos relatórios dos Estados-partes da CDC 

Camboja, Haiti, Iêmen, Índia, Lesoto e Mauritânia e as observações de monitoramento publicadas pelo 

Comitê dos Direitos da Criança que, por sua vez, fez recomendações específicas à realidade de cada um 

dos países acerca da implementação dos direitos preconizados pela Convenção.  

É importante destacar, também, que a escassez de referências bibliográficas, principalmente, no 

âmbito do Direito Internacional, a respeito dos direitos a saneamento ambiental, água potável e higiene, 

sob uma perspectiva da infância, gerou uma maior dificuldade na produção do presente estudo. No entanto, 

apesar da complexidade das análises, tanto o objetivo geral de demonstrar as principais recomendações 

do Comitê e apontar as medidas por este influenciadas e implementadas pelos Estados-partes, quanto os 

objetivos específicos propostos no início da pesquisa, foram cumpridos e tiveram importante impacto 

dentro do estudo realizado, tendo em vista que, junto da metodologia utilizada, concederam a devida 

direção de análises e discussões para a resolução do problema da pesquisa. 

Ainda, considerando que a divulgação de dados dentro dos relatórios periódicos dos países não 

segue os mesmos indicadores ou critério, tornou-se inviável a análise do progresso dos Estados-partes, 

exclusivamente, por meio de tais estatísticas, motivo pelo qual, de modo a evitar a multiplicidade de 

fontes, foram utilizadas as informações constatadas no documento publicado pela UNICEF – WASH 

“Progress on household drinking water, sanitation and hygiene; 2000-2017. Special focus on inequalities”, de 

onde foram retirados os principais dados estatísticos acerca do progresso dos países-alvos da pesquisa no 

tocante aos serviços nacionais de saneamento, água e higiene. 

Assim, como previsto nas hipóteses da pesquisa, foi averiguado que o Comitê dos Direitos da 

Criança, enquanto uma instituição de monitoramento da implementação de todos os direitos preconizados 

pela Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, é um personagem relevante no processo de 
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implementação de todos os aspectos do direito à saúde da criança, uma vez que a sua atuação impacta os 

tipos de medidas a serem priorizadas e, portanto, colocadas em prática pelos Estados-partes da Convenção. 

Com a análise dos relatórios submetidos pelos países-alvo do estudo ao Comitê foi perceptível que 

algumas de suas recomendações – notavelmente aquelas direcionadas a um objetivo ou programa 

específico - tendem a alcançar um maior grau de implementação pelos Estados, fazendo com que se 

observe que poucas recomendações são completamente ignoradas, contudo, em geral, essas orientações 

contam com uma implementação parcial. 

       Dessa forma, o questionamento motivador do projeto de pesquisa se apresentou ao longo deste 

estudo por meio dois aspectos principais da atuação do Comitê referentes, respectivamente, à submissão 

e ao acompanhamento dos relatórios dos Estados-partes. O primeiro aspecto diz respeito a importância 

do procedimento do Comitê e, por consequência, do comprometimento dos Estado-partes com suas 

obrigações quanto a necessidade de monitoramento da implementação da CDC por meio de seus relatórios 

periódicos. Esse processo mobiliza a coleta de informações e estatísticas no âmbito interno de cada Estado 

que podem coincidir, ou não, com aquelas presentes nos bancos de dados de organizações como a UNICEF 

e, principalmente, fornecer dados a respeito de temáticas e discussões que são inerentes à realidade de 

cada um dos Estados-partes da CDC. 

Nesse mesmo sentido, o segundo aspecto da influência do Comitê se relaciona, como já 

mencionado, com a maneira com a qual o teor de suas preocupações e recomendações influencia a tomada 

de medidas pelos Estados partes. Apesar de não ser competente para sancionar os países que não seguirem 

alguma de suas indicações, as observações do Comitê compõem uma ferramenta importante para 

incentivar a atuação destes no sentido da implementação da CDC, tanto em geral quanto em relação a 

cada bloco temático de direitos. Além disso, cria-se um ambiente propício ao acompanhamento das 

políticas e programas nacionais para o âmbito da infância, principalmente, nos casos em que tais ações 

estatais foram oriundas de uma recomendação do Comitê, logo, torna-se atrativa, sob a perspectiva dos 
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Estados-partes, a demonstração no ordenamento internacional de que estes estão empenhados com a 

efetivação dos direitos da criança.  

Então, tendo em vista que, por mais que o Comitê esteja cumprindo com suas funções e fornecendo 

diretrizes aos Estados-partes para a implementação da CDC como um todo, no âmbito do direito da criança 

a saneamento ambiental, água potável e higiene ainda há muito trabalho e discussões a serem feitos, 

confirmando-se, portanto, a hipótese central deste estudo. Esta, como as demais conclusões apontadas 

anteriormente, possui grande valor para a estimulação do estudo dos direitos das crianças e da preservação 

dos seus interesses a e de todos os recursos que estas necessitam para um crescimento mental, físico e 

educacional adequado. 

Desse modo, é essencial encerrar o presente estudo sob a perspectiva de que, não obstante os 

avanços já empreendidos e aqui exemplificados, o caminho para a implementação do direito à saúde da 

criança de forma a abarcar todos os seus aspectos, notavelmente, o acesso a saneamento, água e higiene, 

ainda é longo. No entanto, sob a ótica do monitoramento da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, é possível que sejam empreendidos esforços – tanto pelo Comitê quanto pelos 

Estados-partes e Organizações Internacionais – no sentido da tomada de medidas pensadas 

especificamente para os tais direitos, não contando com o pressuposto de que estes serão 

automaticamente abarcados por indicações de melhorias no direito à saúde em sentido amplo. 

Além disso, faz-se imprescindível conferir  um papel de destaque para realidade, política, financeira 

e geográfica dos Estados-partes da Convenção no momento da recomendação e implementação de tais 

medidas, considerando, assim, que as condições de acesso a saneamento ambiental, água potável e higiene 

de cada país demandará enfoques distintos, com o objetivo de que suas crianças, na realidade em que 

estas estão inseridas, possam contar com melhorias efetivas, tendo as suas principais necessidades 

percebidas e seus direitos assegurados, em direção ao alcance do melhor patamar possível de saúde.  
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