
Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 

Mortalidade 
Infantil

E Populações 
tradicionais 



• Muito a celebrar...

• O Brasil alcançou a meta relacionada à 
mortalidade infantil.  

• Mas com muita desigualdades regionais e 
étnicas.

OS ODM’s



Reduzir em 2/3, até 2015, a mortalidade de 

crianças de 0 a 5 anos. 

Meta 05 dos ODM’s

A taxa de mortalidade infantil 

(menores de 1 ano) por mil nascidos 

vivos passou de 29,7, em 2000, pra 

15,6, em 2010.



Mas entre as crianças indígenas em todos os 
estados do Brasil a mortalidade das crianças é 
maior que as crianças em geral.  
Em alguns casos, segundo os dados do CIMI 
em 2014 a mortalidade infantil chega a 141, 
64/1000.



A mortalidade infantil de crianças 
indígenas revela uma  profunda 
inequidade. 

O Brasil fez o dever de casa, mas 
ainda precisa avançar. 



Fruto de uma negociação mundial que durou 3 
anos

É fruto de consensos, para alguns fragmentados e 
demasiado ambiciosos.

Mas nesse momento é o documento que 
orientará o mundo. 

Os ODS



É

• É preciso conhecer para incidir ...

• Um documento global e universal 

• Mas que deve dialogar com o 
regional e local 







Que oportunidades os ODS 
oferecem para erradicar a 
mortalidade infantil de 
crianças indígenas?



-Em relação aos ODM’sos novos objetivos são 
mais ambiciosos  

-Seria ingênuo pensar que podemos resolver 
esses problemas somente desde o ponto de vista 
de saúde. 

-As ações mais efetivas serão aquelas 
intersetoriais



• Enfrentar a pobreza extrema 

• Nas suas causas (multidimensionalidade da 
pobreza)

• Sistemas de proteção social adequados 

• Controle sobre a terra e seus recursos 
naturais

• Marcos políticos sólidos 

• Investimentos acelerados ( não se pode 
esperar) 

1. Erradicar a Pobreza 



• Alimentos seguros, nutritivos e 
suficientes 

• Acabar com todas as formas de 
desnutrição 

• Dobrar a produtividade agrícola 

2. Erradicar a fome 



• Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 
nascidos vivos

• Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, 
com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 
nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 
nascidos vivos

• Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais 
negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças 
transmissíveis

• Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

• Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em 
desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços 
acessíveis

• Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e 
formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento

3. Saúde de Qualidade 



• Educação de qualidade na Primeira 
Infância 

• Eliminar disparidades e garantir a 
igualdade e acesso – incluindo 
pessoas com deficiência, indígenas 
e crianças vulneráveis. 

3. Educação de Qualidade 



• Água potável e segura 

• Saneamento para todos 

• Apoiar as comunidades locais 
para melhorar a gestão de água e 
do saneamento. 

6. Agua Limpa e Saneamento 



Reduzir a desigualdade dentro 
dos países e entre eles. 
Inclusão social, econômica e 
política de todos 

10. Redução das Desigualdades 



Fornecer identidade legal para todos, 
incluindo registro de nascimento. 
Promover e fazer cumprir leis e políticas não 
discriminatórias para o desenvolvimento 
sustentável. 

16. Paz e Justiça 



• Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da 
capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos 
nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento 
sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular

• Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, 
complementada por parcerias multissetoriaisque mobilizem e 
compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, 
para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em 
todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento

17. Parcerias pelas metas 



Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países 
em desenvolvimento, inclusive para os países menos 
desenvolvidos e pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento, para aumentar significativamente a 
disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e 
confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, 
etnia, status migratório, deficiência, localização 
geográfica e outras características relevantes em 
contextos nacionais.

Dados, monitoramento e 
prestação de contas


