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ODM Brasil 2010

	 O	Brasil	implementa	um	conjunto	de	políticas	sociais	estruturadas	e	de	alcance	nacional,	focado	na	garantia	dos	di-
reitos	dos	cidadãos,	na	redução	da	pobreza	e	das	desigualdades.	Os	resultados	alcançados	contribuem	decisivamente	para	o	
cumprimento	das	metas	estabelecidas	pela	Organização	das	Nações	Unidas	–	ONU	para	os	Objetivos	de	Desenvolvimento	do	
Milênio.

	 Atingir	os	5.564	municípios	brasileiros	com	políticas	sociais	só	é	possível	devido	a	um	sistema	descentralizado	com-
posto	por	órgãos	federais,	estaduais	e	municipais	que	atuam	de	forma	pactuada,	com	responsabilidades	específicas,	e	que	
contam	com	o	apoio	dos	setores	privados	e	das	organizações	sociais	que	se	utilizam	de	recursos	públicos.

	 Para	tal,	o	governo	brasileiro	construiu	uma	agenda	que	concilia	as	dimensões	econômicas	e	sociais	na	condução	das	
políticas	públicas.	Procura	unir	a	reativação	da	capacidade	produtiva	brasileira	à	democratização	de	oportunidades	e	à	redução	
de	todos	os	tipos	de	desigualdades:	sociais,	regionais,	raciais,	de	gênero,	entre	outras.
O	crescimento	da	economia	e	a	geração	de	empregos	possibilitaram	não	apenas	eliminar	pela	metade	a	proporção	da	popu-
lação	pobre	no	país	–	meta	constante	do	primeiro	objetivo	do	Milênio	–	como	também	cumprir	a	meta	mais	ousada,	assumida	
voluntariamente	em	2005,	de	reduzir	esta	proporção	para	um	quarto	da	população	total.	

	 Da	mesma	forma,	outras	políticas	foram	fundamentais	para	que	a	fome	e	a	desnutrição	em	crianças	de	zero	a	quatro	
anos	de	idade	fossem,	em	termos	da	média	estatística	do	país,	eliminadas	já	em	2009	–	embora	esteja	claro	que	este	problema	
persista	em	determinados	grupos	sociais	e	regiões	geográficas	e	deve	continuar	a	ser	foco	de	políticas	específicas.

	 Os	Objetivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio	são	importantes	balizadores	do	trabalho	desenvolvido	em	todas	as	esferas	
de	governo	e	trazem	consigo	um	grande	aporte	para	a	avaliação,	para	a	parceria	federativa	e	para	a	mobilização	social.	E	guarda,	
especialmente,	uma	idéia	integrada	do	desenvolvimento,	baseada	na	justiça	social.	





Políticas sociais brasileiras e os objetivos do 
desenvolvimento do Milênio
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1 INEP/MEC; MPS; Boletim do Servidor/Siape; MTE; MDA. Ano: 2007 
2 Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde. Ano: 2009  
3 RIPSA. IDB (2008) 
4 Em 2009, de acordo com o MEC, foram adquiridos 103,5 milhões de livros para o ensino Fundamental, 11,2 milhões para o ensino Médio e 2,8 
milhões para alfabetização de jovens e adultos 
5  MDS. Ano: 2009 
 

  

PolPolíítica tica 
SocialSocial

PromoPromoçção socialão social
(Oportunidades e(Oportunidades e

Resultados)Resultados)

ProteProteçção socialão social
(seguridade social)(seguridade social) SaSaúúdede

Previdência SocialPrevidência Social
Geral  eGeral  e

Servidor pServidor púúblicoblico

Assistência SocialAssistência Social

EducaEducaççãoão

Trabalho e RendaTrabalho e Renda

Desenvolvimento Desenvolvimento 
AgrAgrááriorio

PROGRAMAS/APROGRAMAS/AÇÇÕESÕESPOLPOLÍÍTICAS SETORIAISTICAS SETORIAIS

Aposentadorias e PensõesAposentadorias e Pensões

Trabalho e rendaTrabalho e renda
(Seguro desemprego)(Seguro desemprego)

PRODUTOS/RESULTADOSPRODUTOS/RESULTADOS

24 milhões de benefici24 milhões de beneficiááriosrios

Programa BolsaPrograma Bolsa--FamFamíílialia

BeneficiBeneficiáários de Prestarios de Prestaçção ão 
Continuada (BPC)Continuada (BPC)

 12,4 milhões de fam12,4 milhões de famííliaslias
(51 milhões de pessoas) (51 milhões de pessoas) (3)

 1,6 milhão de pessoas com 1,6 milhão de pessoas com 
deficiência;deficiência;

 1,5 milhão de idosos1,5 milhão de idosos

Agentes ComunitAgentes Comunitáários de Sarios de Saúúdede

Equipes de SaEquipes de Saúúde da Famde da Famíílialia

Equipes de SaEquipes de Saúúde Bucalde Bucal

Consultas MConsultas Méédicasdicas

 61% da popula61% da populaçção cobertaão coberta(1)

(115,4 milhões de pessoas)(115,4 milhões de pessoas)
 51% da popula51% da populaçção cobertaão coberta(1)

(96,1 milhões de pessoas)(96,1 milhões de pessoas)
 48% da popula48% da populaçção cobertaão coberta(1)

(91,3 milhões de pessoas)(91,3 milhões de pessoas)
 2,5 consultas per capita/ano2,5 consultas per capita/ano(2)

Seguro desempregoSeguro desemprego  7,2 milhões de benefici7,2 milhões de beneficiááriosrios

EducaEducaçção Infantilão Infantil
(creche e pr(creche e préé--escola)escola)
EducaEducaçção Bão Báásica sica 
(Ensino Fundamental e M(Ensino Fundamental e Méédio)dio)
GraduaGraduaççãoão
DistribuiDistribuiçção de livros didão de livros didááticosticos

 4,2 milhões de alunos4,2 milhões de alunos

37,6 milhões de alunos37,6 milhões de alunos

1,2 milhão de alunos1,2 milhão de alunos

117,5 milhões de livros117,5 milhões de livros(4)

Programa de geraPrograma de geraçção de rendaão de renda

ValorizaValorizaçção do ão do ssáálariolario mmíínimonimo

 2 milhões de Opera2 milhões de Operaçções de ões de 
crcréédito realizada (2007)dito realizada (2007)

18 milhões de Benef18 milhões de Benefíícios cios 
diretos (2010)diretos (2010)

Programa Nacional de Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Familiar (PronafPronaf))

 1,7 milhão de contratos de 1,7 milhão de contratos de 
financiamentofinanciamento

ODMODM’’ss

ODM 4

ODM 2

ODM 1

ODM 3

ODM 8

ODM 6

ODM 5

ODM 7

1	-	INEP/MEC;	MPS;	Boletim	do	Servidor/Siape;	MTE;	MDA.	Ano:	2007
2	-	Departamento	de	Atenção	Básica,	Ministério	da	Saúde.	Ano:	2009	
3	-	RIPSA.	IDB	(2008)
4	-	Em	2009,	de	acordo	com	o	MEC,	foram	adquiridos	103,5	milhões	de	livros	para	o	ensino	Fundamental,	11,2	milhões	para	o	ensino	Médio	e	2,8	milhões	para	
					alfabetização	de	jovens	e	adultos
5	-	MDS.	Ano:	2009



	 Duas	metas	foram	estabelecidas	para	2015:	a	redução	do	nível	de	incidência	da	
pobreza	extrema	na	população	mundial	à	metade	do	observado	em	1990;	e	a	redução	à	
metade	da	proporção	de	pessoas	que	passam	fome.	Em	função	do	seu	compromisso	com	
os	ODM	e	com	a	melhoria	das	condições	de	vida	de	sua	população,	o	Brasil	decidiu	adotar	
metas	mais	ambiciosas.

	 Para	 a	 pobreza	 extrema,	 a	meta	 brasileira	 era	 a	 de	 até	 2015	 reduzi-la	 a	 um	
quarto	do	observado	em	1990.	As	novas	estimativas	de	pobreza	extrema	(usando	a	linha	
de	US$	PPC	1,25/dia	e	os	fatores	PPC	de	2005)	revelam	que	a	meta	foi	alcançada	em	
2007,	 e	 superada	em	2008,	 quando	a	 incidência	 de	pobreza	 chegou	a	4,8%,	menos	
de	um	quinto	dos	25,6%	de	1990.	Se	for	possível	manter	esse	desempenho,	a	pobreza	
extrema	será	erradicada	até	2014.

	 Para	a	fome,	a	meta	brasileira	era	a	de	erradicá-la	até	2015.	Em	1996,	4,2%	das	
crianças	brasileiras	de	zero	a	quatro	anos	tinham	peso	bem	abaixo	do	esperado	para	a	
sua	idade.	Em	2006,	essa	porcentagem	havia	se	reduzido	a	menos	da	metade,	passando	
a	1,8%.	

	 Segundo	 os	 dois	 principais	 indicadores	 do	 ODM	 1,	 o	 Brasil	 já	 alcançou	 suas	
próprias	metas	de	redução	da	pobreza	e	erradicação	da	fome,	indo	muito	além	das	metas	
internacionais.	 A	 estabilização	 e	 o	 crescimento	 econômico	 conjugados	 à	 redução	 da	
desigualdade	e	à	ampliação	da	cobertura	e	da	qualidade	da	proteção	social	 foram	os	
principais	responsáveis	por	esses	resultados.	
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ODM 1: erradicar a extrema pobreza e a fome 
Duas metas foram estabelecidas para 2015: a redução do nível de 
incidência da pobreza extrema na população mundial à metade do 
observado em 1990; e a redução à metade da proporção de pessoas que 
passam fome. Em função do seu compromisso com os ODM e com a 
melhoria das condições de vida de sua população, o Brasil decidiu adotar 
metas mais ambiciosas. 

Para a pobreza extrema, a meta brasileira era a de até 2015 reduzi-la a um 
quarto do observado em 1990. As novas estimativas de pobreza extrema 
(usando a linha de US$ PPC 1,25/dia e os fatores PPC de 2005) revelam 
que a meta foi alcançada em 2007, e superada em 2008, quando a 
incidência de pobreza chegou a 4,8%, menos de um quinto dos 25,6% de 
1990. Se for possível manter esse desempenho, a pobreza extrema será 
erradicada até 2014. 

Para a fome, a meta brasileira era a de erradicá-la até 2015. Em 1996, 
4,2% das crianças brasileiras de zero a quatro anos tinham peso bem 
abaixo do esperado para a sua idade. Em 2006, essa porcentagem havia se 
reduzido a menos da metade, passando a 1,8%.  

Segundo os dois principais indicadores do ODM 1, o Brasil já alcançou 
suas próprias metas de redução da pobreza e erradicação da fome, indo 
muito além das metas internacionais. A estabilização e o crescimento 
econômico conjugados à redução da desigualdade e à ampliação da 
cobertura e da qualidade da proteção social foram os principais 
responsáveis por esses resultados.  
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ODM 1: erradicar a extrema pobreza e a fome



 

  

Principais iniciativas do governo federal 
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ODM 1 - Erradicar a 
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ODM 2: universalizar a educação primária
	 A	universalização	do	acesso	à	educação	obrigatória	tem	avançado	no	Brasil.	Ao	longo	dos	últimos	anos,	reduziram-se	
as	diferenças	quanto	à	frequência	aos	ensinos	fundamental	e	médio,	em	termos	regionais,	entre	brancos	e	pretos/pardos,	da	
área	rural	em	comparação	à	urbana,	assim	como	em	função	do	nível	de	renda	dos	estudantes.	

	 Mas	permanece	como	principal	desafio	educacional	assegurar	a	 todos	os	 jovens	brasileiros	a	conclusão	do	ensino	
fundamental.	Observa-se	que,	apesar	de	ainda	ser	baixo,	o	percentual	da	população	de	11	e	12	anos	que	conseguem	concluir	
a	4ª	série	se	ampliou	no	período.	O	maior	aumento	se	deu	entre	os	jovens	de	18	anos	que	concluíram	o	ensino	fundamental.	
Também	foram	constatados	aumentos	nos	índices	de	alfabetização	entre	jovens	de	15	a	24	anos.	Neste	caso,	os	maiores	gan-
hos	se	referem	à	ampliação	da	alfabetização	na	região	Nordeste.

	 Apesar	dos	avanços,	que	refletem	as	ações	governamentais	voltadas	à	ampliação	do	acesso	à	educação	básica,	como	a	
instituição	do	Fundo	Nacional	de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	e	de	Valorização	dos	Profissionais	da	Educação	(Fundeb)	
que	assegura	recursos	financeiros	para	todos	os	níveis	e	modalidades	de	ensino,	mantém-se	ainda	como	principal	desafio	edu-
cacional	assegurar	a	todos	os	jovens	brasileiros	a	conclusão	do	ensino	fundamental.

Percentual da população de 11, 12 e 18 anos e conclusão da 4ª série e 8ª série e Taxa de alfabetiza-
ção da população de 15 a 24 anos, Brasil e Nordeste
1992 e 2008

Fonte: PNADs 1992 e 2008
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ODM 2: universalizar a educação primária 
 
A universalização do acesso à educação obrigatória tem avançado no Brasil. Ao longo dos 
últimos anos, reduziram-se as diferenças quanto à frequência aos ensinos fundamental e médio, 
em termos regionais, entre brancos e pretos/pardos, da área rural em comparação à urbana, assim 
como em função do nível de renda dos estudantes.  

Mas permanece como principal desafio educacional assegurar a todos os jovens brasileiros a 
conclusão do ensino fundamental. Observa-se que, apesar de ainda ser baixo, o percentual da 
população de 11 e 12 anos que conseguem concluir a 4ª série se ampliou no período. O maior 
aumento se deu entre os jovens de 18 anos que concluíram o ensino fundamental. Também 
foram constatados aumentos nos índices de alfabetização entre jovens de 15 a 24 anos. Neste 
caso, os maiores ganhos se referem à ampliação da alfabetização na região Nordeste. 

Apesar dos avanços, que refletem as ações governamentais voltadas à ampliação do acesso à 
educação básica, como a instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que assegura recursos financeiros para 
todos os níveis e modalidades de ensino, mantém-se ainda como principal desafio educacional 
assegurar a todos os jovens brasileiros a conclusão do ensino fundamental. 
 

Percentual da população de 11, 12 e 18 anos e conclusão da 4ª série e 8ª série e 
Taxa de alfabetização da população de 15 a 24 anos, Brasil e Nordeste 

1992 e 2008 

 
Fonte: PNADs 1992 e 2008 
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Principais iniciativas do governo federal 
 

Plano de Metas 
Compromisso Todos 

pela Educação 

Plano de 
Desenvolvimento da 
Escola (PDE-Escola) 

Plano de 
Desenvolvimento 
da Educação (PDE) 

Orçamento e 
Financiamento da 

Educação 

Índice de 
Desenvolvimento da 

Educação Básica - 
IDEB 

Avaliação e 
Responsabilidade 

Apoio ao Aluno e à 
Escola 

Alfabetização de 
Jovens e Adultos 

Formação de 
Professores e 

Valorização dos 
Profissionais da 
Educação Básica 

ODM 2 – Universalização da 
educação primária 

Prova Brasil 

Obrigatoriedade do 
Ensino dos 4 aos 17 

Anos 

Acompanhamento 
da Frequência 

Escolar de Crianças e 
Adolescentes 

(Condicionalidade 
em Educação do 
Programa Bolsa 

Família) 

Programa do Livro 

Provinha Brasil 

Programa Nacional de 
Tecnologia 

Educacional (Proinfo) 



ODM 3: Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
	 A	meta	estabelecida	pela	ONU,	de	eliminar	as	disparidades	entre	os	sexos	na	educação,	não	se	configura,	na	realidade	
brasileira,	como	aspecto	central	para	o	alcance	do	objetivo	de	promoção	da	autonomia	das	mulheres.	Elas	apresentam	melhores	
indicadores	tanto	no	que	se	refere	ao	acesso	quanto	à	permanência	nas	escolas.	

	 Em	detrimento	das	vantagens	no	campo	educacional,	as	mulheres	permanecem	em	desvantagem	em	outros	campos	
da	vida	social,	com	destaque	para	o	mercado	de	trabalho	e	a	ocupação	de	espaços	de	poder,	prestígio	e	valor	social.	Apesar	do	
aumento	de	sua	participação	(de	52,8%,	em	1998,	para	57,6%	em	2008),	as	mulheres	ainda	estão	bem	menos	presentes	no	
mercado	de	trabalho	que	os	homens	(participação	de	80,5%	em	2008),	recebem	menos	e	ocupam	mais	posições	precárias.

	 As	mulheres	são	relacionadas	ao	espaço	privado	e	às	atribuições	ligadas	à	reprodução	da	família,	enquanto	dos	homens	
se	espera	muito	mais	frequentemente	a	atuação	nos	espaços	públicos.	Com	isso,	ainda	é	baixa	a	presença	das	mulheres	nos	
espaços	formais	de	poder	e	decisão.	No	Legislativo,	ao	longo	das	últimas	eleições	o	cenário	de	perseverante	ausência	feminina	
pouco	se	transformou.	Na	Câmara	dos	Deputados,	as	mulheres	mal	alcançam	9%	das	cadeiras	e,	no	Senado	Federal,	nunca	
chegaram	aos	15%.	

	 Finalmente,	persiste	no	Brasil	o	fenômeno	da	violência	doméstica	contra	as	mulheres,	que	vitima	milhares	de	brasileiras	
a	cada	ano	e	vem	sendo	objeto	de	investimentos	por	parte	do	governo	federal.
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II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM 

ODM 3 – Promover 
igualdade entre os sexos e 
autonomia das mulheres 

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

Programa Trabalho e Empreendedorismo das Mulheres 

Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais 

Ampliação da Licença-Maternidade 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf Mulher) 

Medidas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 



ODM 4: reduzir a mortalidade na infância
	 De	1990	até	2008,	a	redução	média	no	Brasil	da	taxa	de	mortalidade	na	infância	foi	de	58%,	alcançando	
o	patamar	de	22,8	óbitos	por	mil	nascidos	vivos.	Com	relação	à	mortalidade	de	menores	de	um	ano	(mortalidade	
infantil),	a	taxa	nacional	foi	de	19	óbitos	por	mil	nascidos	vivos.	De	1990	a	2008,	foi	registrada	redução	de	60%.	
Mantendo-se	a	redução	atual,	o	Brasil	atingirá	antes	d	o	previsto	as	metas	estabelecidas	para	esse	ODM:	17,9	
óbitos	por	mil	NV	até	2015	para	a	mortalidade	na	infância	e	15,7	óbitos	por	mil	NV	para	a	mortalidade	infantil,	ou	
seja,	dois	terços	da	taxa	de	1990	para	a	de	2015.

	 Contudo,	a	redução	apresentada	não	é	uniforme	em	todas	as	regiões	do	Brasil.	A	taxa	de	mortalidade	na	
infância	na	região	Nordeste	era	2,5	vezes	maior	que	a	do	Sul	em	1990,	com	redução	para	2,2	vezes	em	2008.	A	
mortalidade	infantil,	por	sua	vez,	apresentava	diferenças	semelhantes:	2,7	vezes	entre	o	nordeste	e	o	sul	em	1990	
e	queda	para	2,1	vezes	em	2008.		

	 O	Governo	Federal	 lançou	em	2009	um	programa	para	acelerar	a	redução	da	mortalidade	 infantil	nas	
regiões	Nordeste	e	Norte,	que	possuem	as	mais	altas	taxas	do	país.	Nestas	áreas,	o	objetivo	do	Compromisso	Mais	
Nordeste	e	Mais	Amazônia	Legal	pela	Cidadania	é	reduzir	em,	5%	ao	ano,	em	2009	e	2010,	as	taxas	de	mortali-
dade	neonatal	(0	a	27	dias)	e	infantil	em	256	municípios	prioritários	nas	duas	regiões.

Mortalidade	na	infância	(por	mil	nascidos	vivos).	
Brasil,	1990	a	2008*	e	projeção	até	2015
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ODM 4: REDUZIR A MORTALIDADE NA INFÂNCIA MARCELO 
De 1990 até 2008, a redução média no Brasil da taxa de mortalidade na infância foi de 58%, alcançando o 
patamar de 22,8 óbitos por mil nascidos vivos. Com relação à mortalidade de menores de um ano 
(mortalidade infantil), a taxa nacional foi de 19 óbitos por mil nascidos vivos. De 1990 a 2008, foi 
registrada redução de 60%.  

Mantendo-se a redução atual, o Brasil atingirá antes d o previsto as metas estabelecidas para esse ODM: 
17,9 óbitos por mil NV até 2015 para a mortalidade na infância e 15,7 óbitos por mil NV para a 
mortalidade infantil, ou seja, dois terços da taxa de 1990 para a de 2015. 

Contudo, a redução apresentada não é uniforme em todas as regiões do Brasil. A taxa de mortalidade na 
infância na região Nordeste era 2,5 vezes maior que a do Sul em 1990, com redução para 2,2 vezes em 
2008. A mortalidade infantil, por sua vez, apresentava diferenças semelhantes: 2,7 vezes entre o nordeste 
e o sul em 1990 e queda para 2,1 vezes em 2008.   

O Governo Federal lançou em 2009 um programa para acelerar a redução da mortalidade infantil nas 
regiões Nordeste e Norte, que possuem as mais altas taxas do país. Nestas áreas, o objetivo do 
Compromisso Mais Nordeste e Mais Amazônia Legal pela Cidadania é reduzir em, 5% ao ano, em 2009 e 
2010, as taxas de mortalidade neonatal (0 a 27 dias) e infantil em 256 municípios prioritários nas duas 
regiões. 

 

Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos).  
Brasil, 1990 a 2008* e projeção até 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CGIAE/DASIS/SVS/MS 
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Estratégia Saúde da Família (ESF) 

ODM 4 – Reduzir a 
Mortalidade na Infância 

Políticas e Ações Voltadas para a Atenção à Saúde da Criança 

Vigilância da Mortalidade Infantil e Fetal 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) 

Compromisso para Acelerar a Redução das 
Desigualdades na Região Nordeste e na Amazônia Legal 
– Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil 



ODM 5 – melhorar a saúde materna
	 Para	atingir	as	metas	do	ODM	5,	o	Brasil	 tem	avançado	em	ações	voltadas	para	a	melhora	da	atenção	pré-natal	e	
na	assistência	ao	parto	de	boa	qualidade.	No	período	de	1996	a	2007,	a	porcentagem	de	mulheres	grávidas	que	não	haviam	
realizado	nenhuma	consulta	de	pré-natal,	apresentou	uma	queda	considerável,	caindo	de	6,3%	para	1,9%,	segundo	o	Sistema	
de	 Informações	de	Nascidos	Vivos	 (Sinasc).	No	mesmo	período	o	percentual	de	mulheres	grávidas	que	 tiveram	pelo	menos	
quatro	consultas	aumentou,	de	menos	de	60%	para	89%.	

	 Essas	e	outras	ações	 foram	 responsáveis	pela	diminuição	em	um	pouco	mais	da	metade	da	 razão	de	mortalidade	
materna	(RMM).	De	140	óbitos	por	100	mil	NV	observado	em	1990,	a	razão	declinou	para	75	óbitos	por	100	mil	NV.	Apesar	do	
declínio	acentuado,	a	mortalidade	materna	ainda	é	alta	no	Brasil.	Em	2015	o	Brasil	deverá	apresentar	RMM	igual	ou	inferior	a	
35	óbitos	por	100	mil	NV	até	2015,	o	que	corresponde	a	três	quartos	do	valor	estimado	para	1990.

Razão de mortalidade materna (por mil nascidos vivos)*. 
Brasil, 1990 a 2007 e proteção até 2015

Fonte:	CGIAE/DASIS/SVS/MS	

Nota:	Valores	ajustados
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ODM 5 – MELHORAR A SAÚDE MATERNA MARCELO 
Para atingir as metas do ODM 5, o Brasil tem avançado em ações voltadas para a melhora da atenção pré-
natal e na assistência ao parto de boa qualidade. No período de 1996 a 2007, a porcentagem de mulheres 
grávidas que não haviam realizado nenhuma consulta de pré-natal, apresentou uma queda considerável, 
caindo de 6,3% para 1,9%, segundo o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc). No mesmo 
período o percentual de mulheres grávidas que tiveram pelo menos quatro consultas aumentou, de menos 
de 60% para 89%.  

Essas e outras ações foram responsáveis pela diminuição em um pouco mais da metade da razão de 
mortalidade materna (RMM). De 140 óbitos por 100 mil NV observado em 1990, a razão declinou para 
75 óbitos por 100 mil NV. Apesar do declínio acentuado, a mortalidade materna ainda é alta no Brasil. 
Em 2015 o Brasil deverá apresentar RMM igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil NV até 2015, o que 
corresponde a três quartos do valor estimado para 1990. 

 

Razão de mortalidade materna (por mil nascidos vivos)*.  
Brasil, 1990 a 2007 e proteção até 2015 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CGIAE/DASIS/SVS/MS  
Nota: Valores ajustados 
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Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

ODM 5 – Melhorar a Saúde 
Materna 

Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos 

Compromisso para Acelerar a Redução das Desigualdades 
na Região Nordeste e na Amazônia Legal – Pacto pela 
Redução da Mortalidade Infantil 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 



ODM 6: combater o HIV AIDS, a malária e outras doenças
	 Ações	como	a	universalização	do	acesso	gratuito	à	 terapia	antirrotroviral	na	 rede	pública	de	saúde,	a	
descentralização	 e	 expansão	 das	 ações	 de	 controle	 de	 doenças	 são	 essenciais	 para	 o	 alcance	 dos	 objetivos	
propostos	para	o	sexto	ODM.	

	 AIDS/HIV
	 Da	identificação	do	primeiro	caso,	em	1980	até	junho	de	2009,	foram	notificados	544.846	casos	de	AIDS	
no	Brasil,	dos	quais,	65,4%	entre	homens	e	34,6%	em	mulheres.	As	taxas	de	incidência	foram	crescentes	até	
2000	e	estão	estabilizadas	desde	então.	Nos	últimos	oito	anos	foram	identificados,	em	média,	35	mil	casos	por	
ano.	Um	resultado	positivo	para	o	alcance	da	meta	de	deter	até	2015	a	propagação	do	HIV/AIDS	e	começado	a	
inverter	a	tendência	atual	é	a	diminuição	em	41,7%	a	incidência	de	casos	de	aids	em	crianças	menores	de	cinco	
anos	de	idade	no	período	de	1997	a	2007.	

	 Tuberculose
	 Desde	2004,	a	taxa	de	incidência	da	tuberculose	está	diminuindo	no	Brasil,	bem	como	a	mortalidade	que	
apresenta	redução	de	valores	desde	1999.	A	taxa	de	incidência	em	2008	foi	de	37	casos	por	100	mil	habitantes.	
Atualmente,	o	Brasil	detecta	78%	dos	casos	estimados	de	tuberculose.	Em	2008,	foram	registrados	70.646	casos	
novos	da	doença.	

	 Malária
	 A	 utilização	 de	 novas	 drogas	 e	 a	 concentração	 e	 continuidade	 das	 ações	 nos	 municípios	 com	 maior	
incidência	de	malária	na	região	amazônica	também	tem	contribuído	para		a	melhoria	nos	indicadores	que	medem	
a	gravidade	da	doença,	no	período	de	2000	a	2008:	o	número	de	internações	teve	redução	de	20.830	casos	para	
3.647	(82,5%),	enquanto	a	letalidade	diminuiu	de	0,04	óbitos	por	100	casos	de	malária	para	0,02,	queda	de	50%.

	 Hanseniase
	 A	hanseníase	apresenta	 tendência	de	estabilização	dos	coeficientes	de	detecção	no	Brasil,	mas	ainda	
em	patamares	muito	altos	nas	regiões	Norte,	Centro-Oeste	e	Nordeste,	tendo	o	país,	em	2008,	notificado	39.047	
casos	novos,	correspondendo	a	20,59	casos	por	100.000	habitantes.	Desses,	2.913	casos	foram	em	menores	de	
15	anos,	refletindo	em	um	coeficiente	de	5,89	por	100.000	habitantes	nesta	faixa	etária.
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Programa Nacional DST, Aids e Hepatites Virais 

ODM 6 – Combater o 
HIV/AIDS, a Malária e 

Outras Doenças 

Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) 



ODM 7: garantir a sustentabilidade ambiental
	 Para	o	alcance	do	sétimo	e	mais	amplo	Objetivo	de	Desenvolvimento	do	Milênio	foram	estabelecidas	metas	relativas	à	
reversão	da	perda	de	recursos	ambientais,	à	redução	da	proporção	da	população	sem	acesso	a	água	potável	e	a	esgotamento	
sanitário	e	à	melhoria	das	condições	de	vida	dos	habitantes	de	assentamentos	precários.	

	 O	Brasil	já	alcançou	a	meta	de	reduzir	pela	metade	a	proporção	da	população	sem	acesso	à	água	potável	em	áreas	
urbanas,	com	o	percentual	da	população	servida	por	água	de	rede	geral	com	canalização	interna	em	2008	girando	em	torno	de	
91,6%.	A	cobertura	de	serviços	de	esgotamento	sanitário	mesmo	tendo	aumentado	significativamente,	ainda	é	muito	inferior	à	
cobertura	de	água.	80,5%	da	população	urbana	possui	esgotamento	sanitário	por	rede	geral	ou	fossa	séptica.	

	 O	país	também	experimentou	uma	melhora	substancial	no	que	se	refere	às	condições	habitacionais.	A	propor-
ção	de	pessoas	residentes	em	domicílios	urbanos	com	condições	de	moradia	adequadas	passou	de	50,7%	em	1992	
para	65,7%	em	2008.	

	 Quanto	a	reversão	da	perda	de	recursos	ambientais,	observa-se	a	tendência	de	queda	do	desmatamento	da	Amazônia	
obtido	a	partir	de	2005.	A	criação	de	Unidades	de	conservação	(UCs)	tem	sido	um	dos	pilares	da	estratégia	brasileira	para	pro-
teger	a	biodiversidade,	com	um	aumento	de	69%	em	relação	à	área	total	protegida	de	2002	a	2009.	Em	2009	havia	no	país	
923	UCs		correspondendo	a	17,3%	da	área	continental	brasileira,	a	maioria	localizada	no	bioma	Amazônia.	
O	país	também	reduziu	drasticamente	o	consumo	de	CFCs	de	10.000	tons	de	PDO	em	1995,	para	290	tons	em	2008,	com	a	
eliminação	completa	do	consumo	de	CFC	prevista	para	2010,	cumprindo	a	meta	do	Protocolo	de	Montreal.



 

  

Principais iniciativas do governo federal 
 

Programa de 
Conservação e 

Recuperação dos 
Biomas Brasileiros 

Recursos Ambientais 
Água Potável e 

Esgotamento Sanitário 
Assentamentos 

Precários 
 

ODM 7 – Garantir a 
Sustentabilidade Ambiental 

Programa Saneamento 
para Todos 

Construção de 
Cisternas 

Programa Serviços 
Urbanos de Água e 

Esgoto 

Plano Nacional 
sobre Mudança do 

Clima - PNMC 

Programa Nacional 
de Florestas – PNF 

Programa Recursos 
Pesqueiros 

Sustentáveis 

Programa 
Comunidades 
Tradicionais 

Tarifa Social de 
Energia Elétrica 

Programa Probacias 
– Conservação de 

Bacias Hidrográficas 

Programa Luz para 
Todos 

Programa de 
Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV) 

Programa Papel 
Passado 



 

 11 

ODM 7: Garantir a Sustentabilidade Ambiental MARCELO 
 

Para o alcance do sétimo e mais amplo Objetivo de Desenvolvimento do Milênio foram estabelecidas 
metas relativas à reversão da perda de recursos ambientais, à redução da proporção da população sem 
acesso a água potável e a esgotamento sanitário e à melhoria das condições de vida dos habitantes de 
assentamentos precários.  

O Brasil já alcançou a meta de reduzir pela metade a proporção da população sem acesso à água potável 
em áreas urbanas, com o percentual da população servida por água de rede geral com canalização interna 
em 2008 girando em torno de 91,6%. A cobertura de serviços de esgotamento sanitário mesmo tendo 
aumentado significativamente, ainda é muito inferior à cobertura de água. 80,5% da população urbana 
possui esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica.  

O país também experimentou uma melhora substancial no que se refere às condições habitacionais. A 
proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos com condições de moradia adequadas passou de 
50,7% em 1992 para 65,7% em 2008.  

Quanto a reversão da perda de recursos ambientais, observa-se a tendência de queda do desmatamento da 
Amazônia obtido a partir de 2005. A criação de Unidades de conservação (UCs) tem sido um dos pilares 
da estratégia brasileira para proteger a biodiversidade, com um aumento de 69% em relação à área total 
protegida de 2002 a 2009. Em 2009 havia no país 923 UCs  correspondendo a 17,3% da área continental 
brasileira, a maioria localizada no bioma Amazônia.  

O país também reduziu drasticamente o consumo de CFCs de 10.000 tons de PDO em 1995, para 290 
tons em 2008, com a eliminação completa do consumo de CFC prevista para 2010, cumprindo a meta do 
Protocolo de Montreal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INPE- Instituto de Pesquisas Espaciais. Elaboração IPEA. (1) media entre 1977 e 1988; (2) Media entre 1993 e 1994; (3) taxa 
estimada. 
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* Exclusive a população rural dos estados  de RO, AC, AM, RR, PA e AP,  
Fonte: IBGE, PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Elaboração IPEA 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE, PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Elaboração IPEA 
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Fonte:	IBGE,	PNAD,	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios.	Elaboração	IPEA

Percentual de Pessoas com acesso a água de rede geral com canalização interna e esgoto 
de rede coletora ou fossa séptica por situação censitária, Brasil, 1992 e 2008
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* Exclusive a população rural dos estados  de RO, AC, AM, RR, PA e AP,  
Fonte: IBGE, PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Elaboração IPEA 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE, PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Elaboração IPEA 
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*	Exclusive	a	população	rural	dos	estados		de	RO,	AC,	AM,	RR,	PA	e	AP,	
Fonte:	IBGE,	PNAD,	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios.	Elaboração	IPEA



ODM 8: estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento
	 O	crescimento	econômico	sustentado,	a	redução	da	vulnerabilidade	externa,	a	estabilidade	política	e	o	aprimoramento	
das	políticas	sociais	têm	permitido	ao	país	uma	atuação	mais	pró-ativa	no	cenário	internacional,	baseada	no	compartilhamento	
de	conhecimentos	e	de	experiências	bem-sucedidas	de	desenvolvimento.

	 O	 Brasil	 tem	 atuado	 em	 duas	 frentes.	 Por	 um	 lado,	 tem	 colaborado	 efetivamente,	 de	 forma	 propositiva,	 para	 a	
construção	de	uma	agenda	internacional	a	favor	do	desenvolvimento	e	expandido	sua	participação	em	organismos	e	programas	
internacionais,	procurando	propor	e	negociar	mudanças	nas	regras	de	governança	global.	
	
	 Por	 outro,	 tem	oferecido	 diversas	 ações	 para	 o	 desenvolvimento,	 sobretudo,	 em	quatro	 áreas:	 capacitação,	 saúde,	
agricultura	e	assistência	humanitária.	Entre	2003	e	2009,	o	governo	brasileiro	promoveu	a	negociação,	aprovação	e	implementação	
de	mais	de	400	acordos,	ajustes,	protocolos	e	memorandos	de	entendimento	com	governos	de	países	em	desenvolvimento	da	
América	Latina,	Caribe,	África,	Ásia	e	Oceania.	Esse	mesmo	período	testemunhou	um	crescimento	superior	a	150%	no	número	
de	países	beneficiários	da	cooperação	brasileira	(de	21	para	56	países),	com	uma	carteira	de	projetos	e	atividades	da	ordem	de	
US$	90	milhões.

 ODM 8 – Estabelecer uma 
Parceria Mundial para o 

Desenvolvimento 





Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome 

Secretaria de 
Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República Casa  Civil


