
 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO RELATIVOS AO SETOR 
SAÚDE 
 
Em setembro de 2000, líderes de 189 países se reuniram na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova 
Iorque, para adotar a Declaração do Milênio das Nações Unidas. Nesse documento, as nações reiteram sua crença na 
organização e em um mundo mais pacífico, próspero e justo. Além disso, listam os valores considerados fundamentais 
para o mundo no século 21:  

Liberdade - homens e mulheres têm o direito de viver e criar seus filhos com dignidade e livres da fome, da violência, da 
opressão e da injustiça. 

Igualdade - a nenhum indivíduo ou nação pode ser negada a oportunidade de se beneficiar do desenvolvimento. É preciso 
assegurar a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. 

Solidariedade - os “custos” envolvidos no gerenciamento dos desafios globais devem ser distribuídos entre todos, de 
acordo com os princípios básicos da igualdade e da justiça social. Quem se beneficia menos merece a ajuda de quem se 
beneficia mais. 

Tolerância - as pessoas precisam respeitar umas às outras em todas as suas diversidades de crenças, culturas e línguas. 
Uma cultura de paz e diálogo entre civilizações deve ser promovida. 

Respeito pela natureza - todas as espécies vivas e todos os recursos naturais devem ser gerenciados com prudência e de 
modo sustentável. 

Responsabilidade compartilhada - a responsabilidade por gerenciar a economia e o desenvolvimento social em todo o 
mundo, assim como ameaças a paz e segurança internacionais, deve ser compartilhada entre as nações. 

Desta Declaração foram extraídos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Os ODMs sintetizam os maiores 
desafios enfrentados pela humanidade e estabelecem metas para os países: diminuírem a pobreza, em todas as suas 
dimensões, como renda, fome, doenças, falta de moradia adequada, etc.; e garantir os direitos humanos fundamentais 
das pessoas, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o aceso a educação, saúde e segurança. 

Ao adotar a Declaração do Milênio das Nações Unidas, os Estados-membro da ONU comprometeram-se a uma parceria 
global inédita para alcançar esses objetivos em todo o mundo. Esse compromisso envolve países desenvolvidos e em 
desenvolvimento - aos primeiros, cabe apoiar os segundos. 

Entre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, há um total de 18 metas que devem ser alcançadas, em sua 
maioria, até 2015. Essas metas são monitoradas e avaliadas através de 48 indicadores que utilizam dados de 1990 dos 
países como linha de base.   

O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) é a agência da ONU responsável por acompanhar os 
avanços dos países em direção ao cumprimento dos ODMs.    

Os oito ODMs e suas metas são os seguintes: 

1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome 
 
Meta 1: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a um dólar PPC por dia. 
 
Meta 2: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre de fome. 

2 - Educação básica de qualidade para todos 
 
Meta 3: Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo de ensino básico. 

3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 
 
Meta 4: Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primário e secundário, se possível até 2005, e em todos os níveis 
de ensino, o mais tardar até 2015. 

4 - Reduzir a mortalidade infantil 
 
Meta 5: Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos. 

 



 

5 - Melhorar a saúde das gestantes 
 
Meta 6: Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna. 

6 - Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças 
 
Meta 7: Deter a propagação do HIV/AIDS e começar a reverter a tendência atual até 2015 
 
Meta 8: Detido a incidência da malária e de outras doenças importantes e começar a reverter a tendência atual até 
2015. 

7 - Garantir a sustentabilidade ambiental 
 
Meta 9: Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de 
recursos ambientais. 
 
Meta 10: Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso permanente e sustentável a água potável 
segura e esgotamento sanitário. 
 
Meta 11: Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de habitantes de 
bairros degradados. 

8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento 
 
Meta 12: Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não 
discriminatório. 
 
Meta 13: Atender as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, incluindo: um regime isento de direitos e 
não-sujeito a quotas para as exportações dos países menos desenvolvidos; um programa reforçado de redução da dívida 
dos países pobres muito endividados (PPME) e anulação da dívida bilateral oficial; e uma ajuda pública para o 
desenvolvimento mais generosa aos países empenhados na luta contra a pobreza. 
 
Meta 14: Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento (mediante o Programa de Ação para o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento e as conclusões da 22a sessão extraordinária da Assembléia Geral). 
 
Meta 15: Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento, mediante medidas nacionais e 
internacionais de modo a tornar a sua dívida sustentável a longo prazo. 
 
Meta 16: Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar estratégias que permitam que os 
jovens obtenham um trabalho digno e produtivo. 
 
Meta 17: Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a preços 
acessíveis, nos países em vias de desenvolvimento. 
 
Meta 18: Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em especial das 
tecnologias de informação e de comunicações. 

 



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO RELATIVOS AO SETOR SAÚDE 
 
Entre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), três estão diretamente relacionados à saúde: ODM 4 
– reduzir a mortalidade na infância, ODM 5 – melhorar a saúde materna e ODM 6 – combater o HIV/AIDS, a malária e 
outras doenças.  
  
Pode-se afirmar que os ODMs apresentam desafios para o desenvolvimento social que requerem a articulação de 
diversos setores governamentais na implementação de políticas e ações estratégicas que visem a promoção da 
qualidade de vida de todas as pessoas e a redução das iniqüidades e das injustiças sociais.  

Nesta perspectiva, os demais ODMs também apresentam interface com a saúde, sobretudo quando se considera a 
perspectiva ampliada preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS): a saúde não é apenas a ausência de 
doenças. O ODM 1 – erradicação da extrema pobreza e da fome – apresenta relação estreita com a redução da 
mortalidade na infância, tendo como indicadores a prevalência de crianças menores de cinco anos abaixo do peso e 
a proporção da população que não consome o nível mínimo de calorias diárias. Da mesma forma, o ODM 7 – garantir 
a sustentabilidade ambiental – apresenta como metas o acesso à água potável segura e saneamento, e o ODM 8 – 
estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento – estipula entre suas metas o acesso a medicamentos 
essenciais a preços acessíveis. 

O cumprimento dos ODMs representaria um grande avanço na promoção da justiça social global e requer iniciativas 
dos governos nacionais e estratégias de colaboração entre as nações, pois não representa apenas conquistas ou 
dificuldades individuais das nações. Essa conquista evidencia as potencialidades e as barreiras para a consolidação 
de um mundo mais justo através da colaboração entre os países. Os resultados dos ODMs em 2015 serão um reflexo 
do grau de solidariedade que a humanidade é capaz de imprimir em suas estratégias globais de colaboração para a 
execução de metas comuns.   

 
 
 


