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“Já obtivemos 

enormes progressos.  

Mas o tempo passa 

rápido e precisamos 

urgentemente 

acelerar nosso 

trabalho”  
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Contexto 

• ODM 4 e 5 

• A estratégia  mundial para a saúde das mulheres e 

crianças: Todas as Mulheres, Todas as Crianças 

• Comissão de Informação e Responsabilidade para a 

Saúde da Mulher e da Criança (COIA) 

• Grupo independente de especialistas em avaliação 

(iERG) 
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Evidências 

• Encomendados: PMNCH (Parceria 

para a saúde materna, neonatal e infantil), 

OMS 

• Convidados (H4+, GAVI – Aliança 

Global para a Vacinação e a Imunização) 

• Solicitados (ONGs) 

• Consultorias (Sociedade Civil, 

Women Deliver) 

• Revisão bibliográfica 

• Conferências (HRC – Conselho de 

Direitos Humanos) 

• Diálogos 
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Países  

75 países concentram 98% da mortalidade materna 



Desigualdades de cobertura 

Guatemala Brasil Bolívia 



Desigualdades socioeconômicas 

Peru México Haiti 
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Predomínio de uso de métodos anticoncepcionais (%) por 

quintil de renda 

Fonte: OMS. World Health Statistics  2012. 
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Taxa de aborto inseguro  

(por 1.000 mulheres de 15 a 44 anos de idade) 

Fonte: WHO. Unsafe abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008. 
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Fonte: http://worldabortionlaws.com/map/ 

http://worldabortionlaws.com/map/
http://worldabortionlaws.com/map/
http://worldabortionlaws.com/map/
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ODM 5: mortalidade materna 

Somente 9 dos 75 países alcançarão o ODM 5 em 2015 

países cobertos pelo iERG 
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Porcentagem das necessidades de  

planejamento  familiar não atendidas em 2010 

Fonte: Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A., National, regional, and global rates and trends in contraceptive prevalence and unmet need for 

family planning between 1990 and 2015: a systematic and comprehensive analysis, Lancet 2013; 81: 1642-52 
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  Comissão de Informação e Responsabilidade para a Saúde 

da Mulher e da Criança (COIA) 

Recomendação Ano da meta Progressos mundiais 

Eventos vitais 2015 

Indicadores de saúde 2012 

Inovação 2015 

Rastreamento dos recursos 2015 

Acordos a nível nacional 2012 

Atenção às necessidades das mulheres e crianças 2015 

Supervisão a nível nacional 2012 

Transparência 2013 

Relatórios sobre  a ajuda 2012   

Supervisão a nível mundial 2012   

progressos mundiais na aplicação das recomendações 

Objetivo difícil ou impossível de ser alcançado 

Progressos identificados mas é necessário um  esforço contínuo e concentrado  para alcançar o objetivo 

As atividades estão bem encaminhadas ou o objetivo foi alcançado 
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A Comissão (COIA) – temas negligenciados 

Equidade  

Qualidade 
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Adolescentes 

• estão invisíveis  na Estratégia Mundial para a Saúde 

das Mulheres e Crianças: Todas as Mulheres, Todas 

as Crianças e no trabalho da COIA 

• são extremamente vulneráveis 

• tem muitas necessidades de saúde não atendidas 

• sistemas de saúde não são, na maioria da vezes,  

amigáveis  

• seus direitos humanos não são respeitados 
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“Não há resultados específicos para 

adolescentes na Estratégia Mundial para a 

Saúde das Mulheres e Crianças: Todas as 

Mulheres, Todas as crianças e há pouco 

enfoque na saúde dos adolescentes nas 

discussões locais ou globais sobre a 

responsabilidade dos países com a saúde dos 

adolescentes”  
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Adolescentes: uma lacuna na responsabilidade 

 global e nacional 

• 1.2 bilhões de adolescentes 

• quase 90% dos adolescentes vivem em países de 

renda baixa e média  

• 16 milhões de adolescentes engravidam a cada ano 

• abortos inseguros representam riscos elevados 

• metade das agressões sexuais são cometidas contra 

adolescentes menores de 16 anos 
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Por que os adolescentes são negligenciados? 
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Como melhorar a saúde dos adolescentes? 

• envolver os jovens nas decisões e nas políticas de 

saúde  

• utilizar  tecnologias e mensagens inovadoras 

• integrar a saúde do adolescente à saúde materna, ao 

planejamento familiar, ao acesso à vacina contra o 

HPV etc. 

• adotar uma abordagem multisetorial baseada nos 

direitos humanos 

• aproveitar o dinamismo da mobilização juvenil 
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     Taxa de fecundidade em adolescentes por quintil de renda 

Fonte: J. Rodríguez y M. Hopenhayn, “Maternidad adolescente en América Latina y el Caribe. Tendencias, problemas y desafíos”, Desafíos, Nº 4, Santiago, CEPAL/UNICEF, 2007. 
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Implementação da Declaração Ministerial 

67% 
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iERG 2013: recomendações 

3. Indicadores sobre os adolescentes em 

todos os mecanismos de monitoramento; 

participação significativa dos jovens em 

todos os órgãos de formulação de 

políticas voltadas para a sua faixa etária. 
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3. Levar os adolescentes a sério 

• COIA: indicador de gravidez na adolescência 

 

• Contagem regressiva: convite à inclusão deste 

indicador 

 

• iERG: incluir um jovem com interesse ou 

experiência comprovados 


