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Message
from the United Nation
Secretary-General

Desde seu início, a Organização das Nações Unidas busca a construção de um mundo melhor, mais seguro,
mais pacífico para as crianças em todas as partes do planeta e pressiona os governos para que cumpram
suas responsabilidades com relação à liberdade e ao bem-estar de seus jovens cidadãos.

Ao celebrarmos o 60º aniversário da ONU, reafirmando nosso compromisso com a Declaração do Milênio e com
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, reafirmamos também o lugar central que as crianças ocupam como
alvo de nossos esforços. Mais do que para a nossa geração, é para atender as gerações futuras que a ONU existe.

A publicação do relatório Situação Mundial da Infância deste ano coincide com o início do 60º ano de atividades
do UNICEF. Este relatório projeta luz sobre vidas em um mundo freqüentemente oculto ou negligenciado – um
mundo de vulnerabilidade e exclusão. E nos convoca a todos para que nos manifestemos pelos direitos da
criança, e para que atuemos em favor daquelas que precisam de proteção.

Após cinco anos de trabalho visando aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, podemos ver as inúmeras
maneiras pelas quais os objetivos atendem às crianças. Se fizermos um bom trabalho em favor das crianças – 
se pudermos cumprir nossos compromissos e permitir que cada criança exerça seu direito à infância, à saúde,
à educação, à igualdade e à proteção –, poderemos fazer um bom trabalho para todas as pessoas, de qualquer
idade. Eu acredito que podemos.

Kofi A. Annan
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
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Mensagem do
Secretário-Geral
da Organização
das Nações Unidas



vii

Prólogo

Em anos anteriores, o relatório Situação Mundial da Infância publicado
pelo UNICEF abordou questões específicas, como HIV/Aids, educação
de meninas, nutrição, trabalho infantil e desenvolvimento na primeira
infância. A história acumulada mostra imensos avanços em favor da
criança, mas também existem áreas nas quais ainda há uma necessidade
crucial de realização de progressos.

O relatório deste ano destaca os milhões de crianças que não foram
alcançadas pelos benefícios gerados por avanços já realizados –
as crianças excluídas ou ‘invisíveis’. São crianças que não têm acesso
adequado a educação, a vacinas que salvam vidas, a proteção. Apesar
dos imensos esforços empreendidos para levar os serviços necessários
a todas as crianças, milhões delas ainda morrem a cada ano.

O mundo concordou com um roteiro em direção a um futuro melhor, na forma dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODMs), inspirados na Declaração do Milênio, adotada em 2000 por 189 países.
Os objetivos estabeleceram metas quantitativas para enfrentar a pobreza extrema e a fome, a mortalidade
materna e infantil, e o HIV/Aids e outras doenças, promovendo ao mesmo tempo a educação primária universal,
a igualdade de gênero, a sustentabilidade ambiental, e uma parceria global para o desenvolvimento até 2015.
Os ODMs são uma estrutura para tornar realidade o sonho da Declaração do Milênio de um mundo de paz,
segurança, solidariedade e responsabilidade compartilhada.

Estamos em um momento crítico dos esforços internacionais para a realização desse sonho. As apostas são altas:
se atingirmos os ODMs, cerca de 500 milhões de pessoas ficarão livres da pobreza até 2015; 250 milhões serão
poupadas da fome; e 30 milhões de crianças que viveriam apenas até os 5 anos de idade sobreviverão.

Cada ODM está ligado ao bem-estar da criança – desde a erradicação da pobreza e da fome até o fornecimento
de água limpa. O fracasso na busca desses objetivos teria conseqüências devastadoras para as crianças desta
geração e para os adultos que essas crianças serão se sobreviverem à infância.

Às atuais taxas de progresso, por exemplo, cerca de 8,7 milhões de crianças menores de 5 anos morrerão em
2015. No entanto, se o objetivo de redução da mortalidade infantil for alcançado, será possível salvar outros
3,8 milhões de vidas. Portanto, alcançar os objetivos é uma questão de vida ou morte – de progresso ou de
retrocesso – para milhões de crianças. Será também crucial para o desenvolvimento dos países e das sociedades.

Entretanto, embora centrada nos ODMs, nossa atenção não deve ignorar os milhões de crianças que ficarão de
fora ainda que os objetivos sejam alcançados. São essas as crianças com as maiores necessidades: as mais pobres,
as mais vulneráveis, aquelas que são exploradas e que sofrem abusos.

Alcançar essas crianças – muitas das quais estão atualmente fora do alcance das leis, dos programas, das
pesquisas e dos orçamentos – constitui um desafio. Mesmo assim, o cumprimento de nossos compromissos com
relação às crianças só será possível se vencermos esse desafio.

Os ODMs são um catalisador para a melhoria do acesso de todas as crianças aos serviços essenciais, à proteção
e à participação, mas não constituem um fim em si mesmos. As crianças em todas as partes do mundo merecem
nosso compromisso e nossa dedicação para ajudar a garantir que tenham um mundo melhor onde viver.

Ann M. Veneman
Diretora Executiva
Fundo das Nações Unidas para a Infância
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Uma Agenda do Milênio para a criança

Milhões de crianças caminham pela vida em
situação de pobreza, abandono, sem acesso à
educação, desnutridas, discriminadas,
negligenciadas e vulneráveis. Para elas, a vida
é uma luta diária pela sobrevivência. Vivendo
em centros urbanos ou em povoados rurais
remotos, correm o risco de perder sua
infância1 – sem acesso a serviços essenciais,
como hospitais e escolas, sem a proteção da
família e da comunidade, freqüentemente
expostas a exploração e abusos. Para essas
crianças, a infância como o tempo de crescer,
aprender, brincar e sentir segurança não tem,
na realidade, nenhum significado.

É difícil evitar a conclusão de que nós,
adultos do mundo todo, não estamos
cumprindo nossa responsabilidade para
garantir uma infância a todas as crianças.
Desde 1924, quando a Liga das Nações
adotou a Declaração de Genebra sobre 
os Direitos da Criança, a comunidade
internacional assumiu uma série de
compromissos em relação à criança para
garantir o exercício de seus direitos – à
sobrevivência, à saúde, à educação, à
proteção e à participação, entre outros.

A Convenção sobre os Direitos da Criança,
adotada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas em 1989, e ratificada por
192 países, constitui, entre todos os
compromissos, o mais abrangente e de
maior alcance. Sendo o tratado sobre
direitos humanos mais amplamente
endossado na história, a Convenção,
juntamente com seus Protocolos Opcionais,
dispõe em termos específicos as obrigações
legais dos governos em relação à criança.
A sobrevivência, o desenvolvimento e a
proteção da criança não são mais questões
de caridade, mas sim de obrigação moral 
e legal. O Comitê sobre os Direitos da
Criança – um organismo internacional ao
qual os governos concordaram em enviar
relatórios regularmente – obriga-os a
assumir a responsabilidade pelos cuidados
dedicados à criança.
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QUESTÃO: Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) 
e as metas mais amplas contidas na Declaração do Milênio transformaria 
a vida de milhões de crianças, que seriam poupadas de doenças e morte
prematura, escapariam da pobreza extrema e da desnutrição, teriam acesso
a água limpa e a instalações adequadas de saneamento, e concluiriam
a educação primária. Embora algumas regiões e alguns países estejam
atrasados em relação aos objetivos, ainda é possível alcançá-los.

Os Estados Membros da Organização das Nações Unidas comprometeram-
se a alcançar os ODMs, e reuniram-se em torno de um conjunto de
iniciativas básicas para acelerar os progressos (ver abaixo). Colocar em
prática essas iniciativas exigirá recursos adicionais e a renovação dos
compromissos com a Agenda do Milênio. Exigirá também ênfase muito
maior no atendimento de crianças atualmente excluídas do acesso a
serviços essenciais, e às quais é negado o direito à proteção e à
participação. A não ser que um número maior dessas crianças seja
atingido, diversos ODMs – principalmente o objetivo de educação
primária universal – simplesmente não serão alcançados em tempo
ou em sua totalidade.

As crianças mais difíceis de alcançar incluem aquelas que vivem nos países
mais pobres e nas comunidades mais desfavorecidas dentro dos países, 
e aquelas que enfrentam discriminação devido a gênero, etnia, deficiência,
ou que pertencem a grupos indígenas; crianças envolvidas em conflitos
armados ou afetadas pelo HIV/Aids; e crianças que não possuem uma
identidade formal, que sofrem abusos de seu direito à proteção, ou que não
são tratadas como crianças. Os fatores que as excluem e as tornam
invisíveis, e as ações que os responsáveis por seu bem-estar devem
empreender para protegê-las e incluí-las constituem o foco do relatório
Situação Mundial da Infância 2006.

AÇÃO: Para cumprir a Agenda do Milênio para a criança, incluindo as
crianças excluídas e invisíveis, é preciso que seja executada uma estratégia
composta por três partes:

• É necessário um impulso maciço para incrementar o acesso a serviços
essenciais para as crianças atualmente deixadas de lado e suas famílias.
Isso inclui intervenções imediatas – denominadas ‘de rápido impacto’ –,
que podem fornecer o impulso vital para o desenvolvimento humano e
para a redução da pobreza.

• Iniciativas de mais longo prazo, fundamentadas em uma abordagem ao
desenvolvimento baseada nos direitos – muitas das quais já estão em
andamento –, devem ser intensificadas ou lançadas simultaneamente às
intenvenções imediatas, ajudando a garantir que estas últimas sejam tão
eficazes quanto possível. Construir capacidades nacionais, por meio de
estratégias lideradas por governos nacionais e comunidades locais, é a
melhor forma de garantir a sustentabilidade dessas iniciativas de mais
longo prazo.

• São necessárias abordagens mais profundas que dêem atenção especial
aos mais vulneráveis. Isso requer a participação de governos – por meio
de legislações, orçamentos, pesquisas e programas –, juntamente com
doadores, agências internacionais, sociedade civil e meios de
comunicação, para alcançar as crianças que correm maiores riscos
de ficar fora da Agenda do Milênio.

Nossos Compromissos com a Criança
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Nos últimos anos, os líderes mundiais não
só reafirmaram e ampliaram esses
compromissos, como também estabeleceram
metas específicas que devem ser alcançadas
em prazo determinado. Entre esses
compromissos, os mais recentes foram
firmados no Encontro de Cúpula do
Milênio, realizado em setembro de 2000,
quando foi estabelecida a Declaração do
Milênio, e, na seqüência, os Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio (ODMs);
e na Sessão Especial sobre a Criança, na
Assembléia Geral das Nações Unidas
realizada em maio de 2002, que resultou
no documento final ‘Um mundo para
as crianças’. Esses dois acordos são
complementares e, juntos, constituem uma
estratégia – uma Agenda do Milênio – para
proteger a infância nos primeiros anos do
século 21.

Fontes: adaptado da Declaração do Milênio, Organização das Nações Unidas, 2000, e outras fontes da ONU.

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio constituem os principais

objetivos de desenvolvimento da Agenda do Milênio

OBJETIVOS METAS, 2015 

1. Erradicar a pobreza extrema Reduzir em 50% a proporção de pessoas que vivem com menos de
e a fome um dólar por dia

Reduzir em 50% a proporção de pessoas que passam fome

2. Alcançar educação primária Garantir que todos os meninos e todas as meninas concluam a 
universal educação primária

3. Promover a igualdade de Eliminar a disparidade de gênero nas educações primária e secundária,
gênero e capacitar a mulher de preferência até 2005, e em todos os níveis educacionais até 2015

4. Reduzir a mortalidade infantil Reduzir em dois terços a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos

5. Melhorar a saúde materna Reduzir em três quartos as taxas de mortalidade materna

6. Combater HIV/Aids, malária Conter e começar a reduzir a disseminação do HIV/Aids. Conter e 
e outras doenças começar a reduzir a incidência de malária e de outras doenças importantes

7. Garantir a sustentabilidade Reduzir em 50% a proporção de pessoas sem acesso sustentável a água 
ambiental limpa de boa qualidade

Atingir melhorias significativas na vida de no mínimo 100 milhões de
moradores de favelas até 2020

Integrar os princípios de desenvolvimento sustentável a políticas e
programas nacionais; reverter a perda de recursos ambientais

8. Estabelecer uma parceria Favorecer o desenvolvimento de um sistema financeiro e comercial aberto, 
global em favor do baseado em regras, previsível e não-discriminatório, e que inclua um 
desenvolvimento compromisso com a boa governança, o desenvolvimento e a redução da

pobreza – nacional e internacionalmente

Dar atenção às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos,
e às necessidades especiais de locais isolados e de pequenos estados-ilhas
em desenvolvimento

Enfrentar de maneira abrangente os problemas da dívida dos países em
desenvolvimento, por meio de medidas nacionais e internacionais que
tornem essa dívida sustentável no longo prazo

Em cooperação com os países em desenvolvimento, desenvolver formas
de trabalho decentes e produtivas para os jovens 

Nos países em desenvolvimento, proporcionar acesso a medicamentos
essenciais de baixo custo, em cooperação com empresas farmacêuticas

Tornar disponíveis os benefícios de novas tecnologias – principalmente
tecnologias de informação e de comunicação –, em cooperação com o
setor privado



Este ano, o relatório Situação Mundial da
Infância concentra-se nos milhões de crianças
para as quais essas promessas de um mundo
melhor ainda não foram cumpridas. 
O relatório avalia os esforços globais para
alcançar os ODMs – as metas fundamentais
de desenvolvimento contidas na agenda –, 
e demonstra o impacto marcante que as
realizações desses objetivos teriam sobre a
vida da criança e sobre as gerações futuras.
O relatório explica também que, com
ODMs focalizados em médias nacionais, 
as crianças de comunidades marginalizadas
correm o risco de não ter acesso a serviços
essenciais, como cuidados de saúde,
educação e proteção. Argumenta que as
crianças às quais é negado o direito a uma
identidade formal, que não são protegidas
contra abusos ou que enfrentam casamentos
prematuros, que estão sujeitas a combates
armados e a trabalhos de alto risco são
aquelas que correm maior risco de ser
excluídas da Agenda do Milênio.

Alcançar os ODMs traria benefícios não só
para crianças abastadas, mas também para 
as mais necessitadas, cujos direitos são mais
desrespeitados e menos valorizados, e que
atualmente não têm acesso aos serviços, são
marginalizadas e não contam com proteção

NOSSOS COMPROMISSOS COM A CRIANÇA 3

por parte da sociedade e do Estado. Este
relatório trata dessas crianças e das formas 
de incluí-las na Agenda do Milênio.

A Agenda do Milênio e as crianças

Buscando promover o progresso humano

por meio de metas viáveis

A Declaração do Milênio é ao mesmo tempo
idealista e pragmática. Visualiza um mundo
de paz, igualdade, tolerância, segurança,
liberdade, solidariedade, respeito ao meio
ambiente e responsabilidades compartilhadas
– um mundo onde as pessoas vulneráveis,
especialmente as crianças, recebem cuidados
e atenção especiais.2 Seu pragmatismo reside
em sua premissa central: o desenvolvimento
humano e a redução da pobreza são pré-
requisitos para esse mundo, porém o
progresso em sua direção, em termos
práticos, é alcançado de maneira mais
objetiva por meio de metas com prazo
determinado, que não permitam aos
governos simplesmente passar a
responsabilidade para futuras administrações
e gerações. Fundamentais para a Agenda, 
os ODMs – uma série de objetivos concretos
para o desenvolvimento humano – assumem
2015 como a data final para a realização de
avanços em diversas áreas importantes para
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o desenvolvimento: sobrevivência infantil,
pobreza, fome, educação, igualdade entre
gêneros e capacitação, saúde materna, água
limpa, HIV/Aids, malária e outras doenças
importantes, entre outros objetivos.

Muitos desses objetivos compartilham metas
semelhantes àquelas estabelecidas no Encontro
Mundial de Cúpula pela Criança, em 1990, e
cada um dos ODMs está associado ao bem-estar
da criança – desde a erradicação da pobreza
extrema e da fome até a proteção do meio
ambiente para gerações futuras. Além disso,
a Agenda do Milênio uniu a comunidade
internacional em torno de um conjunto de
metas de desenvolvimento comuns, criando
uma oportunidade rara para melhorar a vida
das crianças, que hoje representam mais de
40% da população dos países em
desenvolvimento e 50% da população dos
países menos desenvolvidos.3

O documento ‘Um mundo para as crianças’
endossa todas as aspirações da Declaração do
Milênio e dos ODMs. Enriquece a Agenda do
Milênio, enfatizando a importância das ações
em favor do melhor interesse da criança para
garantir que ela seja colocada em primeiro
lugar, que todas as crianças recebam cuidados,
e que nenhuma criança seja deixada de lado.4
O acordo baseia-se em quatro pontos
principais. O primeiro, o segundo e o quarto
visam, respectivamente, a promover vidas
saudáveis, prover educação de qualidade e
combater o HIV/Aids. Na realidade, articulam
submetas e ações que ajudarão a alcançar os

ODMs para a criança. O terceiro ponto trata
da proteção da criança contra conflitos e todas
as formas de abuso, exploração e violência.
Como demonstra este relatório, a ausência
dessa proteção não só prejudica o bem-estar da
criança, como também aumenta o risco de
exclusão no acesso a serviços essenciais.5

Cumprindo os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio

A realização dos ODMs trará melhorias

para a vida de milhões de crianças

A realização dos ODMs, embora não
signifique uma panacéia para os males da
infância, certamente seria uma grande
contribuição para fazer do mundo um lugar
melhor para as crianças. Se os objetivos
forem cumpridos ao longo dos próximos
dez anos, milhões de crianças serão poupadas
de doenças, morte prematura, pobreza
extrema ou desnutrição, e terão educação 
de boa qualidade, assim como acesso a água
limpa e a instalações adequadas
de saneamento (ver Figura 1.1).

O não-cumprimento dos ODMs teria

graves conseqüências para a criança

O não-cumprimento dos ODMs traria
implicações devastadoras para as crianças
desta geração – agora e quando se tornarem
adultos, caso sobrevivam à infância.  Às
taxas de progresso atuais, por exemplo, o
número de mortes de crianças menores de
5 anos chegará, em 2015, a 8,7 milhões;

Figura 1.1: O cumprimento dos ODMs transformaria a vida de milhões de

crianças nos próximos dez anos 

Fonte: projeções do UNICEF baseadas em dados apresentados nas Tabelas Estatísticas 1-10, p. 98-137 deste relatório. Ver na
seção Referências, p. 89, notas sobre a metodologia utilizada.



no entanto, se a meta for alcançada, será
possível poupar a vida de 3,8 milhões dessas
crianças, apenas naquele ano.6 Cálculos
semelhantes podem ser aplicados para a
maioria dos demais ODMs (ver Figura 1.3).
Portanto, para milhões de crianças, alcançar
os objetivos é uma questão de vida ou morte,
de desenvolvimento ou regressão. Também
será crucial para o progresso de seus países 
e de suas sociedades.

As implicações do não-cumprimento dos
objetivos, em termos de gerações, também
seriam graves. As crianças mais novas são

particularmente vulneráveis: privações sofridas
nesse estágio afetam os seres humanos por
todo seu ciclo de vida. Crianças negligenciadas
ou vítimas de abusos nos primeiros anos de
vida sofrem danos dos quais talvez jamais se
recuperem totalmente, e que podem impedi-las
de alcançar seu potencial pleno como crianças
mais velhas, como adolescentes e,
posteriormente, como adultos. A desnutrição
não enfraquece as crianças apenas fisicamente:
também compromete sua capacidade de
aprender. Aquelas que não completam a escola
primária têm menor probabilidade de adquirir
habilidades de alfabetização, habilidades com

Figura 1.2: Progresso global em direção à redução de dois terços nas taxas de

mortalidade de menores de 5 anos*

Às taxas de progresso atuais, o objetivo será atingido com 30 anos de atraso 
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*Tendências relativas apenas aos países em desenvolvimento. Ver lista dos países em desenvolvimento na p. 132.

Fonte: projeções do UNICEF baseadas em dados sobre mortalidade de menores de 5 anos encontrados na Tabela 1, p. 98
deste relatório. Ver na seção Referências, p. 89, notas sobre a metodologia utilizada.
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Figura 1.3: Às taxas de progresso atuais em relação aos ODMs, milhões de

crianças que poderiam ter sido alcançadas terão sido deixadas de lado

Fonte: projeções do UNICEF baseadas em dados apresentados nas Tabelas Estatísticas 1-10, p. 98-137 deste relatório. Ver na
seção Referências, p. 89, notas sobre a metodologia utilizada.
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números e habilidades cognitivas, que
melhoram suas perspectivas de um rendimento
adequado na vida adulta. Crianças órfãs
devido ao HIV/Aids também correm risco 
de não freqüentar a escola e de não receber 
a proteção de uma família, um elemento
essencial para seu desenvolvimento. As crianças
sujeitas a violência, abuso ou exploração
podem sofrer traumas psicossociais que 
as afetarão por toda a vida adulta.

Mas não são apenas essas crianças que sofrerão.
Os países têm muita dificuldade para se
desenvolver quando seus cidadãos crescem
desnutridos, com educação deficiente, ou
quando são devastados por doenças. Esses
fatores perpetuam a pobreza e a baixa
produtividade, podendo levar à instabilidade,
ou mesmo transformando-se em violência e
conflito armado. O desenvolvimento saudável
de crianças não só protege seu próprio bem-
estar como também é a melhor garantia de paz,
prosperidade e segurança para o futuro –
aspirações fundamentais da Agenda do Milênio.

Os ODMs podem ser alcançados – porém

ações urgentes são necessárias 

Embora desde 2000 o progresso global em
direção aos objetivos tenha ficado abaixo das
expectativas em alguns países e em algumas
regiões, é consenso geral que ainda é possível
alcançá-los – em sua totalidade e no prazo
estipulado –, desde que seja demonstrada a
necessária vontade política e que as ações
adequadas sejam levadas a efeito.

Durante 2005, os Estados Membros das Nações
Unidas uniram-se em torno de um conjunto de
iniciativas para acelerar os progressos em direção
à realização dos ODMs, e para garantir que os
resultados conseguidos sejam sustentáveis e
irreversíveis. Essas recomendações dividem-se em
duas linhas estratégicas. Em primeiro lugar, um
impulso vigoroso deve incrementar o acesso a
serviços essenciais para as crianças e famílias
atualmente deixadas de lado. Essas intervenções
imediatas – identificadas como ‘iniciativas de
rápido impacto’ – são apresentadas
detalhadamente no relatório de 2004 do Projeto
do Milênio e recomendadas no relatório do
Secretário-Geral das Nações Unidas, e foram
endossadas por líderes mundiais no Encontro
Mundial de Cúpula de 2005.7 Quando
implementadas, podem ser o impulso inicial
para o desenvolvimento humano e para a
redução da pobreza.

Entretanto, essas intervenções são apenas um
primeiro passo. Iniciativas de longo prazo

fundamentadas em uma abordagem ao
desenvolvimento baseada nos direitos
humanos, muitas das quais já em andamento,
devem ser intensificadas ou lançadas
simultaneamente às intervenções imediatas.
Isto ajudará a garantir que as intervenções
imediatas sejam tão eficazes quanto possível.
A experiência tem mostrado que abordagens
ao desenvolvimento propostas de cima para
baixo, baseadas no suprimento de necessidades
imediatas, embora freqüentemente eficazes
para aumentar o acesso a serviços e bens
essenciais no curto e no médio prazo, não são
sustentáveis no longo prazo. Se as capacidades
nacionais não estão estruturadas, e se os
processos não são dirigidos por governos
nacionais e comunidades locais, mesmo
intervenções inicialmente bem-sucedidas
correm o risco de fracassar quando diminui 
a assistência internacional ou quando há
mudanças nas prioridades políticas. 

A Agenda do Milênio: um início,
não um fim

A Agenda do Milênio constitui um passo

fundamental em direção à realização de

nossos compromissos com a criança no

século 21

Adotar as intervenções imediatas e as
iniciativas de longo prazo recomendadas
aumentará as possibilidades de realização dos
ODMs até 2015. Entretanto, apesar da
natureza abrangente dessas estratégias, há
milhões de crianças que talvez não sejam
alcançadas apenas com essas iniciativas. São
crianças que estão atualmente fora do alcance
de leis, orçamentos, programas, pesquisas e,
freqüentemente, de governos, organizações e
indivíduos que procuram garantir seus
direitos. Essas crianças não só têm excluído
seu acesso a serviços de cuidados de saúde,
educação, água limpa e saneamento adequado,
como também correm o risco de ser excluídas
da participação plena na sociedade, quando
adultos. Muitas delas sofrem violações de seu
direito à proteção, que aumentam o risco de
sua exclusão – e as tornam, de fato, invisíveis.
Como demonstra este relatório, somente
abordagens mais profundas ao
desenvolvimento infantil, com atenção
especial às crianças mais vulneráveis, nos
darão as condições para cumprir nossos
compromissos e garantir que os ODMs
beneficiem as crianças mais pobres.

É inaceitável que essas crianças – ou
qualquer criança – sejam excluídas no
acesso a serviços, proteção e oportunidades
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que lhes cabem por direito. Os princípios de
universalidade e de não-discriminação
subjacentes à Convenção sobre os Direitos
da Criança, à Declaração do Milênio e ao
documento ‘Um mundo para as crianças’
devem fornecer a estrutura para nossas
ações em relação a crianças e adolescentes.
Nossos compromissos com a criança não
podem, em nenhuma circunstância, apenas
prestar falsos louvores a esses princípios,
enquanto, tacitamente, aceitam que algumas
crianças continuem a passar fome, com
saúde precária e sem acesso a educação ou
proteção. Ao ratificar esses acordos
internacionais vinculantes, os governos
nacionais – assim como instituições
internacionais e organizações de sociedade
civil que os apóiam em seus esforços – têm
obrigações, morais e legais, de fazer o
máximo possível para garantir que
nenhuma criança seja deixada de lado.

Portanto, a Agenda do Milênio deve ser vista
como uma força propulsora, que tem 2015
como meta de progresso, para garantir a
todas as crianças o acesso universal a serviços
essenciais, proteção e participação. Com esta
finalidade, os países que estão atrasados em
relação aos ODMs, aos objetivos mais
amplos da Declaração do Milênio e aos
valores de proteção advogados pelo
documento ‘Um mundo para as crianças’
devem redobrar seus esforços para realizá-los,
com amplo apoio de doadores e de agências
internacionais. Do mesmo modo, os países
que estão a caminho de realizar objetivos
específicos, ou os ODMs como um todo, não
devem descansar sobre os louros, mas sim
empenhar-se para ultrapassar a finalidade
principal dos objetivos, enfrentando o desafio
de eliminar as desigualdades em relação à
saúde e à educação da criança, assim como
seu acesso a serviços essenciais.

Os próximos capítulos deste relatório Situação
Mundial da Infância destacarão as necessidades
das crianças que correm o risco de ser esquecidas
quando o mundo se empenha na realização dos
ODMs. Ironicamente, são essas as crianças que
provavelmente necessitam de maiores cuidados 
e mais proteção – as mais pobres e mais
vulneráveis, as que sofrem exploração e abusos.
À medida que o mundo continua na busca por
políticas, programas e recursos para tornar
realidade a visão delineada pela Declaração do
Milênio, não deve permitir que essas crianças
excluídas, marginalizadas e freqüentemente
invisíveis sejam esquecidas.

Para os objetivos deste relatório, crianças são consideradas
excluídas em relação a outras crianças quando correm risco de não
ter acesso a um ambiente que as proteja contra violência, abusos e
exploração, ou quando não têm acesso a serviços e bens essenciais,
sendo ameaçadas quanto à sua possibilidade de participar
plenamente na sociedade no futuro. As crianças podem ser
excluídas por suas famílias, pela comunidade, pelo governo, pela
sociedade civil, pelos meios de comunicação, pelo setor privado e
por outras crianças.

A exclusão descrita neste relatório está estreitamente relacionada ao
conceito de exclusão social. Tal como em relação à pobreza, não há
um consenso comum sobre a definição de exclusão social, embora
seja um fenômeno amplamente reconhecido.a Governos,
instituições, organizações acadêmicas e internacionais vêem a
exclusão de diferentes maneiras, criando uma profusão de
perspectivas ricas, porém algumas vezes confusas. Apesar disso,
entre os debates intelectuais sobre a definição de exclusão, existe
algum consenso sobre seus principais fatores e aspectos.

É amplamente reconhecido que a exclusão é multidimensional, 
e que inclui privações de direitos econômicos, sociais, de gênero,
culturais e políticos. Trata-se, portanto, de um conceito muito mais
amplo do que o conceito de pobreza material. O conceito de
exclusão é alimentado por fatores sociopolíticos que constituem 
a base da discriminação e das desvantagens dentro da sociedade.
Para garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades, é
necessário um foco consistente sobre processos e agentes que
atuam por trás da privação.

À parte esses princípios abrangentes, é consideravelmente menor o
consenso em relação às dimensões da exclusão. Há, no entanto, três
elementos comuns – relatividade, atuação e dinâmica –, amplamente
considerados como centrais:b

• Relatividade: a exclusão somente poderá ser avaliada por meio da
comparação entre situações vividas por alguns indivíduos, grupos
e comunidades, em local e tempo determinados.

• Atuação: pessoas são excluídas pela atuação de algum agente.
Esse foco na atuação pode contribuir para a identificação da causa
de exclusão e das maneiras de saná-la.

• Dinâmica: a exclusão pode estar baseada em perspectivas
ameaçadoras para o futuro, e não apenas em circunstâncias
atuais.

A exclusão de acesso a serviços e bens essenciais – como
alimentação adequada, cuidados de saúde e educação – afeta
claramente a capacidade da criança para participar em sua
comunidade e em sua sociedade, tanto no presente como no futuro.
Há, no entanto, outras violações de direitos – principalmente abusos
contra as crianças e negligência por parte do Estado em relação
a crianças que vivem fora do ambiente familiar –, que restringem
sua liberdade e sua mobilidade, limitando sua representação ou sua
identificação como uma criança com direitos especiais. Assim como
as dimensões da exclusão, esses fatores muitas vezes se sobrepõem
e se entrelaçam, exacerbando-se mutuamente, até que, em uma
situação extrema, algumas crianças excluídas tornam-se invisíveis –
tendo seus direitos negados, sendo fisicamente ignoradas
em suas comunidades, impossibilitadas de freqüentar a escola,
e imperceptíveis para o olhar oficial, uma vez que estão ausentes
de estatísticas, políticas e programas.

Ver Referências na página 89.

Definindo exclusão e invisibilidade

de crianças
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Igualdade na educação: o desafio universal

O segundo Objetivo de Desenvolvimento do
Milênio, que estabelece que todos os meninos e
todas as meninas devem concluir a educação de
nível primário, é o único objetivo com alcance
universal. Assim sendo, lembra à comunidade
mundial da necessidade de focalizar explicitamente
as crianças que atualmente podem estar excluídas
da sala de aula.

As crianças que vivem nos países menos
desenvolvidos, nas comunidades mais pobres e nos
lares mais empobrecidos têm menor probabilidade
de estar matriculadas ou poder freqüentar a escola
com regularidade – como as crianças das áreas
rurais, as crianças com deficiências e aquelas que
vivem em áreas afetadas por conflitos armados.
Crianças pertencentes a minorias étnicas e
lingüísticas enfrentam barreiras adicionais, uma vez
que precisam esforçar-se para aprender o idioma de
instrução. Entretanto, colocar as crianças na escola
é apenas o início. Garantir que freqüentem a escola
com regularidade e que concluam seus estudos,
adquirindo as habilidades que lhes permitirão ter
sucesso no futuro, são os objetivos finais.

Em muitos países, as meninas têm menor
probabilidade de freqüentar a escola do que os
meninos, principalmente nos níveis mais altos de
educação. Paridade de gênero para todos os níveis
de educação – uma meta básica do terceiro
Objetivo de Desenvolvimento do Milênio – é um
componente essencial de transformação nas
relações de gênero e na garantia de que meninos 
e meninas recebam oportunidades iguais para
alcançar seu potencial pleno. Em 2005, verificou-se
que 54 países precisam empreender esforços
adicionais para alcançar esta meta.* Esses países
devem receber apoio em suas iniciativas para
alcançar igualdade na educação até 2015.

Garantir que todas as crianças recebam educação
primária exigirá recursos adicionais, porém esta
meta não pode ser considerada opcional ou
inatingível. Colocar todos os meninos e todas as
meninas do mundo em uma escola primária de
boa qualidade custaria entre US$ 7 bilhões e
US$ 17 bilhões por ano – uma quantia
relativamente pequena comparada a outros 
gastos governamentais.** Os benefícios de um
investimento desse nível seriam incomensuráveis
em termos de saúde, produtividade e bem-estar
social para as crianças de hoje e para
gerações futuras.

* UNICEF, Progress for Children: A report card on gender parity and primary
education (Nr. 2), UNICEF, Nova Iorque, junho de 2005.
** Projeto das Nações Unidas para o Milênio, Força Tarefa sobre Educação e
Igualdade de Gênero, Toward universal primary education: investments,
incentives, and institutions, Earthscan, Londres, 2005, p.9.
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As crianças que correm maior risco de não
ser contempladas pelas ações da Agenda do
Milênio e não ser respeitadas em seus
direitos estabelecidos na Convenção sobre os
Direitos da Criança vivem em todos os países,
em todas as sociedades e comunidades. Uma
criança excluída pode viver em uma favela
urbana na Venezuela e tomar conta de seus
irmãos; pode ser uma menina cambojana que
mora sozinha com seus irmãos, porque sua
mãe teve que ir para outro lugar em busca de
trabalho; pode ser um adolescente jordaniano
que trabalha para ajudar sua família e que não
pode brincar com seus amigos; pode ser um
órfão em Botsuana que perdeu sua mãe
devido à Aids; pode ser uma criança presa
a uma cadeira de rodas e que não pode
freqüentar a escola, no Uzbequistão; ou pode
ser um jovem que trabalha como empregado
doméstico, no Nepal.

À primeira vista, a vida dessas crianças
pode parecer completamente diferente: cada

uma delas enfrenta circunstâncias diferentes e
luta para superar obstáculos distintos. No
entanto, todas elas têm algo em comum:
é quase certo que estejam excluídas do acesso
a bens e serviços essenciais – vacinas,
micronutrientes, escolas, instalações de
cuidados de saúde, água e saneamento, entre
outros – e que lhes sejam negadas a proteção
contra exploração, violência, abuso e
negligência e a capacidade de participar
plenamente na sociedade a que têm direito.

A exclusão prejudica a criança em

muitos níveis

No nível nacional, a exclusão da criança
do acesso a serviços essenciais freqüentemente
resulta de fatores macro – como pobreza em
massa, governança frágil, disseminação
descontrolada de doenças importantes, como
HIV/Aids, e conflitos armados. No nível
subnacional, entre grupos vulneráveis e
marginalizados, a exclusão resulta também de
disparidades no acesso a serviços com base em
renda, localização geográfica, e discriminação
em relação a gênero, etnia ou deficiência.
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As Causas Básicas da Exclusão

QUESTÃO: A exclusão age contra crianças em todos os países, todas as
sociedades e todas as comunidades. No nível nacional, as causas básicas
da exclusão são pobreza, governança fraca, conflitos armados e HIV/Aids.
Análises estatísticas dos indicadores básicos dos ODMs relacionados a
saúde e educação da criança mostram diferenças cada vez maiores
entre as crianças que crescem em países com os níveis mais baixos de
desenvolvimento, abalados por conflitos, mal atendidos por governos
fracos, ou devastados pelo HIV/Aids, e outras crianças no restante do
mundo em desenvolvimento. Esses fatores não apenas comprometem as
oportunidades que essas crianças teriam com a realização da Agenda do
Milênio, mas também aumentam seus riscos de perder a infância e de
enfrentar contínua exclusão quando adultas. 

Uma vez que os ODMs baseiam-se em médias nacionais, as desigualdades
entre crianças dentro do mesmo país – que ao mesmo tempo contribuem
para sua exclusão, e resultam em sua exclusão – podem estar ocultas.
Dados desagregados provenientes de estatísticas nacionais e pesquisas
domiciliares indicam disparidades acentuadas em cuidados de saúde
e educação, envolvendo renda familiar e localização geográfica.
Desigualdades em relação a saúde da criança, taxas de sobrevivência e
freqüência e conclusão escolar também acompanham discriminações de
gênero, etnia ou deficiência. Essas desigualdades podem ocorrer quando as
crianças e os responsáveis por elas são diretamente excluídos no acesso a
serviços, por viverem em áreas mais pobres ou mal-atendidas, devido ao
alto custo do acesso a serviços essenciais, ou devido a barreiras culturais
como idioma, discriminação étnica ou estigma.

AÇÕES: O combate a esses fatores exige ações rápidas e decisivas em
quatro áreas básicas:

• Pobreza e desigualdade. Ajustar estratégias de redução da pobreza e
ampliar orçamentos ou realocar recursos para investimentos na área
social são ações que ajudarão milhões de crianças nos países e nas
comunidades mais pobres.

• Conflitos armados e Estados ‘frágeis’. A comunidade internacional deve
evitar e solucionar conflitos armados, e engajar-se em países com
estruturas políticas/institucionais fracas para proteger crianças e
mulheres, e fornecer serviços essenciais. Repostas emergencias para
crianças envolvidas em conflitos devem incluir serviços visando a
educação, proteção infantil e prevenção da transmissão do HIV. 

• HIV/Aids e crianças. É preciso dar maior atenção ao impacto do HIV/Aids
sobre crianças e adolescentes e às formas de protegê-los contra infecção
e exclusão. A Campanha Global sobre Crianças e HIV/Aids terá um papel
significativo em relação a essa questão.

• Discriminação. Os governos e as sociedades devem enfrentar
abertamente a discriminação, introduzir e aprovar leis que proíbam
a discriminação, e implementar iniciativas para enfrentar a exclusão
que afeta mulheres e meninas, grupos étnicos e indígenas,
e pessoas com deficiência.

2S I T U A Ç Ã O  M U N D I A L  D A  I N F Â N C I A  2 0 0 6
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Violações aos direitos de proteção – incluindo
perda ou ausência de uma identidade formal,
ausência de proteção governamental a crianças
privadas de apoio familiar, exploração das
crianças e envolvimento prematuro com
papéis que cabem aos adultos – também
expõem as crianças à exclusão.

Este capítulo aborda os fatores que excluem
as crianças do acesso a serviços essenciais –
principalmente de cuidados de saúde e
educação –, nos níveis nacional e subnacional.
Esses obstáculos – freqüentemente duradouros
e profundamente enraizados – são produtos
de processos econômicos, sociais, de gênero
e culturais, que podem ser enfrentados
e precisam ser alterados. Ainda que esses
obstáculos persistam, nossos compromissos
obrigatórios com a criança nos obrigam a
tomar as atitudes necessárias para amenizar
seu impacto. (Os diversos fatores que privam
crianças de proteção contra violações de seus
direitos em nível individual e que reduzem sua
visibilidade nas sociedades e nas comunidades
serão examinados no Capítulo 3).

Causas de exclusão no nível macro

Atualmente, pobreza, conflitos armados e
HIV/Aids estão entre as maiores ameaças à
infância.1 Esses fatores também estão entre os
obstáculos mais significativos à realização da
Agenda do Milênio para crianças, em níveis
regional e nacional. Análises estatísticas de
indicadores básicos dos ODMs relacionados

à saúde e à educação da criança – mortalidade
de menores de 5 anos, desnutrição, matrículas
na escola primária, entre outros – mostram
diferenças crescentes entre as condições de
saúde e educação de crianças que vivem em
países com os níveis mais baixos de
desenvolvimento, abalados por conflitos ou
devastados pelo HIV/Aids, e as condições de
outras crianças no resto do mundo. Sem que
seja empreendido um esforço direcionado,
crianças nesses países serão ainda mais
excluídas durante a próxima década.

Crianças nos países menos desenvolvidos

são as que correm maiores riscos

de exclusão

Crianças são representadas de maneira
desproporcional entre os pobres, visto que
os países menos desenvolvidos tendem a ter
populações mais jovens, e famílias de baixa
renda tendem a ter mais crianças do que
famílias ricas. Crianças pobres têm maior
probabilidade de começar a trabalhar, o que
pode significar perdas na educação e, como
resultado, perda da oportunidade de gerar
uma renda satisfatória, que lhes permitiria
escapar da pobreza no futuro.2 Privadas de
um padrão de vida aceitável e, freqüentemente,
de educação, informação e habilidades de vida
essenciais, as crianças pobres tornam-se
vulneráveis a abusos e exploração.

A redução da pobreza é um objetivo central
da Agenda do Milênio, mencionado
explicitamente em dois dos oito ODMs
(ODM 1 e ODM 8), e um fator significativo
nos outros seis. No ODM 1, a meta primária
é a redução da pobreza extrema por meio
da redução em 50% da proporção de pessoas
que vivem com menos de 1 dólar por dia;
na ODM 8, uma meta básica é atender
às necessidades especiais dos países
menos desenvolvidos.

O aumento dos rendimentos por meio do
crescimento econômico é um componente
essencial das estratégias de redução da
pobreza, e tem sido particularmente bem-
sucedido na Ásia, desde 1990.3 Porém,
o crescimento econômico, por si só, é
insuficiente para solucionar todas as formas
de pobreza material que afetam a criança –
como privação de serviços e bens essenciais.
A extensão dessa privação é estarrecedora.
Mais de um bilhão de crianças sofrem uma ou
mais formas extremas de privação relacionadas
a nutrição adequada, água limpa, instalações
sanitárias adequadas, serviços de saúde, abrigo,
educação e informação.4

Figura 2.1: Os países menos desenvolvidos são

os mais ricos em crianças

Fonte: cálculos do UNICEF baseados em dados da Divisão de População das Nações Unidas.
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Por que as crianças nos países menos desenvolvidos
correm o risco de ficar de fora?

Países menos Países em 

desenvolvidos desenvolvimento Mundial

Sobrevivência

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos (por mil nascidos vivos, 2004) 155 87 79
Taxa de mortalidade de bebês (por mil nascidos vivos, 2004)) 98 59 54 

Nutrição

Proporção de menores de 5 anos com baixo peso, moderado ou grave 
(porcentagem, 1996-2004a) 36 27 26

Proporção de menores de 5 anos que sofrem de retardo de crescimento
moderado ou grave (porcentagem, 1996-2004a) 42 31 31

Imunização

Proporção de crianças com 1 ano de idade imunizadas contra
DPT3 (porcentagem, 2004) 75 76 78

Proporção de crianças com 1 ano de idade imunizadas contra
HepB3 (porcentagem, 2004) 28 46 49

Cuidados de saúde

Proporção de menores de 5 anos com infecção respiratória aguda
que são levadas a um agente de saúde (porcentagem,  1998-2004a) 38 54b 54b

Proporção de menores de 5 anos com diarréia, que recebem
reidratação oral e alimentação contínua (1996-2004a) 36 33b 33b

HIV/Aids

Taxa de prevalência em adultos (15-49 anos de idade, final de 2003) 3,2 1,2 1,1
Adultos e crianças vivendo com HIV (0-49 anos de idade, milhares, 2003) 12.000 34.900 37.800

Educação e paridade de gênero

Porcentagem de ingressantes na escola primária que chegam
à 5ª série (dados administrativos,  2000-2004a) 65 78 79

Taxa líquida de freqüência à escola primária, meninos (1996-2004a) 60 76 76
Taxa líquida de freqüência à escola primária, meninas 1996-2004a) 55 72 72
Taxa líquida de freqüência à escola secundária, meninos (1996-2004a) 21 40b 40b

Taxa líquida de freqüência à escola secundária, meninas (1996-2004a) 19 37b 37b

Demografia

Expectativa de vida ao nascer (anos, 2004) 52 65 67
Proporção de população urbanizada (porcentagem, 2004) 27 43 49

Mulheres

Taxa de paridade de alfabetização de adultos (mulheres como
porcentagem dos homens, 2000-2004a) 71 84 86

Cobertura de cuidados pré-natais (porcentagem, 1996-2004a) 59 71 71
Partos assistidos por pessoal treinado (porcentagem, 1996-2004a) 35 59 63
Risco de morte materna, 2000 (1 em:) 17 61 74

a Dados referem-se ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado. 
b Não inclui China. 
Fontes: ver lista completa das fontes utilizadas para compilar esta tabela nas Tabelas Estatísticas 1-10, páginas 95-137.
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Crianças que vivem nos países menos
desenvolvidos têm maior probabilidade de
enfrentar privações severas e,
conseqüentemente, estão entre aquelas que
correm maior risco de ficar fora da Agenda
do Milênio. As evidências estatísticas
do empobrecimento são alarmantes,
particularmente nos indicadores relacionados
ao desenvolvimento e ao bem-estar de crianças
e mulheres (ver Destaque: Por que as crianças
nos países menos desenvolvidos correm
o risco de ficar de fora?, página 13).
Em quase todos os casos, os países menos
desenvolvidos estão muito atrasados em
comparação ao resto do mundo em
desenvolvimento.

Dois indicadores ODM – mortalidade de
menores de 5 anos e conclusão da educação
primária – demonstram de maneira adequada
os riscos de exclusão enfrentados por crianças
que vivem nos países menos desenvolvidos.
Em 2004, 4,3 milhões de crianças – uma em
cada seis nascidas vivas – morreram antes dos
5 anos de idade, somente nesses países.5
Embora os menores de 5 anos de idade
nos países menos desenvolvidos representem
apenas 19% dos menores de 5 anos do
mundo, eles representam mais de 40%
de todas as mortes de menores de 5 anos.
Entre aqueles que vivem até alcançar a idade
escolar, 40% dos meninos e 45% das meninas
não freqüentarão a escola. Entre aqueles que
iniciam a educação primária, mais de um terço
não alcançará a 5ª série, e aproximadamente
80% de todas as crianças com idade de
freqüentar a educação secundária ficarão
fora da escola.6

Conflitos armados e governança frágil

aumentam os riscos de exclusão

para a criança

Conflitos armados levam a criança a perder
sua infância de inúmeras maneiras. Crianças
recrutadas como soldados são privadas de
educação e proteção, e freqüentemente não
têm acesso a serviços essenciais de cuidados
de saúde. Crianças deslocadas, refugiadas
ou separadas de suas famílias enfrentam
privações semelhantes. Os conflitos aumentam
o risco de exposição das crianças a abusos,
violência e exploração – sendo freqüente a
utilização da violência sexual como arma de
guerra.7 Mesmo as crianças que conseguem
permanecer com suas famílias, em suas
próprias casas, podem enfrentar um risco
maior de exclusão, causado por destruição
da infra-estrutura física, por falhas nos
sistemas de saúde e educação, por escassez

Figura 2.3: Na maioria dos países onde uma em cada

cinco crianças morre antes de completar

5 anos de idade, ocorreram conflitos

armados importantes desde 1999

Fontes: dados sobre mortalidade infantil: UNICEF, Divisão de População das Nações Unidas
e Divisão de Estatísticas das Nações Unidas; dados sobre conflitos armados importantes:
Instituto Internacional de Estocolmo de Pesquisas para a Paz, Sipri Yearbook 2005.

Figura 2.2: Crianças que vivem nos países mais pobres

correm maior risco de ficar fora da escola

primária e secundária

* Os dados referem-se ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período
especificado no título da coluna.

** Exclui a China.
Fontes: Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) e Pesquisas por Agrupamento de
Indicadores Múltiplos (MICS).
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de trabalhadores e de suprimentos, e por
crescente insegurança pessoal, causada
pelos conflitos ou seus resíduos – tais como
minas terrestres e arsenais não utilizados.

Evidências consistentes do impacto de
conflitos armados sobre a exclusão das
crianças são limitadas – em parte, devido
a lacunas na coleta de dados e de pesquisas
sobre o número de crianças envolvidas em
conflitos. No entanto, as conexões disponíveis
indicam as proporções da exclusão – e são
alarmantes. Dos 12 países onde 20% ou mais
das crianças morrem antes dos 5 anos de
idade, nove viveram conflitos armados
importantes nos cinco anos anteriores à
pesquisa (ver Figura 2.3: Na maioria dos
países onde uma em cada cinco crianças morre
antes de completar 5 anos de idade, ocorreram
conflitos armados importantes desde 1999,
página 14); e, em 11 dos 20 países com as
taxas mais elevadas de mortalidade de
menores de 5 anos, ocorreram conflitos
armados desde 1990. Conflitos armados têm
também efeitos devastadores sobre matrículas
e freqüência na escola primária. Por exemplo,
os nove países afetados por conflitos armados
nos quais uma em cada cinco crianças morre
antes dos 5 anos de idade apresentam uma
razão média líquida de freqüência à escola
primária de 51% para meninos e 44% para
meninas. Essas taxas são bastante inferiores
às médias correspondentes para o conjunto
de países menos desenvolvidos – 60% para
meninos e 55% para meninas.8

O colapso de governança que geralmente
acompanha conflitos armados e a destruição
causada à administração e à infra-estrutura
públicas são razões fundamentais das altas
taxas de mortalidade de menores de 5 anos e
das baixas taxas de participação e realizações
educacionais. No entanto, conflitos armados
não são a única forma de fracasso dos Estado.
Estados ‘frágeis’ são caracterizados por
instituições fracas com altos níveis de
corrupção, instabilidade política e fraco
domínio da legislação.9 De maneira geral,
esses Estados não têm recursos para financiar
de maneira adequada uma administração
pública eficiente.10 Uma vez que, com
freqüência, o governo é incapaz de oferecer
serviços básicos a seus cidadãos, o padrão
de vida nesses países pode passar por
degeneração crônica e aguda.

Tragicamente, esse fracasso de governança
resulta em maior exclusão no acesso a serviços
essenciais para a criança. Crianças que moram

em países que não conseguem implementar
estratégias nacionais de desenvolvimento para
alcançar os ODMs correm maior risco
de ser excluídas dos benefícios da Agenda
do Milênio. Um desses países é o Haiti, que,
de acordo com a maioria dos indicadores, já é
o país mais pobre das Américas, sacrificado
por violência política durante a maior parte
de sua história recente. O país assistiu a uma
deterioração ainda maior do bem-estar da
criança em meio à turbulência política dos
últimos dois anos. O acesso à educação foi
afetado por aumentos nos custos de taxas
escolares, e aproximadamente 60% das
famílias rurais ainda sofrem de insegurança
crônica em relação à alimentação,
e 20% delas vivem em condições
extremamente vulneráveis.

Outro exemplo de Estado frágil é a Somália,
país que está há tempos entre os menos
desenvolvidos. Seu progresso em
desenvolvimento humano foi ainda mais
limitado pela ausência de uma administração
nacional operacional desde 1991. Durante esse
período de 14 anos, foram limitados os
progressos em desenvolvimento humano, com
facções guerreiras rivais reclamando jurisdição

Figura 2.4: Estados ‘frágeis’* estão entre os mais pobres

* Países com estruturas políticas/institucionais frágeis. Ver lista na seção Referências, p.89.

Fontes: Banco Mundial, 2004 Country Policy and Institutional Assessment (CPIA), Overall
Rating, Fourth and Fifth Quintiles; e World Development Indicators 2005. 
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sobre territórios específicos. O resultado é
bastante aparente em educação. A razão
líquida de freqüência à educação primária é a
menor do mundo – apenas 12% para meninos
e 10% para meninas, de acordo com
as estimativas mais recentes.11

O restabelecimento recente da educação em
muitas comunidades –  com apoio de agências
internacionais – é um desenvolvimento bem-
vindo. No entanto, na área da educação, anos
de investimentos insuficientes deixaram a
Somália para trás em comparação com o resto
do mundo em desenvolvimento.

Com bons motivos, muitos consideram o
fortalecimento da governança em Estados
frágeis um pré-requisito para alcançar as
metas da Agenda do Milênio. Doadores e
agências internacionais podem ser cautelosos
em relação ao aumento da assistência não-
humanitária ao governo de um Estado frágil.
No entanto, seus compromissos com a criança
devem levá-los a envolver-se com esses países,
para garantir que os direitos da criança sejam

protegidos e que suas necessidades sejam
atendidas. O fato é que a criança não pode
esperar até que o governo melhore – longos
atrasos podem levá-la a perder sua infância.

O HIV/Aids destrói a vida das crianças

nos países mais afetados

O combate ao HIV/Aids é um objetivo central
dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, tratado especificamente no ODM 6.
Crianças afetadas pelo HIV/Aids ou que vivem
com pessoas afetadas pelo HIV/Aids ou em
países com altas taxas de prevalência
enfrentam um risco extremamente alto de
exclusão no acesso a serviços essenciais,
cuidados e proteção, uma vez que pais,
professores, trabalhadores de saúde e outros
provedores de serviços adoecem e acabam
morrendo. A epidemia vem desgastando
o tecido social, cultural e econômico das
famílias – a primeira frente de proteção
e provimento para crianças, que as protege
contra a exclusão no acesso a serviços
essenciais e contra a exposição a outros
danos. Aproximadamente 15 milhões
de crianças já perderam um de seus pais,
ou ambos, devido à doença, e outros milhões
delas tornaram-se vulneráveis, uma vez que
o vírus agrava outros desafios à saúde e ao
desenvolvimento de famílias, comunidades,
províncias – e, nos países mais afetados,
nações inteiras.12 Entre os que se tornaram
órfãos devido à Aids, 12,1 milhões – ou mais
de 80% – estão na África ao sul do Saara,
o que reflete não apenas a quantidade
desproporcional de infecção por HIV na
região, mas também a relativa maturidade
da epidemia.13

A doença prolongada e a morte dos pais e de
outros responsáveis exercem enormes pressões
sobre as crianças, que freqüentemente são
obrigadas a assumir os papéis de adultos
no tratamento, nos cuidados e no apoio da
família. Irmãos que sobrevivem podem sofrer
estigmas e discriminação em suas comunidades
e sociedades, ficar mais expostos a violência,
abusos e exploração, e abandonar a escola
por diversas razões. 

Além de provocar orfandade, perda dos
responsáveis pelos cuidados, falta de acesso
a serviços essenciais e exclusão do sistema
educacional, o HIV/Aids ameaça também a
própria sobrevivência de crianças e de jovens.
Todos os dias, cerca de 1.800 crianças
menores de 15 anos de idade são infectadas.14

Crianças menores de 15 anos representam

Figura 2.5: As crianças são uma parcela crescente das

pessoas que vivem com HIV

* A soma dos valores pode não totalizar 100% devido a aproximações.

Fonte: cálculos do UNICEF baseados em dados provenientes do Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre HIV/Aids, Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, 2004.
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13% das novas infecções globais por HIV
e 17% das mortes anuais por HIV/Aids.15

A pandemia tem revertido os ganhos em
sobrevivência infantil alcançados em muitos
dos países mais afetados e tem reduzido
dramaticamente a expectativa de vida
média em tais países, em particular no sul 
da África.16

Com a disseminação da pandemia em um
número cada vez maior de países e grupos
populacionais, o pior impacto sobre as
crianças ainda está por vir. Estima-se que,
em 2004, quase cinco milhões de pessoas
foram infectadas pelo HIV – o máximo em
um único ano desde que a pandemia
começou, no início da década de 80. Jovens
entre 15 e 24 anos de idade representam
atualmente cerca de um terço das pessoas
vivendo com o HIV/Aids no mundo.17

Uma vez que pode levar até uma década
para que alguma queda na prevalência
de HIV seja traduzida em taxas mais baixas
de morte devido à Aids – em grande parte,
devido ao lento desenvolvimento de
tratamentos anti-retrovirais –, as mortes
causadas pela Aids continuarão, e o número
de órfãos aumentará. Nos países em que
o HIV/Aids já está em níveis epidêmicos,
o controle da doença é imperativo, não
apenas para alcançar o ODM 6, mas também
para reverter os aumentos recentes nas taxas
de mortalidade de menores de 5 anos –
particularmente na África Oriental e
Meridional –, e para reduzir o risco de
exclusão da educação e da proteção do
ambiente familiar para órfãos e outras
crianças vulneráveis.

Fatores subnacionais que podem
resultar em exclusão

Dados nacionais agregados não

conseguem captar o quadro completo

da exclusão de crianças

De maneira geral, as avaliações de indicadores
relacionados ao bem-estar da criança são
realizadas em nível nacional, por diversas
razões: o nível nacional é a unidade básica de
análises estatísticas para países; estimativas
para dados nacionais agregados geralmente
estão disponíveis de maneira mais ampla do
que para qualquer grupo subnacional; a
padronização de estatísticas freqüentemente
requer programas de pesquisas em nível
nacional, financiados pelo governo; e agências
internacionais também fazem a compilação de
dados agregados nacionais para indicadores
básicos relacionados à Agenda do Milênio.

O governo nacional é também o signatário de
compromissos internacionais com a criança e
o principal financiador de sua implementação.

Entretanto, a avaliação do bem-estar da
criança, tomando como base apenas os dados
agregados nacionais, tem suas limitações.
Por natureza, médias nacionais são medidas
resumidas que, de maneira bastante clara,
retratam a situação da maioria, e, assim
sendo, não fornecem um quadro completo.
Para alcançar uma compreensão mais
completa da exclusão que algumas crianças
enfrentam dentro de um país, são necessários
indicadores desagregados derivados de
estatísticas nacionais ou de pesquisas
domiciliares. Dados desagregados
geograficamente – assim como por gênero,
grupo étnico ou outras dimensões importantes
– são fundamentais para a identificação do
risco de exclusão, e imensamente úteis como
ferramenta para a formatação de programas.
Dados desagregados são particularmente
importantes para fins de advocacy e política
em países onde as médias nacionais podem
indicar que, com base nas tendências atuais,
alguns ou todos os ODMs serão alcançados.

Estatísticas nacionais desagregadas ou
pesquisas domiciliares relacionadas ao bem-
estar da criança não estão disponíveis em
todos os países. No entanto, as evidências
existentes, baseadas em Pesquisas de
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Demografia e Saúde (DHS) e em Pesquisas
por Agrupamento de Indicadores Múltiplos
(MICS), são razoavelmente abrangentes e
indicam um resultado claro: dentro dos países,
existem comumente disparidades significativas
com relação ao bem-estar e ao desenvolvimento
da criança, por eixos geográficos e de
outros tipos.

Essas disparidades refletem exclusão em
termos relativos, quantificando o bem-estar da
criança em comparação com o bem-estar de
seus pares. Mesmo um país com alta média
nacional de freqüência ou matrícula na escola
primária, por exemplo, pode enfrentar amplas
variações internas devido à marginalização de
segmentos particulares da população.
Um desses países é a Venezuela, onde dados
das DHS e MICS indicam que, embora a
freqüência líquida na escola primária esteja
perto de 94%, quase 15% das crianças em
idade escolar que vivem em famílias na faixa
dos 20% mais pobres estão fora da educação
primária, em comparação com menos
de 2% no quintil mais rico.

Um dos maiores riscos para as crianças é que,
uma vez que os ODMs são baseados em
médias nacionais, tais desigualdades dentro
dos países podem ser obscurecidas. A
magnitude dessas disparidades pode ser
grande, e as crianças correm o risco de ser
ignoradas quando estratégias baseadas em
ODMs são desenvolvidas e implementadas.

Isso é particularmente verídico em países onde
se oferecem à maioria das crianças o limite
mínimo de cuidados de saúde e de educação
estabelecidos na Agenda do Milênio. Em tais
circunstâncias, a divisão acentuada entre as
crianças mais privilegiadas e aquelas a quem é
negado o acesso a serviços essenciais contribui
para sua maior marginalização, e pode ser
uma causa de discriminação.

Desigualdades de renda ameaçam a

sobrevivência e o desenvolvimento

das crianças

Em todos os países desenvolvidos onde dados
desagregados por renda familiar estão
disponíveis,18 crianças que vivem na parcela
dos 20% mais pobres das famílias têm
probabilidade significativamente maior
de morrer antes dos 5 anos de idade
do que aquelas que vivem na parcela
dos 20% mais ricos.

América Latina e Caribe é a região com as
maiores desigualdades de renda familiar do
mundo em desenvolvimento; nos países dessa
região, as desigualdade nas taxas de
mortalidade infantil também são das mais
altas. O país com a maior desigualdade na
mortalidade de menores de 5 anos é o Peru,
onde crianças que vivem no quintil mais pobre
têm probabilidade cinco vezes maior de
morrer antes de seu quinto aniversário do
que crianças na parcela dos 20% mais ricos
da população.
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Embora as disparidades não sejam tão
acentuadas, taxas de mortalidade de menores
de 5 anos também podem ser verificadas em
outras regiões. Em média, uma criança nascida
na parcela dos 20% mais pobres das famílias
tem probabilidade três vezes maior de morrer
do que uma criança nascida no quintil mais
rico no leste da Ásia e Pacífico; duas vezes e
meia maior, no Oriente Médio e norte da
África; e aproximadamente duas vezes maior,
na Ásia Meridional e na ECO/CEI. Embora
muitos dos países nessas regiões estejam
caminhando ou fazendo bons progressos em
direção ao ODM 4, as crianças mais pobres
ainda têm probabilidade duas vezes maior de
morrer antes dos 5 anos de idade do que as
crianças mais ricas (ver Destaque: Disparidades
de renda e sobrevivência da criança, página 20).

Dentro dos países, baixas rendas são um
obstáculo importante para a participação na
escola primária. Crianças em idade escolar que
estão na parcela dos 20% mais pobres das
famílias em países em desenvolvimento têm
uma probabilidade 3,2 vezes maior de ficar
fora da escola primária do que crianças na
parcela dos 20% mais ricos. Além disso,
77% das crianças que estão fora da escola
primária vêm dos 60% das famílias mais

pobres em países em desenvolvimento; essa
disparidade é ainda maior na região da
América Latina e Caribe (84%) e na África
Oriental e Meridional (80%).19

Crianças que vivem em áreas rurais e

entre os pobres urbanos freqüentemente

enfrentam alto risco de exclusão

Áreas rurais tendem a ser mais pobres e mais
difíceis de alcançar para a prestação de
serviços de saúde e de educação do que áreas
urbanas. Dessa maneira, em quase todos os
países onde dados sobre taxas de mortalidade
infantil estão disponíveis, crianças que vivem
em áreas rurais têm maior probabilidade de
morrer antes dos 5 anos de idade do que
crianças que vivem em áreas urbanas.
Aproximadamente 30% das crianças rurais
em países em desenvolvimento estão fora da
escola, em comparação com 18% das crianças
que vivem em áreas urbanas; e mais de 80%
de todas as crianças que estão fora da escola
primária vivem em áreas rurais. Possíveis
barreiras para sua freqüência incluem
distância, a probabilidade de seus pais terem
menor nível educacional e não darem valor à
educação formal, e o fracasso dos governos
em atrair bons professores para áreas rurais.20

Figura 2.6: Em diversas regiões, as meninas têm maior probabilidade de ficar fora da escola

primária do que os meninos

*Os dados referem-se ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.

Fonte: Fundo das Nações Unidas para a Infância, Levels, Trends and Determinants of Primary School Participation and Gender Parity, documento de trabalho, 2005.
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Em 2004, aproximadamente 10,5 milhões
de crianças morreram antes de
completar 5 anos de idade,a a maioria
devido a doenças evitáveis. Combater
essas mortes desnecessárias e cumprir
o quarto Objetivo de Desenvolvimento
do Milênio – reduzir em dois terços a
mortalidade infantil entre 1990 e 2015 –
será o foco principal de todos 

aqueles que trabalham para cumprir
as promessas da Agenda do Milênio
em relação à criança.

O enfrentamento das desigualdades e
disparidades dentro dos países deve ser
o componente essencial de todos os
programas e de todas as políticas que
visam a reduzir a mortalidade infantil.

Nos países em que há dados
disponíveis sobre famílias, extraídos de
levantamentos realizados por Pesquisas
de Demografia e Saúde e por Pesquisas
por Agrupamento de Indicadores
Múltiplos, é evidente que as crianças
que vivem nos lares 20% mais pobres
têm probabilidade significativamente
maior de morrer durante a infância em
comparação àquelas que vivem nos
lares 20% mais ricos da população.b

Os países menos desenvolvidos tendem
a apresentar desigualdades mais baixas
entre ricos e pobres em relação à
sobrevivência da criança, com altas
taxas de mortalidade mesmo entre as
famílias mais ricas. Os países na África
ao sul do Saara, por exemplo,
apresentam os níveis mais baixos de
disparidade nas taxas de mortalidade
infantil em comparação a regiões em
desenvolvimento menos pobres.

Disparidades de renda geralmente
significam disparidades no status
nutricional das crianças. Mais de
5,5 milhões de crianças menores de
5 anos de idade morrem anualmente
devido a causas relacionadas à
desnutrição.c Não é apenas a fome que
causa desnutrição: ainda que a criança
não passe fome nem esteja abaixo do
peso, devido à falta de vitamina A, a
desnutrição pode enfraquecer os
sistemas imunológicos. Mesmo quando
não causa a morte, a desnutrição pode
causar danos irreversíveis à saúde e ao
desenvolvimento de uma criança.

Doenças imunoevitáveis causam mais
de dois milhões de mortes por ano, das
quais, aproximadamente 1,4 milhão são
de crianças menores de 5 anos de
idade.d Embora tenham sido
empreendidos enormes esforços no
mundo todo para aumentar a cobertura
de vacinação, ainda há melhorias a
serem feitas. Tragicamente, as crianças
mais pobres também estão em
desvantagem quando se trata de
imunização. As crianças mais ricas têm
probabilidade duas vezes maior de
receber vacinas contra sarampo do que
as crianças das famílias 20% mais
pobres no Azerbaijão, no Chade, em
Níger, na República Centro-Africana, 
na República Democrática do Congo,
e no norte do Sudão.

Disparidades de renda e sobrevivência da criança

Em 13 países para os quais há dados disponíveis, as crianças pertencentes à parcela
20% mais pobre da população têm probabilidade duas vezes maior de estar abaixo do
peso para sua idade; e, na Suazilândia, as crianças têm probabilidade cinco vezes maior
de ter baixo peso.
Fonte: cálculos do UNICEF baseados em dados extraídos de Pesquisas de Demografia e
Saúde (DHS) e de Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS).

Qual é a probabilidade de uma criança pobre ter

baixo peso em comparação a uma criança rica?
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Caso as disparidades de renda não
sejam enfrentadas, provavelmente as
crianças mais pobres continuarão a
fazer parte de uma parcela
desproporcional na taxa de mortalidade
infantil, ainda que as metas nacionais
sejam alcançadas. De maneira geral,
em 23 dos 56 países onde foram realizadas
pesquisas domiciliares, que permitem a
desagregação por renda, as crianças
mais pobres têm probabilidade duas
vezes maior de morrer antes de
completar 5 anos de idade. Alguns
desses países vêm realizando
progressos em direção às metas no
nível nacional, e outros, não.

Ver Referências na página 91.

Qual é a probabilidade de

uma criança pobre morrer

antes de completar 5 anos

de idade em comparação

a uma criança rica?*

*Cada linha individual dentro do bloco
regional representa um país pesquisado.

Fonte: cálculos do UNICEF baseados
em dados extraídos de Pesquisas
de Demografia e Saúde (DHS) e de
Pesquisas por Agrupamento
de Indicadores Múltiplos (MICS).

Qual é a probabilidade de uma criança rica ser vacinada

contra sarampo em comparação a uma criança pobre?

Fonte: cálculos do UNICEF baseados em dados extraídos de Pesquisas de Demografia e
Saúde (DHS) e de Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS).
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Freqüentemente, separações geográficas
sobrepõem-se a desigualdades de renda dentro
de comunidades urbanas. Em muitas cidades
em todas as partes do mundo, os cidadãos
mais empobrecidos vivem em favelas,
habitações compartilhadas e barracos – áreas
geograficamente separadas de áreas mais
prósperas. Mais de 900 milhões de pessoas
vivem em favelas; a maioria delas não tem
acesso a água limpa, instalações sanitárias
adequadas, espaço suficiente para viver e
habitações adequadas com garantia de posse.21

A exclusão das crianças que vivem nessas
comunidades – que freqüentemente estão
seriamente privadas de serviços essenciais e de
proteção por parte do Estado – pode, por
vezes, aproximar-se dos níveis observados em
áreas rurais.22

Desigualdades com relação a saúde da criança,
taxa de sobrevivência, freqüência e conclusão
escolar também acompanham as condições
relacionadas a gênero, etnia e deficiências
físicas e mentais. Essas desigualdades ocorrem
quando a criança e os responsáveis por seus
cuidados estão diretamente excluídos de
serviços por morar em áreas mais pobres e
mais mal-atendidas, ou porque barreiras
culturais – como idioma, discriminação étnica
ou estigmas – os impedem de receber os
serviços necessários.

Discriminação contra meninas as exclui

da educação

A discriminação por gênero é tratada
especificamente pelo ODM 3, que promove a
igualdade de gênero e capacitação da mulher,
com o objetivo complementar de eliminar a
disparidade de gênero na educação.

A educação oferece a meninas (e meninos)
a oportunidade de adquirir capacitação e
auto-confiança, à medida que obtêm uma
diversidade de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores fundamentais para negociar
igualdade de condições na sociedade. A
desigualdade de gênero na educação significa
que, para cada 100 meninos fora da escola
primária, 117 meninas também ficam sem
o mesmo nível de educação.23 Embora as
diferenças de gênero na educação primária
tenham diminuído de maneira consistente
desde 1980, muitos países não alcançaram
o objetivo de paridade de gênero na educação
primária em 2005 – ODM 3 –, e as regiões
com as maiores diferenças deverão realizar
avanços ainda maiores para alcançar paridade
de gênero como parte da conclusão universal
da educação primária até 2015.

Diferenças de gênero na escola secundária são
ainda mais acentuadas: dos 75 países em
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desenvolvimento analisados pelo UNICEF,
apenas 22 estão a caminho de alcançar o
objetivo de paridade de gênero na educação
de nível secundário – ODM 3 –, ao passo que
25 deles estão longe desse objetivo.

A exclusão de meninas da educação em
comparação com a de meninos –
especialmente na Ásia Meridional, na África
ao sul do Saara e no Oriente Médio e Norte
da África – é um dos mais claros indicadores
estatísticos de discriminação de gênero.

No entanto, a discriminação de gênero é mais
sutil e difusa do que podem medir as
estatísticas sobre paridade de gênero na
educação. O gênero tem um papel importante
na determinação de quais crianças serão
excluídas do acesso a serviços essenciais, e,
portanto, correrão maiores riscos de ficar fora
da Agenda do Milênio. O gênero não é o
único fator pelo qual muitos dos grupos de
crianças considerados neste relatório não
foram alcançados pelos esforços internacionais
de desenvolvimento, mas é evidente que o
gênero tem um papel importante na
determinação de sua vulnerabilidade.
A discriminação de gênero também resulta
em um acesso limitado de mulheres a serviços
básicos de saúde, o que aumenta o risco
de mortalidade infantil ou materna.

A falta de capacitação da mulher resulta na
exclusão de seus filhos. De maneira geral,
as mães são as primeiras responsáveis pelos
cuidados com as crianças. Em situações e
circunstâncias em que lhes é privado o acesso
a serviços básicos, recursos essenciais ou
informação, são as crianças que sofrem a
maior exclusão. Obstáculos ao progresso na
luta contra a discriminação de gênero incluem
a ausência contínua de dados de boa
qualidade desagregados por sexo, escassez de
recursos financeiros e técnicos para programas
para mulheres, tanto em nível internacional
como em nível nacional, e ausência de
representação na esfera política.25

A discriminação com base na etnia é

amplamente disseminada

A etnia é um conjunto de características –
culturais, sociais, religiosas e lingüísticas – 
que formam uma identidade distintiva
compartilhada por uma comunidade de
pessoas. Trata-se de uma expressão natural
da diversidade humana e uma fonte de força,
flexibilidade e riqueza da família humana.
No entanto, quando uma criança enfrenta
discriminação em função de sua etnia, o risco
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de exclusão ao acesso de serviços essenciais
e proteção aumenta acentuadamente.

Existem cerca de 5.000 grupos étnicos no
mundo, e mais de 200 países têm minorias
étnicas ou religiosas significativas. 
A maioria dos países – aproximadamente dois
terços deles – tem mais de um grupo religioso
ou étnico, representando pelo menos 10% de
sua população.26 Alguns grupos étnicos estão
espalhados através de fronteiras nacionais –
por exemplo, a população Romani, na Europa
Central e Oriental, ou descendentes de
chineses, moradores de muitos países no
sudeste da Ásia. Alguns são minorias,
representando apenas pequena proporção
da população nacional, ao passo que outros
representam uma parcela significativa da
população, mas têm pouco poder na
sociedade, como resultado de seu isolamento,
e, com muita freqüência, de profundas
desvantagens históricas.27
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Uma ameaça comum entre grupos étnicos
é o fato de freqüentemente enfrentarem
consideráveis marginalização e discriminação.
Quase 900 milhões de pessoas pertencem a
grupos menos favorecidos em função de suas
identidades – 359 milhões enfrentam restrições
religiosas. Em todo o mundo,
aproximadamente 334 milhões de pessoas
enfrentam restrições ou discriminações
relacionadas a seu idioma. Em mais de
30 países da África ao sul do Saara
(que representam 80% da população da região),
por exemplo, o idioma oficial é diferente do
idioma mais comum, e apenas 13% das crianças
nesses países recebem instrução em seu idioma
materno na escola primária.28

A discriminação baseada em etnia pode
corroer valores pessoais e a confiança,
privando as crianças de oportunidades de
crescimento e desenvolvimento,
comprometendo um direito que todas elas
têm desde o nascimento. Preconceitos em
níveis comunitário e institucional podem
restringir oportunidades para membros de
um grupo étnico. Em termos de escolhas e
progressão de carreiras, de acesso a cargos
políticos ou à liderança da comunidade, os
membros de etnias minoritárias podem ter
limitada sua participação na sociedade –
mesmo onde há leis que proíbem preconceito
e exclusão. A exclusão baseada em etnia
pode levar a conflitos armados e até mesmo

A população Romani constitui a maior
e mais vulnerável minoria da Europa,
estimada entre 7 milhões e 9 milhões
de pessoas. Sem pátria histórica,
aproximadamente 70% da população
Romani vive na Europa Central e
Oriental (ECO) e nos países da antiga
União Soviética. Cerca de 80% vivem em
comunidades que se juntaram à União
Européia (UE) em 2004, ou que estão
negociando sua associação à UE.a

A exclusão em todas as dimensões –
social, política, econômica ou geográfica
– afetou a população Romani durante
séculos, e tomou a forma de
discriminação étnica manifesta.
Enfrentando preconceitos e medos – são
consideradas inferiores e perigosas –,
as pessoas de etnia Romani tendem a
viver em guetos, segregadas do restante
da sociedade, e são até mesmo barradas
em restaurantes e outros locais públicos.b

A população Romani faz parte também
dos grupos culturais mais pobres na
Europa Central e Oriental. Pesquisas
mostram que cerca de 84% das pessoas
de etnia Romani, na Bulgária, e 88%, na
Romênia, vivem abaixo das linhas
nacionais de pobreza. A pobreza entre a
população Romani é mais alta na
Hungria, onde 91% do grupo vive
abaixo da linha nacional de pobreza.c

Devido à educação limitada, baixo nível
de habilidades e discriminação no
mercado de trabalho, em alguns
assentamentos Romanis nem uma única
pessoa encontra-se regularmente
engajada em emprego formal.d Muitas
crianças das comunidades Romanis
freqüentam escolas separadas, ou são

segregadas quando freqüentam escolas
regulares. As crianças de etnia Romani
que freqüentam escolas apenas para
Romanis encontram salas de aula
superlotadas – resultado de segregação
geográfica e socioeconômica.e

Na Europa Central e Oriental, cerca de
75% das crianças da população Romani
são colocadas em escolas especiais
para pessoas com deficiência mental,f

porém não por motivos reais de saúde.
Essa prática, bastante comum, está
relacionada aos benefícios econômicos
associados à educação especial. Em
alguns países da ECO, crianças que são
enviadas a escolas para pessoas com
deficiência mental recebem subsídios
para alimentação, materiais
educacionais e transporte, assim como
moradia. Em geral, os pais concordam
em colocar seus filhos em escolas
especiais sem compreender totalmente
as conseqüências de sua ação no longo
prazo; e mesmo quando o fazem,
algumas famílias acham que não têm
outra alternativa.g

Um estudo conduzido em 2001 pelo
Open Society Institute (Budapeste) –
uma fundação privada de captação de
subvenções – constatou que 64% das
crianças da etnia Romani que
freqüentavam a 2ª série em escolas
especiais na Bulgária, na Eslováquia,
na Hungria e na República Checa foram
consideradas mentalmente deficientes.
Colocadas em classes-piloto de
educação especial durante um período
de dois anos, a maioria dessas crianças
foi capaz de satisfazer as exigências do
currículo regular.h

Esse quadro de exclusão, por mais
inquietante que pareça, não está,
de maneira nenhuma, completo.
Por exemplo, em Sérvia e Montenegro,
estatísticas nacionais sobre educação
nem sempre incluem as crianças mais
excluídas. Questões que afetam as
meninas de etnia Romani ainda não são
tratadas na Romênia, onde reside o maior
número de pessoas desse grupo – entre
um milhão e dois milhões. Além disso,
na Bósnia e Herzegóvina, a freqüência de
crianças Romanis às escolas é
esporádica, e praticamente não há
crianças Romanis nas séries finais da
educação primária e secundária.

O sistema de educação não é o único que
falha no atendimento a crianças da
população Romani. Entre as crianças
abandonadas em instituições médicas
na Romênia, 57% pertencem a essa etnia.
Freqüentemente, essas crianças não têm
documentos de identificação e certidões
de nascimento adequados, necessários
para inscrição em seguros de saúde. As
comunidades Romanis e suas crianças
têm acesso limitado aos serviços de
saúde, e são fortemente dependentes da
assistência do Estado e de outros tipos
de subsídios. Na Romênia, homens e
mulheres da etnia Romani têm menor
probabilidade de ter um seguro de saúde
e de inscrever-se em um instituto de
saúde familiar do que os romenos.

Vêm sendo empreendidos esforços para
enfrentar a situação. A Roma Education
Initiative (Iniciativa Educacional para a
etnia Romani), um projeto do Open
Society Institute, em cooperação com
programas Children and Youth, em

A marginalização das comunidades de etnia Romani e suas crianças
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a limpeza étnica – como testemunham as
atrocidades contra linhagens étnicas
que vêm sendo cometidas em Darfur,
Sudão, desde 2003.

Crianças indígenas podem enfrentar

diversas barreiras à participação

plena na sociedade

Povos indígenas têm muitas características e
experiências em comum com minorias étnicas,
mas em condições distintas. Comunidades
indígenas têm maior probabilidade do que
minorias étnicas de insistir em seu direito a
uma cultura separada, ligada a um território
particular e à sua história. Em geral, essas

comunidades mantiveram seu idioma, sua
cultura e sua organização social distintos das
tendências dominantes nas sociedades em que
vivem. Tendem também a identificar-se como
indígenas e a serem identificadas dessa forma
por outros grupos.29 Em determinados países –
tais como Bolívia, Dinamarca (Groenlândia) e
Guatemala –, as comunidades indígenas
representam a maioria da população. Há
aproximadamente 300 milhões de pessoas
indígenas em mais de 70 países, e
aproximadamente 50% delas vivem na Ásia.30

Crianças indígenas podem sofrer
discriminação cultural e marginalização
econômica e política. Freqüentemente, têm
menor probabilidade de ser registradas ao
nascer, e algumas delas estão propensas a ter
saúde fraca e baixa participação na
educação, e estão mais expostas a abusos,
violência e exploração.31 O Comitê sobre os
Direitos da Criança expressou preocupação
quanto à posição particular das crianças
indígenas na Austrália, em Bangladesh, no
Burundi, no Chile, no Equador, na Índia, no
Japão e na Venezuela.32 Muitos desses países
ainda negam os diretos estabelecidos na
Convenção sobre os Direitos da Criança,
especialmente em relação a registro
de nascimento, acesso à educação
e a serviços de saúde.

Há poucas informações sobre em que
medida crianças indígenas são privadas
de seus direitos a sobrevivência, serviços 
de saúde e educação, em relação à média
nacional. Estudos de casos em países
individuais sugerem que as taxas de
mortalidade de bebês e crianças são mais
altas entre grupos indígenas do que na
população nacional. Na província
montanhosa de Ratanakiri, Camboja, por
exemplo, a taxa de mortalidade de bebês
é mais de duas vezes a média nacional,
enquanto, na Austrália, a taxa de
mortalidade de bebês indígenas é três vezes
a taxa geral.33 Muitos fatores contribuem
com essas disparidades, inclusive condições
ambientais, discriminação e pobreza.
Serviços de cuidados de saúde – incluindo
vacinação contra doenças evitáveis –
geralmente estão em falta em áreas habitadas
por povos indígenas. No México, por
exemplo, estima-se que existam, em nível
nacional, 96,3 médicos por 100 mil pessoas,
mas são apenas 13,8 médicos por 100 mil
habitantes em áreas onde a população
indígena representa mais de 40% da
população total.34

Nova Iorque, é uma tentativa para eliminar a
discriminação nos sistemas escolares nos países
da ECO – incluindo a reintegração à educação
formal das crianças Romanis provenientes de
escolas especiais, e capacitando-as para
acompanhar a escola em condições de igualdade
com seus colegas – por meio de um projeto de
três anos de duração lançado em 2002.i

O governo da Eslováquia elaborou recentemente
um conjunto de estratégias  que reconhecem e
tratam especificamente as questões da minoria
Romani. Além disso, em 2004, o UNICEF
Romênia, em parceria com a Federação Romena
de ONGs Ativas em Questões de Proteção à
Criança, lançou a campanha “Não deixe
nenhuma criança de fora”, dedicada ao combate
da discriminação contra as crianças de etnia
Romani, e à melhoria de seu acesso à educação.
Até o momento, a campanha alcançou 65% da
população Romani do país.

Ver Referências na página 91
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Passei as primeiras duas semanas de
minha vida em uma unidade de terapia
intensiva neonatal, em Bremerhaven,
Alemanha, em uma base militar dos
Estados Unidos. Logo após meu
primeiro choro, um jovem capitão
contou a meu pai que eu apresentava
uma condição que teria levado a maioria
das pessoas em qualquer parte do
mundo a subir até o topo de uma
montanha e abandonar-me lá.

Essa condição é uma doença óssea
congênita rara, denominada
osteogenesis imperfecta, que atinge
apenas 0,008% da população mundial.a

Essa doença causa fragilidade óssea, que
resulta em fraturas – e, na sua forma
mais grave, em morte. Eu tenho um tipo
moderado de osteogenesis imperfecta, e
tive apenas 55 fraturas. Já passei por
12 cirurgias para fortalecer minhas
pernas por meio de inserção de hastes
metálicas em minha medula óssea; e por
uma tentativa de evitar maior curvatura
de minha coluna, por meio da fusão de
ossos nas curvas.

Além da dor física gerada pelas
operações e pelas fraturas, fui
atormentada por sentimentos de
vergonha e auto-desprezo, como
resultado do estigma social da
deficiência física. Essa é uma questão
com a qual eu continuo a lutar ainda
hoje, como estudante de direito, com
24 anos de idade. Quando criança, não
percebi o significado da realidade social
de ter uma deficiência física, pois achava
que era uma criança normal, que tinha
apenas limitações físicas. No entanto, a
realidade de sofrer fraturas de maneira
aleatória era assustadora e estressante,
tanto para minha mãe como para mim.
Quando eu era mais nova, minha mãe
acreditava que eu podia sofrer uma
fratura enquanto brincava, e, por esse
motivo, me isolava de meus colegas.
Calculei quanto tempo passei sozinha,
recuperando-me de várias lesões: sete
anos de minha vida – um número que
não inclui os anos anteriores à minha
vida escolar.

Minha primeira experiência educacional
foi aos 3 anos de idade, quando ingressei
na pré-escola, no Colorado, EUA,
freqüentada exclusivamente por crianças
com deficiência. Pensei que seria
maravilhoso interagir com meus colegas.

No entanto, nossa capacidade de
socialização foi limitada por suas
deficiências significativamente mais
graves. Alguns anos mais tarde,
mudamos para a Califórnia, onde
comecei a freqüentar a escola primária
como a única criança com deficiência
física integrada a estudantes fisicamente
capazes. Amei a escola, porque ela me
ofereceu a oportunidade tão necessária
de me envolver em interações humanas.
Porém, ainda havia momentos em que
me sentia socialmente isolada devido à
minha deficiência física – principalmente
em momentos de socialização fora do
ambiente escolar.

Aos 8 anos de idade, ingressei em uma
escola para crianças com deficiência,
para submeter-me a fisioterapia de alta
qualidade, na continuação de um
procedimento de recolocação de hastes
nas minhas pernas. Embora tenha
recebido excelente fisioterapia, a
educação era, no máximo, um reforço.
O que eu tinha aprendido no meu
primeiro ano na escola foi-me ensinado
uma segunda vez. Era um belo hiato
mental, mas estou contente e tive sorte,
pois minha temporada lá durou
apenas um ano.

Retornei à minha pequena escola
primária nas montanhas da Califórnia, e
estava contente de interagir com pessoas
do mesmo nível intelectual. Comecei a
fazer amizades, mas tive que deixar a
escola por cerca de um ano, para me
submeter a uma fusão espinhal.
Enquanto me recuperava, tive um
professor particular, uma hora por dia.
Novamente, experimentei um vazio
quanto à estimulação mental.

No início da década de 90, passei vários
anos sem qualquer problema médico
substancial, e permaneci na escola.
Entretanto, quando entrei na
adolescência, e – como todas as crianças
da minha idade – comecei a tomar
consciência das mudanças em meu
corpo, e a vivenciar atração física por
outras pessoas, as coisas pioraram.
Desenvolvi sentimentos de atração
sexual na mesma velocidade que meus
colegas, embora vivenciando uma
diferença temporal significativa entre
esses sentimentos e a capacidade de
expressá-los. Senti-me perdida, sozinha
e zangada comigo e com o mundo.

Internalizei sentimentos de aversão em
relação ao meu corpo, que hoje acredito
terem sido armazenados por meio de
imagens de padrões de beleza normais,
perpetuados pelos meios de
comunicação e pelo estigma social.
Em nenhum lugar encontrei imagens
positivas expressando a natureza humana
das pessoas com deficiência – apenas
imagens em que éramos mostrados
como objeto, com intenção de provocar
pena ou simpatia. Minha auto-estima
despencou, e eu me senti como se
nunca mais fosse escapar dos
sentimentos de desespero.
Essas intensas emoções foram
exacerbadas pelo fato de que eu teria
que deixar todos os meus bons amigos
para trás, e ir para uma escola do outro
lado da cidade, pois a escola para onde
meus amigos iriam não era acessível a
estudantes com deficiência.

Esses sentimentos não desapareceram
em um passe de mágica quando me
mudei para uma pequena cidade na
Carolina do Sul. Pelo contrário,
aumentaram. Dos 11 aos 16 anos de
idade, eu me odiava; quando olhava
no espelho, encolhia-me. Hoje, esse
período de minha vida ainda ressoa
em mim, pois ainda sinto as cicatrizes
daquelas experiências.

Os objetivos da minha vida tornaram-se
claros quando comecei a freqüentar a
Universidade da Flórida. Como estudante,
desenvolvi uma paixão pelo ativismo em
favor da deficiência. Argumentando sobre
pontos de igualdade, beleza e orgulho na
deficiência, internalizei essas idéias e
desenvolvi o desejo de catalisar
mudanças positivas para as pessoas com
deficiência. Tive a oportunidade de
representar os Estados Unidos em duas
conferências internacionais, na Noruega,
sobre direitos de pessoas com
deficiência; de publicar relatórios por
meio das Nações Unidas e da
Reabilitação Internacional; e de organizar
grandes eventos no campus universitário,
apresentando diversas pessoas famosas
que tinham deficiências.

Por meio dessas experiências,
compreendi como o estigma relacionado
a deficiências leva à opressão social e
econômica em todo o mundo.
A realidade é que a grande maioria das
pessoas – cerca de 80%, apenas nos

Vivendo com deficiência por Bethany Stevens 
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Estados Unidos – terão alguma
deficiência em algum momento da
vida.b Minha aspiração profissional é
criar uma agência nacional de defesa de
interesses, que trabalharia não apenas
dentro do sistema legal estabelecido,
mas também por meio de ação direta
para estimular indivíduos, legisladores
e corporações a reconstruir a identidade
social da deficiência.

A evolução social positiva para pessoas
com deficiência pode ocorrer por meio
da educação. Informações sobre
questões que afetam pessoas com
deficiência podem ser acrescentadas
aos currículos das escolas públicas; 
e treinamentos com o objetivo de
aumentar a conscientização sobre essas
questões devem ser obrigatórios para
grandes empresas, como ocorre com
treinamentos sobre raça e assédio
sexual. Os governos precisam incluir
questões sobre deficiência nas
exigências educacionais. Muitas vezes,
as pessoas guardam idéias negativas
sobre outros grupos de pessoas por
absoluta falta de conscientização 
e conhecimento.

Há uma dualidade na necessidade de
uma revolução cognitiva, existente entre
a população fisicamente capaz e a
população fisicamente deficiente.
Muitas vezes, todos nós internalizamos
estigmas negativos em relação à nossa
deficiência porque não visualizamos
nossa beleza. Durante a maior parte da
minha vida, eu fui a única pessoa com
deficiência física que eu conhecia, e
achava realmente difícil olhar no
espelho e ver uma pessoa esteticamente
diferente, e ainda assim ver sua beleza.
Precisamos de um sentimento de
orgulho interno, assim como a
sociedade precisa aceitar nossas
capacidades e qualidades. Essa
percepção catalisou meu desejo de
reunir em um livro informações sobre
a beleza da deficiência, apresentando
entrevistas e fotografias de pessoas
famosas e desconhecidas, que tinham
deficiências. O livro será dedicado a
todas as pessoas com deficiência que
lutam para ver sua beleza, assim como
fiz por tantos anos.

Após anos de luta para superar o
sentimento de inadequação e vergonha
que atormentaram minha infância e os
primeiros anos de minha vida adulta,
acredito, hoje, que ter uma deficiência
foi a melhor coisa que me aconteceu.
Jamais teria vivido oportunidades tão
maravilhosas se não fosse pela minha
deficiência. Essas oportunidades e o
desenvolvimento de orgulho pela minha
existência surgiram com uma mudança
fundamental na casa de meu pai,
quando eu tinha 16 anos de idade. Ele
reconheceu minha natureza humana e
estimulou-a a florescer, ensinando-me
a dirigir e apoiando minha procura por
trabalho. Deu-me a liberdade que minha
mãe nunca teria tolerado, e com essa
liberdade forjei uma identidade que eu
amo. É maravilhoso amar-me,
finalmente. É crucial que outros pais de
crianças com deficiências permitam que
seus filhos adquiram um sentido de
independência, necessário para a auto-
estima. Espero poder ajudar as pessoas
com deficiência na minha comunidade –
como meu pai me ajudou –, de modo
que, como eu, os jovens não mais
internalizem seus sentimentos de
vergonha por sua deficiência.

Bethany Stevens é uma estudante de
direito da Universidade da Flórida (UF),
e há cinco anos é ativista em favor da
deficiência. Bethany dirigiu uma
campanha e um processo de
requerimento que resultou na abertura,
na UF, de um centro de testes adaptado
para estudantes com deficiência. É
presidente do Sindicato de Estudantes
com Deficiências, fundadora da Delta
Sigma Omicron, e recentemente dirigiu
a conferência do Building a DisAbility
Movement, realizada na UF.

Ver Referências na página 91.
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Crianças indígenas têm menor probabilidade
de ser registradas no nascimento, em parte
devido à ausência de informação sobre o
assunto em seu idioma materno. Esse fato
pode resultar em níveis cronicamente baixos
de crianças registradas ao nascer: por
exemplo, na região amazônica do Equador,
apenas 21% dos menores de 5 anos têm
certidão de nascimento, em comparação com
a média nacional de 89%.35 A distância até
o centro de registro mais próximo e o custo
da certidão também podem ser obstáculos
graves. Legislações nacionais que proíbem
pessoas indígenas de registrar seus filhos com
nomes indígenas também constituem um forte
desestímulo à obtenção de uma certidão de
nascimento. No Marrocos, por exemplo, a

população Amazigh deve registrar seus filhos
com nomes árabes conhecidos36 (ver outras
discussões sobre o risco de exclusão no acesso
a registro de nascimento no Capítulo 3:
Crianças Invisíveis).

Na maioria dos países, crianças indígenas têm
baixas taxas de matrícula na escola. Falta de
instalações educacionais, fracasso do governo
em atrair professores qualificados e
preparados para trabalhar em áreas remotas,
onde vivem muitos povos indígenas, e a
sensação de irrelevância de grande parte do
currículo escolar por parte da comunidade
local são fatores que atuam como desestímulo
para a participação na escola. Quando
freqüentam a escola, crianças indígenas muitas
vezes começam sua educação formal em
desvantagem em relação às outras crianças,
por não terem familiaridade com o idioma de
instrução. Pesquisas indicam que crianças
indígenas chegam até a 3ª série antes que sua
compreensão comece a se equiparar à de
crianças que falam o idioma dominante.37

Negligência e estigma podem resultar em

exclusão de crianças com deficiência

O número de crianças com deficiência no
mundo é estimado em 150 milhões – a
maioria delas vivendo a realidade
da exclusão. A vasta maioria das crianças
com deficiência no mundo em
desenvolvimento não tem nenhum acesso
a cuidados de saúde para reabilitação ou a
serviços de apoio, e muitas não conseguem
adquirir educação formal.38 Em muitos casos,
crianças com deficiência são simplesmente
retiradas da vida em comunidade; ainda que
não sejam ativamente evitadas ou
maltratadas, freqüentemente não têm acesso
a cuidados adequados. Quando recebe
atendimento especial, ainda é comum que
a criança com deficiência seja segregada em
instituições – por exemplo, nos países da
Europa Central e Oriental, a proporção
de crianças com deficiência que vivem em
instituições públicas aumentou desde
o princípio da transição política.39

Em países em desenvolvimento, muitas
deficiências podem ser diretamente atribuídas
à privação de bens e serviços essenciais,
especialmente durante a primeira infância.
A falta de cuidados pré-natais aumenta o
risco de deficiência, enquanto a desnutrição
pode resultar em retardo de crescimento ou
baixa resistência a doenças. Deficiências
resultantes de má nutrição ou de falta de
vacinas podem ser solucionadas por ações
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combinadas e o apoio de doações. O combate
mundial à pólio – uma das causas principais
de deficiência no passado – resultou em uma
redução dramática da doença – de 350 mil
casos, em 1998, quando a Iniciativa Global
de Erradicação da Pólio foi lançada, a 1.255,
no final de 2004.40 Hoje a doença é endêmica
em apenas seis países – Afeganistão, Egito,
Índia, Níger, Nigéria e Paquistão –, embora
a transmissão tenha sido restabelecida em
vários países. No entanto, apesar desse
progresso notável, nem todas as crianças
foram alcançadas, e o risco de reversão das
conquistas permanece até que todas elas
tenham sido imunizadas.

Entre 250 mil e 500 mil crianças ainda ficam
cegas anualmente por deficiência de
vitamina A – uma síndrome que pode ser
facilmente prevenida por suplementação oral,
que custa apenas alguns centavos (feita a
cada 4-6 meses).41 Crianças envolvidas em
trabalhos perigosos ou que foram recrutadas
como soldados enfrentam riscos maiores de
lesões físicas incapacitantes. Minas terrestres
e arsenal de guerra não-utilizado continuam
a mutilar ou incapacitar mesmo em países
que já não estão mais em conflito.
Dos 65 países que sofreram baixas causadas
por minas entre 2002 e 2003, cerca de
dois terços não registraram conflitos ativos
durante o período.42

Independentemente das causas ou de onde
moram, crianças com deficiência necessitam
de atenção especial. Devido ao maior risco
que corre de ser excluída da escola, de sua
sociedade, de sua comunidade e mesmo de sua
família, a criança com deficiência está
propensa a ser esquecida em campanhas por
desenvolvimento que têm como foco os
objetivos estatísticos baseados em dados
nacionais agregados.

Combate às causas básicas
da exclusão

As estratégias para realizar a Agenda do
Milênio lançadas pelos relatórios do Projeto
das Nações Unidas para o Milênio e do
Secretário-Geral tratam de muitos dos
fatores abrangentes mencionados neste
capítulo, e incitam governos, doadores
e agências internacionais a combatê-los.
No entanto, menor ênfase é dada a medidas
específicas que evitariam a exclusão de
crianças que enfrentam extrema pobreza,
conflitos armados, governança fraca, HIV/Aids
e discriminação em todas as suas formas –

principalmente se, a despeito dos crescentes
esforços da comunidade internacional,
esses fatores persistirem ao longo da
próxima década.

As crianças nos países menos

desenvolvidos precisam de

atenção especial

Atender às necessidades especiais – e
urgentes – dos países menos desenvolvidos
tornou-se uma prioridade da comunidade
internacional nos últimos anos. Em maio
de 2001, a Declaração de Bruxelas e o
Programa de Ação para os Países Menos
Desenvolvidos para a Década 2001-2010
foram endossados pela Assembléia Geral das
Nações Unidas. No entanto, os progressos
não condizem com a ambição do plano.
A despeito de avanços significativos
realizados por alguns dos países menos
desenvolvidos em relação às metas
individuais do plano, eles realizaram,
como grupo, apenas incursões limitadas
no sentido de erradicar a pobreza e
fomentar o desenvolvimento sustentável.

A redução da pobreza nos países menos
desenvolvidos demandará grandes esforços
em cinco áreas principais: estratégias de
desenvolvimento nacional, assistência oficial
ao desenvolvimento, cancelamento integral
da dívida, comércio justo, e assistência
técnica intensiva de doadores.43 Medidas
estabelecidas por acordo em 2005, tanto no
Encontro de Cúpula do Grupo dos Oito
(G-8), em julho, como no Encontro Mundial
de Cúpula, em setembro, encaminharão
as ações, de alguma forma, para aumentar a
assistência oficial ao desenvolvimento e
reduzir o peso da dívida externa para os
países menos desenvolvidos. No entanto,
para que as estratégias de desenvolvimento
sejam verdadeiramente eficazes e
sustentáveis, seu foco deve ser mais
concentrado nas crianças, que representam
aproximadamente 50% da população nesses
países. Como comprovará o Capítulo 4,
processos de redução de pobreza e
orçamentos, em particular, precisarão ser
ajustados para ampliar ou realocar recursos
para o desenvolvimento social necessário
para a redução das privações enfrentadas
por milhões de crianças que vivem nos
países menos desenvolvidos. Além disso,
mesmo iniciativas mais audaciosas podem
ser necessárias para a assistência oficial ao
desenvolvimento, a redução da dívida e o
comércio justo, de modo a garantir que a
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A cada minuto, uma criança menor
de 15 anos de idade morre devido
a alguma doença relacionada à Aids.a

A cada minuto, outra criança torna-se
HIV positivo. A cada minuto, quatro
jovens entre 15 e 24 anos de idade
contraem HIV.b

Esses fatos desoladores salientam o
impacto devastador do HIV/Aids sobre
crianças e jovens. As crianças da África
ao sul do Saara são as mais atingidas;
no entanto, se a pandemia de HIV não
for contida e revertida, a Ásia está a
caminho de ter o maior número de
infecções por HIV, em termos absolutos,
até 2010.c Milhões de crianças,
adolescentes e jovens que ficaram
órfãos, que são vulneráveis ou que
vivem com HIV precisam urgentemente
de cuidados e proteção. Caso as taxas
de infecção por HIV e as mortes
relacionadas à Aids continuem a
aumentar, a crise persistirá por décadas,
mesmo com a ampliação de programas
de prevenção e tratamento. 

O HIV/Aids está negando a infância a
milhões de crianças. A doença exacerba
os fatores que causam exclusão,
incluindo pobreza, desnutrição, acesso
inadequado a serviços sociais básicos,
discriminação e estigmas, desigualdade
entre os gêneros e exploração sexual 
de mulheres e meninas.

Na Declaração de Compromisso,
endossada na Sessão Especial sobre
HIV/Aids da Assembléia Geral das
Nações Unidas, em 2001, os governos
nacionais comprometeram-se a dar
atenção ao impacto do HIV/Aids sobre
as crianças. Entretanto, o progresso tem
sido lento. Na elaboração de estratégias
sobre HIV/Aids, na formulação de
políticas e na distribuição de
orçamentos, as crianças são
freqüentemente deixadas de lado. No
Encontro Mundial de Cúpula de 2005,
líderes mundiais comprometeram-se
a aumentar gradualmente a reação
ao HIV/Aids por meio de prevenção,
cuidados, tratamento, apoio e
mobilização de recursos adicionais.

A Campanha Global sobre Crianças e
Aids – Unite for Children. Unite against
Aids (Unidos com as crianças e os
adolescentes. Unidos vamos vencer a

Aids) – lançada em outubro de 2005, é
um impulso combinado para garantir
que crianças e adolescentes não sejam
apenas incluídos em estratégias de
combate ao HIV/Aids, mas que se
tornem seu foco principal. Um objetivo
abrangente da campanha é atingir o
sexto Objetivo de Desenvolvimento do
Milênio, que visa a conter e reverter a
disseminação do HIV/Aids até 2015. A
realização das metas da campanha
também trará implicações positivas para
os demais ODMs.

Embora de alcance mundial, a
campanha terá seu foco principal nos
países mais afetados da região da África
ao sul do Saara, onde se situam 24 dos
25 países com os níveis mais altos de
prevalência de HIV no mundo todo.d

A campanha procura fornecer aos
programas nacionais uma estrutura com
foco na criança, em quatro áreas
principais, denominadas ‘Quatro Ps’:

Prevenir infecções de HIV entre

adolescentes e jovens
Reduzir os riscos de HIV/Aids e
vulnerabilidade aumentando o acesso 
a informações sobre prevenção,
habilidades de vida e serviços, assim
como sua utilização, de forma amigável
aos jovens e sensível ao gênero.

Prevenir a transmissão vertical

da mãe para a criança
Aumentar o provimento de serviços
acessíveis e eficazes que ajudem
adolescentes e mulheres grávidas HIV
positivo a evitar a transmissão do vírus
para seus filhos. Dar prioridade
programas de cuidados, apoio e
tratamento para crianças e gestantes
infectadas por HIV.

Proporcionar tratamento
pediátrico às crianças
com o vírus
Fornecer medicamentos pediátricos
contra HIV a custos acessíveis, para
evitar infecções oportunistas..

Proteger e apoiar crianças 

e adolescentes afetados pelo

HIV/Aids, com programas de

apoio às famílias
Garantir que uma proporção maior das
crianças mais necessitadas receba apoio
por parte da família, da comunidade
e do governo, incluindo educação,
cuidados de saúde, registro de
nascimento, nutrição e apoio
psicossocial.

A Campanha Global sobre Crianças
e Aids envolve parceiros de todos
os setores da comunidade global.
Sua convocação à ação tem por objetivo
reunir o maior número possível de
pessoas, organizações e agências.
Desde seu início, a campanha utiliza
abordagens harmônicas, principalmente
em relação aos princípios ‘Three Ones’,
endossados por um consenso de
governos, organizações internacionais,
doadores e sociedade civil; à Iniciativa
‘3 a 5’ da OMS e do Unaids, que visa
fornecer tratamento sustentado para
três milhões de pessoas que vivem com
HIV/Aids; e a estratégias nacionais de
redução de pobreza.

Em parceria, governos e agências,
ativistas e cientistas, empresas e
agentes comunitários e o maior número
possível de pessoas trabalharão na
campanha para garantir que esta seja a
última geração de crianças a suportar o
amargo peso do HIV/Aids.

Ver Referências na página 91.

Campanha Global sobre Crianças e Aids
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Agenda do Milênio seja cumprida para
as nações mais empobrecidas do mundo.

Resolução e prevenção de conflitos são

condições necessárias para proteger

crianças e mulheres

A prevenção e a resolução de conflitos
armados são objetivos centrais das metas de
paz e segurança da Agenda do Milênio,
detalhadas na Declaração do Milênio. Uma
vez que as crianças e as mulheres correm os
maiores riscos em conflitos armados –
representando aproximadamente 80% de
todas as mortes de civis devidas a conflitos
armados desde 199044 –, a prevenção e a
resolução de conflitos são vitais para garantir
sua proteção e seu acesso aos serviços
essenciais. Nos locais onde ocorrerem
conflitos, respostas emergenciais devem
garantir o provimento de serviços e bens
essenciais, e evitar a separação de famílias.
Devem também ajudar a reunir famílias,
reiniciar as atividades escolares, e organizar
sistemas de proteção para as crianças e de
prevenção contra o HIV/Aids.45

Crianças que vivem em Estados ‘frágeis’

não devem ser esquecidas

Estados ‘frágeis’ necessitam de atenção
especial, uma vez que um governo
disfuncional dificultará os esforços para
implementar qualquer política ou obter
qualquer assistência para desenvolvimento
não-humanitário. Não obstante,
compromissos contínuos com os governos
de tais Estados – e também com
protagonistas não-estatais que possam
exercer poder substancial sobre esses países
– são freqüentemente vitais para proteger da
exclusão as crianças que vivem nesses
países. Crianças não podem ser esquecidas
pela comunidade internacional devido a
falhas de seus países.

Uma campanha global para abrandar

o impacto do HIV/Aids em crianças está

em andamento

A comunidade internacional está progredindo
em seus esforços no combate ao HIV/Aids por
meio de uma série de iniciativas. Esses
esforços são cruciais para verificar o alcance
da doença e para tornar o tratamento
amplamente disponível. No entanto, uma
atenção muito maior deve ser dada ao
impacto da pandemia sobre crianças e
adolescentes – principalmente sobre as
meninas – e às formas de protegê-las tanto
da infecção quanto de exclusão.

Com esse objetivo, o UNICEF e seus
parceiros lançaram uma campanha global
sobre crianças e Aids (ver Destaque na
página 30).

Governos e sociedades devem tratar

abertamente a discriminação

O combate à discriminação requer abordagem
múltipla. Muitos elementos de discriminação
estão enraizados em atitudes consolidadas na
sociedade, as quais, freqüentemente, os
governos, a sociedade civil e os meios de
comunicação relutam em confrontar. No
entanto, para cumprir seus compromissos
com a criança, é preciso que tais atitudes
sejam enfrentadas por essas entidades.
Iniciativas dirigidas para o enfrentamento
da exclusão que atinge mulheres e meninas,
grupos étnicos e indígenas, e pessoas com
deficiência são necessárias, em conjunto com
legislações que proíbam a discriminação, e
maiores pesquisas sobre as necessidades e o
bem-estar desses grupos. No entanto,
isoladamente, essas medidas podem servir
apenas para reduzir a discriminação, e não
para combater suas causas básicas. Para que
criem oportunidades duradouras, essas
iniciativas devem ser acompanhadas de uma
discussão corajosa e aberta – envolvendo os
meios de comunicação e a sociedade civil –,
sobre as atitudes da sociedade que fomentam
ou toleram a discriminação. O futuro das
crianças que correm o risco de ser excluídas
devido à discriminação depende dessa
atitude corajosa.

Uma ação rápida e decisiva é necessária

Uma infância não pode esperar que a pobreza
extrema seja erradicada, que sejam reduzidos
os conflitos armados, que a pandemia de
HIV/Aids seja combatida, ou que governos e
sociedades desafiem abertamente atitudes que
estimulam discriminação e desigualdades.
Uma vez perdida, a infância de uma criança
não poderá ser recuperada. A infância e o
futuro de milhões de crianças dependem
de uma ação rápida e decisiva, que deve
ser empreendida agora, para enfrentar
essas ameaças.



Pobreza extrema e pobreza relativa:
precursoras da exclusão

O primeiro ODM enfoca a redução da pobreza
extrema em 50% até 2015. Embora a medida de
pobreza mais amplamente utilizada seja a
proporção de pessoas cuja renda é inferior a
US$1 por dia, a pobreza apresenta múltiplas
definições, e inúmeras maneiras de afetar as
crianças. A criança vivencia a pobreza extrema
de maneira diferente dos adultos: a pobreza
infantil não pode ser compreendida apenas em
termos de renda familiar, e as ações contra ela
devem levar em consideração as experiências
da criança. Para ela, a pobreza é vivida como
privação material e de desenvolvimento.*
A exclusão resultante da pobreza pode causar
impactos que se refletirão por toda a vida.

A criança não precisa viver em pobreza extrema
para sentir-se excluída. Estudos sugerem que as
crianças sofrem um impacto profundo quando
não se consideram parte de famílias cujas
condições materiais se aproximam daquelas
consideradas ‘normais’ em sua comunidade.**
Essa privação relativa é baseada na idéia de que
as pessoas decidem seu próprio grau de privação
– o que merecem ou esperam – em comparação
a outras pessoas. Medir a distribuição de riqueza
dentro de um país ou de um território,
comparando as diferenças nos recursos
disponíveis para os setores mais ricos e para os
setores mais pobres da sociedade, é uma forma
simples de medir a desigualdade.

Mesmo que o objetivo de eliminar a pobreza
extrema enfrentada por milhões de pessoas seja
alcançado, a privação relativa – a desigualdade e
a exclusão enfrentadas por crianças e suas
famílias – continuará a existir, a não ser que se
busquem medidas específicas para estimular a
igualdade e a mobilidade social, incluindo a
alocação de recursos para educação, cuidados de
saúde e outras intervenções para garantir que
sejam atendidos os direitos de todas as crianças.

* UNICEF, Situação Mundial da Infância 2005, Nova Iorque, 2004, p. 16.

** Ver, por exemplo, Christian Children’s Fund, Children in Poverty: The Voices
of Children, 2003.
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As crianças correm riscos de tornar-se

‘invisíveis’ caso seu direito à proteção

não seja respeitado

As causas básicas da exclusão – pobreza
extrema, governança fraca, conflitos armados,
HIV/Aids, desigualdades e discriminação –
têm conseqüências perniciosas além de excluir
a criança do acesso a serviços essenciais.
Também alimentam condições que aumentam
o risco que a criança corre de ser explorada,
negligenciada, vítima de tráfico e de abusos.
O colapso no sistema legal, que freqüentemente
acompanha conflitos armados, por exemplo,
pode deixar crianças expostas a exploração
ou violência sexual. Crianças órfãs ou
vulneráveis devido ao HIV/Aids não só
correm maiores riscos de ficar fora do sistema
educacional, como também podem enfrentar
estigmas e negligência em suas comunidades.
As pessoas que praticam o tráfico de crianças
não procuram suas vítimas nos subúrbios
ricos, mas sim nas favelas e entre as crianças
mais necessitadas.

Ao ratificar a Convenção sobre os Direitos
da Criança, os governos comprometeram-se
com a proteção da criança contra danos,
abusos, exploração, violência e negligência.
Entretanto, para milhões de crianças, a
violação de seu direito à proteção é a causa
principal de sua exclusão. Muitas delas
poderiam ser classificadas em mais de um dos
grupos considerados neste capítulo. Por
exemplo, muitas crianças exploradas em
trabalhos forçados e perigosos foram vítimas
do tráfico, e grandes proporções de todas as
crianças consideradas não foram registradas
ao nascer. Marginalizadas e excluídas,
crianças que sofrem violações de seu direito
à proteção viram-se diante dos piores
elementos da experiência adulta – da
prostituição ao trabalho sob condições
perigosas –, de tal forma que o único
elemento de sua infância que permanece é
aquele que as torna mais vulneráveis, mais
sujeitas à exploração.
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Crianças Invisíveis

QUESTÃO: Em casos extremos, as crianças podem tornar-se invisíveis,
efetivamente desaparecendo dentro de suas famílias, de suas comunidades
e de suas sociedades, assim como desaparecem para governos, doadores,
sociedade civil, meios de comunicação e até mesmo para outras crianças.
Para milhões de crianças, a principal causa de sua invisibilidade são as
violações de seu direito à proteção. É difícil obter evidências consistentes
da amplitude dessas violações, porém há diversos fatores que parecem
básicos para aumentar os riscos que ameaçam tornar as crianças invisíveis:
ausência ou perda de uma identificação formal; proteção inadequada do
Estado para crianças que não contam com cuidados por parte dos pais;
exploração de crianças por meio do tráfico e de trabalho forçado; e o
envolvimento prematuro da criança com papéis que cabem aos adultos,
como casamento, trabalho perigoso e conflitos armados. Entre as crianças
afetadas por esses fatores estão aquelas que não foram registradas ao
nascer, crianças refugiadas e deslocadas, órfãos, crianças de rua, crianças
em prisões, crianças em casamentos precoces, em trabalho perigoso ou em
conflitos armados, crianças vítimas do tráfico, e crianças presas a contratos.

AÇÃO: Para que as crianças se tornem visíveis, é preciso que seja
criado um ambiente que as proteja. Os elementos básicos de um
ambiente protetor incluem:

• Fortalecimento da capacidade das famílias e das comunidades para cuidar
de suas crianças e protegê-las.

• Comprometimento do governo com a proteção da criança, por meio de
apoio orçamentário e de políticas de bem-estar social dirigidas para as
crianças mais excluídas e mais invisíveis.

• Ratificação e implementação de legislações, nacionais e internacionais,
relacionadas aos direitos e à proteção da criança.

• Condenação de pessoas que cometeram crimes contra a criança, e fim da
criminalização de vítimas infantis.

• Uma discussão aberta pela sociedade civil e pelos meios de comunicação
sobre atitudes, preconceitos, convicções e práticas que facilitam ou levam
a abusos.

• Garantia de que a criança conheça seus direitos e seja encorajada a
expressá-los, e que lhe sejam fornecidas as informações e as habilidades
de vida vitais para que possa se proteger contra abusos e exploração.

• Disponibilidade de serviços sociais básicos a todas as crianças,
sem discriminação.

• Acompanhamento, relatórios transparentes e controle de abusos 
e explorações.

A responsabilidade é o fator básico para a construção de um ambiente
protetor: todos os membros da sociedade podem contribuir para garantir
que nenhuma criança se torne invisível. Embora as famílias e o Estado
sejam os principais responsáveis pela proteção da criança, esforços
contínuos e sustentados por parte dos indivíduos e de organizações em
todos os níveis da comunidade internacional são essenciais para romper
padrões de abuso.
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Quando seus direitos são plenamente
respeitados, e quando têm acesso a serviços
essenciais e proteção, as crianças são visíveis
em suas famílias, comunidades e sociedades.
Entretanto, sua visibilidade diminui à medida
que são privadas de cuidados por parte dos
pais, ou quando enfrentam violência e abusos
em seus próprios lares. Também correm o risco
de se tornar menos visíveis em suas
comunidades e sociedades quando não
freqüentam a escola, quando são confinadas
em um local de trabalho, ou quando são
exploradas de alguma outra forma; quando
sofrem abusos ou violência fora do ambiente
familiar, ou simplesmente quando não são
vistas ou tratadas como crianças. As crianças
efetivamente podem não ser visíveis para a
estrutura oficial quando sua própria existência
e sua identidade não são legal ou formalmente
reconhecidas e registradas pelo Estado; ou
quando são rotineiramente omitidas em
levantamentos estatísticos, políticas e
programas. No entanto, também podemos não
enxergar a situação das crianças mesmo
quando estão à nossa frente – como é o caso
das crianças que vivem e trabalham nas ruas.
Todas essas crianças, sem exceção, necessitam
de um nível de proteção que, até o momento,
o mundo evidentemente não supriu.

Nos casos extremos, essas crianças realmente
desaparecem da vista de todos – tornam-se
invisíveis em suas comunidades e sociedades.
É difícil obter evidências consistentes da
extensão das violações do direito à proteção,
que aumentam os riscos de que essas crianças se
tornem invisíveis. No entanto, aparentemente,
quatro fatores são fundamentais em muitas
delas: a falta ou a perda de uma identidade
formal; proteção inadequada por parte do
Estado para crianças sem cuidados familiares;
exploração de crianças por meio do tráfico e de
trabalho forçado; e a entrada prematura das
crianças em papéis adultos, como casamento,
trabalho sob condições perigosas, e conflito
armado. Embora esses fatores não sejam os
únicos a causar a invisibilidade das crianças,
certamente estão entre os mais significativos,
com conseqüências que, freqüentemente,
estendem-se muito além da infância.

Perda ou falta de uma identidade
ou documentação formal

Todas as crianças têm direito a uma
identidade formal, incluindo registro de
nascimento; têm direito a obter uma
nacionalidade; e têm direito a conhecer seus
pais e ser cuidada por eles. A Convenção

sobre os Direitos da Criança deixa claro, nos
Artigos 7 e 8, que é dever dos governos
garantir que esses direitos sejam respeitados
e exercidos. Sem um registro formal de
nascimento ou documentos de identificação,
as crianças ficam excluídas no acesso a
serviços vitais, como educação, cuidados de
saúde e seguridade social. Muitas vezes,
a reunião de famílias que foram separadas
de seus filhos por desastres naturais,
deslocamentos ou exploração – como o tráfico
– é dificultada pela falta de documentação
formal. Embora muitas crianças possam
enfrentar a exclusão por não possuir
documentos de identidade, aparentemente
aquelas que correm maior risco são as que não
foram registradas ao nascer e as que foram
deslocadas ou separadas de suas famílias.

Sem registro de nascimento, as crianças

são invisíveis nas estatísticas oficiais

A exclusão funciona desde o início da vida
para os cerca de 48 milhões de crianças cujo
nascimento, em 2003, não foi registrado –
36% do total de nascimentos naquele ano.1
Ter a identidade de uma criança reconhecida
e registrada oficialmente é um direito humano
fundamental, como estipula o Artigo 7 da
Convenção sobre os Direitos da Criança.
O registro permite que a criança obtenha uma
certidão de nascimento, que constitui a
evidência mais visível de seu reconhecimento
legal, por parte do governo, como membro
da sociedade. Uma certidão de nascimento
também comprova a relação fundamental da
criança com seus pais, e, em geral, também
determina sua nacionalidade.

O registro de nascimento pode ser necessário,
mais tarde na vida, para o acesso a serviços –
desde uma vaga na escola a tratamentos
em um hospital. É praticamente impossível
submeter a processo judicial casos de
casamento de crianças em que se acredita que
o cônjuge seja menor, porém a idade precisa
não pode ser estabelecida. Crianças que não
são registradas ao nascer também podem ser
privadas de qualquer proteção contra
alistamento prematuro no exército, ou,
quando entram em conflito com a lei, contra
julgamento e condenação semelhantes
aos adultos. Quando crescem, podem não
conseguir candidatar-se a um trabalho
formal ou solicitar passaporte, abrir uma
conta bancária, conseguir uma licença
de casamento ou votar. Uma certidão de
nascimento também pode ser necessária para
obter seguridade social, subsídios familiares,
crédito e pensão.2
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Embora a maioria dos países disponha de
mecanismos para registrar nascimentos,
o número de nascimentos efetivamente
registrados varia entre eles, em função da
infra-estrutura, da capacidade administrativa,
da disponibilidade de recursos, do acesso à
população e à tecnologia para gerenciamento
de dados. A importância do registro de
nascimento freqüentemente é desconsiderada,
devido à contínua falta de consciência de que
o registro constitui uma medida fundamental
para garantir o reconhecimento de qualquer
pessoa perante a lei, para proteger seus
direitos, e para garantir que qualquer violação
desses direitos não passe despercebida.

O registro talvez não seja considerado
importante pela sociedade em geral, por um
governo que enfrenta graves dificuldades
econômicas, por um país em guerra, ou por
famílias que lutam pela sobrevivência diária.
Com freqüência, é considerado apenas uma
formalidade legal, sem relação com
o desenvolvimento, a saúde, a educação
ou a proteção da criança. Outros fatores que

influenciam os níveis de registro de
nascimento incluem a existência de uma
estrutura legislativa adequada, aplicação
da legislação de registros de nascimentos já
existente, e infra-estrutura suficiente para
apoiar os aspectos logísticos dos registros
e eliminar as barreiras que as famílias podem
encontrar durante o registro – como as
taxas e a distância até o centro de registros
mais próximo.

De acordo com as últimas estimativas do
UNICEF, em média, cerca de 55% dos
nascimentos anuais nos países em
desenvolvimento (excluindo a China) não
são registrados – uma proporção que se
eleva a 62% na África ao sul do Saara. Na
Ásia Meridional, a parcela é ainda mais alta,
chegando a 70%. Cerca de 50% das crianças
no mundo todo às quais é negado o direito a
uma identidade legal ao nascer vivem nessa
região. Em Bangladesh, apenas 7% de todas
as crianças são registradas ao nascer. Há
uma ampla variação nos níveis de registros de
nascimento – desde os Territórios Palestinos e

Figura 3.1: Registros de nascimento* no mundo em desenvolvimento

* Registro de nascimento: porcentagem de crianças menores de 5 anos de idade que já eram registradas no momento da pesquisa. O numerador deste indicador
inclui crianças cujas certidões de nascimento foram examinadas pelo entrevistador, ou cujas mães ou responsáveis afirmam que o nascimento foi registrado.

Médias regionais: estas médias agregadas não incluem todos os países em cada região. Entretanto, o número de dados disponíveis cobrindo mais de
50% da população-alvo foi suficiente para gerar as médias apresentadas para as regiões. As médias para Leste da Ásia e Pacífico e para países em
desenvolvimento não incluem a China.

Abrangência dos dados: referem-se ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.

Fontes: Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) e outras pesquisas nacionais.
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a Coréia do Norte, onde praticamente 100%
dos nascimentos foram registrados em 2004,
até o Afeganistão, a Tanzânia e Uganda, 
onde a taxa é inferior a 7%.6

Nascimentos não registrados podem servir
como um indicador de outras formas de
marginalização social e de desigualdades
dentro de países e territórios. Crianças não
registradas têm maior probabilidade de
fazer parte de famílias pobres. De acordo
com pesquisas domiciliares realizadas em
2003, na Tanzânia, crianças nascidas em
famílias pertencentes à parcela 20% mais
rica da população têm probabilidade dez
vezes maior de ser registradas do que as
crianças da parcela 20% mais pobre das
famílias.7 A localização também é uma
limitação importante em relação ao
registro: crianças das áreas rurais têm
probabilidade 1,7 vez maior de não ser
registradas do que crianças das áreas
urbanas. Outros fatores que contribuem
para as desigualdades nos registros de
nascimento incluem nível educacional das
mães, perda dos pais, religião e etnia.8

Crianças e mulheres refugiadas e

deslocadas freqüentemente não são

visíveis no local para onde se dirigiram

No final de 2004, aproximadamente 48% de
todos os refugiados em todas as partes do
mundo eram crianças.9 Durante o mesmo ano,
o número total de pessoas deslocadas dentro
de seus próprios países, por conflitos ou por
violações de direitos humanos, chegou a
aproximadamente 25 milhões.10

Crianças refugiadas e deslocadas
internamente enfrentam muitos riscos,
devido à violência e à incerteza que
circundam sua migração e sua vida no país
e/ou no local de asilo. Podem ser separadas
de suas famílias, perder suas casas e passar
a viver em condições precárias que põem
em risco sua saúde e sua educação. 

Os deslocamentos dificultam os registros de
nascimento e a emissão de documentos de
viagem, comprometendo, dessa forma,
o direito das pessoas deslocadas a uma
identidade. Tanto refugiados como pessoas
deslocadas internamente podem ter sido
forçadas a abandonar suas casas sem a
documentação adequada, o que dificulta sua
identificação. Portanto, é possível que não
consigam comprovar seu direito a receber
serviços sociais básicos, como educação ou
cuidados de saúde, ou trabalhar em outra
parte do país.11

A perda da proteção da família e a falta
de recursos adequados para enfrentar
as necessidades e os desafios podem expor
as crianças refugiadas e deslocadas
internamente a riscos significativos de
recrutamento pelo exército e por grupos
armados, de abusos e de exploração sexual.
As meninas, principalmente, correm risco de
rapto, tráfico e violência sexual, incluindo
estupro utilizado como arma de guerra.

Quando o deslocamento é de longo prazo
e as crianças afetadas têm etnia ou idioma
diferentes das pessoas do local em que
foram recebidas, é possível que, como
conseqüência, enfrentem discriminação ou
sejam impedidas de freqüentar a escola.12

Ao retornar, é possível que as pessoas
refugiadas e deslocadas internamente
encontrem suas casas e suas terras ocupadas
por outras pessoas – inclusive autoridades
locais –, e que não consigam comprovar
seu direito de propriedade. Podem também
sofrer rejeição por parte de sua própria
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comunidade por terem fugido durante os
períodos de crise e violência, enquanto outros
permaneceram.13

Os governos nacionais são os principais
responsáveis pelas crianças refugiadas e
deslocadas. Entretanto, o escritório do Alto
Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) tem o mandato de ajudar
e proteger refugiados, enquanto o Comitê
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tem
autoridade para ajudar pessoas deslocadas
internamente, quando o deslocamento é
resultado de conflitos armados e violência
interna. Todavia, ao contrário dos refugiados,
pessoas deslocadas internamente não são
protegidas por convenções internacionais
específicas, mas apenas por um conjunto de
princípios de orientação, que são obrigatórios
em termos morais, e não em termos legais. 

A comunidade internacional e o Acnur
desenvolveram uma profusão de normas,
políticas e diretrizes internacionais para
melhorar a proteção e os cuidados para
mulheres e crianças refugiadas. Na prática,
entretanto, ainda há uma diferença em sua
aplicação e em sua implementação, devido a
limitação de recursos (tanto financeiros como
humanos), assim como a prioridades e
responsabilidades diferentes, tanto no nível
institucional como na comunidade
internacional.14 Quando os governos (tanto
dos países doadores quanto dos países que
possuem pessoas deslocadas internamente,
ou que acolhem refugiados) e as ações
colaborativas internacionais falham na
alocação de recursos e na implementação de
intervenções eficazes dirigidas a mulheres e
crianças deslocadas, esses grupos correm risco
de ser excluídos e de se tornar invisíveis nos
locais para onde se dirigiram.

Proteção inadequada do Estado a
crianças com necessidade de ajuda
especial

A responsabilidade primária pelos cuidados e
pela proteção da criança cabe à família. Porém,
por inúmeras razões – entre outros, perda dos
pais, separação relacionada a deslocamentos,
violência e abuso domésticos, pobreza extrema –,
muitas crianças são privadas de um ambiente
familiar amoroso e solícito. Quando, por
qualquer razão, a proteção familiar às crianças
não existe, os Estados Partes são obrigados,
sob os Artigos 20 e 22 da Convenção sobre
os Direitos da Criança, a lhes dar proteção e
assistência especiais.

A omissão do Estado com relação à

proteção à criança que não conta com

cuidados familiares torna essa criança

vulnerável, e, freqüentemente, invisível

Um número excessivo de crianças não
receberá essa assistência. Pelo contrário,
devem prover seu próprio sustento no mundo
adulto. Portanto, não surpreende que essas
crianças se encontrem com freqüência sob
risco de exclusão do acesso a serviços
essenciais e de sofrer exploração.

Crianças que não têm proteção familiar,
temporária ou permanentemente, não são as
únicas que deveriam receber os cuidados e a
atenção especiais que os Estados Partes se
comprometeram a oferecer. De acordo com
os Artigos 20 e 40 da Convenção sobre os
Direitos da Criança, os Estados também são
obrigados a proteger crianças que já estão sob
seus cuidados – por exemplo, em instituições
ou prisões. Neste último caso, é dever do
governo preservar a dignidade e o valor de
crianças que infringiram a lei. Mais uma vez,
as evidências disponíveis sugerem que crianças
em prisões correm risco de ser mal atendidas
pelos governos.

Esta seção analisa o risco de invisibilidade no
caso de três grupos básicos de crianças que
necessitam de assistência especial por parte
dos Estados Partes, e que, freqüentemente,
não recebem essa proteção: crianças órfãs,
crianças de rua e crianças em prisões.

A perda dos pais pode deixar as crianças

menos visíveis e menos protegidas

É cada vez maior o número de crianças que,
devido à morte de um dos pais, ou de ambos,
são forçadas a assumir responsabilidades,
não apenas por sua própria vida, mas
também pela vida de seus irmãos mais
novos, freqüentemente com conseqüências
trágicas em relação a seus direitos e seu
desenvolvimento.

No final de 2003, havia aproximadamente
143 milhões de órfãos15 menores de 18 anos
de idade em 93 países em desenvolvimento.16

Mais de 16 milhões de crianças ficaram órfãs
apenas em 2003. O principal fator de
contribuição para esses números alarmantes é
a pandemia de HIV/Aids, sem a qual se
esperava que o número global de órfãos
tivesse declinado.17

Freqüentemente, a educação situa-se entre as
primeiras perdas para um órfão. As crianças
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podem abandonar a escola porque a carga de
trabalhos domésticos torna-se muito grande,
ou porque os novos responsáveis por elas
dentro de suas comunidades ou a família
ampliada não estão preparados para assumir
os custos de sua educação. Quando isso
ocorre, também ficam mais expostas a ser
excluídas de outros serviços – entre eles
informações vitais sobre saúde, nutrição e
habilidades de vida – como formas de se
proteger contra violência e abuso.

Crianças órfãs são muito mais vulneráveis
a violações de seu direito à proteção. Em
situações em que não há sistemas alternativos
de cuidados adequados, a morte de um dos
pais abre uma brecha na proteção. Crianças
que vivem sozinhas correm risco muito maior
de abuso e exploração. Uma avaliação
realizada pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT) revelou que crianças órfãs têm
probabilidade muito maior de trabalhar em
agricultura comercial, como vendedores de
rua, em serviços domésticos e no comércio
sexual do que crianças não-órfãs. Em Adis
Abeba, capital da Etiópia, por exemplo, 28%
dos trabalhadores domésticos infantis
entrevistados em um estudo eram órfãos.18

Um estudo realizado em Zâmbia, com
crianças trabalhadoras – muitas exploradas

sexualmente –, revelou que um terço delas
era órfã de um ou de ambos os pais.19

Embora fisicamente visíveis, as crianças

de rua são freqüentemente ignoradas,

evitadas e excluídas

Entre todas as crianças, as crianças de rua são
as mais visíveis fisicamente, vivendo e
trabalhando nas ruas e praças públicas de
cidades em todas as partes do mundo.
Entretanto, paradoxalmente, são também as
mais invisíveis e, portanto, as mais difíceis
de ser alcançadas por serviços vitais, como
educação e cuidados e saúde, e as mais
difíceis de proteger.

O termo ‘crianças de rua’ é problemático,
uma vez que pode ser associado a um
estigma. Um dos maiores problemas que essas
crianças enfrentam é sua condenação pela
maior parte da sociedade, como uma ameaça
e uma fonte de comportamento criminoso.
Mesmo assim, muitas crianças que vivem ou
trabalham nas ruas adotaram o termo,
considerando que lhes oferece um sentido de
identidade e de pertencimento. A abrangência
da descrição constitui uma redução
conveniente, porém não deve esconder o fato
de que muitas dessas crianças vivem e
trabalham na rua de formas e por motivos

Figura 3.2: Crianças órfãs menores de 18 anos na África ao sul do Saara, na Ásia e

na América Latina e Caribe

Note: total de órfãos são crianças menores de 18 anos cujas mães ou pais (ou ambos) morreram. Os valores para 2010 são projeções.

Fonte: Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Agência Norte-americana para o Desenvolvimento
Internacional, Children on the Brink 2004: A joint report of new orphan estimates and a framework for action, Unaids/UNICEF/Usaid, Nova Iorque, julho de 2004.



C R I A N Ç A S  I N V I S Í V E I S 41

diferentes – e que cada uma delas é única,
com seus próprios pontos de vista, que muitas
vezes podem ser claramente percebidos.20

É impossível quantificar o número exato
de crianças de rua, mas certamente chega
a dezenas de milhões em todas as partes
do mundo.21 É provável que esse número
venha aumentando com o crescimento da
população global e com a contínua e rápida
urbanização: em 2005, a expectativa é de que
seis em cada dez habitantes urbanos tenham
menos de 18 anos de idade.22 Na verdade,
todas as cidades do mundo têm crianças de
rua, incluindo as maiores e mais ricas cidades
dos países industrializados.

Em sua maioria, as crianças de rua não são
órfãs. Muitas ainda mantêm contato com suas
famílias e trabalham nas ruas para aumentar
a renda doméstica. Outras fugiram de casa,
freqüentemente como reação a abusos
psicológicos, físicos ou sexuais. A maioria
é composta por meninos, uma vez que,
aparentemente, as meninas suportam por mais
tempo situações abusivas ou de exploração
dentro de casa (embora, quando realmente
abandonam suas casas e suas famílias, tenham
geralmente menor probabilidade de voltar).23

Uma vez nas ruas, as crianças tornam-se
vulneráveis a todas as formas de exploração e
abuso, e sua vida diária provavelmente está bem
distante da infância ideal prevista na Convenção
sobre os Direitos da Criança. Em alguns casos,
as pessoas encarregadas de protegê-las são
aquelas que cometem crimes contra elas. As
crianças de rua freqüentemente encontram-se
em situações de conflito com a polícia e outras
autoridades, e têm sido molestadas ou
espancadas por elas.  São arrebanhadas e
conduzidas para fora dos limites da cidade,
onde são abandonadas. E são assassinadas
por vigilantes em nome da ‘limpeza da cidade’,
freqüentemente com a cumplicidade ou o
descaso de autoridades locais.

Para as autoridades nacionais, as crianças

mantidas em prisões deveriam estar entre

as mais visíveis, porém geralmente não

são tratadas como crianças

A lógica poderia sugerir que crianças detidas
pelo sistema judiciário criminal deveriam ser,
entre todas, as mais visíveis, imediatamente
acessíveis a intervenções que garantissem seu
acesso a cuidados de saúde, educação e
proteção. No entanto, com freqüência,
as crianças em conflito com a lei realmente
deixam de ser consideradas como crianças.

Pelo contrário, considera-se que a transgressão
observada retira dessas crianças seu direito
à proteção, expondo-as a um tratamento
semelhante ao dos adultos infratores –
ou, o que é pior, elas sofrem abusos devido à
sua vulnerabilidade como crianças. São poucos
os dados sobre crianças em prisões, porém
as estimativas indicam que mais de um milhão
delas vivem em prisões em conseqüência de
conflitos com a lei.24 No entanto, não há
desculpas para a falta de informações nessa
área. Ao contrário de muitas outras crianças
consideradas neste relatório, as crianças
mantidas pelo sistema de justiça criminal
em muitos países foram processadas e estão
disponíveis para pesquisas oficiais.

Entretanto, é evidente que abusos violentos de
crianças mantidas em prisões constituem um
problema grave e disseminado. Em sua
37a sessão, o Comitê sobre os Direitos da
Criança levantou uma série de questões sobre
os procedimentos de proteção em relação a
crianças mantidas pelo sistema judiciário no
Brasil, entre outros países, incluindo relatórios
de tortura e morte extrajudiciais em
instalações penitenciárias.25

As crianças correm risco de violência
enquanto estão detidas, tanto antes como
depois de serem julgadas, o que inclui
violência física e sexual praticada por
detentos, guardas, policiais adultos ou por
outros internos jovens. O regime correcional
é, por si próprio, excessivamente violento,
envolvendo detenção por tempo
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indeterminado, longos períodos de
isolamento, ou, como alternativa,
convivência com prisioneiros adultos em
condições de superpopulação e saneamento
inadequado. Em um pequeno número de
países, a pena de morte ainda é aplicada a
infratores juvenis. O problema da violência
contra a criança em prisões vem sendo
tratado no Estudo do Secretário-Geral
das Nações Unidas sobre Violência contra
Crianças, cujo relatório deve ser
publicado em 2006.

De acordo com um grupo de especialistas
internacionais reunidos em abril de 2005,
como parte do estudo do Secretário-Geral 

da ONU, os fatores básicos que facilitam
a violência contra as crianças no sistema
judiciário são:

• Impunidade e falta de responsabilização em
relação à violência praticada contra crianças
por parte de agentes de aplicação da lei,
instituições e equipes responsáveis. 

• Utilização excessiva de detenções,
principalmente detenção pré-julgamento,
incluindo detenção de não-infratores.

• Falta de alternativas baseadas na
comunidade para os sistemas formais de
justiça, e falta de alternativas para detenção,
incluindo sistemas de cuidados e proteção.

De acordo com o documento ‘Estudio
de Niños Callejeros’ – um estudo oficial
sobre crianças de rua –, 11.172 crianças
vivem e trabalham nas ruas da Cidade
do México, a maior cidade do mundo.
Lavam carros e ônibus, levam recados
e carregam refrigerantes. Meninos
odeiam ser carregadores. Ou ficam
com problemas de coluna, ou são
atropelados por automóveis. No
mesmo cenário, fumaça, trânsito
pesado e pobreza extrema, além de
violência, desintegração social e
deterioração ambiental. Drogas e
delinqüência são imagens corriqueiras.

Nas ruas, as crianças lavam pára-brisas
e engolem fogo. Quase todos aqueles
que passam por elas são indiferentes à
magia em suas faces e em suas mãos.
As crianças esperam os clientes com
seus instrumentos em mãos, e, na
escuridão, os botões de seus trajes
charro brilham, seus chapéus de abas
largas cintilam. São guitarras, violinos,
trombetas de Jericó, vozes à procura
de um ouvinte, malabaristas, palhaços,
mágicos. O farol vermelho nunca pára
para essas crianças, e o espetáculo
continua até as três ou quatro horas da
manhã, principalmente às sextas-feiras
e aos sábados, quando os casais se
sentem românticos e lhes dão alguns
pesos a mais.

Todas as pessoas que passam vêem
essas crianças, mas elas são invisíveis.
Elas não existem. A polícia olha para
elas sem vê-las. Tudo as isola,
tudo as censura.

A escola pode trazer outras angústias
para essas crianças, mesmo para as
mais inocentes. Para elas, é difícil
reter o que aprendem: perderam sua
capacidade de concentração. Além
disso, não querem saber de telhados
e paredes: o que pode ser comparado
às ruas? A rua é um vício.

Nas ruas, tudo é cru: realidade,
comida, visão, solidariedade. Nada
precisa ser elaborado. Tudo é atirado
em seus rostos: apelidos agressivos,
risadas cruéis, pilhagens, escárnio,
ridículo, a cicatriz que nunca se cura,
maus-tratos, a grosseria.

Somente a rua lhes pertence.
Compensa a solidão, a rejeição,
a falta de amor. A rua exerce uma
sedução sobre essas crianças. Dá-lhes
o dinheiro que nunca conseguiram
em casa. Dá-lhes ritmo, tempo e
retribuição imediata. “Eu sou alguém,
eu sou alguma coisa. Acabei de
ganhar o meu jantar.”

O tempo é diferente para essas
crianças. Não se importam em saber
que dia é hoje. Os dias da semana
colocam-nas em armadilhas. As horas
são as horas de seus desastres.
Conhecem apenas duas estações, o
tempo da seca e o tempo da chuva.
A estação das chuvas (de junho a
setembro) é a estação ruim, pois o
período da tarde paralisa todas as
atividades de rua. Também fica
impossível jogar bola, e essa é uma
atividade que eles adoram.

Crianças de rua por Elena Poniatowska

Elena Poniatowska é escritora, jornalista
e professora. Embora tenha nascido em
Paris, mora no México desde criança.
Escreveu diversos livros de sucesso
e recebeu inúmeros prêmios
e homenagens – inclusive o Guggenheim
Fellowship, do Conselho Nacional de
Cultura e Artes do México, e o prêmio
nacional mexicano de jornalismo.
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• Falta de sistemas judiciários adequados para
jovens, incluindo instalações apropriadas e
separação de infratores adultos.

• Falta de controle externo das instituições,
incluindo denúncias independentes eficazes
e procedimentos de investigação,
acompanhamento independente e acesso
a organizações não-governamentais.

• ‘Aceitação’ da violência por parte da
sociedade, o que leva à tolerância da
violência em todos os níveis: familiar,
escolar e comunitário.

• Falta de treinamento e sensibilização
de pessoas que aplicam as leis e a
justiça juvenil.

• Políticas rigorosas em relação a crimes,
imagens veiculadas pelos meios de
comunicação que são negativas e
discriminatórias com relação a crianças
de rua e de outras crianças em situações
socioeconômicas desfavorecidas.26

Os governos têm a clara responsabilidade
de proteger crianças detidas contra abuso
e danos. No entanto, também devem questionar
se é razoável que uma criança seja detida.
A detenção deve sempre ser o último recurso:
em muitos casos, é adotada antecipadamente,
como resposta imediata a um comportamento
anti-social ou destrutivo praticado por
crianças ou adolescentes, como se o fato de
tirá-las do alcance da vista e da mente fosse
um objetivo em si mesmo, e não uma
conseqüência não-intencional.

Assumindo prematuramente o
papel de adultos

A infância deve ser um período separado da
vida adulta, um tempo em que a criança pode
crescer e brincar, descansar e aprender. Essa
distinção incorpora o espírito da Convenção
sobre os Direitos da Criança, que estabelece
direitos especiais para crianças, diferentes dos
direitos dos adultos.

Crianças envolvidas em papéis de adultos

freqüentemente não são mais

consideradas crianças

Em seu Preâmbulo, a Convenção sobre os
Direitos da Criança reconhece que o corpo
e a mente da criança são menos amadurecidos
do que os do adulto.27 Em conseqüência,
papéis adequados para adultos podem não
ser apropriados para crianças. Desempenhar

papéis de adultos inevitavelmente levará a
criança a perder sua infância, e, portanto, 
a enfrentar maiores riscos de exclusão
e invisibilidade.

As crianças – principalmente as meninas –
muitas vezes assumem papéis de adultos
ao cuidar dos membros da família –
freqüentemente irmãos mais novos –
ou ao trabalhar para contribuir para a renda
familiar. A orfandade e a vida em extrema
pobreza são dois exemplos claros de
circunstâncias em que as crianças têm
poucas opções a não ser assumir esses
papéis. Essas crianças correm o risco de ser
excluídas do acesso à proteção e aos
serviços essenciais.

Papéis de adultos muitas vezes acarretam alto
risco de prejuízos ao bem-estar físico e mental
da criança, o que é particularmente
verdadeiro para três tipos de papéis: conflito
armado, casamento e trabalho que envolve riscos.
Crianças envolvidas nesses tipos de atividades
não só são impedidas de ter uma infância,
mas freqüentemente também correm risco de
morrer ou de sofrer lesões graves que podem
ter conseqüências para o resto de sua vida.

Os obstáculos para a reintegração de 

ex-crianças-soldado podem levar

ao seu isolamento

Centenas de milhares de crianças são
envolvidas em conflitos por exércitos e grupos
armados, para atuar como combatentes,
mensageiras, carregadoras, cozinheiras e
escravas sexuais.28 Algumas são raptadas ou
recrutadas à força; outras são impelidas por
pobreza, abusos ou discriminação, ou por seu
desejo de vingança pela violência praticada
contra elas e suas famílias.29 Enquanto estão
sob o controle de grupos armados, essas
crianças estão fora do alcance de serviços
essenciais e proteção.

Eliminar o recrutamento de crianças-soldado
e devolvê-las a suas famílias e comunidades
é um pré-requisito óbvio para que elas sejam
incluídas e protegidas contra novas violações
de seus direitos. Os programas de
desarmamento, desmobilização e reintegração
(DDR) utilizam inúmeras intervenções,
variando de iniciativas de volta à escola
a apoio psicossocial. O estigma pode ser
reduzido quando o apoio à reintegração
visa a comunidade como um todo. Entretanto,
apesar dessas iniciativas, ainda há muitos
obstáculos para a reintegração total
de crianças-soldado.
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As meninas, em particular, podem receber
menos benefícios das iniciativas DDR.
O Save the Children relata que, desde o início
de seu trabalho com crianças associadas a
grupos armados na República Democrática do
Congo, pouco menos de 2% das crianças que
passaram por seus programas e centros de
cuidados provisórios eram meninas, embora
se estime que 40% de todas as crianças
envolvidas com grupos armados sejam do sexo
feminino. Do mesmo modo, em Serra Leoa,
menos de 5% das meninas reconhecidamente
envolvidas em milícias beneficiaram-se das
iniciativas DDR.30

O número de meninas-soldado é geralmente
subestimado, e muitas vezes as meninas não
são consideradas soldados verdadeiros por
desempenharem principalmente funções não
relacionadas a combate. Como resultado,
muitas delas voltam às suas comunidades sem
qualquer assistência ou orientação formal,
o que as deixa com um grande número de
questões psicossociais e físicas não resolvidas.

Além disso, as meninas raptadas ou recrutadas
à força que retornam com seus bebês nascidos
no cativeiro podem ser rejeitadas por suas
famílias e comunidades, devido ao estigma
anexado ao estupro, e por dar à luz os
chamados ‘bebês de guerra’, ou ‘bebês
nascidos de estupros’. Para essas meninas,
a marginalização causada pela participação
em programas DDR representa mais uma
camada de invisibilidade adicionada àquelas
impostas por seu envolvimento em conflito
e com milícias.

Casamento precoce rouba a infância

das meninas

Todos os anos, milhões de meninas
desaparecem em casamentos precoces –
definidos como casamentos formais ou uniões
estatutárias ou de costumes, reconhecidas
como casamento, antes de completar 18 anos
de idade. Ao casar, espera-se que uma menina
deixe de lado sua infância e assuma o papel de
mulher, embarcando imediatamente em uma
vida que inclui sexo, maternidade e todas as

Seus olhos marejaram enquanto ela
lutava para segurar a torrente de
lágrimas que ameaçava arruinar seu
macacão bem-passado. Logo suas
lágrimas rolaram livres, enquanto
contava mais uma vez os detalhes dos
últimos cinco anos e meio que passou na
prisão. Nkeiruka engravidou antes de se
casar, o que é considerado um tabu na
comunidade Igbo, na Nigéria, à qual ela
pertence. Em dezembro de 1999, então
com 15 anos de idade, Nkeiruka deu à luz
sem nenhuma assistência, em casa, e sua
criança morreu por causa de
complicações. Seu tio acusou-a de matar
o recém-nascido, e Nkeiruka e sua mãe,
Mônica, foram detidas e levadas para a
prisão, no estado de Anambra. Hoje com
21 anos de idade, Nkeiruka enfrenta um
futuro incerto: privada da educação
formal enquanto esteve na prisão, e com
poucas habilidades, está insegura quanto
à recepção que ela e sua mãe receberão
da comunidade e da família quando
voltarem para casa.

Nunca foi feita uma investigação
adequada, não foi encontrada nenhuma
evidência do crime alegado, e o arquivo
original do caso desapareceu. Nkeiruka e
sua mãe dormiram em uma cela com até
37 mulheres, por cerca de 1.971 dias.

“Como tantas outras crianças e jovens
encarcerados na Nigéria, elas foram
esquecidas”, afirma Nkolika Ebede,
da Federação Internacional de Mulheres
Advogadas, em Anambra, que ajudou a
garantir a soltura das duas, por meio de
um projeto apoiado pelo UNICEF.

Nkeiruka foi uma entre os mais de seis
mil crianças e adolescentes na Nigéria
que estão em prisões ou centros de
detenção para jovens.a Cerca de
70% deles são réus primários,b geralmente
detidos por delitos leves/contravenções,
como pequenos furtos, vadiagem, ou
simplesmente por vagar ou ficar pelas
ruas. Outros são detidos a pedido de seus
pais ou responsáveis, que afirmam não ter
controle sobre eles. Muitas dessas
crianças vêm de lares destruídos e de
famílias grandes e pobres, ou são órfãs.
De acordo com Uche Nwokocha, da
Sociedade para a Assistência de Mulheres
Prisioneiras, em Enugu, crianças –
algumas ainda bem jovens – têm sido
mantidas sob custódia da polícia no lugar
de seus pais.

Os jovens, principalmente as meninas,
também são vítimas de atos criminosos,
como violência doméstica, estupro,
exploração e tráfico sexual. Entretanto,
devido a aberrações e demora na

aplicação da justiça, principalmente
durante investigações que levam a
julgamento, essas vítimas infantis podem
ir parar na cadeia. Os pais não têm
acesso a seus filhos, que são privados 
do processo devido, são mantidos
prisioneiros em condições deploráveis,
são colocados em contato com
criminosos adultos, correndo o risco
de sofrer abuso físico e sexual; e muitas
vezes seu direito à fiança é negado.
Muitas crianças são obrigadas a admitir
que são mais velhas do que realmente
são, ou a polícia muda sua idade nos
mandados de prisão para poder
processá-las como se fossem adultos.

As prisões na Nigéria oferecem pouco
treinamento educacional ou profissional,
ou instalações para recreação. Durante
algum tempo, Nkeiruka aprendeu a
fabricar sabão e a tricotar, mas afirma
que as aulas foram interrompidas
abruptamente, em 2003. Há pouco ou
nenhum serviço de orientação disponível
para jovens detentos. Durante o período
que passam na prisão, cerca de 90% dos
jovens não recebem alimentação
adequada, não têm boas acomodações,
ou não têm acesso a banheiros e
chuveiros, o que os torna vulneráveis a
doenças e problemas de saúde.

Crianças e jovens detentos na Nigéria
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obrigações domésticas que tradicionalmente
se espera que uma esposa desempenhe.

Embora o casamento precoce algumas vezes
também se aplique aos meninos, o número de
meninas envolvidas é muito maior. De acordo
com uma análise de dados de pesquisas
domiciliares para 49 países em
desenvolvimento, realizada pelo UNICEF em
2005, 48% das mulheres na Ásia Meridional
entre 15 e 24 anos de idade casaram-se antes
dos 18 anos (segundo a Convenção sobre
os Direitos da Criança, uma menina com
18 anos de idade é considerada criança,
exceto nos países onde a maioridade
estabelecida é inferior a 18 anos). Os valores
correspondentes para 19 países da África
e 8 países da América Latina e do Caribe
pesquisados são 42% e 29%,
respectivamente.31 A incidência varia
amplamente entre países, assim como entre
continentes: nos países pesquisados da África
ao sul do Saara, por exemplo, Níger
apresentou a taxa mais alta de mulheres entre

20 e 24 anos de idade que estavam casadas
aos 18 anos (77%); em comparação, essa
taxa cai para 8% na África do Sul.32

Algumas dessas meninas são obrigadas a se
casar muito novas, enquanto outras podem
aceitar o casamento, embora sejam muito
jovens para compreender suas implicações ou
para tomar parte ativa na escolha do parceiro.
Nos lugares onde o casamento precoce é
praticado, esta geralmente é uma tradição
antiga, o que torna os protestos não só
difíceis, mas praticamente impossíveis. O
casamento precoce tende a garantir que uma
mulher fique firmemente sob o controle do
homem, vivendo na casa de seu marido, e
também supostamente evita que as mulheres
pratiquem sexo antes do casamento. Em
muitas sociedades, a independência que pode
surgir durante a adolescência é vista como um
atributo indesejável para mulheres, que
supostamente devem ser subservientes:
o casamento precoce, portanto, é conveniente,
uma vez que efetivamente cancela o período

Nkeiruka e sua mãe tiveram a sorte de
dividir a cela com mulheres. Muitas outras
mulheres prisioneiras são abrigadas em
celas mistas, aumentando o risco de
sofrer abuso e exploração sexual.

Nos locais onde não há tribunais juvenis,
crianças e jovens são julgados em
tribunais para adultos. Sem os meios
para garantir representação legal,
ou para pagar fiança, geralmente
definham na prisão por longos períodos.
Jovens prisioneiros freqüentemente
ficam isolados de suas famílias ou de
seus amigos, pois o medo e a
desconfiança da polícia e dos sistemas
judiciários levam as pessoas a evitar
aqueles que entram em contato com a
lei, sejam eles criminosos ou vítimas.
O estigma e a rejeição por parte da
sociedade afetam ainda mais a
reintegração das vítimas. Durante os
cinco anos e meio que passou no
cárcere, Nkeiruka recebeu apenas uma
visita – um irmão –, na semana anterior
à data programada para sua soltura.

Desde 2003, o UNICEF Nigéria vem
ajudando a promover melhor tratamento
e apoio legal para jovens em conflito
com a lei. Como parte do projeto
‘Administração de Justiça Juvenil’ –
empreendido em parceria com a

Comissão Nacional de Direitos Humanos,
a Associação de Advogados Nigerianos
e organizações não-governamentais
locais –, foi introduzido e institucionalizado
um serviço pro bono para advogados que
renovassem suas licenças por meio
dessa associação. O UNICEF deu apoio
ao treinamento de magistrados, polícia,
funcionários das prisões, advogados e
agentes sociais sobre administração
de justiça juvenil, o que fortaleceu
a prestação de serviços gratuitos
de advocacia para crianças,
jovens e mulheres.

O projeto, que tem por objetivo reduzir o
número de crianças detidas, foi lançado
em três estados-piloto no sul da Nigéria.
Até meados de 2005, quase 600 crianças
haviam sido beneficiadas por meio desse
projeto nesses estados, sendo liberadas
da prisão ou de centros de detenção,
tendo garantido seu direito à fiança, com
seus casos arquivados ou resolvidos fora
do tribunal, recebendo orientação, ou
com o próprio projeto conduzindo o caso
em andamento.

Como resultado do projeto, o número de
crianças e jovens nas prisões diminuiu.
O treinamento de magistrados facilitou
o uso mais cuidadoso de sentenças de
custódia de jovens a penas de prisão por

delitos menores. Policiais estão sendo
mais moderados ao deter jovens nas
celas da polícia por delitos menores e,
em vez disso, levam-nos imediatamente
à corte para o processo. Diante desse
sucesso, o projeto está agora sendo
implementado em mais nove estados por
todo o país, em uma vigorosa parceira
com o Serviço Policial da Nigéria.

Ver Referências na página 92.
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de adolescência, extinguindo as centelhas de
autonomia, e asfixiando a personalidade em
desenvolvimento.

A pobreza constitui outro fator que reforça
o casamento precoce. O casamento pode ser
visto como uma estratégia de sobrevivência
para uma menina – principalmente quando se
casa com um homem mais velho e mais rico.
Na África Ocidental, por exemplo, um
estudo do UNICEF, realizado em 2000,
mostrou a correlação entre privação
econômica e um aumento no número de
casamentos precoces, mesmo entre alguns
grupos populacionais que normalmente não
tinham esse costume.33 Também há relatos
provenientes da África Oriental sobre
meninas órfãs devido ao HIV/Aids que estão
cada vez mais sendo induzidas a casamentos
precoces por seus responsáveis, que têm
dificuldades para sustentá-las.34

Quaisquer que sejam os motivos que levam
ao aumento do número de casamentos
precoces, essa prática coloca em risco os
direitos de crianças e adolescentes. O direito
ao livre e total consentimento ao casamento é
reconhecido na Declaração Universal

dos Direitos Humanos, enquanto o artigo 16
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher
estipula que “as núpcias e o casamento de
uma criança não têm efeito legal...”.35

O casamento precoce pode pôr um fim a todo
o desenvolvimento e a todas as oportunidades
educacionais para a criança. Muito
freqüentemente, é a porta de entrada para
uma vida de subserviência doméstica e sexual.

O casamento precoce também tem implicações
físicas para as meninas – principalmente a
gestação prematura e o parto, que acarretam
riscos imensos de mortalidade materna e
neonatal. Em todas as partes do mundo,
mortes relacionadas à gestação constituem
a principal causa de mortalidade de meninas
entre 15 e 19 anos de idade, sejam elas
casadas ou não. Gestantes com menos de
15 anos de idade têm probabilidade cinco
vezes maior de morrer do que mulheres entre
20 e 29 anos.36 Seus filhos também têm menor
probabilidade de sobreviver. Quando a mãe
tem menos de 18 anos de idade, a chance de
seu bebê morrer em seu primeiro ano de vida
é 60% mais alta do que a de um bebê de uma
mãe com mais de 19 anos.37

Figura 3.3: Casamento precoce* no mundo em desenvolvimento

* Casamento precoce: porcentagem de mulheres entre 20 e 24 anos de idade que já eram casadas ou viviam maritalmente (segundo estatutos ou 
costumes locais) antes de completar 18 anos de idade.

Médias regionais: estas médias agregadas não incluem todos os países em cada região. Entretanto, o número de dados disponíveis cobrindo mais de
50% da população-alvo foi suficiente para gerar as médias apresentadas para as regiões. As médias para Leste da Ásia e Pacífico e para países em
desenvolvimento não incluem a China.

Abrangência dos dados: referem-se ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.

Fontes: Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) e outras pesquisas nacionais.
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Crianças envolvidas em formas perigosas

de trabalho correm risco de sofrer lesões

graves, e freqüentemente ficam fora do

sistema educacional

De acordo com as últimas estimativas da
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
aproximadamente 246 milhões de crianças
entre 5 e 17 anos de idade estão envolvidas
em trabalho infantil. Desse total, cerca
de 70% – ou 171 milhões de crianças –
trabalham em situações ou condições de risco
– como em minas, com produtos químicos e
pesticidas na agricultura, ou com máquinas
perigosas. Cerca de 73 milhões delas são
menores de 10 anos de idade.38

Sua imaturidade física deixa-as mais expostas
a doenças e lesões relacionadas ao trabalho
do que os adultos, e podem ter menos
consciência dos riscos envolvidos em suas
ocupações e em seu local de trabalho. Doenças
e lesões incluem perfurações, quebra ou perda
completa de partes do corpo, queimaduras
e doenças de pele, comprometimento visual 
e auditivo, doenças respiratórias e
gastrointestinais, febre e dores de cabeça
decorrentes de calor excessivo nos campos
ou nas fábricas. Embora o número de doenças
e lesões causadas por trabalho infantil de risco
seja muito mais alto para crianças que
trabalham no setor de agricultura – que
emprega cerca de dois terços de todas

Pelo menos dois milhões de mulheres
jovens nos países em desenvolvimento
sofrem com as dolorosas, humilhantes
e devastadoras conseqüências da fístula
obstétrica. Causada por complicações
durante o parto – geralmente porque
a pélvis de mulheres jovens é muito
pequena, ou porque o bebê é muito
grande ou não está corretamente
posicionado –, a fístula obstétrica
manifesta-se como um orifício entre a
vagina da mulher e a bexiga, o reto ou
ambos, criando vazamentos constantes
de urina ou fezes. Meninas e jovens que
sofrem de fístulas são condenadas ao
ostracismo por suas comunidades,
e muitas vezes são abandonadas por
suas famílias, o que leva muitas delas
a se tornar mendigas desesperadas.

Antigamente muito comuns na Europa
e na América, as fístulas foram
erradicadas no início do século 20,
graças a cuidados médicos modernos.
Entretanto, ainda são comuns nos
países em desenvolvimento, onde o
aumento da desnutrição e do retardo de
crescimento aumenta a probabilidade
de partos complicados, onde práticas
culturais e pobreza levam a casamentos
e gestações precoces, e onde os
cuidados de saúde não estão
amplamente disponíveis ou são
extremamente limitados.

Meninas jovens são freqüentemente
pressionadas a engravidar logo após o
casamento, e podem enfrentar diversas
barreiras no acesso a serviços
anticoncepcionais. Apesar das leis
contra o casamento infantil em muitos
países, 82 milhões de meninas nos

países em desenvolvimento estarão
casadas antes de completar 18 anos.
No mundo todo, cerca de 14 milhões de
mulheres e meninas entre 15 e 19 anos
de idade dão à luz a cada ano.

Gestações de adolescentes são
arriscadas, e quanto mais jovem a
menina, maiores são os riscos. Meninas
menores de 15 anos têm probabilidade
cinco vezes maior de morrer no parto
do que as mulheres entre 20 e 29 anos
de idade. Muitas dessas meninas que
sobrevivem a dias de trabalho de parto
complicado acabam tendo fístulas.
Desse modo, adiar a primeira gestação
de uma menina é uma estratégia
fundamental para a redução da
ocorrência de fístulas e de mortes
maternas, e constitui uma importante
questão de saúde pública.

A fístula pode ser evitada, e pode
também ser tratada por meio de
cirurgia, que custa menos de US$ 300.
Em 2003, o Fundo de População das
Nações Unidas lançou uma Campanha
Global pela Eliminação da Fístula, em
resposta às crescentes evidências do
impacto devastador da fístula obstétrica
na vida das mulheres. A campanha
envolve diversos parceiros, e hoje atua
em cerca de 30 países da África ao sul
do Saara e da Ásia Meridional, e em
alguns Estados Árabes. No longo prazo,
a meta é tornar a fístula tão rara nos
países em desenvolvimento quanto já
é nos países industrializados.

A campanha trabalha para evitar a
ocorrência da fístula, trata as mulheres
afetadas, e as ajuda na sua reintegração
em suas comunidades, assim que se

recuperam. Em Níger, 600 agentes
comunitários de saúde receberam
treinamento básico sobre a prevenção
da fístula. Na Nigéria, 545 mulheres
realizaram a cirurgia, e dezenas de
médicos e enfermeiras foram treinados
em cuidados de fístula. No Chade,
centenas de mulheres aprenderam
novas habilidades e receberam
pequenos subsídios pós-cirúrgicos,
por meio de um projeto de geração
de renda. 

Cada país que adere à campanha passa
por três etapas. Em primeiro lugar, são
avaliadas as necessidades nacionais,
para determinar a extensão do
problema e os recursos necessários.
Em seguida, é formulada uma resposta
nacional, com base nas necessidades
identificadas. Por fim, são
implementados programas focalizando
a prevenção, o tratamento e a
reintegração de pacientes curadas
a suas comunidades.

Ver Referências na página 92.

Casamento precoce e fístula
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as crianças trabalhadoras –, a incidência de
lesões em crianças é mais alta nos setores de
construção e mineração. Um em cada quatro
meninos e mais de uma em cada três meninas
que trabalham no setor de construção sofrem
lesões ou doenças relacionadas ao trabalho;
a incidência correspondente para o setor de
mineração é de pouco mais de um em cada
seis meninos e uma em cada cinco meninas.39

Entretanto, os riscos que as crianças
envolvidas em trabalhos perigosos enfrentam
não são apenas lesões, doenças ou até mesmo
a morte. Freqüentemente também ficam fora
do sistema educacional, que poderia fornecer-
lhes os fundamentos para um futuro emprego
em condições menos perigosas, quando
adultas. Como a Figura 3.4 demonstra
claramente, os benefícios econômicos líquidos
para indivíduos e sociedades decorrentes da
eliminação do trabalho infantil, seja ele
perigoso ou não, superariam amplamente
os custos econômicos.

A escala das piores formas de trabalho infantil
faz com que esta seja uma questão urgente
para a Agenda do Milênio, principalmente
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Figura 3.4: Custos e benefícios econômicos totais

decorrentes da eliminação do trabalho

infantil no período de 2000 a 2020

Bilhões de US$, em paridade

de poder de compra

Custos econômicos

Provimento de educação 493,4
Implementação de transferência 10,7
Intervenções 9,4
Custos de oportunidade 246,8
Custos totais 760,3

Benefícios econômicos

Educação 5.078,4
Saúde 28,0
Benefícios totais 5.106,4

Benefício econômico líquido 4.346,1

(benefícios totais – custos totais)

Pagamentos de transferências 213,6
Benefício financeiro líquido 4.132,5

(benefício econômico líquido – pagamentos

de transferências)

Fonte: International Labour Organization, Investing in Every Child: An economic study on
the costs and benefits of eliminating child labour, International Programme on the
Elimination of Child Labour, OIT, Genebra, 2004.
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na área da educação. Sem que milhões de
crianças que atualmente trabalham sob
condições de risco sejam alcançadas,
os objetivos de conseguir educação primária
universal (ODM 2) e paridade de gênero na
educação primária e na educação secundária
(um indicador básico para o ODM 3) não
serão alcançados. Um ponto inicial
fundamental seria acelerar os esforços para
eliminar imediatamente as piores formas de
trabalho infantil, conforme estipulado pela
Convenção Nº 182 da Organização
Internacional do Trabalho. Educação segura,
acessível e de alta qualidade é a melhor forma
de estimular as famílias a enviar suas crianças
para a escola, e de evitar que as crianças se
envolvam em trabalhos perigosos.

Exploração de crianças

Após a ocorrência do tsunami no Oceano
Índico, em dezembro de 2004, houve
preocupações de que crianças, principalmente
aquelas separadas de seus pais, estivessem sob
risco de se tornar vítimas de tráfico e
exploração. Medidas de proteção foram
adotadas imediatamente por agências
internacionais e governos nacionais para
evitar a disseminação dos abusos. Apesar
disso, foram relatados incidentes de
exploração, incluindo um aumento no
recrutamento de crianças-soldado. Esses
incidentes acentuam a crescente
vulnerabilidade à exploração sempre que as
crianças são privadas da proteção familiar.

Evitar a exploração infantil e levar os
infratores à justiça é uma das questões mais
importantes da agenda internacional, mas que,
no entanto, não vem recebendo a devida
atenção. Em particular, o tráfico de crianças –
que são forçadas ao comércio do sexo,
a trabalhos em condições perigosas ou a
serviços domésticos – é um aspecto amplo do
problema, e merece atenção especial tanto 
dos governos nacionais como da comunidade
internacional. Crianças vítimas de exploração
estão certamente entre as mais invisíveis, uma
vez que seus agressores evitarão que tenham
acesso a serviços, mesmo quando disponíveis.

O tráfico causa múltiplas violações aos

direitos da criança

O tráfico de crianças apresenta-se sob
muitas formas diferentes. Algumas crianças
são raptadas à força, outras são ludibriadas,
e outras ainda optam pelo tráfico, seduzidas
pela promessa de ganhos, sem suspeitar do
nível de exploração a que serão submetidas

na outra extremidade da cadeia de
recrutamento. O tráfico sempre envolve uma
viagem, seja dentro de um país – das áreas
rurais para um local turístico, por exemplo
–, seja cruzando fronteiras internacionais.
No destino final, crianças vítimas de tráfico
tornam-se parte de um submundo de
ilegalidade, onde realmente desaparecem.

O novo local afasta as crianças de suas
famílias, comunidades e redes de apoio,
deixando-as isoladas e completamente

Figura 3.5: Exploração sexual comercial forçada

Fonte: International Labour Organization, A Global Alliance against Forced Labour, OIT,
Genebra, 2005. 
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vulneráveis à exploração. Freqüentemente,
ficam ainda mais limitadas ao serem
transportadas para um lugar cujo idioma não
conhecem, o que torna ainda mais difícil a
procura por ajuda ou a fuga. Por estarem em
situação ilegal e sem documentos, sentem que
não podem contar com a polícia ou outras
autoridades, ou ter acesso aos direitos
de cidadãos que lhes permitiriam a
utilização dos serviços.

Crianças vítimas de tráfico também são
quase invisíveis aos olhos dos estatísticos.
Coletar dados sobre essas crianças é
reconhecidamente uma tarefa difícil.
Embora seja impossível compilar
estatísticas globais confiáveis, estima-se
que o tráfico afete cerca de 1,2 milhão
de crianças por ano.40

Embora o tráfico de crianças seja uma prática
obscura, sem nenhuma regra particular nem
seqüências previsíveis, alguns padrões
regionais dominantes podem ser identificados:

• Na África Ocidental e Central, a forma
mais comum de tráfico é uma extensão de
uma prática tradicional – freqüentemente,
uma estratégia de sobrevivência –, por meio
da qual as crianças são ‘colocadas’ em
posições marginalizadas dentro de outras
famílias. Cada vez mais, essa prática vem
sendo utilizada para explorar o trabalho
das crianças, dentro e fora de casa.
As crianças também são levadas para
plantações e minas, e, nos países afetados
por conflitos, podem ser raptadas
diretamente pelas milícias.

• No Leste da Ásia e no Pacífico, a maioria
das crianças vítimas do tráfico vai para
a exploração sexual infantil, embora
algumas delas sejam também recrutadas
para o trabalho industrial ou agrícola.
É amplamente impelido pela pobreza,
e principalmente pela atração exercida pelos
países mais ricos da região. As meninas
também são recrutadas para atuar como
garotas de programa e para executar
serviços domésticos.

• Na Ásia Meridional, o tráfico constitui
parte de um imenso problema de trabalho
infantil no subcontinente, muitas vezes
relacionado ao pagamento de dívidas, em
que uma criança, na realidade, é ‘vendida’
como pagamento da dívida – muitas vezes
deliberada e intencionalmente imposta
pelo explorador. Além disso, existe um
número significativo de crianças que são
vítimas de tráfico para outros propósitos –
entre eles, exploração sexual, fabricação
de tapetes e de vestuário, trabalho na
construção civil, e mendicância. 

• Na Europa, as crianças são traficadas
principalmente do leste para o oeste,
refletindo a demanda por mão-de-obra
barata e por exploração sexual infantil nos
países mais ricos do continente. Existem
grupos criminosos organizados que
exploram as fronteiras abertas para
encaminhar crianças para trabalhos que
não exijam mão-de-obra habilitada no
setor de entretenimento e prostituição.

• Nas Américas e no Caribe, grande parte do
tráfico infantil visível é impulsionado pelo
turismo e focalizados em resorts litorâneos,

Figura 3.6: Trabalho infantil* no mundo em

desenvolvimento

* Trabalho infantil: considera-se que uma criança está envolvida em atividades de trabalho
infantil nas seguintes situações: (a) crianças de 5 a 11 anos de idade que na semana anteri-
or à pesquisa desempenharam atividade econômica por pelo menos uma hora, ou trabalho
doméstico por pelo menos 28 horas; (b) crianças de 12 a 14 anos de idade que na semana
anterior à pesquisa desempenharam atividade econômica por pelo menos 14 horas, ou
uma combinação de atividade econômica e trabalho doméstico por pelo menos 42 horas.

Médias regionais: estas médias agregadas não incluem todos os países em cada região.
Entretanto, o número de dados disponíveis cobrindo mais de 50% da população-alvo foi
suficiente para gerar as médias apresentadas para as regiões. As médias para Leste da
Ásia e Pacífico e para países em desenvolvimento não incluem a China.

Abrangência dos dados: referem-se ao ano mais recente com dados disponíveis durante
o período especificado no título da coluna.
Fontes: Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS) e Pesquisas de
Demografia e Saúde (DHS).
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novamente alimentando uma demanda por
exploração sexual infantil e mão-de-obra
que pode ser facilmente explorada. Segundo
relatórios, criminosos que transportam
drogas através de fronteiras vêm-se
envolvendo também no tráfico humano.41

Muitas vezes, as crianças comercializadas para
determinado tipo de trabalho podem, mais
tarde, ser vendidas para outra modalidade,
como acontece com as meninas das áreas
rurais do Nepal, que são recrutadas para
trabalhar nas fábricas de tapetes ou em hotéis
na cidade, mas que são, posteriormente,
comercializadas para a indústria do sexo,
cruzando a fronteira com a Índia. Em quase
todos os países, o comércio sexual é a forma
predominante de exploração de crianças
vítimas do tráfico – uma prática que acarreta
abusos sistemáticos, físicos e emocionais de
longo prazo.42

Crianças envolvidas em trabalhos

forçados e no serviço doméstico estão

entre as mais invisíveis

Aproximadamente 8,4 milhões de crianças
trabalham em circunstâncias terríveis: são
trocadas como pagamento de dívidas, ou são
coagidas a trabalhar em outras formas de
escravidão, em prostituição e em pornografia,
ou a participar em conflitos armados ou
outras atividades ilícitas.43

De acordo com a OIT, “trabalho forçado está
presente em todas as regiões e em todos os
tipos de economia... O crime de exigir
trabalho forçado é punido muito raramente...
Para grande parte, não há dados oficiais sobre
a incidência de trabalho forçado, nem uma
ampla conscientização entre as sociedades
em geral de que o trabalho forçado constitui
um problema. Permanece, com muito poucas
exceções, como um dos problemas mais
ocultos de nossa época”.44

Pagamento de dívidas, não importa qual seja
sua origem, deixa as crianças sob o controle
total de um proprietário rural, de um
empresário ou de um agiota, em uma situação
pouco diferente da escravidão. As crianças
podem estar fabricando cascalho na América
Latina ou tijolos na Ásia Meridional, ou ainda
extraindo pedras na África ao sul do Saara.45

Freqüentemente, o trabalho é perigoso e muito
pesado para ser executado por crianças; as
condições de serviço comprometem todos os
aspectos e princípios dos direitos humanos –
sem mencionar o conceito de infância.

As crianças empregadas no serviço doméstico
também estão entre os trabalhadores infantis
mais invisíveis. Seu trabalho é desempenhado
dentro de casas, fora da observação pública,
e suas condições de vida e trabalho
dependem totalmente dos caprichos de seu
empregador. Não é possível quantificar o
número de crianças envolvidas em serviços
domésticos em todas as partes do mundo,
devido à natureza oculta do trabalho, mas
certamente chega aos milhões. Muitas dessas
crianças são meninas e, em muitos países,
o serviço doméstico é considerado a única
possibilidade de emprego para uma menina,
embora em alguns lugares – como Nepal e
África do Sul – os meninos tenham maior
probabilidade de se tornar trabalhadores
domésticos do que as meninas.46 Em geral,
as crianças exploradas no serviço doméstico
recebem pouco ou nada além de alimento
e moradia. Muitas são proibidas de
freqüentar as aulas, ou são tantas as
restrições colocadas que sua freqüência
à escola torna-se impossível.

Muitas vezes, o serviço doméstico torna-se
um trabalho de 24 horas, e a criança fica
permanentemente à disposição e sujeita
aos caprichos de todos os membros
da família.47

Figura 3.7: Crianças submetidas a atividades que são

incontestavelmente as piores formas*

de trabalho e exploração infantis

(milhares; 2000)

* Atividades que são incontestavelmente as piores formas de trabalho infantil: essas
formas de trabalho correspondem àquelas apresentadas no Artigo 3 da Convenção Nº182
da Organização Internacional do Trabalho.

Fonte: International Labour Organization, Every Child Counts: New global estimates on
child labour, ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour, Statistical
Informational and Monitoring Programme on Child Labour, Abril de 2002.



Além disso, as crianças empregadas no
trabalho doméstico são especialmente
suscetíveis a danos físicos e psicológicos.
Muitas são forçadas a realizar tarefas
completamente inadequadas para sua idade
e sua força física. O alimento que recebem
freqüentemente é inadequado em termos
nutricionais, e bastante inferior às refeições
da família empregadora. No Haiti, por
exemplo, constatou-se que trabalhadores
domésticos de 15 anos de idade são quatro
centímetros mais baixos e 18 quilos mais
leves do que jovens de 15 anos não
empregados no serviço doméstico na mesma
área.48 As crianças freqüentemente sofrem
abusos físicos como punição por uma tarefa
não realizada conforme o padrão estipulado,
ou simplesmente como rotina, para garantir
sua submissão. Também correm riscos
extremos de abuso sexual. Uma rápida
pesquisa de avaliação, realizada em
El Salvador, demonstrou que 66% das meninas

empregadas em serviços domésticos relataram
ter sofrido abusos físicos ou psicológicos –
muitas delas inclusive abusos sexuais –, e que a
ameaça de investidas sexuais por parte dos
empregadores estava sempre presente.49

Tornar as crianças visíveis criando
um ambiente protetor

Todas as crianças têm direito de crescer em
um ambiente protetor, em que todos
trabalham individual e coletivamente para
protegê-las contra violência, abusos e
negligência, assim como contra exploração
e discriminação. Sem essas condições,
as crianças correm risco de ser excluídas e de
se tornar invisíveis. Além disso, a persistência
de abusos contra a proteção da criança
ameaça colocar em risco todos os ODMs
(ver Destaque: As relações entre a proteção
infantil e os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, página 53).
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O ambiente protetor é formado por
elementos interligados que, individual
e coletivamente, trabalham para
proteger a criança contra exploração,
violência e abusos. Embora grande
parte da responsabilidade pela criação
de um ambiente protetor caiba ao
governo, outros membros da sociedade
também têm suas obrigações.
Os elementos essenciais de um
ambiente protetor incluem:

• Capacidade das famílias e das

comunidades: todos aqueles que
interagem com crianças – pais,
professores e líderes religiosos, sem
distinção – devem observar práticas
de proteção na criação das crianças,
e devem ter conhecimentos,
habilidades, motivação e apoio para
reconhecer e enfrentar a exploração
e o abuso.

• Comprometimento e capacidade do

governo: os governos devem fornecer
apoio orçamentário para a proteção
da criança, adotar políticas adequadas
de assistência social para proteger
os direitos da criança, e ratificar,
integral ou quase integralmente,
as convenções internacionais
relacionadas aos direitos e à proteção
da criança. A ratificação dos dois
Protocolos Opcionais à Convenção
sobre os Direitos da Criança seria
uma importante demonstração de

comprometimento com a proteção da
criança contra conflitos armados e
exploração.

• Legislação e cumprimento da lei: os
governos devem implementar leis de
proteção à criança contra abusos,
exploração e violência; processar com
rigor e consistência aqueles que
cometem crimes contra a criança;
e evitar a criminalização de
vítimas infantis.

• Atitudes e costumes: os governos
devem desafiar atitudes, preconceitos
e crenças que facilitam ou levam a
abusos. Devem comprometer-se com
a preservação da dignidade das
crianças, e envolver o público na
aceitação de sua responsabilidade
com relação à proteção da criança.

• Debate aberto envolvendo a

sociedade civil e os meios de

comunicação: as sociedades devem
enfrentar abertamente a exploração,
os abusos e a violência, por
intermédio dos meios de
comunicação e de grupos da
sociedade civil.

• Habilidades de vida, conhecimentos e

participação da criança: as sociedades
devem garantir que as crianças
conheçam seus direitos – e que sejam
estimuladas e capacitadas a expressá-
los –, e devem lhes fornecer as

informações e as habilidades
necessárias para que se protejam
contra os abusos e a exploração.

• Serviços essenciais: os serviços para
vítimas de abusos devem estar
disponíveis para satisfazer suas
necessidades com segurança e
dignidade, e os serviços sociais
básicos devem estar disponíveis a
todas as crianças, sem discriminação.

• Acompanhamento, relatórios e

controle: deve haver
acompanhamento, relatórios
transparentes e controle de abusos
e exploração. A responsabilidade
é o fator fundamental para a
construção do ambiente protetor:
todos os membros da sociedade
podem contribuir para proteger
a criança contra violência,
abusos e exploração.

Ver Referências na página 92.

O ambiente protetor
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Objetivo de Desenvolvimento
do Milênio

ODM 1: Erradicar a pobreza extrema

e a fome

ODM 2: Alcançar educação primária

universal

ODM 3: Promover a igualdade de gênero

e capacitar a mulher

ODM 4: Reduzir a mortalidade infantil

ODM 5: Melhorar a saúde materna

ODM 6: Combater HIV/Aids,

malária e outras doenças

ODM 7: Garantir a sustentabilidade

ambiental

ODM 8: Estabelecer uma parceria

global em favor do desenvolvimento

As relações entre proteção infantil e os Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio

Relação com a Proteção da Criança

• O trabalho infantil desperdiça o capital humano de um país.
• Conflitos armados esgotam os recursos físicos, econômicos e humanos de um

país, e provocam o deslocamento de populações.
• Informações precisas e completas sobre registro de nascimento são um pré-

requisito para qualquer planejamento econômico que tenha por objetivo tratar
questões de pobreza e fome.

• Pobreza e exclusão contribuem para o abandono da criança e para o uso
excessivo de arranjos informais de adoção ou de cuidados institucionais,
levando ao desenvolvimento insatisfatório da criança.

• Sistemas legislativos que não levam em consideração a idade da criança e que
falham ao promover a reintegração de crianças que vivem em situações de

conflito com a lei na sociedade aumentam a probabilidade de pobreza e
marginalização da criança.

• Conflitos armados destroem sistemas educacionais.
• Trabalho infantil impede que a criança freqüente a escola.
• Violência é um obstáculo ao ambiente de aprendizagem seguro e protetor.
• Casamento infantil leva as meninas a abandonar a escola.
• Crianças sem cuidados dos pais devem ser colocadas em ambiente familiar

adequado, para aumentar suas chances de receber educação.

• As meninas são desproporcionalmente envolvidas no serviço doméstico, o que
compromete sua participação na escola.

• Casamento infantil leva as meninas a abandonar a escola, e pode limitar suas
oportunidades de participar na vida pública de suas comunidades.

• Violência e hostilidade na escola são obstáculos para a igualdade de gênero

na educação. Violência, exploração e abuso sexual debilitam os esforços para
capacitar mulheres e meninas.

• Violência contra a criança pode levar à mortalidade infantil.
• Casamento infantil e gestação precoce causam maiores riscos de mortalidade

e morbidade materna.
• Crianças separadas de suas mães quando ainda são muito pequenas,

principalmente aquelas que permanecem em instituições por longos períodos,
correm maior risco de morte prematura.

• Casamento infantil prejudica a saúde da mãe e da criança.
• Violência sexual pode levar a gestações não desejadas, e expõe a mulher

a maiores riscos de infecção por HIV/Aids.
• Mutilação/corte genital feminino aumenta as chances de morte materna

durante o parto e de complicações posteriores.

• Muitas das piores formas de trabalho infantil são causa e conseqüência
da pandemia de HIV/Aids.

• Exploração, abusos e violência sexuais podem levar meninos e meninas
a contrair o vírus.

• Crianças que vivem em famílias afetadas pelo HIV/Aids estão particularmente
expostas ao risco de perder o cuidado e a proteção de suas famílias.

• Crianças prisioneiras são vulneráveis à infecção por HIV, devido às altas taxas
de transmissão nas prisões.

• Conflitos armados causam deslocamento de populações, e, potencialmente,
uso excessivo de recursos ambientais.

• Desastres ambientais aumentam a vulnerabilidade das famílias e a
possibilidade de utilização do trabalho infantil, da exploração sexual e do
casamento infantil.

• A proteção da criança exige cooperação intersetorial nos níveis nacional
e internacional para a criação de um ambiente protetor para a criança.

Ver Referências na página 92.
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Há inúmeros obstáculos que dificultam a
garantia do direito da criança à proteção.
Práticas tradicionais, falta de capacidade
nacional para administrar programas –
até mesmo para crianças que podem ser
alcançadas facilmente – e falta de normas
legais são apenas três exemplos de obstáculos
à proteção da criança. São necessárias
estratégias amplas e sistemáticas para
proteção, de modo a evitar abusos e enfrentar
as falhas. Em uma sociedade ideal, as crianças
são claramente protegidas, uma vez que todas
as formas de violência, abusos e exploração
contra elas são socialmente inaceitáveis,
e costumes e tradições respeitam os direitos
da mulher e da criança. Entretanto, na maioria
dos países e das sociedades, esse ideal não vem
sendo plenamente praticado. O Artigo 5 da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher
convoca todos os Estados Partes a adotar
medidas que ajudarão a modificar os
padrões sociais e culturais de homens e
mulheres, visando a eliminar preconceitos e
práticas habituais, baseadas na desigualdade

de gêneros e em estereótipos.
As recomendações da Convenção sobre os
Direitos da Criança também enfatizam a
importância de modificar práticas e padrões
sociais para proteger os direitos da criança.50

Em países onde esses padrões discriminatórios
foram enfrentados, os resultados foram
significativos. Na Somália, por exemplo, na
seqüência a um estudo sobre questões
relacionadas à proteção infantil, que contou
com a participação de mais de 10 mil crianças
e adultos, foram estabelecidas redes de
coordenação de proteção infantil nas regiões
de Bari, Nugal, Benadir, Lower Shabelle
e Hiran, com iniciativas semelhantes em
andamento em outras regiões, incluindo
Somaliland. As redes estabeleceram em
comum acordo áreas prioritárias para
focalizar seu trabalho – por exemplo, a
melhoria da situação das crianças de rua,
o aumento dos esforços para erradicar 
a prática da mutilação genital feminina,
e o aumento da proteção a crianças
deslocadas internamente.51
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As crianças podem conseguir reduzir seus
próprios riscos de exploração quando sabem
que têm direitos e conhecem suas opções
para se proteger contra violações. Agentes de
saúde, professores, policiais, agentes sociais e
outras pessoas que trabalham com crianças
devem ser capacitadas e ter motivação,
habilidades e autoridade para identificar e
reagir aos abusos contra a proteção infantil.
Os pais e as comunidades devem ter os meios
e a capacitação necessários para proteger
suas crianças.

Também é necessário acompanhar os sistemas
que registram a incidência e a natureza dos
abusos contra a proteção infantil, e abrir
espaço para intervenções informadas e
estratégicas. Esses sistemas tendem a ser mais
eficazes quando são abertos à participação,
e baseados em informações locais. Um bom
exemplo é Benin, onde foram estabelecidos
comitês comunitários para combater o tráfico
infantil. O primeiro desses comitês foi criado
em 1999 – no sul, na área mais afetada pelo
tráfico –, e hoje são mais de 170.51 Uma das
atividades desses comitês é aumentar a
conscientização sobre questões de proteção
infantil entre pais, crianças e população em
geral, relatando casos de abusos ou de
desaparecimento, e acompanhando a
reintegração de crianças vítimas do tráfico
quando retornam às comunidades. Os comitês
fornecem um sistema de alerta eficaz, que
realmente fortalece a proteção às crianças –
investigando quando uma criança deixa a
comunidade, e alertando o Esquadrão de
Proteção Juvenil, o que impede o transporte de
muitas crianças para países vizinhos.53

Outro exemplo de como fatores de risco
baseados em evidências podem ser utilizados
para orientar a programação é observado em
Moldova, onde o UNICEF apóia um projeto
de educação em habilidades de vida para
crianças que vivem em instituições. Estudos
indicam que as crianças nessas instituições
são muito mais vulneráveis ao tráfico do que

o restante da população infantil. O projeto
utiliza métodos participativos e abordagens
baseadas em habilidades de vida para
aumentar a conscientização das crianças
sobre os perigos do tráfico, e constrói sua
capacidade para compreender e exercer
seus direitos.54

Criar um ambiente que proteja as crianças
exige esforços contínuos e sustentados por
parte de indivíduos e de organizações em
todos os níveis da comunidade internacional –
desde a família até as maiores empresas
multinacionais que operam na economia
globalizada. Embora famílias e governos
arquem com a principal responsabilidade de
garantir que as crianças sejam incluídas em
serviços essenciais e sejam protegidas contra
danos, eles necessitam do apoio de outros
protagonistas – sociedade civil, doadores,
agências internacionais, meios de comunicação
e setor privado –, para enfrentar e reprimir
abusos, desafiar atitudes e preconceitos, e
acompanhar e avaliar a exploração. Os papéis
que esses protagonistas desempenham,
discutidos no Capítulo 4, serão cruciais para
garantir que todas as crianças tornem-se
visíveis – não apenas em estatísticas oficiais,
orçamentos, programas e legislações, mas
também em suas sociedades e comunidades.

A assinatura de tratados sobre direitos
humanos e a aprovação de legislações
progressistas pelos governos são atitudes
fundamentais, mas devem ser consideradas
apenas um começo: para efetivamente
proteger todas as crianças contra a
violência, a exploração e o abuso, é preciso
modificar comportamentos e atitudes que
desvalorizam algumas crianças. É preciso
construir uma parceria entre os níveis da
sociedade para garantir que o direito de
todas as crianças a um ambiente protetor
seja exercido, que a impunidade pelos
abusos contra as crianças seja desafiada,
e que todas as crianças tenham a oportunidade
de atingir seu pleno potencial.



Levando em conta todas as crianças

A possibilidade de comprovar idade e
nacionalidade é fundamental para garantir os
direitos da criança. O Artigo 7 da Convenção
sobre os Direitos da Criança estabelece o
direito de todas as crianças a um nome e a
uma nacionalidade, estipulando que meninos
e meninas devem ser registrados
imediatamente após o nascimento. Entretanto,
em muitos países, o registro de nascimento é
caro demais e inacessível para grandes
parcelas da população.

Um registro de idade formal pode ajudar
a proteger o direito da criança à infância.
Crianças que são forçadas a ingressar no
mercado de trabalho, que servem como
combatentes ou que se casam precocemente
assumem papéis de adultos. Incapazes de
comprovar sua idade, as crianças não
registradas e as pessoas que procuram
ajudá-las freqüentemente encontram
dificuldades para reclamar seus direitos
como crianças ou para provar que esses
direitos foram violados.

O registro de nascimento garante à criança o
direito de ser computada em estatísticas
oficiais e de ser reconhecida como membro
da sociedade. Também aumenta as chances
de crianças provenientes de famílias pobres
e marginalizadas serem incluídas em
planejamentos e decisões no nível nacional.
Uma contagem precisa do número de
crianças em determinada comunidade, vila,
ou região fornece uma base para exigir que
os recursos sejam distribuídos de forma a
atender os direitos das crianças, e que
serviços básicos compatíveis com o número
de crianças estejam disponíveis. Uma vez
que aqueles que não possuem registro de
nascimento são excluídos do acesso a outros
serviços essenciais, o registro de nascimento
universal deve ser visto como o primeiro
passo para a inclusão de todas as crianças.
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Os princípios de universalidades e não-

discriminação devem orientar nossas

intervenções em favor da criança

Uma abordagem ao desenvolvimento que seja
baseada nos direitos humanos requer que
sejam empreendidos todos os esforços para
alcançar todas as crianças, sem exceção. O
princípio da universalidade – a base dos
tratados de direitos humanos – e o princípio
de não-discriminação, relacionado a esse
princípio básico (que diz respeito a raça, cor,
gênero, idioma, opinião, origem, deficiência
física e/ou mental, nascimento ou qualquer
outra característica), tal como expresso no
Artigo 2 da Convenção sobre os Direitos da
Criança, deve ser aplicado a todas as ações
para apoiar todas as crianças, protegê-las e
lhes oferecer cuidados.

De que maneira podemos alcançar aquelas
crianças mais vulneráveis, de modo a garantir
sua inclusão em serviços essenciais e protegê-
las contra danos, exploração, abusos ou
negligência? De que maneira podemos ter
certeza de dispor das informações necessárias
sobre elas para garantir seus direitos?

Uma abordagem ‘do tipo empresarial’

jamais alcançará crianças excluídas

e invisíveis

A primeira resposta é que elas jamais serão
alcançadas por meio de uma abordagem
‘do tipo empresarial’. Iniciativas de
desenvolvimento rotineiras destinadas à
população em geral, visando a incluir o maior
número de crianças possível, correm o risco de
não conseguir alcançar crianças excluídas e
invisíveis. Portanto, compreender as difíceis
condições em que vivem essas crianças e os
fatores que estão por trás de sua
marginalização e, então, orientar iniciativas
para atendê-las são pressupostos que devem
integrar estratégias nacionais voltadas não só
para os direitos, o desenvolvimento e o bem-
estar da criança, mas também para o
cumprimento das metas da Agenda do
Milênio. A desagregação de indicadores – por
idade, sexo, renda familiar, área geográfica e
outros fatores – permite a avaliação de
discriminações e desigualdades, e, portanto, é
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QUESTÃO: Nossos compromissos com a criança exigem que sejam
empreendidos todos os esforços para alcançá-la. Mas de que maneira
podemos alcançar as crianças que vivem à sombra? De que maneira
podemos garantir sua inclusão no acesso a serviços essenciais e sua
visibilidade, de modo a protegê-las contra danos, abusos e violência, 
e encorajá-las a participar na sociedade? São três as conclusões:

• Compreender as condições em que vivem as crianças excluídas e invisíveis
e os fatores que estão por trás de sua marginalização, para então orientar
iniciativas para atendê-las, são pressupostos que devem integrar estratégias
nacionais voltadas para os direitos e o desenvolvimento da criança.

• As causas básicas de exclusão e os fatores que contribuem para a
invisibilidade dessas crianças devem ser enfrentados diretamente. Mesmo
iniciativas bem-fundamentadas e bem-orientadas para o atendimento de
crianças e famílias desfavorecidas podem fracassar, caso as condições
gerais que alimentam a pobreza – conflitos armados, governança frágil, 
a incontida disseminação do HIV/Aids, desigualdades e discriminação –
não sejam enfrentadas.

• Todos os elementos da sociedade devem renovar o compromisso com
suas responsabilidades em relação à criança, incluindo a criação de um
vigoroso ambiente protetor.

AÇÃO: Os governos têm a responsabilidade primária de alcançar as crianças
excluídas e invisíveis, e devem acelerar seus esforços em quatro áreas básicas:

• Pesquisa: pesquisas consistentes são essenciais para a elaboração de
programas eficazes. No entanto, atualmente são escassos os dados
confiáveis sobre essas crianças.

• Legislação: as legislações nacionais devem ser compatíveis com os
compromissos internacionais com a criança. A legislação que promove
a discriminação deve ser alterada ou abolida.

• Financiamento e construção de competência: legislação e pesquisas
sobre crianças excluídas e invisíveis devem ser complementadas pela
criação de instituições e pela construção de orçamentos que sejam
orientados para a criança.

• Programas: em muitos países e em muitas comunidades, existe uma
necessidade urgente de reformas nos serviços, visando a remoção de
barreiras que dificultam o acesso a serviços essenciais para crianças
excluídas. A oferta de pacotes de serviço pode aumentar o acesso, assim
como a utilização de postos de serviço – avançados e móveis – para o
atendimento de crianças em locais remotos ou desassistidos.

Outros protagonistas também têm um papel a desempenhar. Doadores e
organizações internacionais devem criar um ambiente favorável, por meio de
políticas consistentes e bem-formuladas com relação à ajuda, ao comércio e
ao alívio da dívida. A sociedade civil deve reconhecer suas responsabilidades
com relação à criança e atuar como parte da solução. O setor privado deve
adotar práticas corporativas éticas, para garantir que as crianças jamais
sejam exploradas. Os meios de comunicação podem tornar-se um veículo de
capacitação, fornecendo à população informações precisas, e desafiando
comportamentos, preconceitos e práticas que possam prejudicar a criança.
Por fim, as próprias crianças podem desempenhar um papel ativo de
proteção – para si mesmas e para seus pares.

Incluindo as Crianças
4S I T U A Ç Ã O  M U N D I A L  D A  I N F Â N C I A  2 0 0 6
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fundamental para a formulação de políticas e
programas que possam alcançar as crianças
menos favorecidas.

Em segundo lugar, é preciso enfrentar as
causas básicas e os principais fatores que
contribuem para a invisibilidade dessas
crianças. A erradicação da pobreza extrema, 
o combate ao HIV/Aids, a promoção de
resolução de conflitos, o provimento de
assistência especial e proteção para crianças
envolvidas em conflitos, a manutenção de
assistência à criança em Estados frágeis, e o
enfrentamento da discriminação étnica, de
gênero ou por deficiência física ou mental
seriam um grande avanço em direção à
eliminação das condições de background que
alimentam a exclusão e a invisibilidade.

Como exigência final, é preciso que todas as
pessoas responsáveis renovem o compromisso
de garantir que nenhuma criança seja
excluída, e que todas as crianças sejam
protegidas e se tornem visíveis.
Inevitavelmente, o dever primário caberá aos
governos nacionais, uma vez que detêm a
responsabilidade de atender e proteger seus
cidadãos. Entretanto, todos os setores da
sociedade global e todos os cidadãos de cada
país também têm um papel a desempenhar.
Doadores e organizações internacionais devem
criar um ambiente favorável, por meio de

políticas eqüitativas para a ajuda, o
desenvolvimento, o alívio da dívida e o
comércio, visando a inclusão dos países, das
comunidades e dos grupos mais empobrecidos
e excluídos. A sociedade civil, em toda a sua
diversidade, deve reconhecer suas
responsabilidades com relação à criança, 
e atuar como parte da solução. O setor privado
deve tornar-se parceiro de ações visando ao
desenvolvimento humano, adotando práticas
corporativas responsáveis, e garantindo que
suas ações não prejudiquem nem explorem as
crianças. Os meios de comunicação devem
ajudar a capacitar as pessoas, fornecendo
informações precisas sobre a exclusão e a
invisibilidade que atingem as crianças, e ainda
investigando e desafiando comportamentos e
atitudes, preconceitos e práticas que possam
prejudicá-las. Por fim, as próprias crianças
devem conseguir desempenhar um papel ativo
de proteção e capacitação – para si mesmas e
para seus pares.

Pesquisas

Pesquisas consistentes são fundamentais

para a formulação de programas eficazes

Uma avaliação de capacidades,
vulnerabilidades e necessidades é o primeiro
passo para a formulação de respostas
adequadas visando a alcançar crianças
excluídas e invisíveis. No entanto, dados
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confiáveis sobre crianças excluídas e invisíveis
normalmente são escassos, muitas vezes
devido a dificuldades práticas importantes na
etapa de coleta. Inevitavelmente, esse fato
complica o desenvolvimento de intervenções
baseadas em evidências.

Análises detalhadas das dificuldades
enfrentadas por essas crianças, assim como
de suas causas profundas e imediatas, 
são complementos vitais para informações

estatísticas. Estudos baseados nas experiências
diretas dos indivíduos são particularmente
valiosos. As lições aprendidas –
freqüentemente a partir das experiências de
outros países e de outras regiões – podem ser
integradas a conhecimentos locais precisos –
incluindo-se as causas que estão na base da
exclusão e das violações à proteção que
tornam a criança menos visível –, para
produzir as respostas mais eficazes.
Acompanhamento e avaliação também são

Medir impacto e progressos é uma ação
crucial para garantir que programas e
políticas levem aos efeitos desejados
em determinada região. Ao suplementar
os dados nacionais oficiais, pesquisas
domiciliares fornecem informações
representativas, em termos nacionais,
sobre a situação de mulheres e crianças
individualmente, permitindo um
acompanhamento por meio de uma
gama de variáveis sociais estratificadas.
Como resultado, organizações
internacionais, pesquisadores e
governos nacionais freqüentemente
utilizam pesquisas domiciliares, como
Pesquisas de Demografia e Saúde – que
reúnem informações por meio de
questionários, que levam cerca de meia
a uma hora para serem aplicados. Uma
ferramenta de pesquisa domiciliar –
Pesquisas por Agrupamento de
Indicadores Múltiplos (MICS) – foi
desenvolvida originalmente para medir
os progressos em direção aos objetivos
estabelecidos no Encontro Mundial de
Cúpula pela Criança, em 1990. As MICS
foram realizadas pela primeira vez por
volta de 1995 em mais de 60 países,
e uma segunda rodada de pesquisas
ocorreu cinco anos mais tarde.

As MICS foram realizadas pela terceira
vez em 2005, em mais de 50 países. As
MICS-3 coletaram informações sobre
cerca de 20 dos 48 indicadores de ODM,
oferecendo a maior fonte individual de
dados para o acompanhamento dos
ODMs. Além disso, a rodada atual das
MICS também está produzindo uma
ferramenta de acompanhamento para o
tratado ‘Um mundo para as crianças’,
assim como para outros compromissos
internacionais importantes, como a
Sessão Especial da Assembléia Geral
das Nações Unidas sobre HIV/Aids e os
objetivos de Abuja para a malária.

Questionários

Pesquisas domiciliares são baseadas em
questionários que podem ser facilmente
adaptados às necessidades de cada país.
Por exemplo, as MICS são compostas
por um questionário familiar, um
questionário para mulheres entre 15 e
49 anos de idade, e um questionário
para crianças menores de 5 anos de
idade (a ser preenchido pela mãe ou por
outros responsáveis). As pesquisas
contêm muitas perguntas e muitos
indicadores diretamente relacionados às
causas e às implicações da exclusão ou
da invisibilidade de uma criança,
incluindo registro de nascimento,
crianças órfãs e vulneráveis, deficiências
infantis, idade de casamento e questões
relacionadas à saúde, educação, abrigo,
água e saneamento, HIV/Aids e
desenvolvimento na primeira infância.
Cada pesquisa demanda em torno de
uma hora para ser completada,
dependendo de incluir ou não os
módulos opcionais, e as respostas de
cada família fornecem informações
cruciais para planejadores,
elaboradores de programas e
formuladores de políticas.

Resultados das pesquisas

Os resultados das pesquisas – incluindo
relatórios nacionais, conjuntos
padronizados de tabulações e conjuntos
de dados de nível micro – estarão
amplamente disponíveis após sua
conclusão e verificação. Para a maioria
dos países, os resultados das pesquisas
deverão estar concluídos até o início 
de 2006, e estarão disponíveis por meio
do DevInfo, um banco de dados
estatísticos desenvolvido para
acompanhar os progressos rumo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. O DevInfo facilita a

apresentação de dados em tabelas,
gráficos e mapas, para enfatizar os
locais onde existem disparidades,
tornando visíveis os fatores de exclusão
e a existência daqueles normalmente
invisíveis. Os dados podem ser
acessados no nível local, para melhorar
a capacidade de avaliação da situação
da criança por parte de autoridades
locais e de organizações da sociedade
civil; ou os bancos de dados podem ser
compilados regional ou globalmente,
para permitir comparações nacionais.

O mapeamento geográfico das
tendências indicadas pelos dados é uma
ferramenta extremamente útil para
visualizar disparidades através de
regiões geográficas. Por exemplo, um
mapa pode demonstrar as diferenças
entre o número de crianças registradas
na capital em comparação à província
onde a capital está situada, ou o
número de meninas que freqüentam a
escola em diversas províncias,
indicando com clareza onde são
necessários maiores esforços.
A combinação de tecnologia de coleta,
análise e mapeamento de dados
permite que os pesquisadores criem
uma base de evidências para ser
utilizada por elaboradores de
programas na implementação de
propostas mais eficazes e eficientes,
garantindo a identificação das pessoas
mais necessitadas.

Ver Referências na página 93.

Ferramentas estatísticas para o acompanhamento da Agenda do Milênio

para crianças
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necessários para garantir que as pessoas que
enfrentam as piores necessidades sejam
alcançadas, e para operar ajustes ao longo do
tempo, à medida que sua situação se altera.

Obviamente, a coleta de dados precisos e a
compilação de estudos qualitativos sobre
crianças excluídas e invisíveis são
fundamentais para o processo de avaliação.
Freqüentemente, o consenso quanto a
definições é o primeiro passo em direção à
organização de dados e informações
comparáveis em áreas nas quais a pesquisa
sistemática se encontra em estágio inicial. Por
exemplo, o consenso em torno da definição de
tráfico no Protocolo de Palermo, em 2000,
fornece uma base consistente para
pesquisadores, formuladores de políticas,
legisladores e responsáveis pelo desenvolvimento
de programas em diferentes contextos.1

Recenseamento e pesquisas domiciliares

podem ser imensamente úteis para a

identificação de fatores que aumentam 

o risco de exclusão

Os resultados de recenseamentos ou de
pesquisas domiciliares representativas em nível
nacional – tais como as Pesquisas de Demografia
e Saúde (DHS) e Pesquisas por Agrupamento
de Indicadores Múltiplos (MICS) – vêm sendo
empregados por governos e agências
internacionais para construir um quadro mais
claro de como as disparidades dentro dos
países afetam a qualidade de vida da criança.
Ferramentas estatísticas, como análise
multivariada, podem ajudar a revelar
elementos importantes que contribuem para
uma privação material específica ou para uma
violação de proteção, como a ausência de
registro no momento do nascimento. Essas
ferramentas vêm sendo utilizadas com
freqüência cada vez maior para identificar
fatores que podem tornar a criança vulnerável
à exclusão e à invisibilidade, e para identificar
com precisão os locais onde as intervenções
podem ser mais eficazes. Essas análises
mostraram, por exemplo, um papel
significativo que a falta de escolaridade,
especialmente de nível secundário,
desempenha na decisão da menina de se casar
antes dos 18 anos, e de colocar ou não seus
próprios filhos na escola.2

Embora pesquisas domiciliares sejam
ferramentas extremamente úteis, são limitadas,
uma vez que não cobrem algumas das crianças
e das famílias mais excluídas e mais invisíveis
– por exemplo, tribos nômades sem residência
fixa, crianças que vivem fora de uma família, 

e pessoas deslocadas internamente. Apesar
dessas limitações, as pesquisas podem revelar
fatores básicos de risco que tornam a criança
particularmente propensa a ser excluída de
serviços essenciais. O formato das pesquisas
deve ser continuamente aprimorado, para
garantir que sua cobertura seja a mais ampla 
e inclusiva possível.

A utilização de dados de pesquisas domiciliares
juntamente com informações qualitativas sobre
a situação e as condições de vida das crianças
fornece um quadro mais completo da exclusão,
em particular. Análises quantitativas
freqüentemente levantam questões ou remetem
para áreas geográficas que demandam
investigações mais detalhadas e qualitativas.
Nesse aspecto, estudos-piloto com grupos
pequenos de crianças excluídas ou invisíveis, 
e pesquisas e consultas realizadas no nível da
comunidade podem fornecer uma contribuição
valiosa para a compreensão das necessidades
das crianças mais difíceis de atingir.

Há muitas falhas na reunião de dados e nas
análises qualitativas, e essas falhas devem ser
corrigidas com urgência. Exemplos básicos
incluem tráfico de crianças, trabalho infantil 
e crianças envolvidas em conflitos.

• Tráfico de crianças: No campo do tráfico de
crianças, não existe nenhuma metodologia
de pesquisa universalmente aplicável e
confiável, embora a ação contra o tráfico
formulada pela Comunidade Econômica
dos Estados da África Ocidental (Ecowas)
inclua especificamente a ampliação dos
esforços no sentido de coletar e
compartilhar dados.3

• Trabalho infantil: O Programa Internacional
para a Eliminação do Trabalho Infantil
(Ipec), da Organização Internacional do
Trabalho, utilizou avaliações rápidas para
conseguir fotos locais, porém não é fácil
compará-las através das localidades. Na
prática, as informações são reunidas a partir
de diversas fontes, e os programas tendem a
ser bastante restritos.4

• Crianças envolvidas em conflitos: Desde
1996, quando a ONU publicou o memorável
relatório sobre esse tema, assinado por Graça
Machel,5 aumentou acentuadamente a
preocupação internacional com relação a
crianças-soldado e outras crianças
envolvidas em conflitos. No entanto, foi
difícil obter estimativas consistentes sobre
o número de crianças-soldado. 
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As aproximações mais recentes, anunciadas
em uma declaração feita por Olara Otunnu
– Representante Especial das Nações Unidas
sobre Crianças em Conflitos Armados –, na
Reunião do Conselho de Segurança da ONU
sobre Crianças e Conflitos Armados,
realizada em fevereiro de 2005, sugere que
mais de 250 mil crianças estão servindo
atualmente como crianças-soldado.6

Ausência de dados quantitativos

consistentes não é desculpa para falta

de ação por parte dos formuladores

de políticas

Embora sem dúvida a coleta e a análise
de dados sejam importantes, também é
imperativo que sejam empreendidas ações
criteriosas baseadas em princípios de direitos
humanos em áreas que ainda carecem de
dados quantitativos. Por exemplo, a ausência
de uma estimativa atualizada do número de
crianças envolvidas em conflitos armados não
é motivo para que se atrasem o
desenvolvimento de programas e a expansão
da capacidade para enfrentar as necessidades
já conhecidas que afetam essas crianças, ou
para que os governos deixem de assinar e
ratificar o Protocolo Opcional à Convenção
sobre os Direitos da Criança sobre 

o envolvimento de crianças em conflitos
armados. É preciso que sejam empreendidos
esforços em diversas frentes simultaneamente,
para que sejam obtidas mais informações
sobre as crianças que são excluídas e menos
visíveis, por meio de pesquisas quantitativas e
de novas avaliações qualitativas, mais
detalhadas, sobre a situação e as
circunstâncias em que vivem essas crianças.

Aplicação das leis, acompanhamento,
avaliação e seguimento das ações também
são vitais para garantir que esforços
legislativos, programáticos e orçamentários
efetivamente alcancem as pessoas que
devem ser beneficiadas. Diante da atual
escassez de conhecimentos sobre como
fornecer acesso a serviços essenciais de
qualidade para as crianças mais excluídas 
e mais invisíveis, e para suas famílias, 
é importante que todas as lições aprendidas
por experiência sejam cuidadosamente
avaliadas e documentadas. E uma vez que 
a maior parte das estratégias para alcançar
esses grupos demanda esforços especiais
que superam os procedimentos normais, 
é preciso que seja feito um
acompanhamento rigoroso para garantir
que o grupo-alvo seja atingido.

Figura 4.1: Status de ratificação dos principais tratados internacionais*

* Em setembro de 2005.
** O banco de dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) inclui listas de convenções ratificadas, não ratificadas e canceladas.
Fontes: bancos de dados das Nações Unidas sobre Compilação de Tratados e Padrões Internacionais de Trabalho da ILOLEX.
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Legislação

Leis nacionais devem ser compatíveis

com os compromissos internacionais em

favor da criança

Pela Convenção sobre os Direitos da Criança,
os governos se comprometem a garantir os
direitos de todas as crianças. Entretanto, a
ratificação dessa convenção internacional, de
seus Protocolos Opcionais e de outras legislações
internacionais que protegem os direitos da
criança e da mulher terá pouco significado se
seus princípios não forem incluídos nas
legislações nacionais. Esse processo de reforma
de legislações nacionais para atender os padrões
estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos
da Criança foi importante para dar maior
visibilidade às crianças.

Na América Latina, por exemplo, a ratificação
da Convenção sobre os Direitos da Criança
envolveu alterações na doutrina legal prevalente
de ‘situação irregular’, que foi codificada em
legislação aprovada no continente nas décadas
de 20 e de 30. Sob esse sistema, a criança
poderia ser acusada de ‘comportamento anti-
social’, ou ser criminalizada simplesmente por
não dispor de recursos materiais, sendo privada
de sua liberdade por um juiz, ‘para sua própria
proteção’. A doutrina era claramente
incompatível com os princípios de
universalidade e não-discriminação
preconizados pela Convenção sobre os Direitos
da Criança. A reforma legislativa foi iniciada
para eliminar essa abordagem legal à criança.
Essas mudanças ainda estão em andamento, e
têm potencialmente profundas implicações para
a justiça juvenil e a proteção social, e para
manter a visibilidade com relação à criança.

Nas Filipinas, em 2003, entrou em vigor uma
lei contra o tráfico de pessoas que incorpora na
legislação nacional o Protocolo para Prevenção,
Eliminação e Punição do Tráfico de Pessoas,
Especialmente Mulheres e Crianças,
complementando a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional. A lei impõe sanções mais
rigorosas para o tráfico de crianças, e inclui
dispositivos relacionados aos direitos de vítimas
de tráfico, solicitando que o Governo coloque à
disposição serviços sociais adequados para sua
recuperação, reabilitação e reintegração.

A legislação que defende ou promove

a discriminação deve ser alterada 

ou abolida

Existem muitas leis nacionais que defendem e
estimulam a exclusão. Entre elas, há leis que

determinam a idade legal para o casamento.
Dentro do espírito da Convenção sobre os
Direitos da Criança, existe um número
crescente de leis nacionais que fixam a idade
mínima de 18 anos para o casamento – uma
referência que também foi sugerida pelo
Comitê sobre a Eliminação de Discriminação
contra a Mulher, e pelo Relator Especial das
Nações Unidas sobre Violência contra a
Mulher.7 Mesmo assim, a maioria das nações
– inclusive muitos países industrializados –
permite o casamento com menos idade. São
particularmente discriminatórias as legislações
de países que determinam idades de casamento
menores para meninas do que para meninos. 

Em outros casos, são necessárias novas
legislações para garantir que sejam atendidos
os direitos dos meninos e das meninas. Por
exemplo, no final de 2004, Bangladesh
aprovou a Lei de Registro de Nascimentos e
Mortes: pela primeira vez, o país reconheceu 
a certidão de nascimento como prova de
idade. Uma vez que apenas 7% das crianças
em Bangladesh são registradas no momento
do nascimento,8 a mudança na lei deve ser
acompanhada por construção de capacidade,
mobilização social e alocação orçamentária
para financiar o registro de crianças, para que
produza o efeito desejado. Os benefícios da
legislação contribuirão para que outras leis
sejam implementadas para exigir comprovação
de idade – tais como emissão de passaportes,
registros de casamento e elaboração de listas
de eleitores. Além disso, para garantir que a
nova legislação produza efeitos positivos para
as crianças, é preciso também que outras
legislações sejam revistas – tais como as leis
sobre educação, casamento e trabalho –, para
assegurar compatibilidade.

Mudanças na legislação são vitais para

desafiar preconceitos protegidos por lei

Exemplos positivos vindos de todas as partes
do mundo mostram de que maneira a
legislação pode melhorar a posição
desfavorecida de crianças e adultos. Nos
países industrializados, por exemplo, nos
últimos anos, a legislação sobre os direitos de
pessoas com deficiências físicas viabilizou o
acesso dessas pessoas a muitos edifícios
públicos, resultando em uma abordagem mais
inclusiva por parte das escolas. A legislação
contra a discriminação amplia os direitos da
mulher e da criança. No entanto, a aprovação
de leis contra a discriminação – qualquer que
seja seu fundamento – é apenas o começo, um
pré-requisito necessário que deve ser consolidado
por meio de rigoroso acompanhamento, de
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seu cumprimento e de uma campanha ativa
em favor das comunidades atingidas
pela discriminação.

Práticas tradicionais, ainda que não estejam
resguardadas por leis, também podem
prejudicar a criança, e devem ser combatidas
em nível nacional por meio de legislação.
Mutilação ou corte genital feminino (M/CGF)
é uma dessas práticas. Em países onde a
prática de M/CGF ainda persiste, a incidência
foi reduzida quando os governos assumiram
ações vigorosas, promovendo campanhas de
educação e chamando atenção para os
terríveis riscos à saúde envolvidos. No
entanto, como já foi mencionado, é preciso
que a orientação estabelecida por lei seja
apoiada pela promoção ativa por parte da
sociedade civil, e que conte com o apoio da
população comum.

Por exemplo, a vigorosa liderança
empreendida pelo governo de Burquina Fasso
ao longo de um período de 13 anos parece
estar fazendo diferença. Em meados da década
de 90, Burquina Fasso iniciou uma importante
campanha de educação pública contra a
prática de M/CGF, e determinou sua
ilegalidade em 1996. Enquanto essa prática
não era considerada ilegal, dois terços das
meninas eram submetidas à mutilação. A lei
determina que qualquer pessoa que pratique
M/CGF pode ser condenada a uma pena de
três anos de prisão, que pode subir para
dez anos caso a vítima morra em função do
procedimento. Foi colocada à disposição uma
linha telefônica direta, de alcance nacional,
pela qual as pessoas podem denunciar
anonimamente tanto violações à lei quanto
ameaças às meninas. Militância vigorosa 
e liderança legislativa exercida com clareza
conseguiram reduzir a 32% a incidência de
mutilação de meninas, segundo as estimativas
mais recentes do UNICEF.9

Reformas na legislação doméstica são
necessárias, mas é preciso que sejam apoiadas
por políticas sociais, mudanças institucionais 
e alocação orçamentária, para que realmente
alcancem de maneira eficaz as crianças
excluídas e invisíveis. Mudanças na legislação
não levam a cabo os processos de reforma
legal: é preciso garantir o estabelecimento de
instituições e de capacidade de
implementação. Os responsáveis devem
conhecer a legislação, as pessoas devem
conhecer seus direitos, e é preciso que sejam
estabelecidos os mecanismos para implementá-
los e para garantir que sejam respeitados.

Financiamento

Legislação e pesquisas devem ser

apoiadas por alocações orçamentárias,

criação de instituições e reformas

Legislações mais consistentes e pesquisas mais
amplas e de melhor qualidade sobre crianças
excluídas e invisíveis terão pouco efeito se não
houver disponibilidade de recursos financeiros
para implementar e garantir o cumprimento
de novas leis e políticas, ou se tais recursos
forem inadequados para atender os
compromissos assumidos com relação à
criança. Atualmente, poucos países
incorporam uma perspectiva de direitos da
criança a seus processos orçamentários, e
poucos doadores fazem exigências nesse
sentido ao trabalhar com países em estratégias
de redução da pobreza ou em estruturas de
política semelhantes. Deficiências de
financiamento podem resultar de limitações
nos recursos gerais disponíveis, falta de
informação e de conhecimento sobre as
demandas por recursos financeiros, obstáculos
práticos no processo orçamentário, ou falta de
vontade política. Em Zâmbia, por exemplo,
embora a parcela do orçamento nacional
destinado à criança tenha aumentado
consistentemente ao longo da década de 90, a
porcentagem desses recursos que efetivamente

Figura 4.2: Orçamento alocado para o direito da criança

à proteção e ao desenvolvimento*

em Zâmbia, 1991-2001

* Esta é uma área de gastos compostos, constituída por programas orçamentários
relacionados a crianças em lares institucionais; crianças que vivem ou trabalham nas ruas;
atividades esportivas e de recreação para crianças; intervenções no trabalho infantil;
programas de redução da pobreza destinados aos pais e responsáveis. 

Fonte: Instituto para Democracia na África do Sul e Save the Children, da Suécia, Children
and the budget in Zambia, 2004.
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foi gasta caiu (ver Figura 4.2), sugerindo falta
de capacidade para implementar programas
em favor da criança. Sem voz política, as
crianças têm uma capacidade limitada de
exercer pressão na condução de processos
orçamentários nacionais.

Orçamentos orientados para a criança

atraem crescente interesse em todas 

as partes do mundo

Em uma observação mais otimista, verifica-se
um crescente interesse em orçamentos
orientados para a criança. Na maioria dos
casos, isso não implica que seja elaborado um

orçamento para a criança à parte dos
principais programas de financiamento feitos
pelo governo. Pelo contrário, o que deve
estar implícito nesses programas são uma
análise detalhada e competente das
principais medidas orçamentárias visando a
compreender seu impacto específico sobre
a criança e a sugestão de métodos para 
o direcionamento mais preciso e eficaz
das propostas orçamentárias.10

Inevitavelmente, orçamentos orientados para
a criança dependem da compilação e do
processamento de informações precisas.

Embora o acompanhamento de
orçamentos governamentais seja uma
área relativamente nova, a experiência
já mostra que essa análise pode
revelar se os recursos destinados ao
atendimento dos direitos da criança
são suficientes, e se estão sendo
utilizados de maneira eficaz.
Um exemplo é a África do Sul, onde a
Unidade de Orçamento para Crianças
do Instituto de Democracia na África do
Sul (IDASA) – uma organização
independente, de interesse público,
comprometida com a promoção da
democracia sustentável – enfoca a
realização de estudos dos orçamentos
governamentais e divulga
suas conclusões.

Na fase inicial da democracia sul-
africana, a Unidade de Orçamento para
Crianças (UOC) acompanhou a
ratificação da Convenção sobre os
Direitos da Criança e do Decreto
Africano sobre os Direitos da Criança,
realizada pelo governo. Desde então, 
o foco mudou para a avaliação do
desempenho do governo no exercício
desses direitos. Nos primeiros dez anos
de democracia no país, a UOC
identificou progressos significativos na
África do Sul quanto ao provimento
de recursos para programas que
oferecem serviços a crianças
vulneráveis, incluindo uma subvenção
de apoio a crianças até 14 anos de
idade, após uma avaliação de
rendimentos; planos de alimentação
na escola primária para promover a
nutrição infantil; um programa para
fornecer cuidados básicos de saúde
gratuitamente a crianças pequenas 

e mães gestantes; provimento de
métodos aprovados de cuidados de
saúde para todas as crianças; e um
programa que identifica e atende
crianças vulneráveis devido ao HIV/Aids.

A UOC também identificou áreas básicas
que demandavam trabalho considerável,
tais como áreas com recursos
insuficientes para organizações não-
governamentais que fornecem serviços
críticos a crianças vulneráveis; ampliação
das subvenções de apoio para alcançar
crianças entre 15 e 18 anos de idade; 
a necessidade de esclarecer a obrigação
do governo quanto ao fornecimento de
100% dos recursos para serviços
estatutários; e o desenvolvimento
de normas e padrões para o
desenvolvimento na primeira infância.

A UOC também avaliou o orçamento
para 2005, indicando áreas em que
observou progressos e áreas onde os
desafios permanecem. Um foco positivo
do orçamento é o fato de ser orientado
para o fortalecimento do crescimento
econômico, o que, segundo a UOC,
ajudará as crianças, aumentando os
rendimentos das famílias vulneráveis.
Permite também investimentos mais
diretos em infra-estrutura social,
serviços sociais e subvenções para
enfrentar a pobreza e a vulnerabilidade
no nível familiar, e investimentos
adicionais em serviços sociais e
subvenções específicos para crianças.
Apesar dessas melhorias, ainda há
diferenças significativas. Não ficou claro
se os recursos adicionais alocados no
orçamento para ampliar a oferta de
serviços de assistência seriam

suficientes para solucionar as
necessidades de serviços para crianças
excluídas e suas famílias. Em particular,
não foram concedidos novos recursos
para organizações não-governamentais,
o que causa pressão cada vez maior
sobre os orçamentos das províncias
para recuperar déficits, e não foi feita
nenhuma menção à ampliação de
subvenções de apoio a crianças entre
14 e 18 anos de idade, ou algum
esclarecimento sobre as obrigações do
governo da África do Sul quanto ao
pagamento de 100% dos serviços
estatutários para crianças.

Essa análise é extremamente eficaz ao
fazer sua descrição aos governos, e
defende os direitos das crianças nos
locais onde há necessidade urgente de
ações e recursos financeiros adicionais.
No entanto, uma análise eficaz de
orçamento exige habilidades e
conhecimentos específicos. Ao mesmo
tempo em que realiza estudos sobre
orçamentos governamentais, a UOC
também constrói competências para
análises orçamentárias. Em parceria
com quatro organizações sul-africanas
de jovens, a unidade está ensinando 
e ajudando jovens de todos os meios
sociais a construir suas competências
para acompanhar orçamentos no
nível local e provincial, capacitando
crianças sul-africanas a melhorar suas
próprias condições de vida, tanto hoje
como no futuro.

Ver Referências na página 94.

Acompanhando a eficácia de orçamentos para atender aos direitos da

criança na África do Sul
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Foi essa uma das principais conclusões de um
estudo profundo sobre gastos públicos na área
social orientados para criança, realizado no
Peru, entre 1990 e 2003. O estudo verificou
que as crianças eram basicamente invisíveis
como parte do processo orçamentário. O
resultado mostrou que uma parcela inferior a
25% do orçamento público era direcionada
para a criança, e não os 45% que seriam
direcionados em função da proporção de
crianças na população. Além disso, os fundos
alocados não atingiram a extremidade mais
pobre, nem as pessoas social e geograficamente
excluídas, tais como as crianças que viviam na
região rural de Sierra e nas florestas. Na
verdade, crianças que viviam em situação de
risco, nas ruas ou trabalhando em condições
que envolvem alto risco também eram
invisíveis para os formuladores de políticas.
Assim sendo, a equipe de pesquisadores
elaborou uma metodologia para a ‘visualização
de crianças’, cujo ponto de partida não era
apenas a realização eficaz da coleta de dados,
mas também o processamento dos indicadores.
A metodologia envolveu uma melhor utilização
da tecnologia de informação e o treinamento
de equipes em instituições relevantes.11

É crescente também o interesse em processos
orçamentários que envolvem a participação da
criança. Um dos melhores exemplos é o
orçamento da criança da cidade brasileira de
Barra Mansa. A cidade tem um conselho de
orçamento participativo da criança composto
por 18 meninos e 18 meninas, cuja tarefa é
garantir que o conselho municipal atenda às
necessidades e às prioridades das crianças.
Esses representantes foram eleitos por seus
pares em assembléias realizadas nos bairros e
nos distritos. O conselho infantil determina de
que maneira uma parcela do orçamento
municipal – equivalente a cerca de US$ 125 mil
por ano – é gasta no atendimento das
prioridades da criança, e também participa 
em outras atividades de governo. As crianças
eleitas aprendem a representar seus pares
dentro de estruturas democráticas, a dar
prioridade a ações baseadas nos recursos
disponíveis, e, em seguida, a desenvolver
projetos dentro de processos de governança
municipal – processos políticos e burocráticos,
complexos e freqüentemente lentos. Outras
cidades da América Latina vêm-se inspirando
no exemplo de Barra Mansa, e o sucesso dessa
experiência torna-se cada vez mais conhecido.
Córdoba, na Espanha, Essen, na Alemanha, e
Tuguegarao, nas Filipinas, são algumas das
cidades que vêm aplicando o orçamento
participativo para a criança.12

Para que as crianças excluídas e invisíveis

sejam alcançadas, será preciso um

financiamento maior e mais direcionado

para os serviços que visam a apoiá-las

A inclusão de crianças excluídas e invisíveis
pode ter um custo maior por criança, em
grande parte devido aos obstáculos que tais
crianças precisam enfrentar. Programas com
metas mais restritas e mais específicas,
elaborados com base em pesquisas e projetos
meticulosos, tenderão, inevitavelmente, 
a custar mais do que iniciativas mais gerais.
A ampliação das iniciativas já existentes que
buscam atender as necessidades particulares
dessas crianças também tem custo elevado. No
entanto, custos unitários mais altos para a
ampliação de determinados serviços de modo
a atingir essas crianças são justificáveis, uma
vez que elas foram menos favorecidas do que
outras crianças pelos gastos públicos
anteriores destinados a serviços essenciais. O
governo da Namíbia reconhece essa situação,
concluindo que: “Crianças marginalizadas têm
direito à sua parcela do orçamento de
educação. Uma vez que anteriormente lhes foi
negado o direito à educação, os custos
adicionais para incluí-las devem ser aceitos.”13

Os recursos necessários para alcançar as
crianças excluídas também podem resultar de
um melhor direcionamento dos recursos
públicos, visando a necessidades e direitos
prioritários da criança, utilizando o mesmo
volume de dinheiro, porém de maneira mais
eficaz. Na África do Sul, por exemplo, um
exercício de aplicação da Lei de Justiça para 
a Criança projetou seu impacto sobre diversos
departamentos de governo, ilustrando de que
maneira a economia de recursos gerada pela
implementação da lei – por meio de menores
custos de representação legal em função do
menor número de crianças que seriam
submetidas a julgamento – poderia ser
realocada para garantir o respeito pelos
direitos das crianças que entravam em conflito
com a legislação. A lei ampliou os mecanismos
legais para evitar detenção antes do
julgamento, redirecionando as crianças
para programas que incluíam um elemento
de justiça reparadora e maior diversidade
de opções de sentença, incluindo
alternativas à prisão.14

Iniciativas orçamentárias também podem
contribuir para aumentar a consciência da
população quanto à discriminação. A Disha –
Developing Initiatives for Social and Human
Actions (Desenvolvendo Iniciativas para Ações
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Sociais e Humanas) – uma organização
indiana de trabalhadores tribais e florestais em
Gujarat – estuda a codificação de setores,
programas e esquemas no orçamento estadual,
e analisa os níveis de gastos sociais nas áreas
mais pobres em comparação com outras áreas.
A análise demonstrou que essas áreas vêm
sendo negligenciadas, e as constatações foram
publicadas no idioma local e distribuídas aos
membros do legislativo, aos meios de
comunicação, aos partidos de oposição e a
defensores públicos. O governo foi estimulado
a considerar a análise das condições
socioeconômicas e os gastos nas áreas tribais.
A análise levou a um aumento das alocações 
e dos gastos em orçamentos subseqüentes.15

Construção de competência

A construção de competência dá

poder a crianças, famílias e

comunidades marginalizadas

Grupos marginalizados são freqüentemente
destituídos de poder dentro do sistema
político. Assim sendo, a remoção de
obstáculos e o fortalecimento de sua
competência para a participação política
constituem uma condição para sua inclusão.

Na América Latina, comunidades indígenas
envolvem-se cada vez mais com a
representação de seus próprios interesses no
nível político nacional. Crianças e jovens
indígenas desempenham papel importante
em países como a Venezuela, onde foi
realizado o Quarto Encontro Nacional de
Jovens Americanos Nativos, na província de
Amazonas, em agosto de 2003. O Encuentro
envolveu 62 jovens de 17 diferentes grupos
indígenas, que centraram as discussões na
identidade cultural, identificaram os
principais aspectos da vida de cada grupo
indígena, e elegeram uma nova diretoria
para a Rede Nacional de Jovens
Americanos Nativos.

A construção da competência no nível local 
é fundamental para o sucesso de iniciativas
que promovam os direitos da criança. As
comunidades desempenham um papel
significativo na identificação das crianças
mais vulneráveis – e, sempre que possível, 
na distribuição de bens e serviços para essas
crianças. Em sociedades que contam com
fortes sistemas tradicionais de apoio mútuo –
como na maior parte da África Oriental e
Meridional –, os moradores da comunidade
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podem conseguir alcançar os órfãos e outras
crianças vulneráveis com relativamente
pouca ajuda externa. Na Suazilândia, por
exemplo, um sistema de voluntários garante
proteção e apoio emocional e material. Esses
voluntários intervêm em casos de exploração
infantil e abuso sexual, oferecendo conforto
às vítimas, orientação para os parentes, e,
por vezes, conversando com os infratores 
e informando à polícia.16

Programas

Intervenções programáticas não substituem
o enfrentamento das causas básicas da
marginalização e da discriminação, ou a
criação de um forte ambiente protetor. No
entanto, existem muitas estratégias que
facilitam o acesso a crianças que vivem em
condições de risco, de modo a evitar que
sejam excluídas ou que sofram violações de
proteção. Essas estratégias devem ser
aplicadas como soluções intermediárias, 
e atenderão a necessidades imediatas, 
além de abrir caminho para futuras ações
que buscam reduzir a exclusão em
muitas dimensões.

Uma dessas estratégias é o provimento de
isenções e subsídios para comunidades e
famílias marginalizadas, inclusive a
adequação de padrões de serviço à sua
situação particular. Subsídios ou auxílios
diretos para crianças e famílias
individualmente têm sido oferecidos para
que, em vez de encaminhar suas crianças
para o trabalho, os pais sejam estimulados
a garantir que freqüentem a escola.
No Brasil, por exemplo, no Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, as
famílias recebem um auxílio mensal de
cerca de US$ 8 para cada criança que
freqüenta a escola.17 Os programas de
merenda escolar são outro método utilizado
com freqüência para atrair para o sistema
de educação as crianças mais inacessíveis.

A remoção de barreiras que dificultam o

acesso a serviços essenciais estimulará a

utilização desses serviços

Freqüentemente, é preciso que sejam
realizadas reformas visando à remoção de
barreiras que dificultam o acesso a serviços
essenciais. Essas barreiras podem incluir a
ausência de serviços no idioma local,
preconceito por parte da equipe, ou a
exigência de documento de identificação ou
comprovante de residência para ter acesso ao
serviço. Por exemplo, mais de 85% dos

bolivianos que vivem em comunidades
indígenas rurais não têm o documento oficial
que lhes garantiria o direito de herdar terras,
matricular seus filhos na escola ou votar.18 Em
países sob repressão histórica ou atual por
parte do Estado, populações marginalizadas
podem hesitar em entrar em contato com
departamentos do governo. A falta de
conhecimento ou de confiança e a distância
cultural também podem impedir que as
pessoas saibam da existência de
determinado serviço, de quais seriam seus
benefícios, ou se esse serviço é gratuito ou
tem um custo acessível. A remoção dessas
barreiras pode constituir uma estratégia
eficaz para alcançar e incluir crianças e
famílias marginalizadas, como ilustra a
decisão do governo da República
Dominicana, em 2001, que eliminou a
exigência de certidão de nascimento das
crianças para ingresso na escola.19

Campanhas de mobilização social para a
divulgação de serviços e de seus benefícios
podem disseminar informações precisas sobre
as opções disponíveis.

A oferta de pacotes de serviços

amplia o acesso

Outra maneira de tornar a utilização dos
serviços mais simples para os usuários é a
reunião de vários deles, por meio da criação
de um único local onde seja possível acessar
múltiplos serviços. Na região meridional do
Sudão, por exemplo, programas de
imunização infantil foram combinados com
campanhas de vacinação do gado contra a
peste bovina. Essa combinação foi
particularmente bem-sucedida, uma vez que,
tipicamente, as crianças pequenas viviam em
áreas rurais de criação de gado, e os
procedimentos de logística para a manutenção
da temperatura das duas vacinas eram
semelhantes.20 Da mesma forma, os esforços
para fazer da escola o centro da comunidade,
por meio da instalação de pontos de
abastecimento de água nos prédios escolares,
não só contribuem para reduzir a distância
que as meninas precisam percorrer para
buscar água, como também ajuda a atraí-las
para a escola. 

Serviços em postos avançados e móveis

atendem crianças em localidades remotas

ou desassistidas

Em alguns lugares, pode ser preciso oferecer
serviços em postos avançados como medida
temporária até que seja possível dispor de
serviços abrangentes. Em Sarawak, uma ilha
situada distante do continente, na Malásia,
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No Equador e no México, observatórios
nacionais focalizados em crianças e
adolescentes estão trabalhando para
garantir que os direitos da criança sejam
cumpridos na prática. Nos dois países, 
a participação de diferentes setores da
sociedade civil tem sido um elemento
básico na promoção de um consenso
nacional que visa ao cumprimento
universal dos direitos da criança.

Em 2001, o Observatorio por los
Derechos de la Niñez y Adolesencia
(Observatório para os Direitos da
Infância e Adolescência) deu os
primeiros passos em direção à criação
do Índice de Direitos da Criança, que
mede o grau de cumprimento dos
direitos a sobrevivência, saúde, nutrição
adequada e educação, durante cada fase
da vida de crianças e adolescentes.
Recentemente, o Observatorio
empreendeu esforços para envolver
autoridades locais eleitas com a
implementação de ações que elevariam
o Índice de Direitos da Criança em
suas comunidades.

No México, o Consejo Consultivo de
UNICEF Mexico (Conselho Consultivo),
composto por cidadãos proeminentes de
diversos setores – inclusive comunidade
empresarial, acadêmicos, políticos, meios
de comunicação e entretenimento –,
tornou-se um protagonista primordial na
sensibilização da opinião pública e na
mobilização da sociedade em torno da
questão dos direitos da criança,
especificamente por meio da criação e da
publicação do Índice de Direitos da
Criança. Em parceria com o UNICEF
México e a ONG Observatorio Ciudadano
de Políticas de Niñez, Adolescência y
Familias (Observatório dos Cidadãos para
Políticas sobre Infância, Adolescência e
Famílias), o Conselho Consultivo criou o
Índice, em 2004.

Uma vez que os desafios enfrentados
pelas crianças em relação ao seu
desenvolvimento físico, emocional e
intelectual variam com a idade, os índices
do México e do Equador são suscetíveis
aos estágios de desenvolvimento da
criança. Para justificar a mudança de
prioridades no cumprimento dos direitos
da criança, os índices são calculados para

três estágios de desenvolvimento –
primeira infância (0-5), crianças em idade
escolar (6-12), e adolescentes (13-18). 

Os índices medem até que ponto o país
vem respeitando os direitos de crianças e
adolescentes em relação a sobrevivência,
saúde e educação, e ajudam a revelar em
que pontos barreiras sociais, econômicas
ou culturais impedem o exercício desses
direitos. Esses índices medem os
aspectos da assistência às crianças
suscetíveis a mudanças em gastos e
intervenções sociais, e resumem grandes

volumes de informação em uma única
medida, para fornecer uma visão
abrangente da situação. Após a
compilação de dados de diversas fontes,
os índices convertem todos os indicadores
para uma escala de 0 a 10, na qual
0 representa o pior valor dos índices
encontrado para cada indicador em cada
país, e 10 indica que o direito está sendo
exercido plenamente por todas as crianças.
Uma média simples é calculada para cada
direito considerado, e o resultado final é a
média dos valores resultantes.

Índice de Direitos da Criança: avaliando os direitos da criança

no Equador e no México

Índices de Direitos da Criança no Equador e no México: parâmetros

utilizados para avaliar sobrevivência, saúde e educação na

primeira infância

Direitos Indicadores Prioridades de políticas

Primeira infância (0-5 anos de idade)

O direito

à sobrevivência

O direito à saúde e

ao desenvolvimento

saudável

O direito ao

desenvolvimento

intelectual e

emocional e o direito

à educação

Taxa de mortalidade de
menores de 5 anos

Taxa de mortalidade de
mulheres devido a causas
relacionadas a gestação
e parto

Baixo peso para a idade

Mortalidade devido à
desnutrição

Crianças fora da pré-escola

Educação de mães

Taxa de analfabetismo entre
mulheres acima de 15 anos
de idade

Garantir acesso universal a
saúde para a mãe e para a
criança, incluindo cuidados
pré-natais e durante o parto

Garantir ambientes
residenciais saudáveis,
incluindo moradia decente,
água limpa e saneamento

Garantir acesso universal à
nutrição de qualidade,
incluindo educação
nutricional para as crianças
e suas famílias, assim como
programas de alimentação
suplementar

Garantir acesso universal
a educação e estimulação
precoces, incluindo serviços
de informação e apoio
aos pais

Nota: a tabela é uma compilação de indicadores extraídos de Indicadores dos Direitos
da Criança Mexicana e de Índices de Direitos da Criança do Equador, relacionados à
primeira infância.

Fonte: Índices de Direitos da Criança para Equador e México.
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No Equador e no México, os índices constituem
um instrumento para a sociedade medir e
acompanhar os progressos ao longo do tempo.
Também são utilizados para identificar
disparidades em relação ao bem-estar das crianças
dentro de seus respectivos países. No México, de
acordo com o Índice de Direitos da Criança, houve
um avanço gradual na realização dos direitos das
crianças do país, em termos agregados. O índice
foi de 4,68 em 1998, 5,25 em 2000 e 5,71 em 2003,
e a maioria dos estados também apresentou
progressos. Entretanto, o índice também ilustra
amplas disparidades entre os estados, e indica que
aqueles que registram os níveis mais baixos de
respeito aos direitos também apresentam as
porcentagens mais altas de populações indígenas.
Do mesmo modo, no Equador, foram observados
baixos escores para províncias com as maiores
populações indígenas, onde a probabilidade de
que os direitos da criança não estivessem sendo
exercidos, como indica o índice, era nove vezes
mais alta nas províncias empobrecidas de Cotopaxi
e Chimborazo do que em Galápagos – a província
com o escore mais alto. Diferenças significativas
também foram observadas entre áreas urbanas e
rurais. De modo geral, o índice para primeira
infância apresentou progressos no Equador,
aumentando de 3,4 para 3,6 entre 2002 e 2003.

Ao reunir dados oficiais, analisar e divulgar essas
informações, os índices permitem que as famílias
e as comunidades avaliem se os direitos de suas
crianças estão sendo exercidos. O objetivo é
capacitar o público para acompanhar os
progressos do índice e defender políticas
públicas orientadas para a garantia universal
desses direitos.

Para melhorar a classificação do índice, os
governos devem agir de maneira rápida e decisiva,
em parceria com famílias e comunidades,
organizações da sociedade civil, meios de
comunicação e setor privado. A união desses
esforços é essencial para garantir a aplicação
sustentada de políticas públicas visando à redução
do número de mortes infantis causadas por
doenças evitáveis, a redução da desnutrição, e a
garantia de acesso à educação pré-escolar para
crianças. Já existem diversos sinais encorajadores
de que essas parcerias estão sendo formadas. Nos
estados de Michoacán e Zacatecas, no México, por
exemplo, o governo tomou a iniciativa de lançar
um ‘diálogo social para crianças’, visando a
construir um amplo consenso sobre objetivos
de realização dos direitos da criança (incluindo
melhorias no índice) e promover o apoio de todos
os setores da sociedade a ações concretas para
a realização desses objetivos.

Na província de Carchi, no Equador, após ações
empreendidas por um programa de assistência
local, o índice subiu de 2,8 para 3,9. A taxa de
mortalidade de menores de 5 anos diminuiu, e o
número de matrículas escolares na primeira série
da educação básica aumentou. O programa local
foi planejado para ser temporário, porém, graças
ao impacto positivo sobre a situação das crianças,
e à oportuna intervenção do Observatorio, o
governo decidiu conceder a esse tipo de iniciativa
um orçamento permanente.

Ver Referências na página 94.



72 S I T U A Ç Ã O  M U N D I A L D A I N F Â N C I A 2 0 0 6

normalmente é muito caro manter centros de
saúde permanentes. Os cuidados de saúde são
fornecidos por meio de uma combinação de
extensão de serviços e de serviços baseados na
comunidade. Uma vez que a rede de estradas é
precária, equipes móveis de saúde
normalmente viajam pelos rios ou por via
aérea, em um serviço de ‘médico voador’ que é
complementado por assistentes de saúde da
comunidade, treinados para o atendimento de
primeiros socorros, promoção de saúde,
prevenção de doenças, cuidados curativos e
desenvolvimento comunitário, com foco
especial na saúde do bebê e da criança. 
O governo fornece incentivos na forma de
certificados de reconhecimento, apoio logístico
e outras oportunidades de treinamento.21

Instalações de postos avançados e móveis são,
com freqüência, recursos importantes para
alcançar famílias pobres ou aquelas que vivem
em áreas remotas, muitas das quais
atualmente não têm acesso aos serviços
essenciais. A distância dos serviços é
freqüentemente citada como a razão pela qual
as mulheres realizam seus partos em casa, não
registram seus filhos, não os levam ao médico
e não lhes aplicam vacinas. Esforços de longo
alcance e campanhas realizadas de porta em
porta constituem estratégias eficazes utilizadas
para a imunização, e que podem ser ampliadas
para outras áreas. Na Sérvia, por exemplo,
o UNICEF trabalhou com o Ministério de

Saúde e com o Instituto de Saúde Pública para
enviar equipes móveis a diferentes partes do
país, para identificar crianças não-registradas,
fazer seu registro, e imunizá-las contra as
principais doenças, inclusive tuberculose,
difteria, tétano, coqueluche, sarampo e pólio.22

Sociedade civil

O envolvimento da sociedade civil

contribuirá para ampliar o escopo

das intervenções

A expressão ‘organizações da sociedade civil’
refere-se a um amplo grupo de instituições e
atores, incluindo, entre outros, organizações
baseadas na comunidade, organizações não-
governamentais, grupos de pesquisa,
movimentos sociais, organizações religiosas,
movimentos pelos direitos da mulher,
movimentos de comunidades rurais ou
indígenas e organizações voluntárias.23

A Organização das Nações Unidas reconheceu
a importância do envolvimento da sociedade
civil na governança e no desenvolvimento, e a
incluiu em seu processo de reforma. O
Secretário-Geral salientou essa importância em
seu relatório apresentado à Assembléia Geral
em 2002, e, no ano seguinte, reuniu um grupo
de especialistas para produzir um conjunto de
recomendações técnicas para o aprimoramento
das relações entre a ONU e a sociedade civil,
assim como com o setor privado e os
parlamentos. Desde então, o envolvimento da
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sociedade civil ocupa papel de destaque na
agenda na ONU.

Organizações não-governamentais (ONGs)
desempenham um papel fundamental,
trazendo questões para a atenção dos
governos e da comunidade global, e
elaborando programas e projetos de larga
escala. Por exemplo, a Plan International foi
responsável por uma campanha global que
incitou os governos a garantir o registro de
todas as crianças no momento do nascimento.
O trabalho envolveu parceiros locais em mais
de 40 países em todas as partes do mundo,
buscando aumentar as taxas de registro de
crianças, com alguns sucessos marcantes. No
Camboja, por exemplo, o Projeto de Registro
Móvel da Plan International, em parceria com
o governo e com voluntários da ONU,
registrou recentemente 1,5 milhão de pessoas
em dois meses. A meta é registrar toda a
população de cerca de 13 milhões de pessoas
ao longo do próximo ano. Na Índia, só no
Estado de Orissa, a Plan International
registrou 3,2 milhões de crianças.

Organizações da sociedade civil locais

podem desempenhar muitas tarefas

na assistência a crianças excluídas

e invisíveis 

Freqüentemente, organizações da sociedade
civil compostas por membros da comunidade
local estão em melhor posição dentro de suas
comunidades para criar estratégias de
desenvolvimento adequadas para as crianças
mais difíceis de alcançar. Podem contribuir
para a inclusão dessas crianças por meio de
diversas ações, como, por exemplo, análise da
situação e advocacia pública, formulação de
políticas e aumento da oferta de serviços,
acompanhamento e avaliação, e captação de
recursos. Além dessas atividades, as
organizações da sociedade civil desempenham
um papel fundamental para despertar a
consciência das comunidades, desafiando
tabus sociais, promovendo discussões amplas
sobre questões importantes, e, por fim,
mudando o comportamento público.

Associações profissionais são uma das áreas 
de atuação em que organizações da sociedade
civil vêm promovendo ativamente questões
relacionadas aos direitos da criança. A
Companhia Benevolente Mutawinat – uma
ONG de advogadas em Cartum – ofereceu,
durante anos, serviços gratuitos na área
jurídica para mulheres e crianças, em sua
maioria pessoas deslocadas internamente e
vivendo em condições de pobreza extrema.

Ajudou a chamar atenção para as necessidades
das mulheres prisioneiras – freqüentemente
junto com seus filhos –, e trabalhou para
esclarecer a juízes e à polícia as implicações da
Convenção sobre os Direitos da Criança.24

Em uma iniciativa semelhante, na área rural
do Nepal, comitês paralegais formados na
comunidade, e constituídos basicamente por
mulheres, fazem o acompanhamento das
violências impetradas contra mulheres e
crianças, por meio da facilitação dos relatos
sobre qualquer tipo de incidente.25

A participação de organizações e líderes

religiosos é vital para o enfrentamento de

questões sensíveis com relação à criança

Na maioria dos países em desenvolvimento, 
a religião desempenha um papel central na vida
social e cultural, e os líderes religiosos e as
organizações baseadas na fé são profundamente
respeitadas e ouvidas. Têm uma posição
importante para despertar consciências e
influenciar comportamentos. Em todas as
partes do mundo, organizações e líderes
religiosos vêm trabalhando no combate à
disseminação do HIV/Aids, na eliminação da
pobreza, e para pôr fim a práticas tradicionais

400
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Figura 4.3: Principais atividades para crianças órfãs e

vulneráveis, promovidas por organizações

baseadas na fé, nos países da África

Meridional e Oriental*

* Malaui, Moçambique, Namíbia, Quênia, Suazilândia e Uganda. 

Fonte: Conferência Mundial de Religiões para a Paz e Fundo das Nações Unidas para a
Infância, Study of the response by faith-based organizations to orphans and vulnerable
children, janeiro de 2004.
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que são prejudiciais, como mutilação e corte
genital feminino. Também advogam pelos
direitos da criança, como o direito à educação
para todas elas.26

Esse trabalho é realizado por meio de
manifestações na comunidade sobre essas
questões sensíveis e que envolvem tabus. Em
diferentes regiões, conselhos inter-religiosos
constituem fóruns para a discussão e a criação
de estruturas de ação. Nos locais onde líderes
religiosos atuaram no combate à disseminação
do HIV/Aids, especialmente em parceria com
governos nacionais e ONGs, registraram-se
sucessos significativos na prevenção do HIV 
e no alívio do sofrimento causado pela Aids.27

Ao longo dos últimos 21 anos, a Pastoral da
Criança trabalhou para reduzir o número de
mortes infantis e a fome nas comunidades
mais pobres do Brasil e em outros 14 países
na América Latina e na África, contando com
uma imensa rede de cerca de 240 mil
voluntários. Com o apoio da Igreja Católica,
do UNICEF e de outras organizações, a
iniciativa recebeu do rei da Espanha, em
janeiro de 2005, o primeiro Prêmio Direitos
Humanos, em reconhecimento pelos esforços
inovadores em favor dos direitos da criança.28

Projetos semelhantes são realizados em outras
partes do mundo. Na Tailândia, por exemplo,
o projeto Sangha Metta treinou mais de três
mil monges budistas, freiras e noviças para
trabalhar com suas comunidades na prevenção
de infecção pelo HIV, oferecendo apoio às
famílias e evitando preconceitos e
discriminação. Esses esforços produziram
impacto marcante, desafiando o estigma
associado ao HIV/Aids, e resultando na
integração de mulheres e crianças HIV positivo
a grupos e escolas que anteriormente as
excluíam, assim como na restituição de
crianças aos cuidados de mães que vivem
com HIV/Aids.29

Organizações da sociedade civil podem
contribuir para identificar e direcionar ações
para áreas e comunidades prioritárias,
formulando estratégias de implementação
eficazes, estabelecendo prioridades
orçamentárias em nível nacional e local, 
e envolvendo mulheres e crianças na formulação
e na implementação dessas estratégias. Uma
vez que dispõem de informações em primeira
mão sobre as necessidades e as contingências
no nível local, dão uma contribuição
inestimável para o debate sobre políticas.
Crianças excluídas e suas famílias
freqüentemente dependem de organizações

locais para que suas preocupações sejam
conhecidas nos círculos de formuladores de
políticas. Um modelo de envolvimento da
sociedade civil na formulação de políticas é
oferecido pelo Fundo Global de Combate à
Aids, à Tuberculose e à Malária. O Fundo
recorre a parceiros no nível do país, inclusive
organizações da sociedade civil, para submeter
propostas de subvenções com base em
necessidades prioritárias. Uma vez aprovadas
as subvenções, essas parcerias supervisionam 
a implementação do programa.30

O estímulo à participação da criança

também contribuirá para aumentar

sua competência

Crianças não são recebedores passivos de
nossa caridade ou de nossa proteção, mas sim
cidadãos ativos, que têm direitos, e que devem
ser capazes de participar em suas comunidades
e sociedades. No entanto, sem ter voz ou
representação política, as crianças são
facilmente excluídas das discussões sobre
políticas públicas. Os formuladores de
políticas devem garantir que as opiniões de
todas as crianças – especialmente das crianças
excluídas e invisíveis – sejam ouvidas e
consideradas. A medida mais completa de
nosso sucesso na inclusão das crianças
marginalizadas será sua participação, sua nova
visibilidade. A participação das crianças deve
ser desenvolvida e apoiada, juntamente com 
o aumento de suas competências.

O Movimento Global pela Criança existe
para garantir os direitos da criança e para
estimular sua participação – dois objetivos
inseparáveis. Lançado durante os
preparativos para a Sessão Especial sobre
a Criança, da Assembléia Geral da ONU,
em 2002, seus participantes incluíram de
organizações internacionais a grupos locais
de crianças. Em 2005, imediatamente antes
do Encontro de Cúpula do G-8,
representantes do Movimento Global
publicaram um relatório para lembrar
aos líderes das nações mais poderosas do
mundo de seu compromisso com relação
à erradicação da pobreza infantil.
Salientaram que se trata de um objetivo
prático e viável, uma necessidade
econômica e um imperativo moral.

Além disso, com o apoio do Movimento
Global, milhares de crianças de 13 países
africanos – de trabalhadores domésticos 
a engraxates – publicaram, em 2005,
os primeiros resultados de uma pesquisa global
feita por crianças com relação aos progressos
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realizados em todas as partes do mundo na
busca pelo cumprimento dos direitos da
criança. O relatório afirma que, embora algum
progresso tenha sido realizado em algumas
áreas – na educação e na participação das
crianças –, a pobreza ainda é endêmica.
Recomenda também que as crianças em todas
as partes do mundo trabalhem em conjunto
para garantir que os governos assumam a
responsabilidade pelas promessas feitas.31

Organizações da sociedade civil que reúnem
jovens vêm contribuindo cada vez mais com 
o debate sobre políticas, por meio de fóruns 
e parlamentos de jovens. O Fórum da Juventude
Etíope, por exemplo, realizou sete sessões
sobre diversas questões, incluindo crianças de
rua, redução da pobreza e juventude,
HIV/Aids, e, mais recentemente, educação de
meninas. Em 2004, o Fórum foi envolvido em
um levantamento feito criança-a-criança, que
identificou as crianças que estavam fora da
escola e defendeu seu retorno à educação.

Levantamentos criança-a-criança realizados
em muitos países mostraram que as crianças
podem ser atores eficazes no processo de
desenvolvimento no nível local – e,
especificamente, na busca das crianças
excluídas e invisíveis. Na Índia, por exemplo,
o projeto pediu que as crianças desenhassem
um mapa de seu vilarejo ou de seu bairro,

identificando as casas onde moravam crianças
que não freqüentavam a escola, incluindo o
número de meninas e de meninos.32 O mapa
forneceu informações fundamentais para os
planejadores locais, e promoveu a consciência
da comunidade com relação às desvantagens
locais e à importância da educação.
As crianças foram colocadas no centro
do processo, ampliando seu sentido de
competência e contribuindo para sua educação.

Os meios de comunicação

Os meios de comunicação desempenham

um papel singular e vital na

conscientização e no acompanhamento

dos progressos no cumprimento dos

compromissos assumidos com relação

à criança

Profissionais da área de comunicação –
jornalistas, escritores, radialistas e
programadores – são os olhos, os ouvidos e as
vozes da sociedade, e exercem grande
influência na maneira como as crianças são
vistas e retratadas. Podem contribuir também
colocando os direitos da criança, com
regularidade, nos noticiários e na agenda de
comunicação, e chamando atenção do público
em geral e dos formadores de opinião para as
violações desses direitos, utilizando seu
trabalho para cobrar responsabilidade dos
governos. Na posição de ‘cães de guarda’ do
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Reportagens sobre crianças e jovens
têm seus desafios especiais. Em
algumas situações, a reportagem pode
expor a criança entrevistada, assim
como outras crianças, ao risco de
punições ou estigmatizações. 

O UNICEF desenvolveu princípios para
ajudar jornalistas em suas reportagens
sobre questões que afetam a criança.
Esses princípios são apresentados como
diretrizes, e o UNICEF acredita que
ajudarão os meios de comunicação a
cobrir questões relativas à criança de
forma adequada e sensível em relação à
idade, respeitando seus direitos, segundo
a Convenção sobre os Direitos da
Criança. O objetivo das diretrizes é apoiar
as melhores intenções de repórteres
éticos: servir ao interesse público sem
comprometer os direitos da criança.

Princípios

1. A dignidade e os direitos de todas as
crianças devem ser respeitados em
qualquer circunstância.

2. Ao entrevistar e fazer uma reportagem
sobre crianças, deve-se dar atenção
especial ao direito de cada criança à
privacidade e à confidencialidade, ao
direito de ter suas opiniões levadas em
consideração, de participar de decisões
que afetem sua vida, e de ser protegida
para que não seja prejudicada ou sofra
punições possíveis ou reais.

3. Os melhores interesses de cada criança
devem ser protegidos acima de
qualquer outra consideração – acima
inclusive da defesa de questões
relativas a ela e da promoção de
seus direitos.

4. Ao tentar determinar os melhores
interesses de uma criança, o direito de
ter seus pontos de vista levados em
consideração deve receber a devida
importância, de acordo com sua idade
e sua maturidade.

5. As pessoas que vivem mais próximo à
criança, e que têm melhores condições
para avaliar a situação vivida por ela,
devem ser consultadas sobre as
implicações políticas, sociais e culturais
de qualquer reportagem.

6. Não publicar uma história ou uma
imagem que possa colocar em risco 

a criança, seus irmãos ou seus pares,
mesmo quando suas identidades são
trocadas, ocultas ou não são utilizadas.

Diretrizes para entrevistar

crianças

1. Não prejudicar nenhuma criança;
evitar perguntas, atitudes ou
comentários que envolvam
julgamento, que sejam insensíveis 
a valores culturais, que coloquem 
a criança em perigo ou a exponham
a humilhações, ou que revivam dor 
e tristeza causadas por eventos
traumáticos vividos pela criança.

2. Para entrevistas, não discriminar a
escolha de crianças quanto a sexo,
raça, idade, religião, status, nível
educacional ou capacidades físicas.

3. Não encenar – não solicitar que a
criança conte uma história ou participe
de uma ação que não faz parte de sua
própria história.

4. Garantir que a criança, ou seu
responsável, saiba que está
conversando com um repórter. Explicar
os objetivos da entrevista e como
pretende utilizá-la.

5. Obter a permissão da criança e de seu
responsável para todas as entrevistas,
gravações em vídeo, e, quando
possível, fotografias documentais.
Sempre que possível e adequado, essa
permissão deve ser dada por escrito. A
permissão deve ser obtida em
circunstâncias que garantam que a
criança e o responsável não estão
sendo coagidos de nenhuma forma, e
que compreendem que fazem parte de
uma história que pode ser divulgada
em nível local e global. Geralmente,
essa garantia é válida apenas quando a
permissão é obtida no idioma da
criança, e quando a decisão é feita com
a consulta a um adulto em quem a
criança confia.

6. Prestar atenção ao local em que a
criança é entrevistada e à forma da
entrevista. Limitar o número de
entrevistadores e de fotógrafos.
Certificar-se de que a criança esteja
confortável e que consiga contar sua
história sem pressão externa, inclusive
por parte do entrevistador. Em

entrevistas para filmes, vídeos ou rádio,
considerar as implicações que a opção
de fundo visual ou auditivo têm para a
criança, sua vida e sua história. Garantir
que a criança não seja colocada em
perigo, e que não seja afetada de modo
adverso pela exposição de sua casa, de
sua comunidade ou do local onde
se encontra.

Diretrizes para reportagens

sobre crianças

1. Não aumentar o estigma que pesa
sobre qualquer criança; evitar
categorizações ou descrições que
exponham a criança a represálias –
inclusive danos físicos ou psicológicos
adicionais – ou a abusos, discriminação
ou rejeição ao longo da vida por parte
de comunidades locais.

2. Sempre colocar a história ou
as imagens da criança em um
contexto preciso.

3. Sempre mudar o nome e ocultar a
identidade visual de qualquer criança
identificada como:

• Vítima de abuso ou exploração 
sexual.

• Agente causador de abuso físico
ou sexual.

• HIV positivo, ou que viva com Aids,
a não ser quando a criança,
um dos pais ou um responsável
dê seu consentimento estando
plenamente informado.

• Acusada ou condenada por um crime.

4. Em determinadas circunstâncias de
risco, ou no caso de risco potencial de
prejuízos ou punição, mudar o nome e
ocultar a identidade visual de qualquer
criança identificada como:

• Ex ou atual combatente.

• Pessoa pedindo asilo, refugiada ou
deslocada internamente.

5. Em determinados casos, a utilização 
da identidade de uma criança – 
seu nome e/ou imagem reconhecível –
pode atender aos seus melhores
interesses. Entretanto, sempre que sua
identidade for utilizada, a criança
deverá ser protegida para não ser
prejudicada, e deve receber apoio
contra estigmatização ou represálias.

Princípios e diretrizes do UNICEF para reportagens éticas sobre crianças
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público, os meios de comunicação
desempenham um papel singular para garantir
que os direitos da criança sejam respeitados,
e para que os infratores sejam levados à justiça.
A análise dos meios de comunicação pode
fornecer um acompanhamento público e
independente dos progressos de um governo
com relação ao cumprimento de seus
compromissos em favor da criança. Por meio
de seu trabalho, os profissionais da
comunicação podem orientar a opinião
pública e influenciar comportamentos. Podem
estimular governos, organizações da sociedade
civil e indivíduos a implementar mudanças que
melhorarão a qualidade de vida das pessoas.

O relato de questões que envolvem

a criança deve ser feito com sensibilidade

e compreensão

Freqüentemente, as condições de vida de
crianças excluídas e invisíveis podem produzir
notícias constrangedoras – de crianças de rua
a crianças-soldado –, e existe enorme potencial
para que os meios de comunicação criem um
ambiente social que demande a inclusão dessas
crianças. No entanto, ao retratá-las, nem
todos os profissionais da comunicação têm 
o cuidado de fazê-lo com o respeito e a
compreensão que essas crianças merecem. Por
vezes, os meios de comunicação contribuem
para a exploração de crianças – por exemplo,
criando estereótipos que as qualificam como
vítimas impotentes de abuso, conflito, crime 
e pobreza, como criminosas ou como
encantadoras inocentes. Combinadas com 
o sensacionalismo, essas representações
limitadas podem levar à exploração de
crianças que sofrem violações de seus direitos
– por exemplo, fornecendo detalhes que as
identificam, ou ignorando suas capacidades 
e seus pontos fortes. Para garantir que os
direitos da criança sejam promovidos e
respeitados, devem ser obedecidos princípios
básicos como aqueles que fundamentam a
Convenção sobre os Direitos da Criança, ou
referências como os Princípios para Relatos
Éticos sobre a Criança, produzido pelo
UNICEF.33 Em todos os casos, a preocupação
básica deve ser o atendimento do melhor
interesse da criança.

Um bom exemplo de uma abordagem holística
à melhoria da qualidade de relatos sobre
crianças e jovens é a Agência de Notícias dos
Direitos da Infância (Andi),34 no Brasil. Os
jornalistas da Andi acompanham os meios de
comunicação e publicam tabelas de
classificação para mostrar quais editores
retratam a criança da forma mais negativa.

Alguns exemplos desses casos especiais
ocorrem sempre que a criança:

• Inicia o contato com o repórter, querendo
exercitar seu direito à liberdade de
expressão e seu direito a ter suas opiniões
levadas em consideração.

• É participante em um programa de ativismo
ou de mobilização social sustentado, 
e deseja ser identificada como tal.

• Engaja-se em um programa psicossocial, 
e informa seu nome e sua identidade como
parte de seu desenvolvimento saudável.

6. Confirmar a precisão daquilo que a criança
tem a dizer, ou com outra criança ou com um
adulto, de preferência com os dois.

7. Quando em dúvida quanto ao risco a que
uma criança pode estar exposta, fazer a
reportagem sobre a situação geral da
criança, e não sobre uma criança
individualmente, independentemente do
interesse imediato da história.

Ver Referências na página 94.
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Essas tabelas vêm contribuindo para mudar
gradativamente o tom da cobertura, e os
editores esforçam-se para ocupar uma posição
melhor na classificação. Além desse
acompanhamento, a Andi oferece diretrizes
para noticiários e treinamento para
jornalistas, e aumenta a visibilidade de
projetos sociais em benefício da criança.
Jornalistas Amigos da Criança são
incentivados à elaboração de coberturas
sensíveis, melhorando o acesso dos premiados
às crianças. O modelo agora está sendo
reproduzidos em outros oito países na
América Latina.35

Uma maneira de melhorar a apresentação 
da criança nos meios de comunicação e de
capacitá-la a contar suas próprias histórias 
é o estímulo à sua participação direta como
programadora e apresentadora. Na Albânia,
relatos feitos por adolescentes sobre as
condições em um orfanato levaram a mudanças
na administração da instituição.36 Esse fato
ilustra de que maneira os próprios meios de
comunicação, quando utilizados
criteriosamente, podem ser um poderoso
instrumento para ajudar a criança a se proteger.

A questão das imagens que os meios de
comunicação fazem da criança demanda um
debate construtivo e que gere contribuições.
As empresas de comunicação devem indicar
como correspondentes para questões da
criança profissionais com a responsabilidade
de cobrir todos os aspectos da vida da
criança. Os profissionais e as organizações
que atuam na área da comunicação devem
educar-se com relação aos métodos de
produzir reportagens responsáveis sobre 
a criança e sobre seus direitos.

Parcerias com os meios de comunicação

podem aumentar a eficácia das campanhas

Os meios de comunicação também podem
ser utilizados como veículo para educar o
público com relação a questões específicas,
divulgando informações diretamente a cada
indivíduo. Na maioria das sociedades, 
a televisão e o rádio são utilizados para
disseminar informações e educar audiências.
Parcerias com os meios de comunicação
para a educação aumentam a eficácia dessas
iniciativas. A Iniciativa Global dos Meios
de Comunicação para a Aids – uma
iniciativa da ONU, do Unaids e da

Na Índia, aproximadamente 14% das
crianças entre 5 e 14 anos de idade estão
envolvidas em atividades de trabalho
infantil, incluindo produção de bens,
freqüentemente de baixo custo, para
exportação direta por grandes empresas
multinacionais. A maioria dessas
crianças trabalha no setor informal
da economia, muito além do alcance
de fiscalização institucional, e
freqüentemente em casas de família,
realizando trabalho subcontratado.

Quais são as implicações para as
empresas e seus trabalhadores infantis
empregados indiretamente? Desde o
início da década de 90, empresas
multinacionais começaram a incluir
políticas contra o trabalho infantil em
seus códigos de conduta corporativos.
O Grupo Ikea – multinacional que
projeta, fabrica e vende mobiliário
residencial – fornece um exemplo de
como o setor privado pode realizar
negócios nos países em
desenvolvimento de modo socialmente
responsável, utilizando como estrutura a
Convenção sobre os Direitos da Criança.

Para garantir que nenhuma criança seja
empregada em qualquer nível da cadeia
de fornecimento, a Ikea criou
especificamente o ‘Modo Ikea de evitar 
o Trabalho Infantil’, um código de
conduta que se aplica a todos os seus
fornecedores. O código exige que todos
os fornecedores reconheçam a
Convenção sobre os Direitos da Criança.
Além disso, para garantir que todos
sigam o código, os empregadores da Ikea
fazem visitas regulares aos fornecedores
para verificar se não há crianças
trabalhando no recinto, e auditores
independentes realizam inspeções não-
programadas, no mínimo uma vez por
ano. Como resultado, fornecedores locais
que querem atrair negócios devem
comprometer-se com os códigos
corporativos, que são baseados em leis
locais e nacionais relativas à criança e à
idade mínima de emprego.

O UNICEF e a Ikea uniram forças para
implementar esse código de conduta no
estado de Uttar Pradesh, na Índia.
Em 2000, o UNICEF desenvolveu a Fase 1
da Iniciativa Bal Adhikar-Ikea, cobrindo
200 comunidades em que atualmente 

a Ikea produz tapetes. Uttar Pradesh
responde por cerca de 15% das crianças
trabalhadoras do país. Essas crianças
estão empregadas em maior número no
setor informal, trabalhando em casas. A
indústria de tapetes de Uttar Pradesh
contribui com aproximadamente 85% das
exportações de tapetes da Índia, e é
altamente descentralizada, com famílias
marginalizadas das áreas rurais
constituindo grande parte da mão-de-
obra de tecelagem.

O projeto foi ampliado para
500 comunidades, e fundamenta-se na
convicção de que o trabalho infantil não
pode ser eliminado simplesmente por
meio da retirada da criança da situação
de trabalho, ou com o fim dos contratos
de fornecimento de uma multinacional,
uma vez que a criança simplesmente
passaria a trabalhar para outro
empregador. Em vez disso, o problema 
é enfrentado combatendo-se as causas
básicas do trabalho infantil – como
dívidas nas comunidades marginalizadas,
desemprego entre adultos, pobreza e o
direito da criança à educação primária
de qualidade.

Trabalho infantil e responsabilidade social corporativa: o projeto

UNICEF-Ikea para combater o trabalho infantil
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Fundação Família Kaiser – procura engajar
as empresas de comunicação no combate ao
HIV/Aids, por meio da incorporação de
mensagens sobre a pandemia em
transmissões curtas e longas.37 Mais de
20 dos principais executivos da área da
comunicação em todas as partes do mundo
aderiram à iniciativa, e comprometeram
suas empresas com a ampliação dos
conhecimentos e da compreensão do
público com relação ao HIV/Aids.

Os recursos da Internet vêm sendo
utilizados por agências nacionais e
internacionais, por ONGs e por outras
organizações para salientar a situação de
grupos de crianças excluídas e invisíveis, 
e para promover parcerias e ações visando 
ao cumprimento de seus direitos. Um desses
recursos é o Aids Media Center (Centro de
Mídia sobre a Aids), um centro de recursos
baseado na web para profissionais da
comunicação, que inclui materiais
embargados, informações sobre contatos,
documentos de base e materiais para
multimeios, visando a facilitar um diálogo
entre profissionais.

O Best Practice Media Resource Centre and
Database (Centro e Banco de Dados de
Recursos de Mídia sobre Melhores Práticas),
que está sendo estabelecido pelo World
Service Trust da British Broadcasting
Corporation (BBC), fornece materiais e
treinamento de comunicação sobre
HIV/Aids. A BBC também é uma das poucas
empresas de comunicação que mantêm em
seu site uma seção exclusiva e atualizada
regularmente sobre os direitos e as questões
relativas à criança.

O setor privado

Organizações do setor privado – inclusive
organizações comerciais, câmaras de comércio
e outros membros da comunidade empresarial
– também têm papéis importantes a
desempenhar para a inclusão das crianças.
Atuam como parceiras na construção de um
ambiente protetor para as crianças, garantindo
também que suas ações jamais lhes causem
danos ou permitam que fiquem sujeitas à
exploração. Uma das maneiras mais eficazes
para que organizações do setor privado
cumpram esse compromisso é por meio da

Para isso, a Ikea e o UNICEF utilizam
duas linhas de ação estratégicas, que
alcançam simultaneamente crianças
trabalhadoras e suas famílias. 
As mulheres da comunidade,
principalmente as mães, foram
incumbidas da criação de grupos de
auto-ajuda para mulheres. Nas
comunidades da Fase 1, 430 desses
grupos, compreendendo
5.600 mulheres, economizaram cerca de
US$ 3.700 por mês, o que permitiu que
as mulheres escapassem de taxas juros
extorsivas praticadas por agiotas locais.
Dispondo de seus próprios recursos, 
as famílias não são mais forçadas 
a procurar ajuda de agiotas
inescrupulosos quando precisam de
dinheiro para medicamentos, educação
de seus filhos e casamento, ou quando
desejam iniciar seu próprio negócio.
Quando as famílias se livram de dívidas,
ficam menos propensas a mandar suas
crianças para o trabalho.

As necessidades educacionais das
crianças também são solucionadas por
meio de campanhas de matrículas

escolares e de centros de aprendizagem
alternativos. Graças a essas campanhas
anuais, aproximadamente 75 mil
crianças, entre 6 e 12 anos de idade, que
não freqüentavam a escola, foram
identificadas em uma pesquisa familiar 
e levadas para o sistema escolar formal.

Centros de aprendizagem alternativos
são uma estratégia específica, com prazo
determinado, para alcançar crianças
excluídas, concentrando-se em crianças
entre 8 e 13 anos de idade. Com o
objetivo de realmente integrar essas
crianças ao sistema educacional formal,
103 centros de aprendizagem alternativos
foram abertos nas comunidades da Fase 1.
Desde seu início, cerca de 6.300 crianças
foram beneficiadas por esses centros,
4.980 das quais concluíram sua educação
no sistema educacional formal em junho
de 2005. Esforços estão sendo realizados
para estabelecer centros de aprendizagem
alternativos em outras 300 comunidades.
Em meados de 2002, a Ikea – que já
estava apoiando a Iniciativa Bal Adhikar-
Ikea contra o Trabalho Infantil em dois
quarteirões do distrito de Jaunpur, na

parte leste de Uttar Pradesh – assumiu 
o desafio de alcançar e proteger todos
os bebês e todas as gestantes nos 
21 quarteirões nesse distrito. Sua meta
era alcançar no mínimo 80% de
cobertura de imunização no distrito
até 2007, e torná-la sustentável após 
a retirada da ajuda externa.

A Iniciativa da Ikea para Agregar a Rotina
de Imunização alcançou cobertura de
imunização para um total aceitável da
população de 52.558 bebês e 56.407
gestantes, em sete quarteirões,
compreendendo 1.126 comunidades, no
distrito de Jaunpur. Com o governo
estadual apoiando a Iniciativa Rotina de
Imunização, espera-se que os 14
quarteirões restantes sejam cobertos em
fases ao longo do ciclo de quatro anos
do projeto.

Ver Referências na página 94.
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Os cineastas estão em uma posição
singular para chamar a atenção do
público para a situação das crianças
excluídas e invisíveis, e a necessidade
de falar por essas crianças, que não têm
voz ativa, foi recentemente reconhecida
por alguns dos diretores mais famosos
do mundo. Colaboraram com o UNICEF,
com o Programa Mundial de
Alimentação e com o governo italiano
para a produção de sete filmes de curta
metragem, apresentados como Crianças
Invisíveis (All Invisible Children),
durante o 62º Festival Bienal de Cinema
de Veneza. O projeto tem por objetivo
aumentar a conscientização sobre a
necessidade de um compromisso global
para ajudar a proteger os direitos de
todas as crianças em todas as partes do
mundo.

Os oito diretores envolvidos com
Crianças Invisíveis retratam a vida de
crianças em diferentes regiões do
mundo. Mehdi Charef apresenta as
condições em Burquina Fasso; Emir
Kusturica, na Sérvia e Montenegro;
Spike Lee, nos Estados Unidos; Kátia
Lund, no Brasil; Jordan Scott e Ridley
Scott, no Reino Unido; Stefano
Veneruso, na Itália; e John Woo, na
China. Cada episódio focaliza crianças
que se tornaram invisíveis devido a
pobreza, violência, conflitos armados,
marginalização ou HIV/Aids.

O mundo das crianças de rua é a
ambientação em três desses filmes. No
curta de Lund, dois irmãos lutam juntos
pela sobrevivência, catando papelão e
sucata de metal nas ruas de São Paulo,
enquanto os filmes de Veneruso e
Kusturica mostram crianças roubando
desesperadamente para sobreviver em
Nápoles e nas áreas rurais da Sérvia,
respectivamente. Lee retrata a trágica
história de um adolescente HIV positivo
do Brooklyn, enfrentando angústia e
estigmatização por parte de seus pares.
Na contribuição de Jordan e Ridley
Scott, um fotógrafo de guerra recolhe-
se nas reminiscências de sua infância
para livrar-se de terríveis memórias de
sua vida adulta. O episódio de Charef
introduz a vida de crianças-soldado, que
manipulam metralhadoras com
destreza, mas que estão famintas de
amor e de educação. O conjunto
termina com o curta de Woo, que

examina as vidas contrastantes de uma
menina rica e de uma menina pobre
que crescem na China.

As personagens em Crianças Invisíveis
representam milhões de seus pares
silenciosos fora de cena: dezenas de
milhões de crianças de rua, centenas de
milhares de crianças envolvidas em
conflitos, mais de dois milhões de
crianças menores de 15 anos de idade
vivendo com HIV/Aids, e muitos milhões
de crianças excluídas e invisíveis devido
a esses e a outros fatores. “No mundo
todo, as crianças estão sofrendo abusos
e estão sendo esquecidas, e espero que
o filme traga o reconhecimento de sua
situação”, afirma Spike Lee.

A diretora Hanna Polak compartilha da
esperança de Lee de aumentar a
conscientização sobre crianças
esquecidas. Seu documentário The
Children of Leningradsky, indicado ao
Oscar, explora o mundo de crianças
sem teto em Moscou, onde se estima
que entre 25 mil e 30 mil crianças vivam
nas ruas. Essas crianças estão
vulneráveis a álcool e drogas, abuso
sexual e físico, infecção por HIV,
violência e exploração. Polak acredita
que retratar suas histórias é uma forma
eficaz de ajudá-las.

“Como pessoa, é tudo o que posso
fazer por essas crianças”, afirma. “Ao
expor seus problemas por meio de
filmes e fazê-las contar suas histórias,
espero influenciar outras pessoas para
que também ajudem. De fato, fazer um
filme sobre este tema é uma forma
muito prática de ajudar... Às vezes, as
pessoas me perguntam como posso
filmar os aspectos mais desagradáveis
da vida dessas crianças. O fato é que
esses aspectos formam grande parte de
suas realidades. Sem conhecer essa
realidade, como alguém pode realmente
se conscientizar de sua tragédia
contínua e mobilizar-se para ajudá-las?”

Apesar dos desafios para alcançar
crianças sem teto em Moscou, fazer o
filme foi muito compensador para
Polak, e resultou em amizades
duradouras. Seu investimento é de
longo prazo: ela criou uma fundação –
Active Child Aid –, que utiliza recursos
conseguidos pelo documentário e por
outros meios para ajudar centenas de

crianças que vivem nas ruas.

Para Polak, a maior recompensa foi
mostrar às crianças de seu filme que é
possível ter uma vida diferente: “É
maravilhoso ver as crianças perceberem
que elas têm alternativas, que não estão
condenadas a viver nas ruas.”

Cineastas projetam luz sobre a vida de crianças excluídas e invisíveis
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responsabilidade social corporativa,
estabelecendo e mantendo códigos de conduta,
conscientizando e treinando suas equipes. 

As empresas devem garantir que

suas atividades jamais contribuam

para a exclusão ou para a invisibilidade

da criança

Recentemente, muitas empresas aceitaram
alguma forma de responsabilidade social
corporativa: admitiram que são responsáveis
perante todas as pessoas interessadas com
relação a todas as suas operações e atividades,
com o objetivo de alcançar desenvolvimento
sustentável, não só na dimensão econômica,
mas também nas dimensões social e ambiental.
A publicação de relatórios de responsabilidade
social corporativa trouxe à luz a utilização do
trabalho infantil e mobilizou os consumidores
a exigir o fim da violação dos direitos. É
preciso que a pressão continue a ser exercida,
para garantir que o trabalho infantil que
envolve riscos seja eliminado, que sejam
implementadas práticas de trabalho justas, 
e que as empresas não recorram aos serviços
de terceiros para fugir de suas responsabilidades
com relação às pessoas que geram seus lucros.

Um avanço notável para a proteção das
crianças em todas as partes do mundo foi
conseguido em abril de 2004, com o
lançamento do Código de Conduta para a
Proteção da Criança contra a Exploração
Sexual em Viagens e Turismo. O Código de
Conduta é o resultado da colaboração entre
End Child Prostitution, Child Pornography
and Trafficking of Children for Sexual
Purposes (Ecpat) (Eliminação da Prostituição
Infantil, da Pornografia Infantil e do Tráfico
de Crianças com Objetivos Sexuais) e grupos
do setor privado que atuam na indústria do
turismo.38 O Ecpat é uma aliança de
organizações que trabalham para eliminar a
exploração sexual comercial de crianças, com
Status Consultivo Especial no Conselho Social
e Econômico da Organização das Nações
Unidas. Por meio do Código, as indústrias
hoteleira e de viagens comprometem-se a
estabelecer políticas corporativas éticas
contra a exploração sexual comercial de
crianças, treinando pessoal em países onde as
crianças são exploradas sexualmente, e
fornecendo aos viajantes informações sobre a
exploração sexual de crianças.39

Nas Filipinas, a organização não-
governamental Coalizão contra o Tráfico de
Mulheres na região da Ásia e do Pacífico
utiliza diversas ferramentas educacionais para

mudar as atitudes e as práticas sexuais de
meninos e homens que resultam na exploração
sexual de mulheres e crianças em comunidades
conhecidas pelos altos índices de prostituição.

O caminho à frente

Para tirar da sombra as crianças invisíveis e
criar sociedades inclusivas, é preciso que todos
os membros da comunidade global – em toda
a miríade de papéis que desempenham –
trabalhem para garantir que nenhuma criança
seja esquecida. Agências internacionais,
doadores, governos, sociedade civil, meios de
comunicação e o setor privado devem assumir
a responsabilidade pela inclusão e pela
proteção da criança. Os princípios da
Convenção e as recomendações do Comitê
pelos Direitos da Criança devem ser integrados
às estratégias de desenvolvimento de maneira
mais consistente.

Os governos devem garantir que suas leis
promovam os direitos da criança, e que sejam
feitas alocações de recursos suficientes para
garantir a qualidade de vida da próxima
geração de cidadãos, especialmente daqueles
que foram excluídos dos benefícios e serviços
sociais. Organizações da sociedade civil podem
constituir o fórum para que sejam ouvidas as
vozes das pessoas diretamente afetadas. 
O setor privado deu passos importantes 
em direção a uma maior responsabilidade
social corporativa com relação à criança,
embora seja necessário manter trabalho
e vigilância contínuos. Os meios de
comunicação têm um papel importante
na tarefa de lançar luz sobre as crianças
excluídas e invisíveis, incitando todos a agir.
O respeito pelas opiniões da criança deve ser
promovido dentro da família, das escolas
e das instituições.



Desafios demográficos

Trinta e oito por cento da população mundial
está abaixo dos 18 anos de idade. Nos
50 países menos desenvolvidos, as crianças
representam 50% da população. Em 91 países,
a proporção de habitantes com menos de
18 anos de idade aumentará até 2015 – data
final para a realização de muitos dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio.

Mudanças na composição demográfica
envolvem desafios de políticas. É imperativo
que haja recursos disponíveis para atender às
necessidades de um número de crianças cada
vez maior em muitas localidades.
As necessidades individuais variam durante seu
ciclo de vida, e um investimento precoce na
próxima geração é essencial para o sucesso de
qualquer estratégia de redução de pobreza.

A urbanização traz desafios adicionais, pois há
uma concentração maior de crianças nas grandes
cidades de todos os países em desenvolvimento.
Embora as taxas populacionais estejam em
declínio, o crescimento das populações urbanas
exigirá atenção significativa para garantir que as
crianças da parcela urbana pobre não sejam
privadas de serviços essenciais e proteção.
Simultaneamente, deve-se dar atenção ao
enfrentamento e à reversão das injustiças que
afetam as crianças que vivem em áreas rurais.

As estratégias implementadas para alcançar os
ODMs e as iniciativas proativas que visam a
melhorar a vida adulta da atual geração de
crianças deverão levar em consideração essas
tendências demográficas. As crianças fazem parte
de uma população ampla e destituída de direitos
de cidadania, com voz limitada nas tomadas de
decisão governamentais. Portanto, é imperativo
garantir que seja dada prioridade a suas
necessidades em legislações, políticas, programas
e, mais importante, na alocação de recursos.

82 S I T U A Ç Ã O  M U N D I A L D A I N F Â N C I A 2 0 0 6



Nosso Futuro Comum

I N C L U I N D O  A S  C R I A N Ç A S 83





Uma oportunidade sem precedentes

Consideremos o seguinte cenário: um mundo
que fez o esforço necessário para garantir à
criança acesso a serviços essenciais e proteção,
independentemente do país em que vivem, de
renda familiar, de gênero, etnia ou localização.
Um cenário em que países realizaram esforços
para atingir a última parcela de 5% ou
10% de crianças excluídas ou invisíveis
e que, em muitos casos, são as mais difíceis
de alcançar. Todas as crianças freqüentando
a escola, com toda a capacitação e a proteção
contra abusos que a educação permite. Todas
as crianças imunizadas contra as principais
doenças mortais, beneficiadas pelas novas
vacinas, atualmente consideradas muito caras
para serem oferecidas a todos.1 Nenhum bebê
perde a vida por não ter acesso a uma dose de
sais de reidratação oral – uma terapia simples
e de baixo custo. Nenhuma criança está isolada
do mundo, dentro de uma oficina, trabalhando
em condições comparáveis às da escravidão.

Os benefícios de um mundo como esse atingem
não apenas as crianças, mas toda a
humanidade. Morte prematura e doenças
debilitantes já não são obstáculo ao impulso
de desenvolvimento. O desespero da pobreza
extrema, e a dilaceração e a destruição
causadas por conflitos foram acentuadamente
reduzidos. Os benefícios favorecem as
economias, uma vez que a força de trabalho
torna-se mais saudável e mais capacitada, mais
adaptável aos desafios da tecnologia e da
modernidade. Os sistemas democráticos
tornam-se mais vibrantes e sustentados à
medida que aumenta o número de eleitores
letrados e informados, que exigem voz ativa
nos processos de tomadas de decisão em seus
países, e rejeitam continuamente a corrupção
e o autoritarismo. Acima de tudo, a energia
e a criatividade das crianças e dos jovens
podem ser canalizadas para seu próprio
desenvolvimento e para sua participação plena
e ativa na sociedade, em vez de se dissiparem
em meio à luta desesperada pela sobrevivência.

Esse seria, de fato, um mundo para as crianças.
Pode parecer uma meta distante e impossível
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QUESTÃO: A criação de um mundo para as crianças parece estar a uma
distância que não pode ser superada, mas alcançá-la é simples: precisamos
fazer tudo o que estiver em nosso poder para cumprir nossos compromissos
com a criança. Esses compromissos são claros e inequívocos. É necessário
agora que se compreenda que um compromisso é uma promessa com
obrigações morais e práticas. No sentido moral, um compromisso significa
uma relação de dever; em termos práticos, um compromisso obriga aqueles
que o assumem a realizar uma série de ações. Esse reconhecimento ficou
implícito no Encontro de Cúpula do Milênio, realizado em 2000, que traduziu
belas palavras e nobres aspirações na Declaração do Milênio – um conjunto
de objetivos de desenvolvimento com prazo determinado, que seriam a
referência para avaliar as ações dos líderes mundiais e o cumprimento de
suas responsabilidades.

AÇÃO: A realização da Agenda do Milênio para a criança é claramente
possível. São necessárias ações firmes e decisivas em três frentes
fundamentais, durante os próximos dez anos: 

• Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: no Encontro
Mundial de Cúpula realizado em setembro de 2005, os líderes mundiais
ratificaram seu compromisso com a realização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio até 2015. Alcançar os ODMs deve ser o
primeiro passo em direção ao acesso universal da criança a serviços
essenciais, à proteção e à participação. Os países que estão atrasados com
relação ao cumprimento dos objetivos devem redobrar seus esforços, com
amplo apoio de doadores e agências internacionais; e os países que estão
em dia devem esforçar-se para ir além dos objetivos, para superar o desafio
de eliminar disparidades de saúde, educação e desenvolvimento da criança.

• Alcançar os excluídos e os invisíveis: nossos compromissos com a criança
exigem que alcancemos aquelas que mais necessitam de nossa proteção –
as mais pobres e as mais vulneráveis, as que sofrem exploração e abuso.
Precisamos enfrentar verdades desagradáveis relacionadas às muitas
disparidades e aos muitos abusos sofridos por crianças excluídas e
invisíveis dentro de nossos países, de nossas sociedades e de nossas
comunidades, e através das fronteiras, e fazer tudo o que estiver ao nosso
alcance para eliminar esses problemas.

• Trabalhar juntos: viabilizar todas essas ações demandará mais do que
vontade política ou estratégias bem-intencionadas. Nenhum governo,
nenhuma agência ou organização pode alcançar esses objetivos
individualmente; a Agenda do Milênio não será cumprida sem parcerias
eficazes, criativas e consistentes. Todos nós precisamos não só reconhecer
nossa responsabilidade como parte da solução, mas também estar prontos
e dispostos a trabalhar juntos em favor da criança. Precisamos ser
parceiros – procurando capacitar a criança, incluí-la e protegê-la, com a
consciência de que a visão do mundo de paz, igualdade, tolerância,
segurança, liberdade, respeito pelo meio ambiente e responsabilidade
compartilhada proposta na Declaração do Milênio depende de garantirmos
que não reste nenhuma criança excluída ou invisível. Crianças de todas as
partes do mundo – especialmente aquelas tão freqüentemente privadas das
oportunidades de que necessitam para crescer e prosperar, as excluídas e
as invisíveis – estão contando conosco.

Trabalhando Juntos
5

RESUMO
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de ser superada, mas é simples: precisamos
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para
cumprir nossos compromissos com a criança.
Esses compromissos são claros e inequívocos.
É preciso agora que se reconheça que um
compromisso é uma promessa com obrigações
morais e práticas. No sentido moral, um
compromisso significa uma relação de dever.
Em termos práticos, um compromisso obriga
aqueles que o assumem a realizar uma série
de ações. Esse reconhecimento ficou implícito
no Encontro de Cúpula do Milênio, realizado
em 2000, que traduziu belas palavras e nobres
aspirações na Declaração do Milênio – um
conjunto de objetivos de desenvolvimento com
prazo determinado, que seriam a referência
para avaliar as ações dos líderes mundiais e o
cumprimento de suas responsabilidades.

A política já foi descrita como a arte do possível.
O que é especial na Agenda do Milênio é o fato
de políticos e organizações internacionais terem
abraçado a causa para que seja possível que,
em 2015, todas as crianças no mundo concluam
a educação primária; que haja uma redução de
dois terços nas taxas de mortalidade infantil,
e de três quartos nas taxas de mortalidade
materna; e o HIV/Aids, a malária e outras
doenças importantes tenham sido não só
controladas, mas também erradicadas. Em um
mundo com uma economia global em torno de
US$ 60 trilhões,2 e em crescimento, fica claro
que todas essas metas e outros objetivos da
Agenda do Milênio podem ser alcançados.
À medida que a humanidade continua a superar
as fronteiras do conhecimento, e uma vez que a
ciência avança a cada dia – desde o mapeamento
do genoma humano até a compreensão das
origens do universo –, seria realmente

impossível, durante os próximos dez anos,
banir a fome infantil ou evitar que crianças
morram devido a um problema tão
facilmente evitável como a diarréia?

Alcançar todas as crianças depende de

parcerias criativas e eficazes

Viabilizar todas essas ações demandará mais
do que vontade política ou estratégias bem-
intencionadas. Nenhum governo, nenhuma
agência ou organização pode alcançar nenhum
desses objetivos individualmente; a Agenda do
Milênio não será realizada sem parcerias
eficazes, criativas e consistentes. Formar
parcerias significa trabalhar de maneira
solidária, não apenas na teoria, mas também
na prática. E, como destaca o relatório do
Secretário-Geral das Nações Unidas sobre o
aumento da cooperação entre a ONU e todos
os parceiros relevantes, o trabalho em parcerias
requer “relações voluntárias e colaborativas,
em que todas as partes concordem em
trabalhar juntas para alcançar um objetivo
comum ou empreender uma tarefa específica,
e dividir riscos, responsabilidades, recursos,
competências e benefícios.”3

Milhares de pessoas e organizações trabalham
em favor da criança em todas as partes do
mundo – cada uma com seu próprio foco, sua
própria força e orientação. No entanto, em
todas as partes do mundo, é cada vez maior o
número de cidadãos que se unem em torno da
Convenção sobre os Direitos da Criança, da
Declaração do Milênio, dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, e de ‘Um mundo
para as crianças’. Apenas por meio da união
de forças será possível criar um movimento com
voz global e peso político que reflita a
profundidade e a amplitude desses compromissos.
Crianças de todas as partes do mundo –
especialmente aquelas tão freqüentemente
privadas das oportunidades de que necessitam
para crescer e prosperar, as excluídas e as
invisíveis – estão contando conosco.

O conceito de parceria é fundamental para o
UNICEF, cuja história fornece uma poderosa
ilustração de como povos e organizações que
trabalham juntos, compartilhando recursos e
aproveitando as idéias de todos, podem criar
sinergias que produzem resultados amplos – 
e mais eficazes – do que se poderia imaginar.
Por meio da resolução de sua criação pela
Assembléia Geral,4 o UNICEF foi encarregado
de trabalhar com organizações de auxílio e
assistência à criança, com relações
instrumentais no compartilhamento de
informações, captando recursos e contribuindo
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com decisões de políticas para beneficiar as
crianças do mundo. Comitês Nacionais para o
UNICEF foram estabelecidos para atuar como
parceiros da sociedade civil. Na década de 60,
ONGs influenciaram as decisões do UNICEF
sobre políticas relacionadas a saúde, educação
e nutrição da mãe e da criança. E na década
de 70, foram os parceiros da sociedade civil
do UNICEF que empreenderam esforços no
sentido de organizar um Ano Internacional da
Criança – uma idéia que resultou na proposta

para a realização da Convenção sobre os
Direitos da Criança. Estabelecendo claramente
os direitos da criança, o UNICEF enfrentou
o desafio de ultrapassar as barreiras das
parcerias baseadas em caridade –
identificando crianças e suas famílias como
parceiras e detentoras do direito à
capacitação, podendo tornar conhecidas suas
possibilidades e vulnerabilidades, permitindo,
assim, a implementação de ações em
seu benefício.5

Meninas são maioria entre os 115 milhões
de crianças que não freqüentam a escola.
O desenvolvimento sustentável e a
erradicação da pobreza somente serão
alcançados com educação de qualidade
para todos os meninos e todas as
meninas, sem distinção. Uma
abordagem ‘tipo empresarial’ não é
opção quando se pretende que a
educação primária universal e a
igualdade de gêneros na educação
sejam alcançadas até 2015. Uma vez
que as meninas enfrentam obstáculos
muito maiores, são necessários esforços
adicionais para colocá-las na escola e
garantir que concluam sua educação.
Um desses esforços é a Iniciativa das
Nações Unidas para a Educação de
Meninas (Ungei).

Lançado em abril de 2000, no Fórum
Mundial sobre Educação para Todos,
em Dacar, Senegal, esse movimento
global pela educação de meninas
constitui uma parceria sem precedentes
que abrange pessoas interessadas e
protagonistas em todos os níveis. O
movimento é promovido pelo UNICEF,
e abrange um amplo espectro de
parceiros que compartilham o mesmo
compromisso – incluindo governos,
agências da ONU, doadores, agências de
desenvolvimento, ONGs, organizações
da sociedade civil, o setor privado,
grupos religiosos, organizações de pais,
professores, comunidades e estudantes.

Em vez de criar mecanismos e
programas separados, os princípios de
trabalho da Ungei estão baseados em
coordenação, combinação de recursos
e alianças estratégicas, que criam a
sinergia necessária para o impacto
máximo das intervenções de educação
de meninas. A Ungei advoga, nos
níveis global, regional e nacional, a
influência sobre tomadas de decisão

e investimentos que garantam
eqüidade e igualdade de gêneros em
políticas, planejamentos e programas
nacionais de educação. A parceria
mobiliza recursos para projetos e
programas nacionais, assim como
para iniciativas em larga escala que
visam ao sistema de educação. Seus
esforços integram e complementam
as estruturas de desenvolvimento já
existentes, como estratégias de
redução de pobreza, abordagens ao
maior número possível de setores,
e estruturas de assistência ao
desenvolvimento oferecidas pela
Organização das Nações Unidas.

Ajudando a Ungei a trabalhar

no nível nacional

Fortes parcerias e participação eficaz
nos processos que abrangem o maior
número de setores são condições
necessárias para sustentar a educação
de meninas no nível nacional. Esse
processo tem início com a criação de
uma força-tarefa da Ungei em
determinado país, com o objetivo de
articular a importância e a eficácia de
seus projetos e programas visando a
alcançar paridade de gênero na
educação. O plano de ação do Ungei
para a educação de meninas inclui
múltiplas intervenções e iniciativas para
engajar o governo e parceiros locais em
planejamento, implementação,
acompanhamento e avaliação de
programas e projetos.

Estratégias nacionais para diminuir as
diferenças de gênero na educação e
para garantir que todas as crianças
adquiram o direito à educação básica de
qualidade situam-se em duas categorias
importantes: intervenções dirigidas e
intervenções sistemáticas.

• Intervenções dirigidas geralmente são
implementadas em pequena escala e
com foco em determinados grupos
populacionais, regiões geográficas ou
áreas específicas do sistema de
educação. São normalmente dirigidas
por organizações da sociedade civil,
que costumam operar por meio de
mecanismos independentes ou de
recursos coordenados. Intervenções
dirigidas também podem ser
implementadas em projetos de larga
escala, conduzidos em âmbito
nacional ou através de diversos locais
dentro do país.

• Intervenções sistemáticas geralmente
são implementadas em larga escala,
e são elaboradas para influenciar
o sistema educacional e para atender
a maioria dos grupos populacionais.
Freqüentemente, são projetos
conjuntos que envolvem agências
doadoras e governos, e, de maneira
geral, são implementadas em âmbito
nacional ou regional.

O envolvimento de parceiros é essencial
para alcançar igualdade de gênero na
educação. Os parceiros da Ungei
trabalham juntos em intervenções
dirigidas e sistemáticas, com o objetivo
de construir capacidade nacional, e não
de criar estruturas paralelas. As
agências parceiras esforçam-se por
atuar de maneira transparente e realista
com relação às suas vantagens
comparativas. Cada parceiro visa a
mostrar com clareza o que tem a
oferecer à iniciativa, com base em seus
pontos fortes e seus recursos.

Ver Referências na página 94.

Ungei: Tornando realidade o objetivo de igualdade de gênero na educação
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Como parte da Organização das Nações
Unidas, o UNICEF está envolvido no processo
de reforma que redefinirá a maneira como as
agências da ONU trabalharão juntas, em
todos os níveis, para melhorar a eficácia e a
eficiência da organização. Essa reforma reflete
um novo e crescente reconhecimento, em
todas as partes do mundo, de que o
desenvolvimento deve envolver todos os
protagonistas para de fato ser eficaz e
sustentável. Audácia e agilidade são
necessárias para fortalecer as parcerias
existentes, estabelecer novas parcerias e criar
novos mecanismos de responsabilidade. Este é
um momento fundamental – não só porque o
prazo final para a realização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio está apenas uma
década à frente, mas também porque existem
hoje milhões de crianças que perderão sua
infância se não atuarmos imediatamente. 

A vida de crianças excluídas e

invisíveis dependerá das ações que

empreendermos agora

Parcerias eficazes fornecerão a base para que
seja cumprida a Agenda do Milênio, que trará
melhorias visíveis para a vida de milhões de
crianças, e que constitui um passo em
direção ao nosso objetivo final: criar um
mundo em que cada criança desfrute de uma
infância – protegida, cuidada e amada por
seus pais, suas famílias e suas comunidades.
Isso é possível – mas somente com o apoio
de parceiros nacionais e globais, trabalhando

juntos para garantir que as necessidades da
criança sejam atendidas, e que seus direitos
sejam protegidos em qualquer circunstância.
Os laços entre parceiros serão fortalecidos à
medida que cada protagonista responda a esse
desafio – desde os líderes de governo,
estabelecendo orçamentos, até agências
voluntárias trabalhando em favelas; desde
os meios de comunicação, com sua influência
sobre a definição de prioridades sociais, até
comunidades, cuidando de suas crianças;
e desde empreendedores, mostrando
responsabilidade social, até as próprias
crianças, cujos talentos e energias estão apenas
esperando para ser libertados.

É uma triste ironia que as crianças que correm
os maiores riscos de ser deixadas para trás na
marcha global contra a pobreza e a doença, o
analfabetismo e a exploração sejam
exatamente aquelas cujos direitos são mais
desrespeitados e desvalorizados. É chegada a
hora de alcançar essas crianças – não apenas
aquelas que já vivem marginalizadas, mas
também as que virão nas gerações futuras.
É preciso que nos tornemos seus parceiros –
não apenas buscando incluí-las e protegê-las,
mas também fortalecê-las –, conscientes de
que a visão de um mundo de paz, igualdade,
tolerância, segurança, liberdade, respeito pelo
meio-ambiente e responsabilidade, proposta
na Declaração do Milênio, depende de
garantirmos que nenhuma criança seja
excluída ou continue invisível.
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CAPÍTULO 1

1 O termo ‘infância’ refere-se ao estado e à
condição da vida de uma criança. A infância
ideal é aquela em que os direitos de uma
criança, estipulados pela Convenção sobre
os Direitos da Criança, são respeitados e
atendidos em sua totalidade. Para uma 
discussão mais completa sobre infância,
ver Fundo das Nações Unidas para a
Infância, Situação Mundial da Infância 2005,
Nova Iorque, 2004, Capítulo1.

2 Organização das Nações Unidas,
Declaração do Milênio, Nova Iorque, 2000,
Artigos 2, 6.

3 Apresentado nas Tabelas Estatísticas 1, 6,
pp. 98-101, 118-121.

4 Assembléia Geral das Nações Unidas, ‘Um
mundo para as crianças’, Nova Iorque,
Outubro 2002, pp. 2.

5 Ibid., pp. 15-17.

6 Projeções do UNICEF baseadas em dados
das Tabelas Estatísticas 1-10, pp. 95-137.
Notas sobre a metodologia utilizada
podem ser encontradas nas notas 
técnicas, nesta página.

7 Projeto das Nações Unidas para o Milênio,
Investing in Development: A practical plan
to achieve the Millennium Development
Goals, Earthscan, Londres/Sterling, VA,
2005, p. 66-67; Nações Unidas, In Larger
Freedom: Towards development, security,
and human rights for all, Annex, ‘For
Decisions by Heads of States and
Government’, Nova Iorque, 2005; e Nações
Unidas, ‘2005 World Summit Outcome’,
A/60/L.1*, Nova Iorque, 20 de setembro de
2005, pp. 9-10.

CAPÍTULO 1 DESTAQUES

Definindo exclusão e invisibilidade 

de crianças

a Saunders, Peter, ‘Can Social Exclusion
Provide a New Framework for Measuring
Poverty?’, SPRC Discussion Paper No. 127,
Social Policy Research Centre, University
of New South Wales, Sydney, Outubro,
2003, p. 6.

b Atkinson, Tony, ‘Social Exclusion, Poverty
and Unemployment’ in Exclusion,
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ODM para cada indicador, de seu valor 
correspondente em relação ao cenário das 
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Uma vez que o objetivo das estatísticas apresentadas
neste capítulo é fornecer um quadro geral da situação da
criança e da mulher em todas as partes do mundo, a
inclusão de dados específicos e de notas de rodapé foi
considerada inadequada para esta seção. Os símbolos
apresentados a seguir são comuns a todas as tabelas;
símbolos específicos para uma tabela em particular estão
incluídos nas notas de rodapé da própria tabela:

- Indica dados não disponíveis.

x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os
especificados no título da coluna, que diferem da
definição padrão, ou que se referem a apenas uma
parte de um país. Esses dados não estão incluídos nas
médias regionais ou totais.

* Indica dados referentes ao ano mais recente com
dados disponíveis durante o período especificado no
título da coluna.

Os dados apresentados nas Tabelas estatísticas a seguir estão
acompanhados por definições, fontes e explicações dos
símbolos. Sempre que possível foram utilizados dados da
agência das Nações Unidas responsável. Nos lugares onde
não existem tais estimativas internacionalmente padronizadas,
as tabelas baseiam-se em outras fontes, e, em particular, em
dados recebidos do escritório de campo do UNICEF mais
conveniente. Sempre que possível, foram utilizados apenas
dados nacionais abrangentes ou representativos.

A qualidade dos dados pode ser afetada de modo adverso
para os países que sofreram recentemente desastres
naturais ou provocados pelo homem. Isso pode ocorrer com
maior probabilidade nos países onde a infra-estrutura básica
foi fragmentada ou onde houve migrações importantes.

Vários indicadores, como dados sobre expectativa de vida,
taxas totais de fertilidade, taxas brutas de natalidade e
mortalidade, fazem parte do trabalho regular sobre
estimativas e projeções realizado pela Divisão de População
das Nações Unidas. Essas e outras estimativas produzidas
internacionalmente são periodicamente revisadas, o que
explica o fato de alguns desses dados diferirem daqueles
encontrados em publicações anteriores do UNICEF.

Diversas tabelas estatísticas foram revisadas este ano.
Na tabela de indicadores básicos (Tabela 1), as taxas de
mortalidade de menores de 5 anos e de bebês são
apresentadas para 1990 e 2004, substituindo as
estimativas de 1960 pelas estimativas de 1990, para
refletir melhor o foco sobre o acompanhamento do
progresso relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio e seu ano de referência, 1990. Novos dados
relativos a um novo antígeno de imunização, Haemophilus
influenzae tipo B (Hib), foram acrescentados à tabela de
saúde (Tabela 3), assim como foram acrescentadas
estimativas para a primeira dose de vacina contra difteria,
pertússis (coqueluche) e tétano (DPT) que, em conjunto
com as estimativas de DPT3, permitem comparação da
taxa de queda nas imunizações.

Foram introduzidas modificações substanciais nos dados
sobre educação nas Tabelas 1 e 5. Na Tabela 1, o indicador
de matrícula/freqüência líquidas na escola primária foi
calculado, sempre que possível, com base em dados sobre

freqüência extraídos de pesquisas domiciliares realizadas
entre 2000 e 2004, ou extraído de dados administrativos
sobre matrículas relatados pelo IUE/Unesco (Instituto da
Unesco para Estatísticas). A taxa de freqüência líquida na
escola primária (TFL) constitui um indicador melhorado que
inclui não apenas crianças que freqüentam a escola
primária, mas também aquelas que freqüentam a educação
secundária. A TFL é definida como a porcentagem de
crianças no grupo etário que corresponde oficialmente à
escolaridade primária, que freqüentam a escola primária ou
secundária. Além disso, a taxa de alfabetização de adultos é
apresentada agora apenas com dados referentes a 2000,
pois comparações com valores anteriores a 1990 não são
recomendadas devido a diferenças na definição e na coleta
de dados. Do mesmo modo, a participação da escola
secundária foi expandida de duas maneiras: a primeira, para
incluir razões líquidas para matrículas e a segunda para
incluir razões de freqüência líquida na educação secundária,
obtidas por meio de pesquisas domiciliares.

Também houve alguns acréscimos nos indicadores
demográficos (Tabela 6): a inclusão de estimativas sobre
taxa bruta de nascimento, taxa bruta de mortalidade e
expectativa de vida para 1990, além das estimativas 
para 1970 e as estimativas atuais. Esses acréscimos foram
novamente realizados com o intuito de fornecer dados
consistentes com o ano de referência para os ODMs.

Foram incluídos também dois novos indicadores entre os
indicadores para mulheres (Tabela 8) – taxa de mulheres
como porcentagem da taxa de homens para taxas líquidas
de matrícula na escola primária e na escola secundária.
Esses dados foram acrescentados com o intuito de
complementar as taxas brutas de matrícula na escola
primária e na escola secundária publicadas anteriormente.

Por fim, a taxa de indicadores de progresso (Tabela 10) foi
revista para que fornecesse dados comparando mudanças
entre 1970 e 1990, e entre 1990 e 2004. Anteriormente,
essa tabela utilizava estimativas para 1960 como a data
mais remota, o que foi modificado para 1970, para
fornecer uma estrutura de tempo mais recente e mais
comparável, com a qual as modificações nos principais
indicadores podem ser comparadas.

Nota geral sobre os dados

Explicação dos símbolos

TABELAS ESTATÍSTICAS Estatísticas econômicas e sociais sobre países e territórios do mundo,
com ênfase particular em dados relativos ao bem-estar da criança.
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Valor Classificação

Serra Leoa 283 1
Angola 260 2
Níger 259 3
Afeganistão 257 4
Libéria 235 5
Somália 225 6
Mali 219 7
Rep. Dem. do Congo 205 8
Guiné Equatorial 204 9
Guiné-Bissau 203 10
Ruanda 203 10
Chade 200 12
Nigéria 197 13
Costa do Marfim 194 14
Rep. Centro-Africana 193 15
Burquina Fasso 192 16
Burundi 190 17
Zâmbia 182 18
Malaui 175 19
Etiópia 166 20
Suazilândia 156 21
Guiné 155 22
Benin 152 23
Moçambique 152 23
Camarões 149 25
Camboja 141 26
Togo 140 27
Uganda 138 28
Senegal 137 29
Zimbábue 129 30
Djibuti 126 31
Tanzânia 126 31
Iraque 125 33
Mauritânia 125 33
Madagascar 123 35
Gambia 122 36
Quênia 120 37
São Tomé e Príncipe 118 38
Tadjiquistão 118 38
Haiti 117 40
Botsuana 116 41
Gana 112 42
Iêmen 111 43
Congo 108 44
Mianma 106 45
Turcomenistão 103 46
Paquistão 101 47
Papua Nova Guiné 93 48
Gabão 91 49
Sudão 91 49
Azerbajão 90 51
Índia 85 52
Laos 83 53
Eritréia 82 54
Lesoto 82 54
Butão 80 56
Timor Leste 80 56
Bangladesh 77 58
Nepal 76 59
Cazaquistão 73 60
Comores 70 61
Bolívia 69 62
Uzbequistão 69 62
Quirguistão 68 64
África do Sul 67 65

Kiribati 65 66
Guiana 64 67
Namíbia 63 68
Ilhas Marshall 59 69
Ilhas Salomão 56 70
Coréia do Norte 55 71
Mongólia 52 72
Tuvalu 51 73
Maldivas 46 74
Geórgia 45 75
Guatemala 45 75
Marrocos 43 77
Honduras 41 78
Argélia 40 79
Vanuatu 40 79
Belize 39 81
Suriname 39 81
Indonésia 38 83
Irã 38 83
Nicarágua 38 83
Cabo Verde 36 86
Egito 36 86
Brasil 34 88
Filipinas 34 88
Armênia 32 90
República Dominicana 32 90
Turquia 32 90
China 31 93
Líbano 31 93
Nauru 30 95
Samoa 30 95
Peru 29 97
El Salvador 28 98
México 28 98
Moldova 28 98
Arábia Saudita 27 101
Jordânia 27 101
Palau 27 101
Equador 26 104
Tonga 25 105
Tunísia 25 105
Panamá 24 107
Paraguai 24 107
Territórios Palestinos 24 107
Estados Fed. da Micronésia 23 110
Vietnã 23 110
São Vicente e Granadinas 22 112
Catar 21 113
Colômbia 21 113
Federação Russa 21 113
Granada 21 113
Ilhas Cook 21 113
São Cristóvão e Névis 21 113
Tailândia 21 113
Fiji 20 120
Jamaica 20 120
Líbia 20 120
Romênia 20 120
Trinidad e Tobago 20 120
Albânia 19 125
Venezuela 19 125
Argentina 18 127
Ucrânia 18 127
Uruguai 17 129
Síria 16 130

Valor Classificação

Bósnia e Herzegóvina 15 131
Bulgária 15 131
Maurício 15 131
Sérvia e Montenegro 15 131
Dominica 14 135
Santa Lucia 14 135
Seichelas 14 135
Sri Lanka 14 135
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 14 135
Bahamas 13 140
Costa Rica 13 140
Omã 13 140
Antígua e Barbuda 12 143
Barbados 12 143
Kuait 12 143
Letônia 12 143
Malásia 12 143
Barein 11 148
Bielo-Rússia 11 148
Brunei 9 150
Eslováquia 9 150
Chile 8 152
Emirados Árabes Unidos 8 152
Estados Unidos 8 152
Estônia 8 152
Hungria 8 152
Lituânia 8 152
Polônia 8 152
Andorra 7 159
Croácia 7 159
Cuba 7 159
Austrália 6 162
Canadá 6 162
Coréia do Sul 6 162
Holanda 6 162
Irlanda 6 162
Israel 6 162
Luxemburgo 6 162
Malta 6 162
Nova Zelândia 6 162
Reino Unido 6 162
Alemanha 5 172
Áustria 5 172
Bélgica 5 172
Chipre 5 172
Dinamarca 5 172
Espanha 5 172
França 5 172
Grécia 5 172
Itália 5 172
Liechtenstein 5 172
Mônaco 5 172
Portugal 5 172
Suíça 5 172
Eslovênia 4 185
Finlândia 4 185
Japão 4 185
Noruega 4 185
República Checa 4 185
San Marino 4 185
Suécia 4 185
Islândia 3 192
Cingapura 3 192
Santa Sé sem dados -
Niue sem dados -

Valor Classificação

Classificação por mortalidade de menores de 5 anos
A lista a seguir apresenta os países e territórios classificados em ordem decrescente de sua taxa de mortalidade de
menores de 5 anos (TMM5) estimada para 2004, um indicador crítico do bem-estar da criança. Nas tabelas a seguir,
os países e territórios são apresentados em ordem alfabética.

T A B E L A S  E S T A T Í S T I C A S

Taxa de mortalidade de
menores de 5 anos (2004)

Taxa de mortalidade de
menores de 5 anos (2004)

Taxa de mortalidade de
menores de 5 anos (2004)
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Afeganistão 4 260 257 168 165 28574 1395 359 250x 46 - 53s -
África do Sul 65 60 67 45 54 47208 1093 73 3630 47 82 89s 10 62
Albânia 125 45 19 37 17 3112 53 1 2080 74 99 95 23 37
Alemanha 172 9 5 7 4 82645 687 3 30120 79 - 83 22 37
Andorra 159 - 7 - 6 67 1 0 d - - 89 - -
Angola 2 260 260 154 154 15490 749 195 1030 41 67 58s -
Antígua e Barbuda 143 - 12 - 11 81 2 0 10000 - - - - -
Arábia Saudita 101 44 27 35 21 23950 665 18 10430 72 79 54 - -
Argélia 79 69 40 54 35 32358 671 27 2280 71 70 94s 19 43
Argentina 127 29 18 26 16 38372 685 12 3720 75 97 - 10 56
Armênia 90 60 32 52 29 3026 34 1 1120 72 99 97s 18 45
Austrália 162 10 6 8 5 19942 249 1 26900 81 - 97 18 41
Áustria 172 10 5 8 5 8171 75 0 32300 79 - 90 21 39
Azerbajão 51 105 90 84 75 8355 132 12 950 67 99 91s 19 45
Bahamas 140 29 13 24 10 319 6 0 14920x 70 - 86 - -
Bangladesh 58 149 77 100 56 139215 3738 288 440 63 41 79s 22 41
Barbados 143 16 12 14 10 269 3 0 9270x 75 100 100 - -
Barein 148 19 11 15 9 716 13 0 10840x 75 88 86s - -
Bélgica 172 10 5 8 4 10400 111 1 31030 79 - 100 22 37
Belize 81 49 39 39 32 264 7 0 3940 72 77 99 - -
Benin 23 185 152 111 90 8177 341 52 530 54 34 54s - -
Bielo-Rússia 148 17 11 13 9 9811 91 1 2120 68 100 94 21 39
Bolívia 62 125 69 89 54 9009 265 18 960 64 87 78s 13 49
Bósnia e Herzegóvina 131 22 15 18 13 3909 37 1 2040 74 95 86s 24 36
Botsuana 41 58 116 45 84 1769 46 5 4340 35 79 84s 7 70
Brasil 88 60 34 50 32 183913 3728 127 3090 71 88 95s 8 63
Brunei 150 11 9 10 8 366 8 0 24100x 77 93 - - -
Bulgária 131 18 15 15 12 7780 67 1 2740 72 98 90 20 39
Burquina Fasso 16 210 192 113 97 12822 601 115 360 48 13 32s 12 61
Burundi 17 190 190 114 114 7282 330 63 90 44 59 47s 15 48
Butão 56 166 80 107 67 2116 64 5 760 63 - - - -
Cabo Verde 86 60 36 45 27 495 15 1 1770 71 76 99 - -
Camarões 25 139 149 85 87 16038 562 84 800 46 68 75s 15 51
Camboja 26 115 141 80 97 13798 422 60 320 57 74 65s 18 48
Canadá 162 8 6 7 5 31958 328 2 28390 80 - 100 20 40
Catar 113 26 21 21 18 777 14 0 12000x 73 89 94 - -
Cazaquistão 60 63 73 53 63 14839 237 17 2260 63 100 91s 20 40
Chade 12 203 200 117 117 9448 456 91 260 44 26 39s - -
Chile 152 21 8 17 8 16124 249 2 4910 78 96 85 10 62
China 93 49 31 38 26 1307989 17372 539 1290 72 91 99 14 50
Chipre 172 12 5 10 5 826 10 0 17580 79 97 96 - -
Cingapura 192 9 3 7 3 4273 40 0 24220 79 93 - 14 49
Colômbia 113 36 21 30 18 44915 970 20 2000 73 94 93s 9 62
Comores 61 120 70 88 52 777 28 2 530 64 56 31s - -
Congo 44 110 108 83 81 3883 172 19 770 52 83 54 - -
Coréia do Norte 71 55 55 42 42 22384 349 19 a 63 - - - -
Coréia do Sul 162 9 6 8 5 47645 467 3 13980 77 - 100 22 38
Costa do Marfim 14 157 194 103 117 17872 661 128 770 46 48 58s 14 51
Costa Rica 140 18 13 16 11 4253 79 1 4670 78 96 90 13 52
Croácia 159 12 7 11 6 4540 41 0 6590 75 98 89 21 40
Cuba 159 13 7 11 6 11245 136 1 1170x 78 100 93 - -
Dinamarca 172 9 5 8 4 5414 63 0 40650 77 - 100 23 36
Djibuti 31 163 126 122 101 779 27 3 1030 53 - 36 - -
Dominica 135 17 14 15 13 79 2 0 3650 - - 81 - -
Egito 86 104 36 76 26 72642 1890 68 1310 70 56 83s 21 44
El Salvador 98 60 28 47 24 6762 166 5 2350 71 80 90 10 57
Emirados Árabes Unidos 152 14 8 12 7 4284 67 1 18060x 78 77 83 - -
Equador 104 57 26 43 23 13040 296 8 2180 75 91 100 11 58
Eritréia 54 147 82 88 52 4232 166 14 180 54 - 63s - -
Eslováquia 150 14 9 12 6 5401 51 0 6480 74 100 86 24 35
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Eslovênia 185 10 4 8 4 1967 17 0 14810 77 100 93 23 36
Espanha 172 9 5 8 3 42646 447 2 21210 80 - 100 20x 40x
Estados Fed. da Micronésia 110 31 23 26 19 110 3 0 1990 68 - - - -
Estados Unidos 152 12 8 9 7 295410 4134 33 41400 78 - 92 16 46
Estônia 152 16 8 12 6 1335 13 0 7010 72 100 95 18 44
Etiópia 20 204 166 131 110 75600 3064 509 110 48 42 31s 22 39
Federação Russa 113 29 21 23 17 143899 1511 32 3410 65 99 90 21 39
Fiji 120 31 20 25 16 841 19 0 2690 68 93 100 - -
Filipinas 88 62 34 41 26 81617 2026 69 1170 71 93 88s 14 52
Finlândia 185 7 4 6 3 5235 55 0 32790 79 - 100 24 37
França 172 9 5 7 4 60257 744 4 30090 80 - 99 20 40
Gabão 49 92 91 60 60 1362 42 4 3940 54 - 94s - -
Gâmbia 36 154 122 103 89 1478 52 6 290 56 - 53s 14 53
Gana 42 122 112 75 68 21664 679 76 380 57 54 61s 16 47
Geórgia 75 47 45 43 41 4518 50 2 1040 71 - 89 18 44
Granada 113 37 21 30 18 102 2 0 3760 - - 84 - -
Grécia 172 11 5 10 4 11098 102 1 16610 78 91 99 19 44
Guatemala 75 82 45 60 33 12295 433 19 2130 68 69 78s 9 64
Guiana 67 88 64 64 48 750 16 1 990 64 - 97s - -
Guiné 22 240 155 145 101 9202 383 59 460 54 - 57s 17 47
Guiné-Bissau 10 253 203 153 126 1540 77 16 160 45 - 41s 14 53
Guiné Equatorial 9 170 204 103 122 492 21 4 c 43 84 62s - -
Haiti 40 150 117 102 74 8407 253 30 390 52 52 54s - -
Holanda 162 9 6 7 5 16226 190 1 31700 79 - 99 21 39
Honduras 78 59 41 44 31 7048 206 8 1030 68 80 87 9 59
Hungria 152 17 8 15 7 10124 95 1 8270 73 99 91 23 37
Iêmen 43 142 111 98 82 20329 826 92 570 61 49 72s 20 41
Ilhas Cook 113 32 21 26 18 18 0 0 - - - - - -
Ilhas Marshall 69 92 59 63 52 60 0 0 2370 - - 84 - -
Ilhas Salomão 70 63 56 38 34 466 15 1 550 63 - - - -
Índia 52 123 85 84 62 1087124 26000 2210 620 64 61 77s 21 43
Indonésia 83 91 38 60 30 220077 4513 171 1140 67 88 94s 20 43
Irã 83 72 38 54 32 68803 1308 50 2300 71 77 86 15 50
Iraque 33 50 125 40 102 28057 972 122 2170x 59 - 78s - -
Irlanda 162 10 6 8 5 4080 63 0 34280 78 - 96 19 43
Islândia 192 7 3 6 2 292 4 0 38620 81 - 100 - -
Israel 162 12 6 10 5 6601 134 1 17380 80 97 99 18 44
Itália 172 9 5 9 4 58033 531 3 26120 80 - 99 19 42
Jamaica 120 20 20 17 17 2639 52 1 2900 71 88 95 17 46
Japão 185 6 4 5 3 127923 1169 5 37180 82 - 100 25 36
Jordânia 101 40 27 33 23 5561 150 4 2140 72 90 99s 19 44
Kiribati 66 88 65 65 49 97 2 0 970 - - - - -
Kuait 143 16 12 14 10 2606 50 1 16340x 77 83 83 - -
Laos 53 163 83 120 65 5792 204 17 390 55 69 62s 19 45
Lesoto 54 120 82 84 61 1798 50 4 740 35 81 65s 6 67
Letônia 143 18 12 14 10 2318 21 0 5460 72 100 86 20 41
Líbano 93 37 31 32 27 3540 66 2 4980 72 - 97s - -
Libéria 5 235 235 157 157 3241 164 39 110 42 56 70 - -
Líbia 120 41 20 35 18 5740 133 3 4450 74 82 - - -
Liechtenstein 172 10 5 9 4 34 0 0 d - - - - -
Lituânia 152 13 8 10 8 3443 31 0 5740 73 100 91 21 40
Luxemburgo 162 10 6 7 5 459 6 0 56230 79 - 90 - -
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 135 38 14 33 13 2030 23 0 2350 74 96 91 22 37
Madagascar 35 168 123 103 76 18113 704 87 300 56 71 76s 13 54
Malásia 143 22 12 16 10 24894 549 7 4650 73 89 93 13 54
Malaui 19 241 175 146 110 12608 550 96 170 40 64 76s 13 56
Maldivas 74 111 46 79 35 321 10 0 2510 67 96 92 - -
Mali 7 250 219 140 121 13124 647 142 360 48 19 39s 13 56
Malta 162 11 6 9 5 400 4 0 12250 79 88 96 - -
Marrocos 77 89 43 69 38 31020 713 31 1520 70 51 89s 17 47
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Maurício 131 23 15 21 14 1233 20 0 4640 72 84 97 - -
Mauritânia 33 133 125 85 78 2980 123 15 420 53 51 44s 17 46
México 98 46 28 37 23 105699 2201 62 6770 75 90 99 10 59
Mianma 45 130 106 91 76 50004 992 105 220x 61 90 80s - -
Moçambique 23 235 152 158 104 19424 769 117 250 42 46 60s 17 47
Moldova 98 40 28 30 23 4218 43 1 710 68 96 98s 18 44
Mônaco 172 9 5 7 4 35 0 0 d - - - - -
Mongólia 72 108 52 78 41 2614 58 3 590 65 98 79s 16 51
Namíbia 68 86 63 60 47 2009 56 4 2370 47 85 78s 4 79
Nauru 95 - 30 - 25 13 0 0 - - - 81 - -
Nepal 59 145 76 100 59 26591 786 60 260 62 49 74s 19 45
Nicarágua 83 68 38 52 31 5376 153 6 790 70 77 80s 15 49
Níger 3 320 259 191 152 13499 734 190 230 45 14 30s 10 53
Nigéria 13 230 197 120 101 128709 5323 1049 390 43 67 62s 13 56
Niue - - - - - 1 0 - - - - 99 - -
Noruega 185 9 4 7 4 4598 55 0 52030 80 - 100 24 37
Nova Zelândia 162 11 6 8 5 3989 55 0 20310 79 - 100 18 44
Omã 140 32 13 25 10 2534 64 1 7830x 74 74 72 - -
Palau 101 34 27 28 22 20 0 0 6870 - - 96 - -
Panamá 107 34 24 27 19 3175 70 2 4450 75 92 100 9 60
Papua Nova Guiné 48 101 93 74 68 5772 176 16 580 56 57 74 12 57
Paquistão 47 130 101 100 80 154794 4729 478 600 63 49 56s 21 42
Paraguai 107 41 24 33 21 6017 175 4 1170 71 92 89 9 61
Peru 97 80 29 60 24 27562 627 18 2360 70 88 96s 11 53
Polônia 152 18 8 19 7 38559 365 3 6090 75 - 98 20 42
Portugal 172 14 5 11 4 10441 112 1 14350 78 - 100 17 46
Quênia 37 97 120 64 79 33467 1322 159 460 48 74 78s 16 49
Quirguistão 64 80 68 68 58 5204 116 8 400 67 99 89s 20 43
Reino Unido 162 10 6 8 5 59479 663 4 33940 79 - 100 18 44
Rep. Centro-Africana 15 168 193 102 115 3986 149 29 310 39 49 43s 7 65
Rep. Dem. do Congo 8 205 205 129 129 55853 2788 572 120 44 65 52s - -
República Checa 185 13 4 11 4 10229 91 0 9150 76 - 87 25 36
República Dominicana 90 65 32 50 27 8768 211 7 2080 68 88 92s 14 53
Romênia 120 31 20 27 17 21790 213 4 2920 72 97 89 20 41
Ruanda 10 173 203 103 118 8882 365 74 220 44 64 75s 23x 39x
Samoa 95 50 30 40 25 184 5 0 1860 71 99 98 - -
San Marino 185 14 4 13 3 28 0 0 d - - - - -
Santa Lucia 135 21 14 20 13 159 3 0 4310 73 90 99 - -
Santa Sé - - - - 1 - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis 113 36 21 30 18 42 1 0 7600 - - 95 - -
São Tomé e Príncipe 38 118 118 75 75 153 5 1 370 63 - 78s - -
São Vicente e Granadinas 112 25 22 22 18 118 2 0 3650 71 - 90 - -
Seichelas 135 19 14 17 12 80 3 0 8090 - 92 100 - -
Senegal 29 148 137 90 78 11386 419 57 670 56 39 48s 17 48
Serra Leoa 1 302 283 175 165 5336 245 69 200 41 30 41s 3x 63x
Sérvia e Montenegro 131 28 15 24 13 10510 122 2 2620 74 96 96 - -
Síria 130 44 16 35 15 18582 526 8 1190 74 83 98 - -
Somália 6 225 225 133 133 7964 359 81 130x 47 - 11s - -
Sri Lanka 135 32 14 26 12 20570 330 5 1010 74 90 - 21 42
Suazilândia 21 110 156 78 108 1034 30 5 1660 31 79 72s 9 64
Sudão 49 120 91 74 63 35523 1163 106 530 57 59 53s - -
Suécia 185 7 4 6 3 9008 95 0 35770 80 - 100 23 37
Suíça 172 9 5 7 5 7240 68 0 48230 81 - 99 20x 40x
Suriname 81 48 39 35 30 446 9 0 2250 69 88 90s - -
Tadjiquistão 38 128 118 99 91 6430 186 22 280 64 99 81s 20 41
Tailândia 113 37 21 31 18 63694 1015 21 2540 70 93 85 16 50
Tanzânia 31 161 126 102 78 37627 1403 177 330 46 69 82s 18 46
Territórios Palestinos 107 40 24 34 22 3587 136 3 1110x 73 92 91 - -
Timor Leste 56 172 80 130 64 887 45 4 550 56 - - - -
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Togo 27 152 140 88 78 5988 233 33 380 55 53 64s - -
Tonga 105 32 25 26 20 102 2 0 1830 72 99 100 - -
Trinidad e Tobago 120 33 20 28 18 1301 19 0 8580 70 98 96s 16x 46x
Tunísia 105 52 25 41 21 9995 166 4 2630 74 74 97 16 47
Turcomenistão 46 97 103 80 80 4766 107 11 1340 63 99 85s 16 48
Turquia 90 82 32 67 28 72220 1505 48 3750 69 88 88s 17 47
Tuvalu 73 56 51 40 36 10 0 0 - - - - - -
Ucrânia 127 26 18 19 14 46989 391 7 1260 66 99 84 22 38
Uganda 28 160 138 93 80 27821 1412 195 270 48 69 79s 16 50
Uruguai 129 25 17 20 15 3439 57 1 3950 76 98 90 14 50
Uzbequistão 62 79 69 65 57 26209 611 42 460 67 99 80s 23 36
Vanuatu 79 62 40 48 32 207 6 0 1340 69 74 94 - -
Venezuela 125 27 19 24 16 26282 590 11 4020 73 93 94s 11 53
Vietnã 110 53 23 38 17 83123 1644 38 550 71 90 96s 19 45
Zâmbia 18 180 182 101 102 11479 468 85 450 38 68 68s 11 57
Zimbábue 30 80 129 53 79 12936 384 50 480x 37 90 79s 13 56

…TABELA 1

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
s Pesquisa domiciliar nacional.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição

padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 188 171 112 102 697561 28263 4833 611 46 60 60 12 57

África Oriental e Meridional 167 149 105 95 348833 13371 1992 836 46 63 65 11 59
África Ocidental e Central 209 191 119 109 348728 14892 2844 399 46 58 55 13 53

Oriente Médio e Norte da África 81 56 59 44 371384 9620 539 2308 68 67 79 17 46
Ásia Meridional 129 92 89 67 1459305 37052 3409 600 63 58 74 21 43
Leste da Ásia e Pacífico 58 36 43 29 1937058 29932 1078 1686 71 90 96 16 47
América Latina e Caribe 54 31 43 26 548273 11674 362 3649 72 90 93 10 59
ECO/CEI 54 38 44 32 404154 5570 212 2667 67 97 88 20 41
Países industrializados 10 6 9 5 956315 10839 65 32232 79 - 95 19 42
Países em desenvolvimento 105 87 72 59 5166574 119663 10411 1524 65 77 80 15 50
Países menos desenvolvidos 182 155 115 98 741597 27823 4313 345 52 54 60 18 46
Mundial 95 79 65 54 6374050 132950 10503 6298 67 78 82 18 43
Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

a: Faixa de US$ 825 ou menos.
b: Faixa de US$ 826 a US$ 3.255.
c: Faixa de US$ 3.256 a US$ 10.065.
d: Faixa de US$ 10.066 ou mais.

FONTES PRINCIPAIS

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos e de bebês – UNICEF, Organização Mundial da
Saúde, Divisão de População das Nações Unidas, e Divisão de Estatísticas das Nações Unidas.

População total – Divisão de População das Nações Unidas.

Nascimentos – Divisão de População das Nações Unidas. 

Mortes de menores de 5 anos – UNICEF. 

RNB per capita – Banco Mundial. 

Expectativa de vida – Divisão de População das Nações Unidas.

Alfabetização de adultos – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), e Instituto da Unesco para Estatísticas (IUE).

Matrícula/freqüência escolar – IUE, Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos
(MICS), e Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS). 

Renda familiar – Banco Mundial.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos – Probabilidade de morte entre o nascimento e
exatamente os 5 anos de idade, por 1.000 nascidos vivos.

Taxa de mortalidade de bebês – Probabilidade de morte entre o nascimento e exatamente 1 ano
de idade, por 1.000 nascidos vivos.

RNB per capita – Renda Nacional Bruta (RNB) é a soma do valor da contribuição de todos os
produtores nacionais, acrescido de todos os impostos (menos subsídios) que não são incluídos na
avaliação da produção, mais as receitas líquidas de rendas primárias (pagamento de empregados
e rendas de propriedades) provenientes de fontes externas. A RNB per capita é a renda nacional
bruta dividida pela população na metade do ano. RNB per capita em dólares americanos é
convertida pelo método do World Bank Atlas.

Expectativa de vida ao nascer – O número de anos que um recém-nascido viveria estando sujeito
aos riscos predominantes para aquela amostragem da população no momento de seu nascimento.

Taxa de alfabetização de adultos – Porcentagem de pessoas com 15 anos de idade ou mais que
sabem ler e escrever.

Taxa líquida de matrícula/freqüência na escola primária – Derivada das taxas líquidas de
matrícula na escola primária, conforme relatado pelo Instituto da Unesco para Estatísticas
(Unesco/IUE), e extraída de relatórios de pesquisas nacionais domiciliares sobre freqüência à
escola primária ou a níveis mais elevados de educação. A razão líquida de freqüência à escola
primária é definida como a porcentagem de crianças no grupo etário que corresponde à idade
oficial para a educação primária que estão freqüentando a escola primária ou níveis mais
elevados de educação.

Distribuição de renda – Porcentagem de renda recebida pela parcela de 20% das famílias de
renda mais alta, e pela parcela de 40% das famílias de renda mais baixa.
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Afeganistão - - 29 54 39 12 7 54 86t 28
África do Sul 15 7 67 30 12 2 3 25 - 62
Albânia 3 6 24 6 14 1 11 34 - 62
Alemanha 7 - - - - - - - - -
Andorra - - - - - - - - - -
Angola 12 11 77 37 31 8 6 45 68 35
Antígua e Barbuda 8 - - - 10x 4x 10x 7x - -
Arábia Saudita 11x 31k 60 30 14 3 11 20 - -
Argélia 7 13 38 22 10 3 8 19 - 69
Argentina 8 - - - 5 1 3 12 - 90x
Armênia 7 30 51 13 3 0 2 13 - 84
Austrália 7 - - - - - - - - -
Áustria 7 - - - - - - - - -
Azerbajão 11 7 39 16 7 1 2 13 - 26
Bahamas 7 - - - - - - - - -
Bangladesh 36 36 69 94 48 13 13 43 87t 70
Barbados 10x - - - 6x 1x 5x 7x - -
Barein 8 34x,k 65x 41x 9x 2x 5x 10x - -
Bélgica 8x - - - - - - - - -
Belize 6 24k 54 23 6x 1x - - - 90x
Benin 16 38 66 62 23 5 8 31 98t 72
Bielo-Rússia 5 - - - - - - - - 55
Bolívia 7 54 74 46 8 1 1 27 38 90
Bósnia e Herzegóvina 4 6 - - 4 1 6 10 - 77
Botsuana 10 34 57 11 13 2 5 23 - 66
Brasil 10x - 30 17 6 1 2 11 - 88
Brunei 10 - - - - - - - - -
Bulgária 10 - - - - - - - - 98
Burquina Fasso 19 19 38 81 38 14 19 39 95t 45
Burundi 16 62 46 85 45 13 8 57 95 96
Butão 15 - - - 19 3 3 40 - 95
Cabo Verde 13 57k 64 13 14x 2x 6x 16x - 0x
Camarões 11 21 80 29 18 4 5 32 86 61
Camboja 11 12 72 59 45 13 15 45 47 14
Canadá 6 - - - - - - - - -
Catar 10 12k 48 21 6x - 2x 8x - -
Cazaquistão 8 36 73 17 4 0 2 10 - 83
Chade 10 2 77 66 28 9 11 29 - 58
Chile 5 63 47 - 1 - 0 2 - 100
China 4 51 32 15 8 - - 14 - 93
Chipre - - - - - - - - - -
Cingapura 8 - - - 14x - 4x 11x - -
Colômbia 9 26 58 25 7 1 1 14 - 92x
Comores 25 21 34 45 25 9 12 42 - 82
Congo - 4k 94 13 14 3 4 19 89 -
Coréia do Norte 7 65 31 37 23 8 7 37 95t 40
Coréia do Sul 4 - - - - - - - - -
Costa do Marfim 17 5 73 38 17 5 7 21 - 31
Costa Rica 7 35x,k 47x 12x 5 0 2 6 - 97x
Croácia 6 23 - - 1 - 1 1 - 90
Cuba 6 41 42 9 4 0 2 5 - 88
Dinamarca 5 - - - - - - - - -
Djibuti - - - - 18 6 13 26 75 -
Dominica 10 - - - 5x 0x 2x 6x - -
Egito 12 30 72 31 9 1 4 16 - 56
El Salvador 7 24 76 43 10 1 1 19 - 91x
Emirados Árabes Unidos 15x 34x,k 52x 29x 14x 3x 15x 17x - -
Equador 16 35 70 25 12 - - 26 - 99
Eritréia 21x 52 43 62 40 12 13 38 52 68
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Eslováquia 7 - - - - - - - - -
Eslovênia 6 - - - - - - - - -
Espanha 6x - - - - - - - - -
Estados Fed. da Micronésia 18 60k - - - - - - 95t -
Estados Unidos 8 - - - 1x 0x 1x 2x - -
Estônia 4 - - - - - - - - -
Etiópia 15 55 43 77 47 16 11 52 65 28
Federação Russa 6 - - - 3x 1x 4x 13x - 35
Fiji 10 47x,k - - 8x 1x 8x 3x - 31x
Filipinas 20 34 58 32 28 - 6 30 76t 56
Finlândia 4 - - - - - - - - -
França 7 - - - - - - - - -
Gabão 14 6 62 9 12 2 3 21 30 36
Gambia 17 26 37 54 17 4 9 19 91 8
Gana 16 53 62 67 22 5 7 30 78t 28
Geórgia 7 18k 12 12 3 0 2 12 - 68
Granada 9 39k - - - - - - - -
Grécia 8 - - - - - - - - -
Guatemala 12 51 67 47 23 4 2 49 - 67
Guiana 12 11 42 31 14 3 11 11 - -
Guiné 16 23 43 73 21 - 11 33 98t 68
Guiné-Bissau 22 37 36 67 25 7 10 30 - 2
Guiné Equatorial 13 24 - - 19 4 7 39 - 20x
Haiti 21 24 73 30 17 4 5 23 25 11
Holanda - - - - - - - - - -
Honduras 14 35 61 34 17 - 1 29 35 80
Hungria 9 - - - 2x 0x 2x 3x - -
Iêmen 32x 12 76 - 46 15 12 53 36 30
Ilhas Cook 3 19k - - - - - - - -
Ilhas Marshall 12 63x,k - - - - - - 23 -
Ilhas Salomão 13x 65k - - 21x 4x 7x 27x - -
Índia 30 37k 44 66 47 18 16 46 45w 50
Indonésia 9 40 75 59 28 9 - - 62 73
Irã 7x 44 - 0 11 2 5 15 - 94
Iraque 15 12 51 27 16 2 6 22 - 40
Irlanda 6 - - - - - - - - -
Islândia 4 - - - - - - - - -
Israel 8 - - - - - - - - -
Itália 6 - - - - - - - - -
Jamaica 10 - - - 4 - 2 5 - 100
Japão 8 - - - - - - - - -
Jordânia 10x 27 70 12 4 1 2 9 - 88
Kiribati 5 80x,k - - 13x - 11x 28x 45 -
Kuait 7 12k 26 9 10 3 11 24 - -
Laos 14 23 10 47 40 13 15 42 64 75
Lesoto 14 15 51 58 18 4 5 46 75t 69
Letônia 5 - - - - - - - - -
Líbano 6 27k 35 11 3 0 3 12 - 87
Libéria - 35 70 45 26 8 6 39 - -
Líbia 7x - - 23x 5x 1x 3x 15x - 90x
Liechtenstein - - - - - - - - - -
Lituânia 4 - - - - - - - - -
Luxemburgo 8 - - - - - - - - -
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 6 37 8 10 6 1 4 7 - 80
Madagascar 17 67 78 64 42 11 13 48 91t 75
Malásia 9 29k - 12 11 1 - - - -
Malaui 16 44 93 77 22 - 5 45 92 49
Maldivas 22 10 85 - 30 7 13 25 - 44
Mali 23 25 32 69 33 11 11 38 61 74
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Malta 6 - - - - - - - - -
Marrocos 11x 31 66 15 9 2 4 24 - 41
Maurício 14 21k - - 15x 2x 14x 10x - 0x
Mauritânia - 20 78 57 32 10 13 35 - 2
México 8 38x,k 36x 21x 8 1 2 18 - 91
Mianma 15 15k 66 67 32 7 9 32 87t 60
Moçambique 15 30 80 65 24 6 4 41 50 54
Moldova 5 - - - 3 - 3 10 - 33
Mônaco - - - - - - - - - -
Mongólia 7 51 55 57 13 3 6 25 87t 75
Namíbia 14 19 57 37 24 5 9 24 93 63
Nauru - - - - - - - - - -
Nepal 21 68 66 92 48 13 10 51 96t 63
Nicarágua 12 31 68 39 10 2 2 20 91 97
Níger 13 1 56 61 40 14 14 40 95 15
Nigéria 14 17 64 34 29 9 9 38 27 97
Niue 0 - - - - - - - - -
Noruega 5 - - - - - - - - -
Nova Zelândia 6 - - - - - - - - 83
Omã 8 - 92 73 24x 4x 13x 23x - 61
Palau 9 59x,k - - - - - - - -
Panamá 10 25x 38x 21x 7 - 1 14 - 95
Papua Nova Guiné 11x 59 74 66 35x - - - 1 -
Paquistão 19x 16x,k 31x 56x 38 12 13 37 95t 17
Paraguai 9x 22 60 - 5 - 1 14 - 88
Peru 11x 67 76 49 7 1 1 25 - 93x
Polônia 6 - - - - - - - - -
Portugal 8 - - - - - - - - -
Quênia 10 13 84 57 20 4 6 30 33 91
Quirguistão 7x 24 77 21 11 2 3 25 - 42
Reino Unido 8 - - - - - - - - -
Rep. Centro-Africana 14 17 77 53 24 6 9 39 84 86
Rep. Dem. do Congo 12 24 79 52 31 9 13 38 80t 72
República Checa 7 - - - 1x 0x 2x 2x - -
República Dominicana 11 10 41 16 5 1 2 9 40 18
Romênia 9 - - - 6x 1x 3x 8x - 53
Ruanda 9 84 79 71 27 7 6 41 86 90
Samoa 4x - - - - - - - - -
San Marino - - - - - - - - - -
Santa Lucia 8 - - - 14x - 6x 11x - -
Santa Sé - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis 9 56k - - - - - - - 100
São Tomé e Príncipe 20 56 53 42 13 2 4 29 - 74
São Vicente e Granadinas 10 - - - - - - - - -
Seichelas - - - - 6x 0x 2x 5x - -
Senegal 18 24k 64 49 23 6 8 25 - 16
Serra Leoa 23 4 51 53 27 9 10 34 84t 23
Sérvia e Montenegro 4 11k 33 11 2 0 4 5 - 73
Síria 6 81k 50 6 7 1 4 18 - 79
Somália - 9 13 8 26 7 17 23 - -
Sri Lanka 22 84 - 73 29 - 14 14 - 88
Suazilândia 9 24 60 25 10 2 1 30 80 59
Sudão 31 16 47 40 17x 7x - - 34 1
Suécia 4 - - - - - - - - -
Suíça 6 - - - - - - - - -
Suriname 13 9 25 11 13 2 7 10 - -
Tadjiquistão 15 50 - - - - 5 36 - 28
Tailândia 9 4x,k 71x 27x 19x - 6x 16x - 63
Tanzânia 13 41 91 55 22 4 3 38 91t 43
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Territórios Palestinos 9 29k 78 11 4 1 3 9 - 65
Timor Leste 12 31 82 35 46 15 12 49 95 72
Togo 18 18 65 65 25 7 12 22 84t 67
Tonga 0 62k - - - - - - - -
Trinidad e Tobago 23 2 19 10 7x 0x 4x 5x - 1
Tunísia 7 47 - 22 4 1 2 12 - 97
Turcomenistão 6 13 71 27 12 2 6 22 - 100
Turquia 16 21 38 24 4 1 1 12 - 64
Tuvalu 5 - - - - - - - - -
Ucrânia 5 22 - - 1 0 0 3 - 32
Uganda 12 63 75 50 23 5 4 39 - 95
Uruguai 8 - - - 5x 1x 1x 8x - -
Uzbequistão 7 19 49 45 8 2 7 21 93t 19
Vanuatu 6 50k - - 20x - - 19x - -
Venezuela 9 7k 50 31 4 1 3 13 - 90
Vietnã 9 15 - 26 28 4 7 32 99t, w 83
Zâmbia 12 40 87 58 23 - 5 49 73t 77
Zimbábue 11 33 90 35 13 2 6 27 46 93

FONTES PRINCIPAIS

Baixo peso ao nascer – Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS), Pesquisas por Agrupamento de
Indicadores Múltiplos (MICS), outras pesquisas domiciliares nacionais, e dados extraídos de
sistemas de relatórios rotineiros.

Aleitamento materno – DHS, MICS e UNICEF.

Baixo peso, marasmo e retardo de crescimento – DHS, MICS, UNICEF e Organização Mundial
da Saúde (OMS).

Vitamina A – UNICEF e OMS.

Iodatação do sal – MICS, DHS e UNICEF.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Baixo peso ao nascer – Bebês que pesam menos de 2,5 quilos.

Baixo peso – Moderado e grave: inferior a menos dois desvios-padrão do peso mediano para a
idade da população-referência; grave: inferior a menos três desvios-padrão do peso mediano para
a idade da população-referência.

Marasmo – Moderado e grave: inferior a menos dois desvios-padrão do peso mediano para a altura
da população-referência.

Retardo de crescimento – Moderado e grave: inferior a menos dois desvios-padrão da altura
mediana para a idade da população-referência.

Vitamina A – Porcentagem de crianças entre 6 e 59 meses de idade que receberam pelo menos
uma dose alta de cápsulas de vitamina A em 2003.

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 14 30 67 53 28 8 9 38 64 64

África Oriental e Meridional 14 41 69 58 29 8 7 41 68 60
África Ocidental e Central 15 20 65 48 28 9 10 35 60 68

Oriente Médio e Norte da África 15 29 60 23 14 3 6 21 - 58
Ásia Meridional 31 38 45 69 46 16 14 44 58 49
Leste da Ásia e Pacífico 7 43 44 27 15 - - 19 73e 85
América Latina e Caribe 9 - 45 26 7 1 2 16 - 86
ECO/CEI 9 22 45 26 5 1 3 14 - 47
Países industrializados 7 - - - - - - - - -
Países em desenvolvimento 17 36 51 46 27 10 10 31 61e 69
Países menos desenvolvidos 19 34 63 65 36 11 10 42 76 53
Mundial 16 36 51 46 26 10 10 31 61e 68

Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
k Refere-se a alimentação exclusivamente com leite materno por menos de quatro meses.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.
t Identifica países que realizaram uma segunda cobertura de vitamina A maior ou igual a 70%.
e Este valor regional para Leste da Ásia e Pacífico não inclui a China.
w Identifica países com programas de suplementação de vitamina A que não visam a crianças até 59 meses de idade.
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Afeganistão 13 19 11 8 16 5 0 78 80 66 66 61 - - 35 19 28 48 - - -
África do Sul 87 98 73 67 86 44 100 97 99 93 94 81 92 92 61 19 75 37 - - -
Albânia 97 99 95 89 99 81 60 97 98 97 98 96 99 - - 1 83 51 - - -
Alemanha 100 100 100 - - - - - 98 97 94 92 81 90 - - - - - - -
Andorra 100 100 100 100 100 100 - - 99 99 99 98 54 95 - - - - - - -
Angola 50 70 40 30 56 16 43 72 75 59 57 64 - - 75 8 58 32 10 2 63
Antígua e Barbuda 91 95 89 95 98 94 100 - 91 97 97 97 97 97 - - - - - - -
Arábia Saudita - 97 - - 100 - 100 95 96 96 96 97 96 96 - - - - - - -
Argélia 87 92 80 92 99 82 100 98 93 86 86 81 81 - - 9 52 - - - -
Argentina - 97 - - - - 100 99 95 90 95 95 88 90 - - - - - - -
Armênia 92 99 80 84 96 61 6 96 97 91 93 92 91 - - 11 26 48 - - -
Austrália 100 100 100 100 100 100 100 - 97 92 92 93 95 95 - - - - - - -
Áustria 100 100 100 100 100 100 - - 97 83 83 74 83 83 - - - - - - -
Azerbajão 77 95 59 55 73 36 100 99 98 96 97 98 97 - - 3 36 40 12 1 1
Bahamas 97 98 86 100 100 100 100 - 99 93 92 89 93 93 - - - - - - -
Bangladesh 75 82 72 48 75 39 100 95 95 85 85 77 - - 45 21 20 35 - - -
Barbados 100 100 100 99 99 100 94 - 97 93 93 98 93 93 - - - - - - -
Barein - 100 - - 100 - 100 70 97 98 98 99 98 98 - - - - - - -
Bélgica - 100 - - - - - - 97 95 96 82 65 95 - - - - - - -
Belize 91 100 82 47 71 25 100 99 99 95 95 95 96 96 - - 66 - - - -
Benin 68 79 60 32 58 12 73 99 99 83 89 85 89 - 69 12 35 42 32 7 60
Bielo-Rússia 100 100 100 - - - 100 99 99 99 99 99 99 - - - - - - - -
Bolívia 85 95 68 45 58 23 34 93 94 81 79 64 84 81 - 22 52 54 - - -
Bósnia e Herzegóvina 98 100 96 93 99 88 70 95 93 84 87 88 81 79 - 2 80 23 - - -
Botsuana 95 100 90 41 57 25 100 99 98 97 97 90 79 - - 40 14 7 - - -
Brasil 89 96 58 75 83 35 100 99 96 96 98 99 90 96 - 24x 46x 28 - - -
Brunei - - - - - - 100 99 99 92 92 99 99 92 - - - - - - -
Bulgária 100 100 100 100 100 100 100 98 95 95 94 95 94 - - - - - - - -
Burquina Fasso 51 82 44 12 45 5 100 99 99 88 83 78 - - 65 9 36 - 20 2 50
Burundi 79 90 78 36 47 35 6 84 86 74 69 75 83 83 45 13 40 16 3 1 31
Butão 62 86 60 70 65 70 0 92 93 89 90 87 89 - - - - - - - -
Cabo Verde 80 86 73 42 61 19 80 79 78 75 76 69 68 - - - - - - - -
Camarões 63 84 41 48 63 33 65 83 80 73 72 64 - - 60 11 40 33 - - -
Camboja 34 58 29 16 53 8 12 95 92 85 86 80 - - 51 20 37 59 - - -
Canadá 100 100 99 100 100 99 - - 97 91 88 95 - 83 - - - - - - -
Catar 100 100 100 100 100 100 100 99 99 96 95 99 97 96 - - - - - - -
Cazaquistão 86 96 72 72 87 52 100 65 85 82 99 99 99 - - 3 48 22 - - -
Chade 34 40 32 8 30 0 42 38 68 50 47 56 - - 40 12 22 50 27 1 32
Chile 95 100 59 92 96 64 100 96 94 94 94 95 - 94 - - - - - - -
China 77 92 68 44 69 29 100 94 97 91 92 84 72 - - - - - - - -
Chipre 100 100 100 100 100 100 25 - 99 98 98 86 88 58 - - - - - - -
Cingapura - 100 - - 100 - 100 99 95 94 94 94 93 - - - - - - - -
Colômbia 92 99 71 86 96 54 100 92 95 89 89 92 89 89 - 13 51 44 24 1 -
Comores 94 90 96 23 38 15 0 79 85 76 73 73 77 - 46 10 49 31 36 9 63
Congo 46 72 17 9 14 2 73 85 67 67 67 65 - - 65 - - - - - -
Coréia do Norte 100 100 100 59 58 60 80 95 75 72 99 95 98 - - 12 93 - - - -
Coréia do Sul 92 97 71 - - - 100 93 95 88 90 99 92 - - - - - - - -
Costa do Marfim 84 98 74 40 61 23 58 51 63 50 50 49 50 - 75 4 38 34 14 4 -
Costa Rica 97 100 92 92 89 97 100 90 89 90 90 88 89 90 - - - - - - -
Croácia - - - - - - 100 98 96 96 98 96 - 93 - - - - - - -
Cuba 91 95 78 98 99 95 99 99 89 88 98 99 99 99 - - - - - - -
Dinamarca 100 100 100 - - - - - 95 95 95 96 - 95 - - - - - - -
Djibuti 80 82 67 50 55 27 85 78 81 64 64 60 - - - - - - - - -
Dominica 97 100 90 83 86 75 70 99 99 99 99 99 - - - - - - - - -
Egito 98 100 97 68 84 56 100 98 98 97 97 97 97 - 71 10 70 29 - - -
El Salvador 82 91 68 63 78 40 100 94 90 90 90 93 83 83 - 42 62 - - - -
Emirados Árabes Unidos - - - 100 100 100 100 98 96 94 94 94 92 94 - - - - - - -
Equador 86 92 77 72 80 59 100 99 99 90 93 99 90 90 - - - - - - -
Eritréia 57 72 54 9 34 3 0 91 91 83 83 84 83 - 62 19 44 54 12 4 4
Eslováquia 100 100 100 100 100 100 80 98 99 99 99 98 99 99 - - - - - - -
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Eslovênia - - - - - - 100 98 97 92 93 94 - 93 - - - - - - -
Espanha - - - - - - - - 98 96 97 97 97 96 - - - - - - -
Estados Fed. da Micronésia 94 95 94 28 61 14 0 62 83 78 82 85 80 65 - - - - - - -
Estados Unidos 100 100 100 100 100 100 56 - 99 96 92 93 92 94 - - - - - - -
Estônia - - - - 93 - - 99 98 94 95 96 90 27 - - - - - - -
Etiópia 22 81 11 6 19 4 18 82 93 80 80 71 - - 45 24 16 38 - - 3
Federação Russa 96 99 88 87 93 70 100 96 98 97 98 98 96 - - - - - - - -
Fiji - - - 98 99 98 100 93 75 71 76 62 73 71 - - - - - - -
Filipinas 85 90 77 73 81 61 100 91 90 79 80 80 40 - 70 10 55 76 - - -
Finlândia 100 100 100 100 100 100 - 98 98 98 96 97 - 96 - - - - - - -
França - 100 - - - - - 85 98 97 97 86 28 86 - - - - - - -
Gabão 87 95 47 36 37 30 100 89 69 38 31 55 - - 45 13 48 44 - - -
Gambia 82 95 77 53 72 46 45 95 95 92 90 90 90 90 - 8 75 38 42 15 55
Gana 79 93 68 58 74 46 62 92 88 80 81 83 80 80 70 10 44 40 15 4 63
Geórgia 76 90 61 83 96 69 20 91 88 78 66 86 64 - - 4 99 - - - -
Granada 95 97 93 97 96 97 100 - 87 83 84 74 83 83 - - - - - - -
Grécia - - - - - - - 88 96 88 87 88 88 88 - - - - - - -
Guatemala 95 99 92 61 72 52 100 98 94 84 84 75 - - - 18 64 22 6 1 -
Guiana 83 83 83 70 86 60 60 94 90 91 91 88 91 91 - 5 78 40 67 6 3
Guiné 51 78 38 13 25 6 8 71 75 69 68 73 - - 77 15 33 44 25 4 56
Guiné-Bissau 59 79 49 34 57 23 0 80 86 80 80 80 - - 56 10 64 23 67 7 58
Guiné Equatorial 44 45 42 53 60 46 100 73 65 33 39 51 - - 40 - - 36 15 1 49
Haiti 71 91 59 34 52 23 30 71 76 43 43 54 - - 52 39 26 41 - - 12
Holanda 100 100 99 100 100 100 - - 98 98 98 96 - 97 - - - - - - -
Honduras 90 99 82 68 89 52 100 93 96 89 90 92 89 89 - - - - - - -
Hungria 99 100 98 95 100 85 - 99 99 99 99 99 - 99 - - - - - - -
Iêmen 69 74 68 30 76 14 100 63 92 78 78 76 49 - 21 24 47 23x - - -
Ilhas Cook 95 98 88 100 100 100 11 99 99 99 99 99 99 - - - - - - - -
Ilhas Marshall 85 80 95 82 93 59 - 91 71 64 68 70 72 46 - - - - - - -
Ilhas Salomão 70 94 65 31 98 18 0 84 82 80 75 72 72 - - - - - - - -
Índia 86 96 82 30 58 18 100 73 71 64 70 56 - - 80 19 67 22 - - -
Indonésia 78 89 69 52 71 38 80 82 88 70 70 72 75 - 54 8 61 61 - - 1
Irã 93 98 83 84 86 78 100 99 99 99 98 96 95 - - 24 93 - - - -
Iraque 81 97 50 80 95 48 100 93 93 81 87 90 70 - 70 7 76 - - - -
Irlanda - 100 - - - - - 90 96 89 89 81 - 89 - - - - - - -
Islândia 100 100 100 - - - - - 99 99 99 93 - 99 - - - - - - -
Israel 100 100 100 - 100 - 100 - 98 96 92 96 98 96 - - - - - - -
Itália - 100 - - - - - - 98 96 97 84 95 90 - - - - - - -
Jamaica 93 98 87 80 90 68 100 85 86 77 71 80 77 77 - 3 39 21 - - -
Japão 100 100 100 100 100 100 100 - 99 99 97 99 - - - - - - - - -
Jordânia 91 91 91 93 94 85 100 58 96 95 95 99 95 95 - 6 78 44 - - -
Kiribati 64 77 53 39 59 22 100 94 75 62 61 56 67 - - - - - - - -
Kuait - - - - - - 100 - 99 98 98 97 94 98 - - - - - - -
Laos 43 66 38 24 61 14 0 60 66 45 46 36 45 - 30 1 36 37 82 18 9
Lesoto 76 88 74 37 61 32 10 83 83 78 78 70 67 - - 7 49 29 - - -
Letônia - - - - - - 100 99 99 98 97 99 99 95 - - - - - - -
Líbano 100 100 100 98 100 87 100 - 98 92 92 96 88 92 - 4 74 - - - -
Libéria 62 72 52 26 49 7 0 60 48 31 33 42 - - 35 39 70 - - - -
Líbia 72 72 68 97 97 96 100 99 99 97 97 99 99 - - - - - - - -
Liechtenstein - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lituânia - - - - - - 100 99 94 94 90 98 94 35 - - - - - - -
Luxemburgo 100 100 100 - - - - - 98 98 98 91 49 86 - - - - - - -
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da - - - - - - 99 94 96 94 95 96 - - - - - - - - -
Madagascar 45 75 34 33 49 27 0 72 71 61 63 59 61 - 55 9 48 47 - - 34
Malásia 95 96 94 - - 98 100 99 99 99 95 95 95 99 - - - - - - -
Malaui 67 96 62 46 66 42 0 97 99 89 94 80 89 89 70 27 27 51 8 3 27
Maldivas 84 99 78 58 100 42 100 98 98 96 96 97 97 - - 22 22 - - - -
Mali 48 76 35 45 59 38 100 75 99 76 72 75 73 - 50 10 36 45 72 8 38
Malta 100 100 100 - 100 - - - 76 55 55 87 8 55 - - - - - - -
Marrocos 80 99 56 61 83 31 100 95 99 97 97 95 95 10 - 12 38 50 - - -
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Maurício 100 100 100 99 100 99 100 99 98 98 98 98 98 - - - - - - - -
Mauritânia 56 63 45 42 64 9 100 86 83 70 68 64 - - 33 10 41 28 - - -
México 91 97 72 77 90 39 95 99 99 98 98 96 98 98 - - - - - - -
Mianma 80 95 74 73 96 63 0 85 86 82 82 78 54 - 85 2 66 48 - - -
Moçambique 42 76 24 27 51 14 47 87 88 72 70 77 72 - 60 10 55 33 10 - 15
Moldova 92 97 88 68 86 52 86 96 99 98 98 96 99 - - 1 78 52 - - -
Mônaco - 100 - - 100 - - 90 99 99 99 99 99 99 - - - - - - -
Mongólia 62 87 30 59 75 37 33 95 99 99 95 96 95 - - 2 78 66 - - -
Namíbia 80 98 72 30 66 14 100 71 88 81 81 70 - - 67 18 53 39 7 3 14
Nauru - - - - - - 100 95 93 80 59 40 75 - - - - - - - -
Nepal 84 93 82 27 68 20 65 85 88 80 80 73 87 - 42 23 26 43 - - -
Nicarágua 81 93 65 66 78 51 40 88 92 79 80 84 79 79 - 31 57 49 - - 2
Níger 46 80 36 12 43 4 100 72 75 62 62 74 - - 43 12 27 43 17 6 48
Nigéria 60 72 49 38 48 30 100 48 43 25 39 35 - - 51 10 33 28 6 1 34
Niue 100 100 100 100 100 100 100 96 99 99 99 99 99 99 - - - - - - -
Noruega 100 100 100 - - - - - 91 91 91 88 - 93 - - - - - - -
Nova Zelândia - 100 - - - - 100 - 96 90 82 85 90 90 - - - - - - -
Omã 79 81 72 89 97 61 100 99 99 99 99 98 99 99 - - - - - - -
Palau 84 79 94 83 96 52 100 - 99 98 98 99 98 98 - - - - - - -
Panamá 91 99 79 72 89 51 100 99 99 99 99 99 99 99 - - - - - - -
Papua Nova Guiné 39 88 32 45 67 41 100 54 60 46 36 44 45 - 10 13x 75x - - - -
Paquistão 90 95 87 54 92 35 61 80 75 65 65 67 65 - 45 16x 66x 33x - - -
Paraguai 83 100 62 78 94 58 98 82 91 76 75 89 76 76 - 17x 51x -x - - -
Peru 81 87 66 62 72 33 100 91 95 87 87 89 87 91 - 20 58 46 - - -
Polônia - 100 - - - - - 94 99 99 98 97 98 - - - - - - - -
Portugal - - - - - - - 83 98 95 95 95 94 95 - - - - - - -
Quênia 62 89 46 48 56 43 5 87 72 73 73 73 73 73 70 18 49 33 15 5 27
Quirguistão 76 98 66 60 75 51 22 98 99 99 98 99 99 - - 4x 48x 16 - - -
Reino Unido - 100 - - - - - - 96 90 91 81 - 91 - - - - - - -
Rep. Centro-Africana 75 93 61 27 47 12 0 70 65 40 40 35 - - 42 10 32 47 31 2 69
Rep. Dem. do Congo 46 83 29 29 43 23 17 78 76 64 63 64 - - 58 11 36 17 12 1 45
República Checa - - - - - - - 99 98 98 96 97 98 98 - - - - - - -
República Dominicana 93 98 85 57 67 43 60 97 88 71 57 79 71 71 - 20 63 53 - - -
Romênia 57 91 16 51 86 10 100 99 98 97 97 97 99 - - - - - - - -
Ruanda 73 92 69 41 56 38 50 86 94 89 89 84 89 89 76 12 20 16 6 5 13
Samoa 88 91 88 100 100 100 100 93 90 68 41 25 70 - - - - - - - -
San Marino - - - - - - - - 95 98 98 98 97 98 - - - - - - -
Santa Lucia 98 98 98 89 89 89 100 99 99 91 91 95 91 91 - - - - - - -
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis 99 99 99 96 96 96 97 89 87 96 96 98 96 95 - - - - - - -
São Tomé e Príncipe 79 89 73 24 32 20 - 99 99 99 99 91 99 - - 5 47 44 52 - -
São Vicente e Granadinas - - 93 - - 96 100 99 99 99 99 99 99 99 - - - - - - -
Seichelas 87 100 75 - - 100 100 99 99 99 99 99 99 - - - - - - - -
Senegal 72 90 54 52 70 34 70 95 95 87 87 57 54 - 85 7 27 33 15 2 36
Serra Leoa 57 75 46 39 53 30 0 83 77 61 61 64 - - 76 9 50 39 15 2 61
Sérvia e Montenegro 93 99 86 87 97 77 25 97 96 97 96 96 89 - - 3 97 - - - -
Síria 79 94 64 77 97 56 100 99 99 99 99 98 99 99 - 18 66 - - - -
Somália 29 32 27 25 47 14 0 50 50 30 30 40 - - 60 - - - 1 0 19
Sri Lanka 78 99 72 91 98 89 69 99 98 97 97 96 85 - - - - - - - -
Suazilândia 52 87 42 52 78 44 100 84 94 83 82 70 78 - - 10 60 24 0 0 26
Sudão 69 78 64 34 50 24 0 51 79 55 55 59 - - 37 5 57 38 23 0 50
Suécia 100 100 100 100 100 100 - 16 99 99 99 94 1 98 - - - - - - -
Suíça 100 100 100 100 100 100 - - 98 95 95 82 - 91 - - - - - - -
Suriname 92 98 73 93 99 76 100 - 92 85 84 86 - - - 4 58 43 77 3 -
Tadjiquistão 58 93 47 53 71 47 2 97 87 82 84 89 81 - - 1 51 29 6 2 69
Tailândia 85 95 80 99 97 100 100 99 99 98 98 96 96 - - - - - - - -
Tanzânia 73 92 62 46 54 41 23 91 99 95 95 94 95 - 90 14 68 38 36 10 58
Territórios Palestinos 94 97 86 76 78 70 - 98 97 96 96 96 96 - - 17 65 - - - -
Timor Leste 52 73 51 33 65 30 0 72 65 57 57 55 - - - 14 24 - 48 8 47
Togo 51 80 36 34 71 15 40 91 83 71 71 70 - - 61 9 30 25 15 2 60
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Tonga 100 100 100 97 98 96 100 99 99 99 99 99 99 - - - - - - - -
Trinidad e Tobago 91 92 88 100 100 100 100 - 91 94 94 95 94 94 - 3 74 31 - - -
Tunísia 82 94 60 80 90 62 100 97 97 97 97 95 96 97 - 9 43 - - - -
Turcomenistão 71 93 54 62 77 50 67 99 98 97 98 97 96 - - 1 51 - - - -
Turquia 93 96 87 83 94 62 100 88 86 85 85 81 77 - 41 29 41 19 - - -
Tuvalu 93 94 92 88 92 83 100 99 99 98 98 98 98 - - - - - - - -
Ucrânia 98 100 94 99 100 97 100 98 96 99 99 99 98 - - - - - - - -
Uganda 56 87 52 41 53 39 7 99 99 87 86 91 87 87 53 22 67 29 7 0 -
Uruguai 98 98 93 94 95 85 100 99 98 95 95 95 94 94 - - - - - - -
Uzbequistão 89 97 84 57 73 48 80 99 99 99 99 98 99 - - 0 57 33 - - -
Vanuatu 60 85 52 50 78 42 100 63 73 49 53 48 56 - - - - - - - -
Venezuela 83 85 70 68 71 48 100 97 99 86 83 80 82 61 - 9 72 51 - - -
Vietnã 73 93 67 41 84 26 70 96 92 96 96 97 94 - 85 20 71 39 96 16 7
Zâmbia 55 90 36 45 68 32 10 94 94 80 80 84 - 80 83 15 69 48 16 7 52
Zimbábue 83 100 74 57 69 51 0 95 90 85 85 80 85 - 70 16 50 80 3 - -

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 57 82 44 36 55 26 47 76 77 65 68 66 33 - 59 14 41 34 15 3 35

África Oriental e Meridional 56 87 43 37 60 27 24 87 89 80 79 77 54 - 62 18 47 37 14 4 26
África Ocidental e Central 58 78 45 35 52 24 68 67 67 52 57 55 13 - 57 10 35 30 15 2 43

Oriente Médio e Norte da África 87 95 77 72 88 52 88 88 94 88 89 89 77 - - 13 66 - - - -
Ásia Meridional 84 94 80 35 64 23 90 77 75 67 71 61 11 - 70 19 59 26 - - -
Leste da Ásia e Pacífico 78 92 68 50 72 35 90 92 94 86 87 83 71 - - 10** 62** 59** - - -
América Latina e Caribe 89 95 69 75 84 44 95 96 96 91 92 92 83 91 - - - 36 - - -
ECO/CEI 91 98 79 81 92 62 89 93 94 93 94 93 90 - - 15 50 25 - - -
Países industrializados 100 100 100 100 100 100 69 - 98 96 94 92 63 92 - - - - - - -
Países em desenvolvimento 79 92 70 49 73 31 80 84 84 76 79 74 46 - 64 16** 54** 33** - - -
Países menos desenvolvidos 58 80 50 35 58 27 38 82 87 75 74 72 28 - 54 16 38 36 20 3 36
Mundial 83 95 72 58 81 37 80 84 86 78 80 76 49 - 64 16** 54** 33** - - -
Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.

** Não inclui a China.
† Este foi o primeiro ano em que a cobertura de DPT1 foi estimada. A cobertura para DPT1 deve ser no mínimo igual à de DPT3. Discrepâncias em que a cobertura de DPT1 é inferior à de DPT3

refletem deficiências na coleta de dados e no processo de relatórios. UNICEF e OMS estão trabalhando com sistemas nacionais e territoriais para eliminar essas discrepâncias.

FONTES PRINCIPAIS

Uso de água limpa de melhor qualidade e instalações sanitárias adequadas – UNICEF, Organização Mundial
da Saúde (OMS), Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), e Pesquisas de Demografia e
Saúde (DHS).

Fundos governamentais para vacinas – UNICEF e OMS.
Imunização – UNICEF e OMS.
Infecção respiratória aguda – DHS, MICS e outras pesquisas domiciliares nacionais.
Reidratação oral – DHS, MICS.
Malária – MICS e DHS.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Fundos governamentais para vacinas – Porcentagem de vacinas financiadas pelo governo federal (incluindo
empréstimos) que são administrados como rotina em um país, para proteger as crianças.

PAI – Programa Ampliado de Imunização: esse programa inclui imunização contra tuberculose (TB), difteria, pertússis
(coqueluche) e tétano (DPT), pólio e sarampo, assim como a imunização de gestantes para proteger os bebês
contra tétano neonatal. Em alguns países, outras vacinas (como vacina contra hepatite B [HepB], Haemophilus
influenzae tipo B [Hib] ou febre amarela) podem estar incluídas no programa.

BCG – Porcentagem de bebês que recebem Bacilo de Calmette-Guérin (vacina contra tuberculose).
DPT1 – Porcentagem de bebês que receberam sua primeira dose de vacina contra difteria, pertússis (coqueluche) e tétano.
DPT3 – Porcentagem de bebês que receberam três doses de vacina contra difteria, pertússis (coqueluche) e tétano. 
HepB3 – Porcentagem de bebês que receberam três doses de vacina contra hepatite B.
Hib3 – Porcentagem de bebês que receberam três doses de vacina contra Haemophilus Influenzae tipo B.
% de menores de 5 anos com IRA – Porcentagem de crianças (0-4 anos de idade) com infecção respiratória aguda (IRA)

nas duas semanas que precederam a pesquisa.
% de menores de 5 anos com IRA levados a um agente de saúde – Porcentagem de crianças (0-4 anos de

idade) com IRA nas duas semanas que precederam a pesquisa e que foram levadas a um agente de saúde adequado.
% de menores de 5 anos com diarréia que recebem reidratação oral e alimentação contínua –

Porcentagem de crianças (0-4 anos de idade) com diarréia nas duas semanas que precederam a pesquisa e que
receberam terapia de reidratação oral (Sais de Reidratação Oral ou soro caseiro recomendado) ou maior
quantidade de líquidos com alimentação contínua.

Malária
% de menores de 5 anos que dormem sob mosquiteiro – Porcentagem de crianças (0-4 anos de idade) que

dormem sob mosquiteiro.
% de menores de 5 anos que dormem sob mosquiteiro tratado – Porcentagem de crianças (0-4 anos de idade)

que dormem sob mosquiteiro tratado com inseticida.
% de menores de 5 anos com febre que recebem medicamento antimalárico – Porcentagem de crianças

(0-4 anos de idade) que estavam doentes e com febre nas duas semanas que precederam a pesquisa e que
receberam qualquer medicamento antimalárico adequado (de acordo com a definição local).
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Afeganistão - - - - - - - - - - - - - - - - 1600 -
África do Sul 21,5 5300 4500 - 6200 230 2900 2002 24,0 - 83 - 54 - 20 - 20 1100 2200 95
Albânia - - - - - - - - 42 - 40 - 0 - - - - -
Alemanha 0,1 43 21 - 71 - 10 - - - - - - - - - - - - -
Andorra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Angola 3,9 240 97 - 600 23 130 - - - - - - - - - - 110 1000 90
Antígua e Barbuda - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arábia Saudita - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Argélia 0,1 9,1 3,0 - 18 - 1,4 - - - - - - - - - - - - -
Argentina 0,7 130 61 - 210 - 24 - - - - - - - - - - - 750 -
Armênia 0,1 2,6 1,2 - 4,3 - 0,9 - - 56 41 48 53 8 7 44 0 - - -
Austrália 0,1 14 6,8 - 22 - 1,0 - - - - - - - - - - - - -
Áustria 0,3 10 5,0 - 16 - 2,2 - - - - - - - - - - - - -
Azerbajão <0,1 1,4 0,5 - 2,8 - - - - - 11 - 35 - 2 - - - - -
Bahamas 3,0 5,6 3,2 - 8,7 <0,2 2,5 - - - - - - - - - - - 7,6 -
Bangladesh - - 2,5 - 15 - - - - - - - - - - - - - 5300 -
Barbados 1,5 2,5 0,7 - 9,2 <0,2 0,8 - - - - - - - - - - - 3,7 -
Barein 0,2 <0,6 0,2 - 1,1 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
Bélgica 0,2 10 5,3 - 17 - 3,5 - - - - - - - - - - - - -
Belize 2,4 3,6 1,2 - 10 <0,2 1,3 - - - - - - - - - - - 5,6 -
Benin 1,9 68 38 - 120 5,7 35 2002 2,3 53 45 69 56 14 8 34 19 34 340 -
Bielo-Rússia - - 12 - 42 - - - - - - - - - - - - - - -
Bolívia 0,1 4,9 1,6 - 11 - 1,3 - - 74 58 67 59 - - 37 21 - 340 82
Bósnia e Herzegóvina <0,1 0,9 0,3 - 1,8 - - - - - 53 - 74 - - - - - - -
Botsuana 37,3 350 330 - 380 25 190 2003 32,9 90 93 79 81 33 40 88 75 120 160 99
Brasil 0,7 660 320 - 1100 - 240 - - - - - - - - - - - 4300 -
Brunei <0,1 <0,2 < 0,4 - <0,2 - - - - - - - - - - - 4,2 -
Bulgária <0,1 <0,5 < 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Burquina Fasso 4,2 300 190 - 470 31 150 2002 2,3 61 48 61 56 23 15 67 54 260 830 109
Burundi 6,0 250 170 - 370 27 130 2002 13,6 - 47 - 66 - 24 - - 200 660 70
Butão - - - - - - - - - - - - - - - - 90 -
Cabo Verde - - - - - - - - - 60 53 - - - - - - -
Camarões 6,9 560 390 - 810 43 290 2002 7,0 - 46 63 57 - 16m 31 16 240 930 94p
Camboja 2,6 170 100 - 290 7,3 51 - - - 64 - 62 - 37 - - - 670 71
Canadá 0,3 56 26 - 86 - 13 - - - - - - - - - - - - -
Catar - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cazaquistão 0,2 17 5,8 - 35 - 5,5 - - - - 73 63 - - 65 32 - - -
Chade 4,8 200 130 - 300 18 100 2003 4,8 - 21 - 28 - 5 - - 96 500 96
Chile 0,3 26 13 - 44 - 8,7 - - - - - - - - - - - 230 -
China 0,1 840 430 - 1500 - 190 - - - - - - - - - - - 20600 -
Chipre - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cingapura 0,2 4,1 1,3 - 8,0 - 1,0 - - - - - - - - - - - - -
Colômbia 0,7 190 90 - 310 - 62 - - - - - 82 - - - 30 - 910 -
Comores - - - - - - - - 41 - 55 - 10 - - - - 59
Congo 4,9 90 39 - 200 10 45 - - - - - - - - - - 97 260 -
Coréia do Norte - - - - - - - - - - - - - - - - 710 -
Coréia do Sul <0,1 8,3 2,7 - 16 - 0,9 - - - - - - - - - - - 630 -
Costa do Marfim 7,0 570 390 - 820 40 300 2002 5,2 - 53 67 64 - 16m 56 25 310 940 83
Costa Rica 0,6 12 6,0 - 21 - 4,0 - - - - - - - - - - - 50 -
Croácia <0,1 <0,2 < 0,4 - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba 0,1 3,3 1,1 - 6,6 - 1,1 - - - 89 - 91 - 52 - - - 130 -
Dinamarca 0,2 5,0 2,5 - 8,2 - 0,9 - - - - - - - - - - - - -
Djibuti 2,9 9,1 2,3 - 24 0,7 4,7 - - - - - - - - - - 5 33 -
Dominica - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Egito <0,1 12 5,0 - 31 - 1,6 - - - - - - - - - - - - -
El Salvador 0,7 29 14 - 50 - 9,6 - - - - - 68 - - - - - 180 -
Emirados Árabes Unidos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equador 0,3 21 10 - 38 - 6,8 - - - - - 58 - - - - - 290 -
Eritréia 2,7 60 21 - 170 5,6 31 - - - 62 - 79 - 37 - - 39 230 83
Eslováquia <0,1 <0,2 < 0,4 - - - - - - - - - - - - - - -
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Eslovênia <0,1 <0,5 < 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Espanha 0,7 140 67 - 220 - 27 - - - - - - - - - - - - -
Estados Fed. da Micronésia - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Estados Unidos 0,6 950 470 - 1600 - 240 - - - - - - - - - - - - -
Estônia 1,1 7,8 2,6 - 15 - 2,6 - - - - - - - - - - - - -
Etiópia 4,4 1500 950 - 2300 120 770 2003 11,7 - - 54 39 - - 30 17 720 4000 60
Federação Russa 1,1 860 420 - 1400 - 290 - - - - - - - - - - - - -
Fiji 0,1 0,6 0,2 - 1,3 - <0,2 - - - - - - - - - - - 25 -
Filipinas <0,1 9,0 3,0 - 18 - 2,0 - - 59 44 - 67 - - - - - 2100 -
Finlândia 0,1 1,5 0,5 - 3,0 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
França 0,4 120 60 - 200 - 32 - - - - - - - - - - - - -
Gabão 8,1 48 24 - 91 2,5 26 - - 71 64 81 72 22 24 48 33 14 57 98
Gambia 1,2 6,8 1,8 - 24 0,5 3,6 - - - 51 - 53 - 15 - - 2 45 85
Gana 3,1 350 210 - 560 24 180 2003 3,9 81 77 83 78 44 38 52 33 170 1000 79p
Geórgia 0,1 3,0 2,0 - 12 - 1,0 - - - 56 - 51 - - - - - - -
Granada - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grécia 0,2 9,1 4,5 - 15 - 1,8 - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 1,1 78 38 - 130 - 31 - - - - 75 69 - - - - - 510 98
Guiana 2,5 11 3,5 - 35 0,6 6,1 - - - 69 - 84 - 36 - - - 33 -
Guiné 3,2 140 51 - 360 9,2 72 - - - - 56 60 - - 32 17 35 420 113
Guiné-Bissau - - - - - - - - 32 - 31 - 8 - - - 81 103
Guiné Equatorial - - - - - - - - 26 - 46 - 4 - - - 24 95
Haiti 5,6 280 120 - 600 19 150 - - 72 46 78 68 28 15 30 19 - 610 87
Holanda 0,2 19 9,5 - 31 - 3,8 - - - - - - - - - - - - -
Honduras 1,8 63 35 - 110 3,9 33 - - - - 90 81 - - - - - 180 -
Hungria 0,1 2,8 0,9 - 5,5 - - - - - - - - - - - - - - -
Iêmen 0,1 12 4,0 - 24 - - - - - - - - - - - - - - -
Ilhas Cook - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ilhas Marshall - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ilhas Salomão - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Índia - - 2200 - 7600 - - - - - - - - 17 21 59 51 - 35000 -
Indonésia 0,1 110 53 - 180 - 15 - - - 23 - 32 - 7 - - - 6100 82
Irã 0,1 31 10 - 61 - 3,8 - - - - - - - - - - - 2100 -
Iraque <0,1 <0,5 < 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Irlanda 0,1 2,8 1,1 - 5,3 - 0,8 - - - - - - - - - - - - -
Islândia 0,2 <0,5 < 1,0 - <0,2 - - - - - - - - - - - - -
Israel 0,1 3,0 1,5 - 4,9 - - - - - - - - - - - - - - -
Itália 0,5 140 67 - 220 - 45 - - - - - - - - - - - - -
Jamaica 1,2 22 11 - 41 <0,5 10 - - - - - - - - - - - 45 -
Japão <0,1 12 5,7 - 19 - 2,9 - - - - - - - - - - - - -
Jordânia <0,1 0,6 0,0 < 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Kiribati - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuait - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laos 0,1 1,7 0,6 - 3,6 - <0,5 - - - - - - - - - - - 290 -
Lesoto 28,9 320 290 - 360 22 170 2003 27,8 - 58 - 46 - 18 - - 100 180 87
Letônia 0,6 7,6 3,7 - 12 - 2,5 - - - - - - - - - - - - -
Líbano 0,1 2,8 0,7 - 4,1 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
Libéria 5,9 100 47 - 220 8,0 54 - - - - - - - - - - 36 230 -
Líbia 0,3 10 3,3 - 20 - - - - - - - - - - - - - - -
Liechtenstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lituânia 0,1 1,3 0,4 - 2,6 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
Luxemburgo 0,2 <0,5 < 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da <0,1 <0,2 < 0,4 - - - - - - - - - - - - - - -
Madagascar 1,7 140 68 - 250 8,6 76 - - 56 49 43 46 16 19 12 5 30 1000 76
Malásia 0,4 52 25 - 86 - 8,5 - - - - - - - - - - - 480 -
Malaui 14,2 900 700 - 1100 83 460 2003 18,0 76 66 89 84 41 34 38 32 500 1000 93
Maldivas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mali 1,9 140 44 - 420 13 71 2003 2,2 56 42 59 46 15 9 30 14 75 730 72
Malta 0,2 <0,5 < 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Marrocos 0,1 15 5,0 - 30 - - - - - - - - - - - - - - -
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Maurício - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mauritânia 0,6 9,5 4,5 - 17 - 5,1 - - - - 39 30 - - - - 2 140 -
México 0,3 160 78 - 260 - 53 - - - - - - - - - - - 1900 -
Mianma 1,2 330 170 - 620 7,6 97 - - - - - - - - - - - 1900 -
Moçambique 12,2 1300 980 - 1700 99 670 2002 14,7 74 56 82 65 33 20 33 29 470 1500 80
Moldova 0,2 5,5 2,7 - 9,0 - - - - - 56 - 79 - 19 - - - - -
Mônaco - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mongólia <0,1 <0,5 < 1,0 - <0,2 - - - 77 - 57 - 32 - - - 78 -
Namíbia 21,3 210 180 - 250 15 110 - - 86 73 87 82 41 31 69 48 57 120 92
Nauru - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nepal 0,5 61 29 - 110 - 16 - - - - - - - - - - - 1000 -
Nicarágua 0,2 6,4 3,1 - 12 - 2,1 - - - - - 73 - - - 17 - 150 -
Níger 1,2 70 36 - 130 5,9 36 - - - 30 41 37 - 5m 30 7 24 680 -
Nigéria 5,4 3600 2400 - 5400 290 1900 2003 4,2 63 43 65 52 21 18 46 24 1800 7000 64p
Niue - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noruega 0,1 2,1 0,7 - 4,0 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
Nova Zelândia 0,1 1,4 0,5 - 2,8 - <0,2 - - - - - - - - - - - - -
Omã 0,1 1,3 0,5 - 3,0 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
Palau - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Panamá 0,9 16 7,7 - 26 - 6,2 - - - - - - - - - - - 48 -
Papua Nova Guiné 0,6 16 7,8 - 28 - 4,8 - - - - - - - - - - - 220 -
Paquistão 0,1 74 24 - 150 - 8,9 - - - - - - - - - - - 4800 -
Paraguai 0,5 15 7,3 - 25 - 3,9 - - - - - - - - - - - 150 -
Peru 0,5 82 40 - 140 - 27 - - - - - 72 - - - 19 - 720 85p
Polônia 0,1 14 6,9 - 23 - - - - - - - - - - - - - - -
Portugal 0,4 22 11 - 36 - 4,3 - - - - - - - - - - - - -
Quênia 6,7 1200 820 - 1700 100 720 - - 68 59 86 83 47 34 47 25 650 1700 95
Quirguistão 0,1 3,9 1,5 - 8,0 - <0,8 - - - - - - - - - - - - -
Reino Unido 0,1 32 16 - 52 - 7,0 - - - - - - - - - - - - -
Rep. Centro-Africana 13,5 260 160 - 410 21 130 2002 14,0 - 20 - 46 - 5 - - 110 290 91
Rep. Dem. do Congo 4,2 1100 450 - 2600 110 570 - - - 46 - - - - - - 770 4200 72
República Checa 0,1 2,5 0,8 - 4,9 - 0,8 - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 1,7 88 48 - 160 2,2 23 - - 88 84 89 92 - - 52 29 - 260 96
Romênia <0,1 6,5 4,8 - 8,9 - - - - - - 77 70 - - - - - - -
Ruanda 5,1 250 170 - 380 22 130 2002 11,6 76 63 69 64 20 23 55 23 160 810 80
Samoa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Marino - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santa Lucia - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis - - - - - - - - - - - - - - - - - -
São Tomé e Príncipe - - - - - - - - 32 - 65 - 11 - - - - -
São Vicente e Granadinas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seichelas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Senegal 0,8 44 22 - 89 3,1 23 2002 1,1 - 49 - 46 - 13 - - 17 460 74p
Serra Leoa - - - - - - - - 30 - 35 - 16 - - - 350 71
Sérvia e Montenegro 0,2 10 3,4 - 20 - 2,0 - - - - - - - - - - - - -
Síria <0,1 <0,5 0,3 - 2,1 - <0,2 - - - - - - - - - - - - -
Somália - - - - - - - - 2 - 13 - 0 - - - 770 65
Sri Lanka <0,1 3,5 1,2 - 6,9 - 0,6 - - - - - - - - - - - 340 -
Suazilândia 38,8 220 210 - 230 16 110 2002 39,0 - 63 - 81 - 27 - - 65 100 91
Sudão 2,3 400 120 - 1300 21 220 - - - - - - - - - - - 1300 96
Suécia 0,1 3,6 1,2 - 6,9 - 0,9 - - - - - - - - - - - - -
Suíça 0,4 13 6,5 - 21 - 3,9 - - - - - - - - - - - - -
Suriname 1,7 5,2 1,4 - 18 <0,2 1,7 - - - 58 - 70 - 27 - - - 13 89
Tadjiquistão <0,1 <0,2 < 0,4 - - - - - 5 - 8 - - - - - - -
Tailândia 1,5 570 310 - 1000 12 200 - - - - - - - - - - - 1400 -
Tanzânia 8,8 1600 1200 - 2300 140 840 2002 7,0 72 66 78 74 49 44 47 42 980 2500 82
Territórios Palestinos - - - - - - - 59 44 - 49 - - - - - - -
Timor Leste - - - - - - - - 6 - 8 - - - - - - -
Togo 4,1 110 67 - 170 9,3 54 2003 9,1 - 63 73 66 - 20m 41 22 54 240 96
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Tonga - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trinidad e Tobago 3,2 29 11 - 74 0,7 14 - - - 54 - 95 - 33 - - - 28 -
Tunísia <0,1 1,0 0,4 - 2,4 - <0,5 - - - - - - - - - - - - -
Turcomenistão <0,1 <0,2 < 0,4 - - - - - 19 - 42 - 3 - - - - -
Turquia - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuvalu - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ucrânia 1,4 360 180 - 590 - 120 - - - 57 - 78 - - - - - - -
Uganda 4,1 530 350 - 880 84 270 2001 10,0 81 68 83 76 40 28 62 44 940 2000 95
Uruguai 0,3 6,0 2,8 - 9,7 - 1,9 - - - - - - - - - - - 62 -
Uzbequistão 0,1 11 4,9 - 30 - 3,7 - - 50 28 58 55 7 8 50 - - - -
Vanuatu - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Venezuela 0,7 110 47 - 170 - 32 - - - 28 - 78 - - - - - 460 -
Vietnã 0,4 220 110 - 360 - 65 - - - 60 - 61 - 25 - - - 2100 -
Zâmbia 16,5 920 730 - 1100 85 470 2002 22,1 68 67 73 74 33 31 42 33 630 1100 92
Zimbábue 24,6 1800 1500 - 2000 120 930 - - 81 73 83 74 - - 69 42 980 1300 98

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
m Indica que os dados referentes para os três indicadores de conhecimento foram extraídos de diferentes fontes.
p Indica que a proporção de órfãos (10-14 anos de idade) que freqüentam a escola está baseada em 25-49 casos.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna. 

FONTES PRINCIPAIS

Taxa de prevalência entre adultos – Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids
(Unaids), Relatório sobre Epidemia Global de HIV/Aids, 2004.

Número estimado de pessoas vivendo com HIV/Aids – Unaids, Relatório sobre Epidemia
Global de HIV/Aids, 2004.

Prevalência de HIV entre gestantes – Unaids, Relatório sobre Epidemia Global de HIV/Aids, 2004.

Sabem que o preservativo pode evitar HIV – Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS),
Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), pesquisas de vigilância
comportamental (BSS), Pesquisas sobre Saúde Reprodutiva (RHS) (1998-2003) e
www.measuredhs.com/hivdata.

Sabem que pessoas aparentemente saudáveis podem ter HIV – DHS, BSS, RHS, MICS 
(1998-2003) e www.measuredhs.com/hivdata.

Têm amplo conhecimento sobre HIV – DHS, BSS, RHS, MICS (1998-2003) e
www.measuredhs.com/hivdata.

Uso de preservativo na última relação sexual de alto risco - DHS, MICS, BSS, RHS 
(1998-2003) e www.measuredhs.com/hivdata.

Crianças órfãs devido à Aids – Unaids, UNICEF e Usaid, Children on the Brink, 2004.

Taxa de freqüência escolar de órfãos – MICS, DHS (1998-2003) e
www.measuredhs.com/hivdata.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Taxa de prevalência entre adultos – Porcentagem de adultos (15-49 anos) vivendo com HIV/Aids
até o final de 2003.

Número estimado de pessoas vivendo com HIV/Aids – Número estimado de adultos e crianças
vivendo com HIV/Aids até o final de 2003.

Prevalência de HIV entre gestantes – Porcentagem de amostras de sangue coletadas de
gestantes (15-24 anos de idade) com resultados positivos para HIV, durante ‘vigilância anônima
desvinculada’ em clínicas de atendimento pré-natal selecionadas.

Sabem que o preservativo pode evitar HIV – Porcentagem de homens e mulheres jovens 
(15-24 anos de idade) que relatam, por meio de questões de resposta imediata, que o uso de
preservativo pode evitar a transmissão de HIV.

Sabem que pessoas aparentemente saudáveis podem ter HIV – Porcentagem de homens e
mulheres jovens (15-24 anos de idade) que sabem que uma pessoa aparentemente saudável pode
ter o vírus da Aids.

Têm amplo conhecimento sobre HIV – Porcentagem de homens e mulheres jovens (15-24 anos
de idade) que identificam corretamente os dois principais métodos para evitar a transmissão
sexual de HIV (usar preservativos e limitar as relações sexuais a um parceiro fiel e não infectado),
que rejeitam os dois conceitos locais errôneos mais comuns sobre a transmissão de HIV, e que
sabem que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o vírus da Aids.

Uso de preservativo na última relação sexual de alto risco – Porcentagem de homens e
mulheres jovens (15-24 anos de idade) que afirmam ter utilizado preservativo em sua última
relação sexual com um parceiro com quem não eram casados nem coabitavam, e aqueles que
tiveram relações sexuais com esse parceiro nos 12 meses que antecederam a pesquisa.

Crianças órfãs devido à Aids – Número estimado de crianças (0-17 anos de idade) que, até o
final de 2003, perderam um ou ambos os pais devido à Aids.

Taxa de freqüência escolar de órfãos – Porcentagem de crianças (10-14 anos de idade) que perderam
seus pais biológicos e que estão atualmente freqüentando a escola, como porcentagem de crianças
não-órfãs da mesma faixa etária que vivem com pelo menos um dos pais e freqüentam a escola. 

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 7,5 25000 23000 - 27900 1900 13100 - 68 54 68 58 31 23 43 27 12100 42000 83

África Oriental e Meridional 10,2 17100 15900 - 18800 1200 9100 - 73 64 71 61 39 28 42 27 7900 22200 82
África Ocidental e Central 4,8 7800 6400 - 10300 650 4100 - 64 46 65 53 23 18 45 26 4200 19800 -

Oriente Médio e Norte da África 0,3 510 230 - 1400 22 230 - - - - - - - - - - - -
Ásia Meridional 0,7 5000 2400 - 7700 130 1500 - - - - - 17 21 59 51 - 48100 -
Leste da Ásia e Pacífico 0,2 2400 1800 - 3200 39 640 - - - - - - - - - - 37400 -
América Latina e Caribe 0,7 2000 1600 - 2600 48 760 - - - - - - - - - - 12400 -
ECO/CEI 0,6 1300 840 - 1900 8,1 440 - - - - - - - - - - - -
Países industrializados 0,4 1600 1100 - 2300 17 410 - - - - - - - - - - - -
Países em desenvolvimento 1,2 34900 31600 - 39600 2100 16300 - - - - - - - - - - - -
Países menos desenvolvidos 3,2 12000 10800 - 14300 1000 6100 - - - - - - - - - - - -
Mundial 1,1 37800 34600 - 42300 2100 17000 - - - - - - - - - - 143400 -
Os países em cada categoria são apresentados na página 132.
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TABELA 5. EDUCAÇÃO

Afeganistão - - 1 0 120 63 - - 66 40 - 92 24 - - - 18 6
África do Sul 84 81 41 7 108 104 89 89 93 94 65 99 84 91 63 68 41 48
Albânia 99 98 44 1 105 102 96 94 - - 90y - 81 81 76 78 39 39
Alemanha - - 144 47 100 99 82 84 - - 99y - 101 99 88 88 - -
Andorra - - 115 12 101 101 88 90 - - - - 80 84 69 74 - -
Angola 82 54 2 0 80 69 66x 57x 57 59 - 76 21 17 - - 22 20
Antígua e Barbuda - - 98 13 - - - - - - - - - - - - - -
Arábia Saudita 87 69 48 7 68 65 55 54 - - 91 - 70 63 54 52 - -
Argélia 79 60 11 2 113 104 96 94 94 93 97 95 77 83 65 69 - -
Argentina 97 97 40 11 120 119 - - - - 92 78 97 103 79 84 - -
Armênia 100 99 18 4 100 97 95 93 97 97 96 100 86 88 82 85 66 71
Austrália - - 126 57 104 104 96 97 - - - - 156 152 87 89 - -
Áustria - - 136 46 103 103 89 91 - - - - 102 97 89 89 - -
Azerbajão 99 98 24 4 94 91 81 79 91 91 97y 99 84 81 77 75 76 75
Bahamas - - 78 26 92 93 85 88 - - 73y - 90 93 74 77 - -
Bangladesh 50 31 2 0 94 98 82 86 78 80 54 86 45 50 42 47 35 36
Barbados 100 100 102 37 109 108 100 100 - - 99 - 105 107 90 90 - -
Barein 92 83 91 22 97 97 89 91 86 87 99 99 93 99 84 90 - -
Bélgica - - 128 39 106 105 100 100 - - - - 153 169 97 98 - -
Belize 77 77 32 11 123 121 98 100 - - 81 - 76 80 67 71 - -
Benin 46 23 4 1 127 92 69 47 61 47 68 92 38 17 27 13 19 12
Bielo-Rússia 100 99 42 14 103 101 95 94 - - 99y - 90 92 83 86 - -
Bolívia 93 80 22 3 116 115 95 95 78 77 84 50 88 85 72 71 57 56
Bósnia e Herzegóvina 98 91 52 3 - - - - 87 85 - 99 - - - - 79 79
Botsuana 76 82 37 3 103 103 79 83 83 86 88 96 70 75 50 57 - -
Brasil 88 89 49 8 151 143 98 91 96 96 80y 84x 105 115 72 78 42 50
Brunei 95 90 66x 10x 106 106 - - - - 93 - 87 92 - - - -
Bulgária 99 98 85 21 101 99 91 90 - - 94y - 100 97 88 86 - -
Burquina Fasso 19 8 2 0 53 39 42 31 35 29 78 93 14 9 11 7 12 10
Burundi 67 52 1 0 86 69 62 52 50 44 68 80 13 9 10 8 6 6
Butão - - 5 2 - - - - - - 91 - - - - - - -
Cabo Verde 85 68 27 4 124 118 100 98 - - 88 - 67 73 55 61 - -
Camarões 77 60 5 0 116 99 - - 76 73 64 93 34 28 - - 24 22
Camboja 85 64 4 0 130 117 96 91 66 65 61 93 31 20 30 19 21 13
Canadá - - 107 48 101 102 100 100 - - - - 106 105 97 98 - -
Catar - - 79 20 107 104 95 94 - - - - 92 96 80 85 - -
Cazaquistão 100 99 19 2 102 101 92 91 98 99 98y 99 92 92 87 87 73 76
Chade 41 13 1 0 95 61 75 51 46 33 44 96 22 7 12 4 9 5
Chile 96 96 73 27 99 97 85 84 - - 99 - 91 92 80 81 - -
China 95 87 42 6 115 115 99 99 - - 99 - 71 69 - - - -
Chipre 99 95 132 34 97 98 96 96 - - 99 - 98 99 91 94 - -
Cingapura 97 89 130 51 - - - - - - - - - - - - - -
Colômbia 94 95 32 5 111 110 88 87 92 93 69 86 67 74 53 58 61 66
Comores 63 49 2 1 98 81 59 50 31 31 - 24 34 28 - - 10 11
Congo 89 77 10 0 83 77 55 53 - - 66 - 37 27 - - - -
Coréia do Norte - - 4 0x - - - - - - - - - - - - - -
Coréia do Sul - - 124 61 106 105 100 100 - - 100 - 90 91 88 88 - -
Costa do Marfim 60 38 9 1 86 69 67 54 62 53 88 94 33 18 27 15 15 11
Costa Rica 96 96 46 29 108 107 90 91 - - 92 - 64 69 50 55 - -
Croácia 99 97 95 23 97 96 90 89 - - 100y - 89 91 86 87 - -
Cuba 100 100 7 1 100 96 94 93 - - 98 99 94 92 86 86 - -
Dinamarca - - 155 54 104 104 100 100 - - 100 - 126 132 94 98 - -
Djibuti - - 5 1 47 37 40 32 - - 88 - 29 20 25 17 - -
Dominica - - 42 16 91 85 83 79 - - 84 - 108 120 86 98 - -
Egito 67 44 21 4 100 95 93 90 84 82 98 99 88 82 83 79 73 68
El Salvador 82 77 29 8 116 109 90 90 - - 69 - 59 59 48 49 - -
Emirados Árabes Unidos 76 81 102 27 98 95 84 82 - - 93 - 77 80 70 72 - -
Equador 92 90 31 5 117 117 99 100 - - 74 - 59 60 50 51 - -
Eritréia - - 1 1 70 57 49 42 65 62 86 82 34 22 25 18 38 35
Eslováquia 100 100 92 26 101 100 85 86 - - 98y - 91 92 88 88 - -
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Eslovênia 100 100 128 40 108 107 94 93 - - 99y - 110 109 93 94 - -
Espanha - - 135 24 109 107 100 99 - - - - 114 121 94 98 - -
Estados Fed. da Micronésia - - 16 9 - - - - - - - - - - - - - -
Estados Unidos - - 117 56 98 98 92 93 - - - - 94 94 88 89 - -
Estônia 100 100 112 44 103 99 95 94 - - 98 - 95 98 87 90 - -
Etiópia 49 34 1 0 79 61 55 47 33 28 62 65 28 16 23 13 - -
Federação Russa 100 99 50 4 118 118 89 90 - - 99y - - - - - - -
Fiji 94 91 26 7 109 109 100 100 - - 88 - 78 83 73 79 - -
Filipinas 93 93 31 4 113 112 93 95 88 89 76 93 80 88 54 65 55 70
Finlândia - - 140 53 102 102 100 100 - - 100 - 122 135 94 95 - -
França - - 126 37 105 104 99 99 - - 98x - 108 109 93 95 - -
Gabão - - 25 3 133 132 79 78 94 94 69 91 49 42 - - 34 36
Gambia - - 10 2 86 84 79 78 55 50 - 98 41 28 39 27 23 20
Gana 63 46 5 1 87 79 65 53 62 60 63 98 47 38 39 33 34 35
Geórgia - - 28 2 91 90 89 88 99y 100y 98y - 80 80 62 61 - -
Granada - - 67 17 121 119 89 80 - - 79 - 152 146 95 97 - -
Grécia 94 88 136 15 101 101 99 99 - - - - 98 97 85 87 - -
Guatemala 75 63 20 3 110 102 89 86 80 76 65 72 44 41 30 29 23 23
Guiana - - 19 14 126 123 100 98 96 97 77 97 93 97 75 81 70 75
Guiné - - 2 1 92 71 73 58 59 54 - 94 33 15 28 13 17 8
Guiné-Bissau - - 1 1 84 56 53 37 44 38 - 85 23 13 11 6 10 7
Guiné Equatorial 92 76 9 0 132 120 91 78 61 62 33 75 38 22 33 19 19 18
Haiti 54 50 6 2 - - - - 52 57 - 88 - - - - 14 18
Holanda - - 138 52 109 107 100 99 - - 100 - 123 121 88 89 - -
Honduras 80 80 10 4 105 107 87 88 - - - - - - - - - -
Hungria 99 99 112 23 101 100 91 90 - - 98y - 106 106 94 94 - -
Iêmen 69 29 5 1 98 68 84 59 68 41 76 88 65 29 47 21 35 13
Ilhas Cook - - 43 20 - - - - - - 51x - - - - - - -
Ilhas Marshall - - 9 3 110 103 85 84 - - - - 75 76 64 66 - -
Ilhas Salomão - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
Índia 73 48 7 2 111 104 90 85 80 73 61 95 58 47 - - 45 36
Indonésia 92 83 13 4 113 111 93 92 94 95 89 97 61 60 54 54 54 56
Irã 84 70 27 7 93 90 88 85 94y 91y 94 - 80 75 - - - -
Iraque - - 3 0 120 100 98 83 84 72 66x 88 50 35 40 26 32 22
Irlanda - - 137 32 106 106 95 97 - - 99 - 102 112 80 87 - -
Islândia - - 163 67 100 99 100 99 - - 100 - 110 119 84 88 - -
Israel 98 96 142 30 112 112 99 99 - - 85 - 94 92 89 89 - -
Itália - - 150 34 102 101 100 99 - - 96 - 100 99 91 92 - -
Jamaica 84 91 70 23 100 99 94 95 - - 90 92 83 85 74 77 - -
Japão - - 115 48 100 100 100 100 - - - - 102 102 99 100 - -
Jordânia 95 85 36 8 99 99 91 93 99 99 97 99 85 87 79 81 - -
Kiribati - - 6 2 103 120 - - - - - - 98 111 - - - -
Kuait 85 81 77 23 93 94 82 84 - - 97y - 87 92 75 79 - -
Laos 77 61 3 0 124 108 88 82 65 60 64 93 50 37 38 32 27 21
Lesoto 74 90 6 1 125 127 83 89 62 69 73 89 30 39 18 27 12 17
Letônia 100 100 81 40 95 93 86 85 - - 98y - 95 95 88 88 - -
Líbano - - 43 14 105 102 91 90 97 97 92 95 76 83 - - - -
Libéria 72 39 0x 0x 122 89 79 61 59x,y 53x,y - - 40 28 23 13 - -
Líbia 92 71 16 3 114 114 - - - - - - 102 108 - - - -
Liechtenstein - - 93 59 - - - - - - - - - - - - - -
Lituânia 100 100 87 20 99 98 91 91 - - 98y - 103 102 94 94 - -
Luxemburgo - - 199 38 99 99 90 91 - - 99 - 93 99 77 83 - -
Macedônia. Ant. Rep. Iug. da 98 94 45 5 96 97 91 91 - - 96y - 86 84 82 80 - -
Madagascar 76 65 2 0 122 117 78 79 74 77 53 51 15x 14x 11x 12x 17 21
Malásia 92 85 62 34 93 93 93 93 - - 87 - 67 74 66 74 - -
Malaui 75 54 2 0 143 137 - - 74 77 44 80 37 29 32 26 7 9
Maldivas 96 96 25 5 119 117 92 93 - - 99y - 62 71 48 55 - -
Mali 27 12 1 0 66 50 50 39 45 34 75 93 25 14 - - 15 11
Malta 86 89 125 30 105 104 96 96 - - 99 - 95 95 86 88 - -
Marrocos 63 38 28 3 115 104 92 87 91 87 81 86 49 41 38 33 39 36
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Maurício 88 81 55 12 103 104 96 98 - - 99 - 81 81 74 74 - -
Mauritânia 60 43 14 0 89 87 68 67 46 42 61 83 25 20 18 14 14 9
México 92 89 45 12 111 110 99 100 - - 93 - 76 83 61 64 - -
Mianma 94 86 1 0 91 92 84 85 79 80 65 78 40 38 36 34 36 38
Moçambique 62 31 2 0 114 93 58 53 63 57 49 55 19 13 14 10 6 4
Moldova 97 95 35 8 86 86 79 79 98 99 91y 99 72 75 68 70 75 80
Mônaco - - 149 49 - - - - - - - - - - - - - -
Mongólia 98 98 19 6 100 102 78 80 79 80 92y 95 78 90 72 83 58 69
Namíbia 87 83 18 3 105 106 76 81 78 78 92 95 59 66 39 50 29 40
Nauru - - 29x 3x 80x 82x 80 82x - - - - 52x 56x - - - -
Nepal 63 35 2 0 126 112 75 66 80 67 65 92 50 39 - - 35 27
Nicarágua 77 77 12 2 109 108 86 85 77 84 65 63 56 66 36 42 35 47
Níger 20 9 0 0 51 36 45 31 36 25 69 89 8 6 7 5 8 5
Nigéria 74 59 3 1 132 107 74 60 66 58 - 97 40 32 32 26 38 33
Niue - - 84 48 121 114 99 98 - - 76x - 95 93 95 93 - -
Noruega - - 162 35 101 101 100 100 - - - - 113 116 96 97 - -
Nova Zelândia - - 110 53 102 101 100 99 - - - - 109 116 91 93 - -
Omã 82 65 32 7 81 80 72 72 - - 98 - 82 79 69 70 - -
Palau - - - - 115 111 98 94 - - 84x - 89 89 - - - -
Panamá 93 91 39 6 114 110 100 99 - - 90 - 68 73 60 66 - -
Papua Nova Guiné 63 51 1 1 79 70 79 69 - - 69 - 28 22 27 21 - -
Paquistão 62 35 4 1 80 57 68 50 62 51 - 90 26 19 - - - -
Paraguai 93 90 34 2 112 108 89 89 87x,y 87x,y 70 90x 64 66 50 53 - -
Peru 93 82 17 10 119 118 100 100 96 95 84 97 93 86 70 68 48 48
Polônia - - 77 23 100 99 98 98 - - 99 - 107 102 90 93 - -
Portugal - - 131 19 118 112 100 99 - - - - 108 118 81 89 - -
Quênia 78 70 6 1 95 90 66 66 77 78 59 98 34 32 25 24 10 11
Quirguistão 99 98 10 4 102 100 91 88 95 95 93y 100 91 92 - - 58 60
Reino Unido - - 143 42 100 100 100 100 - - - - 159 199 94 97 - -
Rep. Centro-Africana 65 33 1 0 78 53 - - 47 39 - 70 - - - - 10 7
Rep. Dem. do Congo 80 52 1 0 52x 47x - - 55 49 - 54 24 13 - - 18 15
República Checa - - 132 31 103 101 87 87 - - 98 - 96 98 89 92 - -
República Dominicana 88 87 39 10 123 125 99 94 92 93 65 93 53 65 30 41 19 26
Romênia 98 96 52 18 100 98 89 88 - - 95y - 84 85 79 82 - -
Ruanda 70 59 2 0 122 122 85 88 75 75 47 78 18 15 - - 5 5
Samoa 99 98 13 2 107 104 99 96 - - 94 - 73 79 59 65 - -
San Marino - - 139 54 - - - - - - - - - - - - - -
Santa Lucia 90 91 41 8x 112 111 99 100 - - 84x - 77 96 68 85 - -
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis - - 61 21 109 115 90 100 - - 88y - 92 121 94 100 - -
São Tomé e Príncipe - - 8 10 130 122 100 94 77 78 61 71 42 36 32 26 39 39
São Vicente e Granadinas - - 80 6 109 106 90 90 - - 82 - 66 73 56 61 - -
Seichelas 91 92 85 14 115 114 100 99 - - 99 - 111 111 100 100 - -
Senegal 51 29 8 2 83 77 61 54 52 45 80 93 23 16 - - 16 10
Serra Leoa 40 21 2 0 93 65 - - 43 39 - 94 31 22 - - 14 12
Sérvia e Montenegro 99 94 58 8 98 98 96 96 98y 96y 96y 94 88 89 - - - -
Síria 91 74 15 1 118 112 100 96 - - 91 - 50 46 44 41 - -
Somália - - 5 1 - - - - 12 10 - 79 - - - - - -
Sri Lanka 92 89 12 1 111 110 - - - - 98 - 84 89 - - - -
Suazilândia 80 78 13 3 102 94 75 75 72 71 73 94 45 46 29 36 24 32
Sudão 69 50 5 1 64 56 50 42 54 52 84 71 38 32 - - 11 12
Suécia - - 162 57 109 112 100 99 - - - - 127 151 99 100 - -
Suíça - - 157 40 108 107 99 99 - - - - 101 95 89 84 - -
Suriname 92 84 47 4 127 125 96 98 88 91 - 84 63 85 54 74 40 47
Tadjiquistão 100 99 4 0 113 108 97 91x 80 82 99y 94 94 78 90 76 80 73
Tailândia 95 91 50 11 99 95 87 84 - - - - 77 77 - - - -
Tanzânia 78 62 3 1 98 95 83 81 47 51 88 97 6 5 5x 4x 2 3
Territórios Palestinos 96 87 22 4 99 99 91 91 91y 92y 98y 99 85 90 82 86 80 83
Timor Leste - - - - - - - - 76y 74y - - - - - - - -
Togo 68 38 6 4 132 110 99 83 68 59 69 88 51 22 36 17 21 11
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Tonga 99 99 15 3 114 111 100 100 - - 84x,y - 96 111 67 77 - -
Trinidad e Tobago 99 98 53 11 101 99 91 90 95 96 71 100 79 86 69 75 69 75
Tunísia 83 65 31 6 113 109 97 97 95y 93y 96 92 75 81 61 68 - -
Turcomenistão 99 98 8 0x - - - - 86 84 - 100 - - - - 50 61
Turquia 96 81 66 8 95 88 89 84 89 88 - 97 90 67 - - 49 36
Tuvalu - - 7 19 96 109 - - - - - - 87 81 - - - -
Ucrânia 100 99 37 2 93 93 84 84 - - 99y - 97 96 84 85 - -
Uganda 79 59 3 0 142 139 - - 78 79 64 89 22 18 17 16 14 15
Uruguai 97 98 47 12x 110 108 90 91 - - 93 - 99 112 70 77 - -
Uzbequistão 100 99 8 2 103 102 - - 81 80 96y 89 97 94 - - 70 73
Vanuatu - - 7 4 113 113 93 95 - - 72 - 27 29 27 28 - -
Venezuela 93 93 38 6 105 103 90 91 93 95 84 96 65 75 55 64 8 10
Vietnã 94 87 9 4 105 97 98 92 97 96 87 96 75 70 - - 59 57
Zâmbia 76 60 3 1 85 79 69 68 68 68 77 88 30 25 25 21 21 23
Zimbábue 94 86 6 4 94 92 79 80 85 86 70 94 38 35 35 33 44 42

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 68 52 6 1 104 90 70 62 60 57 66 84 33 26 29 24 22 20

África Oriental e Meridional 70 56 8 2 101 92 71 68 62 62 65 81 32 28 29 25 17 19
África Ocidental e Central 69 48 4 1 105 85 68 55 59 51 - 87 39 29 35 28 25 21

Oriente Médio e Norte da África 77 57 22 4 98 89 84 78 82 77 91 90 70 63 60 55 46 39
Ásia Meridional 70 45 6 1 106 97 86 80 77 70 61 93 52 44 - - 43 35
Leste da Ásia e Pacífico 94 86 38 8 112 111 96 96 - - 93 - 69 68 54** 55** 52** 55**
América Latina e Caribe 91 89 40 9 121 118 95 94 91 91 83 - 85 91 64 68 40 46
ECO/CEI 99 96 46 6 101 98 89 87 89 88 98 96 91 83 - - - -
Países industrializados - - 125 45 101 101 95 96 - - - - 106 109 91 92 - -
Países em desenvolvimento 83 70 24 5 108 101 88 83 76 72 78 90 61 57 50** 49** 40** 37**
Países menos desenvolvidos 63 45 2 0 97 85 71 65 60 55 65 80 32 26 30 26 21 19
Mundial 84 72 40 11 108 101 88 85 76 72 79 90 66 63 60** 60** 40** 37**
Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
y Indica dados que diferem da definição padrão ou que se referem a apenas uma parte de um país, porém são incluídos nos cálculos das médias regionais e globais.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna. 

** Não inclui a China.

FONTES PRINCIPAIS

Alfabetização de adultos – Instituto da Unesco para Estatísticas.

Telefone e uso da Internet – Sindicato Internacional de Telecomunicações (Genebra).

Matrículas na escola primária e secundária – Instituto da Unesco para Estatísticas.

Freqüência às escolas primária e secundária – Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) e
Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS).

Crianças que chegam à 5ª série – Dados administrativos: Instituto da Unesco para Estatísticas.
Dados de pesquisas: DHS e MICS.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Taxa de alfabetização de adultos – Porcentagem de pessoas a partir de 15 anos de idade que
sabem ler e escrever.

Taxa bruta de matrículas na escola primária – O número de crianças matriculadas em um nível
primário, independentemente de idade, dividido pela população do grupo etário que oficialmente
corresponde ao mesmo nível.

Taxa bruta de matrículas na escola secundária – O número de crianças matriculadas em um
nível secundário, independentemente de idade, dividido pela população do grupo etário que
oficialmente corresponde ao mesmo nível.

Taxa líquida de matrículas na escola primária – O número de crianças matriculadas na escola
primária que pertence ao grupo etário que oficialmente corresponde ao nível primário, dividido
pela população total do mesmo grupo etário.

Taxa líquida de matrículas na escola secundária – O número de crianças matriculadas na
escola secundária que pertence ao grupo etário que oficialmente corresponde ao nível secundário,
dividido pela população total do mesmo grupo etário.

Freqüência líquida à escola primária – Porcentagem de crianças no grupo etário que
oficialmente corresponde ao nível primário que freqüentam a escola primária ou séries
subseqüentes. Esses dados são extraídos de pesquisas domiciliares nacionais.

Freqüência líquida à escola secundária – Porcentagem de crianças no grupo etário que
oficialmente corresponde ao nível secundário que freqüentam a escola secundária ou séries
subseqüentes. Esses dados são extraídos de pesquisas domiciliares nacionais.

Ingressantes na escola primária que chegam à 5ª série – Porcentagem de crianças que
ingressam na primeira série da escola primária que chegam à 5ª série.
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Afeganistão 15183 5329 0,7 4,8 26 21 19 51 51 49 39 45 46 7,4 24 3,3 6,7
África do Sul 18417 5248 2,4 1,8 14 8 18 38 29 23 53 62 47 2,8 57 2,5 2,9
Albânia 1048 256 2,2 -0,4 8 6 7 33 24 17 67 72 74 2,2 44 2,8 1,1
Alemanha 14933 3615 0,1 0,3 12 11 10 14 11 8 71 76 79 1,3 88 0,4 0,5
Andorra 12 3 3,8 1,8 - - - - - - - - - - 91 3,8 1,5
Angola 8277 2887 2,7 2,8 28 25 22 52 53 48 37 40 41 6,7 36 5,5 5,1
Antígua e Barbuda 27 8 -0,2 1,7 - - - - - - - - - - 38 0 2,2
Arábia Saudita 10517 3178 5,2 2,7 18 5 4 48 36 28 52 68 72 3,9 88 7,6 3,6
Argélia 12103 3099 3 1,8 16 7 5 49 32 21 53 67 71 2,5 59 4,4 2,8
Argentina 12277 3350 1,5 1,2 9 8 8 23 22 18 66 71 75 2,3 90 2 1,4
Armênia 852 164 1,7 -1,1 5 8 9 23 21 11 70 68 72 1,3 64 2,3 -1,4
Austrália 4816 1257 1,4 1,2 9 7 7 20 15 13 71 77 81 1,7 92 1,4 1,8
Áustria 1571 387 0,2 0,4 13 11 10 15 12 9 70 76 79 1,4 66 0,2 0,4
Azerbajão 2802 607 1,7 1,1 7 7 7 29 27 16 65 66 67 1,8 50 2 0,5
Bahamas 108 30 2 1,6 7 7 7 31 24 19 66 68 70 2,3 90 2,8 2,1
Bangladesh 58970 17284 2,4 2,1 21 12 8 45 35 27 44 55 63 3,2 25 7,1 3,6
Barbados 64 16 0,4 0,3 9 9 9 22 15 12 69 75 75 1,5 52 0,8 1,4
Barein 231 65 4 2,7 9 4 3 40 29 18 62 71 75 2,4 90 4,2 2,8
Bélgica 2131 565 0,2 0,3 12 11 10 14 12 11 71 76 79 1,7 97 0,3 0,4
Belize 116 34 2,1 2,5 8 5 5 40 35 27 66 72 72 3,1 48 1,8 2,6
Benin 4192 1406 3 3,3 22 15 13 47 47 42 46 53 54 5,7 45 6,7 5,2
Bielo-Rússia 2048 444 0,6 -0,3 7 11 15 16 14 9 71 71 68 1,2 71 2,7 0,2
Bolívia 4043 1231 2,3 2,1 20 11 8 46 36 29 46 59 64 3,8 64 4 3,1
Bósnia e Herzegóvina 827 194 0,9 -0,7 7 7 9 23 15 9 66 72 74 1,3 45 2,8 0,3
Botsuana 806 221 3,2 1,5 13 6 27 48 34 26 55 66 35 3,1 52 11,5 3
Brasil 62194 17946 2,2 1,5 11 7 7 35 24 20 59 66 71 2,3 84 3,7 2,3
Brunei 128 40 3,4 2,5 7 3 3 36 28 23 67 74 77 2,4 77 3,7 3,6
Bulgária 1406 332 0,1 -0,8 9 12 14 16 12 9 71 71 72 1,2 70 1,4 -0,4
Burquina Fasso 6982 2393 2,4 2,9 23 18 17 50 50 47 43 48 48 6,6 18 6,6 5
Burundi 3875 1270 2,4 1,8 20 20 19 44 47 45 44 45 44 6,8 10 7,2 5,3
Butão 973 289 2,2 1,8 23 14 8 43 39 30 41 54 63 4,2 9 5,1 5,2
Cabo Verde 236 70 1,4 2,4 12 8 5 40 39 30 57 65 71 3,6 57 5,5 4,2
Camarões 7801 2434 2,8 2,3 21 14 17 45 42 35 44 53 46 4,5 52 6,2 4,1
Camboja 6250 1801 1,7 2,5 20 13 11 42 44 31 44 55 57 4 19 2,1 5,5
Canadá 7007 1705 1,2 1 7 7 7 17 14 10 73 78 80 1,5 81 1,3 1,4
Catar 199 65 7,2 3,6 13 3 3 34 23 19 61 69 73 2,9 92 7,5 3,9
Cazaquistão 4515 1079 1,1 -0,8 9 8 11 26 22 16 62 67 63 1,9 56 1,8 -0,9
Chade 5087 1804 2,4 3,2 25 19 20 48 48 48 40 46 44 6,7 25 5,3 4,5
Chile 4989 1246 1,6 1,4 10 6 5 29 23 15 62 73 78 2 87 2,1 1,8
China 358887 86055 1,6 0,9 8 7 7 33 21 13 62 68 72 1,7 40 3,9 3,5
Chipre 207 49 0,5 1,4 10 8 7 19 19 12 71 77 79 1,6 69 2,8 1,8
Cingapura 1033 226 1,9 2,5 5 5 5 23 18 9 69 75 79 1,3 100 1,9 2,5
Colômbia 16685 4734 2,2 1,8 9 7 5 38 27 22 61 68 73 2,6 77 3,2 2,6
Comores 380 125 3,3 2,8 18 11 7 50 41 36 48 56 64 4,7 36 5,1 4,5
Congo 2085 727 3,2 3,2 14 12 13 44 44 44 54 55 52 6,3 54 5,1 4
Coréia do Norte 6810 1763 1,6 0,9 9 8 11 33 21 16 61 65 63 2 61 1,9 1,3
Coréia do Sul 11031 2521 1,5 0,8 9 6 6 31 16 10 60 71 77 1,2 81 4,5 1,4
Costa do Marfim 8829 2751 4,3 2,5 18 14 17 51 45 37 49 52 46 4,9 45 6,2 3,4
Costa Rica 1500 393 2,6 2,3 7 4 4 33 27 19 67 75 78 2,2 61 4,2 3,3
Croácia 886 210 0,4 0 10 11 12 15 12 9 69 72 75 1,3 59 1,9 0,7
Cuba 2706 689 1,1 0,5 7 7 7 30 17 12 70 74 78 1,6 76 2,1 0,7
Dinamarca 1203 329 0,2 0,4 10 12 11 16 12 12 73 75 77 1,8 85 0,5 0,4
Djibuti 378 120 6,2 2,4 21 15 13 49 43 35 43 51 53 4,9 84 7,6 3,2
Dominica 27 7 0,1 0,6 - - - - - - - - - - 72 1,9 1,1
Egito 29491 8795 2,3 1,9 17 9 6 40 32 26 51 63 70 3,2 42 2,4 1,7
El Salvador 2727 804 1,8 2 12 7 6 44 30 25 57 65 71 2,8 60 2,9 3,4
Emirados Árabes Unidos 1150 325 10,6 5,9 11 3 1 36 27 16 61 73 78 2,5 85 10,7 6,1
Equador 5090 1449 2,7 1,7 12 6 5 42 29 23 58 68 75 2,7 62 4,4 2,6
Eritréia 2183 733 2,5 2,4 21 16 11 47 42 39 43 48 54 5,4 20 4 4,2
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Eslováquia 1174 259 0,7 0,2 10 10 10 19 15 9 70 72 74 1,2 58 2,3 0,3
Eslovênia 352 87 0,7 0,1 10 10 10 17 11 9 69 73 77 1,2 51 2,3 0,2
Espanha 7407 2160 0,8 0,6 9 9 9 20 10 11 72 77 80 1,3 77 1,4 0,7
Estados Fed. da Micronésia 51 16 2,2 0,9 9 7 6 41 34 31 62 66 68 4,3 30 2,7 1,8
Estados Unidos 74694 20243 1 1 9 9 8 17 16 14 71 75 78 2 80 1,1 1,5
Estônia 273 63 0,7 -1,2 11 13 14 15 14 10 71 70 72 1,4 70 1,2 -1,4
Etiópia 39005 12861 2,7 2,8 21 18 16 49 47 41 43 47 48 5,7 16 4,6 4,4
Federação Russa 29809 7052 0,6 -0,2 9 12 16 15 13 11 70 69 65 1,3 73 1,5 -0,2
Fiji 318 93 1,6 1,1 8 6 6 34 29 23 60 67 68 2,9 52 2,5 2,7
Filipinas 34448 9873 2,6 2,1 11 7 5 40 33 25 57 65 71 3,1 62 4,5 3,8
Finlândia 1108 281 0,4 0,3 10 10 10 14 13 11 70 75 79 1,7 61 1,4 0,3
França 13290 3722 0,6 0,4 11 9 9 17 13 12 72 77 80 1,9 76 0,8 0,7
Gabão 646 193 3 2,5 21 11 13 35 39 31 47 60 54 3,9 85 6,9 4,1
Gambia 689 228 3,5 3,3 28 16 12 50 43 35 36 50 56 4,6 26 6 3,6
Gana 10057 3069 2,7 2,4 17 12 11 46 40 31 49 56 57 4,2 46 3,9 4
Geórgia 1115 245 0,7 -1,4 9 9 11 19 16 11 68 71 71 1,4 52 1,5 -1,8
Granada 35 10 0,1 0,4 - - - - - - - - - - 41 0,1 2,2
Grécia 1968 517 0,7 0,6 8 9 10 17 10 9 72 77 78 1,2 61 1,3 0,9
Guatemala 6175 1988 2,5 2,3 15 9 7 44 39 35 52 61 68 4,5 47 3,2 3,2
Guiana 264 76 0,1 0,2 11 10 9 38 25 21 60 60 64 2,2 38 0,7 1,2
Guiné 4625 1562 2,2 2,8 27 18 14 50 45 42 38 47 54 5,8 36 5,2 5,2
Guiné-Bissau 828 300 2,8 3 29 23 20 49 50 50 36 42 45 7,1 35 5 5,7
Guiné Equatorial 250 86 0,9 2,4 25 20 20 42 44 43 40 46 43 5,9 49 2,2 4,9
Haiti 3842 1137 2,1 1,4 19 16 13 39 38 30 47 49 52 3,9 38 4,1 3,3
Holanda 3556 979 0,7 0,6 8 9 9 17 13 12 74 77 79 1,7 66 1 1,3
Honduras 3284 975 3,2 2,6 15 7 6 48 38 29 52 65 68 3,6 46 4,8 3,6
Hungria 1993 481 0 -0,2 11 14 13 15 12 9 69 69 73 1,3 66 1,2 0,2
Iêmen 10986 3581 3,2 3,7 26 13 8 54 51 40 38 54 61 6 26 5,6 5,1
Ilhas Cook 7 2 -0,8 -0,1 - - - - - - - - - - 72 -0,4 1,4
Ilhas Marshall 24 7 4,2 1,7 - - - - - - - - - - 67 4,3 1,9
Ilhas Salomão 223 71 3,4 2,8 10 9 7 46 38 33 54 61 63 4,2 17 5,5 4,2
Índia 419442 120155 2,1 1,8 17 11 9 40 31 24 49 58 64 3 28 3,4 2,5
Indonésia 75682 21477 2,1 1,4 17 9 7 41 26 21 48 62 67 2,3 47 5 4,4
Irã 25915 5890 3,4 1,4 14 7 5 43 35 19 54 65 71 2,1 67 4,9 2,7
Iraque 13499 4274 3 3 12 8 10 46 39 35 56 63 59 4,7 67 4,1 2,7
Irlanda 1004 296 0,9 1,1 11 9 8 22 15 16 71 75 78 1,9 60 1,3 1,5
Islândia 78 21 1,1 1 7 7 6 21 18 14 74 78 81 2 93 1,4 1,2
Israel 2169 660 2,2 2,7 7 6 6 27 22 20 71 76 80 2,8 92 2,6 2,8
Itália 9861 2661 0,3 0,2 10 10 10 17 10 9 72 77 80 1,3 67 0,4 0,2
Jamaica 998 262 1,2 0,8 8 7 8 35 25 20 68 72 71 2,4 52 2,3 0,9
Japão 21949 5912 0,8 0,2 7 7 8 19 10 9 72 79 82 1,3 66 1,7 0,5
Jordânia 2442 734 3,5 3,8 16 6 4 52 37 27 54 67 72 3,4 79 4,7 4,5
Kiribati 38 12 2,5 2,2 - - - - - - - - - - 49 4 4,6
Kuait 748 235 5,3 1,4 6 2 2 48 24 19 66 75 77 2,3 96 6,3 1,5
Laos 2788 884 2,1 2,4 23 17 12 44 43 35 40 50 55 4,7 21 4,5 4,7
Lesoto 848 232 2,2 0,9 17 11 25 42 36 28 49 58 35 3,5 18 5,6 1,2
Letônia 465 99 0,7 -1,1 11 14 13 14 14 9 70 69 72 1,3 66 1,3 -1,6
Líbano 1230 327 0,7 1,8 8 8 7 33 26 19 65 69 72 2,3 88 2,4 2,2
Libéria 1744 621 2,2 3 22 21 21 50 50 50 42 43 42 6,8 47 4,6 3,8
Líbia 2119 623 3,9 2 16 5 4 49 28 23 51 68 74 2,9 87 6,7 2,6
Liechtenstein 7 2 1,5 1,2 - - - - - - - - - - 22 1,6 1,5
Lituânia 769 154 0,8 -0,5 9 11 12 17 15 9 71 71 73 1,3 67 2,4 -0,6
Luxemburgo 103 29 0,5 1,4 12 10 8 13 13 13 70 75 79 1,7 92 1,7 1,9
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 504 119 1 0,4 8 8 9 24 17 12 66 71 74 1,5 60 2 0,7
Madagascar 9193 3064 2,8 2,9 21 15 12 47 44 39 44 51 56 5,3 27 5,3 3,8
Malásia 9529 2738 2,5 2,4 10 5 5 37 31 22 61 70 73 2,8 64 4,5 4,2
Malaui 6775 2319 3,7 2,1 24 19 21 56 51 44 41 46 40 6 17 7 4,6
Maldivas 156 46 2,9 2,8 17 10 6 40 41 31 50 60 67 4,1 29 6,1 3,7
Mali 7231 2540 2,5 2,8 28 20 17 55 50 49 37 46 48 6,8 33 5 5,1
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Malta 89 20 0,9 0,7 9 8 8 17 15 10 70 76 79 1,5 92 1,5 1,1
Marrocos 11734 3343 2,4 1,6 17 8 6 47 29 23 52 64 70 2,7 58 4,1 2,9
Maurício 364 98 1,2 1,1 7 6 7 28 20 16 62 69 72 2 44 1 1,6
Mauritânia 1471 513 2,4 2,7 21 17 14 46 43 41 42 49 53 5,7 63 8,2 5,3
México 39787 10962 2,6 1,6 10 5 4 45 29 21 61 71 75 2,3 76 3,6 1,9
Mianma 18111 4716 2,1 1,5 18 12 10 41 31 20 48 56 61 2,3 30 2,5 2,8
Moçambique 9869 3254 1,8 2,6 24 21 20 48 44 40 40 43 42 5,4 37 8,3 6,6
Moldova 1052 211 1 -0,2 10 10 11 18 19 10 65 68 68 1,2 46 2,9 -0,4
Mônaco 7 2 1,2 1 - - - - - - - - - - 100 1,2 1
Mongólia 1009 268 2,8 1,2 14 9 7 42 32 22 53 61 65 2,4 57 4 1,2
Namíbia 990 273 3 2,6 15 9 15 43 42 28 53 62 47 3,8 33 4,8 4,1
Nauru 5 2 1,9 2,5 - - - - - - - - - - 100 1,9 2,5
Nepal 12260 3638 2,3 2,4 21 13 8 42 39 30 43 54 62 3,6 15 6,4 6,3
Nicarágua 2512 730 2,9 2,2 14 7 5 48 38 28 54 64 70 3,2 58 3,5 2,8
Níger 7511 2775 3,1 3,3 28 26 21 58 57 54 38 40 45 7,8 23 6,3 5,8
Nigéria 66211 21943 2,8 2,5 22 18 19 47 47 41 42 47 43 5,7 48 5,5 4,7
Niue 1 0 - - - - - - - - - - - - 36 - -
Noruega 1082 286 0,4 0,6 10 11 10 17 14 12 74 77 80 1,8 80 0,9 1,3
Nova Zelândia 1050 276 1 1,1 9 8 7 22 17 14 71 75 79 2 86 1,2 1,2
Omã 1050 302 4,5 2,3 17 4 3 50 38 25 50 70 74 3,6 78 13 3,9
Palau 8 2 1,5 1,9 - - - - - - - - - - 68 2,4 1,8
Panamá 1153 341 2,4 2 8 5 5 38 26 22 65 72 75 2,7 57 3 2,4
Papua Nova Guiné 2717 820 2,4 2,4 19 13 10 42 38 30 44 52 56 3,9 13 3,9 2,4
Paquistão 71297 20922 3,1 2,3 16 11 8 43 41 31 51 60 63 4,1 34 4,2 3,2
Paraguai 2688 814 2,9 2,5 9 6 5 37 35 29 65 68 71 3,8 58 4,3 3,8
Peru 10701 3007 2,5 1,7 14 7 6 42 30 23 53 65 70 2,8 74 3,4 2,2
Polônia 8243 1830 0,8 0,1 8 10 10 17 15 10 70 71 75 1,2 62 1,5 0,2
Portugal 2010 562 0,7 0,3 11 10 11 21 12 11 67 74 78 1,5 55 3,6 1,5
Quênia 16898 5557 3,7 2,5 15 10 15 51 42 39 52 59 48 5 41 8 6,1
Quirguistão 2027 539 2 1,2 11 8 7 31 31 22 60 66 67 2,6 34 2 0,4
Reino Unido 13208 3398 0,2 0,3 12 11 10 16 14 11 72 76 79 1,7 89 0,9 0,4
Rep. Centro-Africana 1997 636 2,4 2 22 17 22 43 42 37 42 49 39 4,9 43 3,4 3
Rep. Dem. do Congo 30127 10829 3 2,8 20 19 20 48 49 50 45 46 44 6,7 32 2,6 3,8
República Checa 1917 449 0,2 -0,1 13 12 11 16 12 9 70 72 76 1,2 74 2,1 -0,1
República Dominicana 3476 997 2,4 1,5 11 7 7 42 30 24 58 65 68 2,7 60 3,9 2,1
Romênia 4490 1063 0,7 -0,4 9 11 12 21 14 10 68 69 72 1,3 55 2,1 -0,3
Ruanda 4640 1477 3,2 1,6 21 33 18 53 48 41 44 32 44 5,6 20 5,7 11
Samoa 87 26 0,6 0,9 10 7 6 39 34 28 55 65 71 4,3 22 0,9 1,2
San Marino 5 1 1,2 1 - - - - - - - - - - 89 3,1 0,9
Santa Lucia 57 14 1,4 1 8 7 7 41 26 19 64 71 73 2,2 31 2,2 2,1
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - - 100 - -
São Cristóvão e Névis 14 4 -0,5 0,3 - - - - - - - - - - 32 -0,4 -0,3
São Tomé e Príncipe 72 23 2,3 1,9 13 10 9 47 37 34 56 62 63 3,9 38 4,4 2,2
São Vicente e Granadinas 43 12 0,9 0,6 11 7 7 40 25 20 61 69 71 2,2 59 3 3,3
Seichelas 41 14 1,4 0,7 - - - - - - - - - - 50 4,6 0,8
Senegal 5718 1820 2,8 2,5 25 14 11 49 44 37 39 53 56 4,9 50 3,7 4,2
Serra Leoa 2627 925 2,1 1,9 29 26 23 48 48 47 35 39 41 6,5 40 4,8 3,9
Sérvia e Montenegro 2416 611 0,8 0,2 9 10 11 19 15 12 68 72 74 1,6 52 2,1 0,4
Síria 8309 2488 3,5 2,6 13 5 4 47 36 28 55 68 74 3,3 50 4,1 2,8
Somália 4016 1446 3,1 1,3 25 22 18 51 46 45 40 42 47 6,3 35 4,4 2,6
Sri Lanka 6108 1631 1,7 1 9 6 6 31 21 16 62 71 74 1,9 21 1,5 0,9
Suazilândia 519 138 3,2 1,3 18 10 29 50 41 29 48 58 31 3,8 24 7,5 1,5
Sudão 16328 5180 2,9 2,2 21 14 11 47 39 33 44 53 57 4,3 40 5,3 5,1
Suécia 1949 479 0,3 0,4 10 11 10 14 14 11 74 78 80 1,7 83 0,4 0,4
Suíça 1473 361 0,5 0,4 9 9 9 16 12 9 73 78 81 1,4 68 1,6 0,3
Suriname 163 46 0,4 0,8 8 7 7 37 24 21 63 68 69 2,6 77 2,1 1,9
Tadjiquistão 3062 839 2,9 1,4 10 8 8 40 39 29 60 63 64 3,7 24 2,2 -0,5
Tailândia 18617 5020 2,1 1,1 9 6 7 37 21 16 60 68 70 1,9 32 3,8 1,7
Tanzânia 18833 5998 3,3 2,6 17 13 17 48 44 37 48 54 46 4,9 36 9,2 6,3
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Territórios Palestinos 1885 637 3,4 3,6 19 7 4 50 46 38 54 69 73 5,4 72 4,4 4,2
Timor Leste 442 160 1 1,3 22 18 12 46 40 50 40 45 56 7,8 8 0,1 1,2
Togo 3030 996 3,1 3 18 12 12 48 44 39 48 58 55 5,2 36 7 4,6
Tonga 44 12 -0,2 0,6 6 6 6 37 30 24 65 70 72 3,4 34 1,6 1,1
Trinidad e Tobago 365 89 1,1 0,5 7 7 8 27 20 14 66 72 70 1,6 76 1,6 1,2
Tunísia 3312 806 2,4 1,4 14 6 5 39 27 17 54 69 74 1,9 64 3,7 2,1
Turcomenistão 1896 484 2,6 1,9 11 8 8 37 35 22 58 63 63 2,7 46 2,3 1,9
Turquia 25283 7236 2,3 1,7 12 8 7 39 25 21 56 65 69 2,4 67 4,5 2,5
Tuvalu 4 1 1,3 0,7 - - - - - - - - - - 56 4,6 3
Ucrânia 9467 1930 0,5 -0,7 9 13 17 15 13 8 71 69 66 1,1 67 1,5 -0,7
Uganda 15964 5744 3,2 3,2 16 18 15 50 50 51 50 46 48 7,1 12 4,9 3,9
Uruguai 997 283 0,5 0,7 10 10 9 21 18 17 69 72 76 2,3 93 0,9 1
Uzbequistão 10797 2815 2,7 1,7 10 7 7 37 35 23 63 67 67 2,7 36 3,1 1,1
Vanuatu 98 30 2,8 2,3 14 7 6 43 37 31 53 64 69 4 23 4,5 4
Venezuela 9947 2842 3,1 2 7 5 5 37 29 22 65 71 73 2,7 88 3,9 2,4
Vietnã 30741 7900 2,2 1,6 18 8 6 41 31 20 49 65 71 2,3 26 2,7 3,5
Zâmbia 6127 1987 3,3 2,3 17 17 23 51 46 41 49 47 38 5,5 36 4,7 1,6
Zimbábue 6289 1756 3,5 1,4 13 9 23 49 38 30 55 60 37 3,4 35 6,1 2,9

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 354355 117346 2,9 2,5 20 16 18 48 45 40 45 50 46 5,4 36 4,8 4,3

África Oriental e Meridional 174309 56702 2,9 2,4 19 15 17 47 43 38 47 51 46 5,1 31 4,7 4,3
África Ocidental e Central 180046 60644 2,8 2,6 22 18 18 48 47 43 43 48 46 5,8 41 4,9 4,4

Oriente Médio e Norte da África 153626 44067 3,0 2,1 16 8 6 45 35 26 52 63 68 3,2 58 4,4 2,9
Ásia Meridional 584389 169294 2,2 1,9 17 11 9 40 33 25 49 58 63 3,2 28 3,7 2,8
Leste da Ásia e Pacífico 579131 146536 1,8 1,1 10 7 7 35 22 15 59 66 71 1,9 42 3,9 3,4
América Latina e Caribe 199054 56526 2,2 1,6 11 7 6 37 27 21 60 68 72 2,5 77 3,3 2,2
ECO/CEI 106302 26430 1,0 0,2 9 11 12 21 18 14 67 68 67 1,7 63 2,0 0,2
Países industrializados 205133 54200 0,7 0,6 10 9 9 17 13 11 71 76 79 1,6 77 1,1 0,9
Países em desenvolvimento 1925281 548486 2,1 1,6 13 9 9 38 29 23 55 62 65 2,9 43 3,8 3,0
Países menos desenvolvidos 361520 117229 2,5 2,5 21 16 14 47 43 37 44 50 52 4,9 27 4,9 4,4
Mundial 2181991 614399 1,8 1,4 12 10 9 32 26 21 59 65 67 2,6 49 2,7 2,2

Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

FONTES PRINCIPAIS

População infantil – Divisão de População das Nações Unidas.

Taxas brutas de mortalidade e de natalidade – Divisão de População das Nações Unidas.

Expectativa de vida – Divisão de População das Nações Unidas.

Fertilidade – Divisão de População das Nações Unidas.

População urbana – Divisão de População das Nações Unidas.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Expectativa de vida ao nascer – O número de anos que um recém-nascido viveria estando sujeito aos
riscos de morte prevalentes para aquela amostragem da população no momento de seu nascimento.

Taxa bruta de mortalidade – Número de óbitos anuais por 1.000 pessoas.

Taxa bruta de natalidade – Número de nascimentos anuais por 1.000 pessoas.

Taxa total de fertilidade – Número de crianças que nasceriam por mulher, se esta vivesse até o
fim de seus anos férteis, e tivesse filhos em cada etapa, de acordo com as taxas de fertilidade
prevalentes para cada grupo etário.

População urbana – Porcentagem da população que vive em áreas urbanas caracterizadas de
acordo com a definição nacional utilizada no censo demográfico mais recente.

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
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Afeganistão 250x 0,7x - - - - - - 1533 - - -
África do Sul 3630 0,1 0,4 9 11 - - - 625 0 - 9
Albânia 2080 -0,6x 5,2 24 <2 4 2 4 342 6 4x 2
Alemanha 30120 2,2x 1,2 2 - 19 0 4 - - - -
Andorra d - - - - - - - - - - -
Angola 1030 0,4x 0,7 460 - 6x 15x 34x 499 5 7 15
Antígua e Barbuda 10000 6,3x 1,6 2 - - - - 5 1 - -
Arábia Saudita 10430 -1,2 -0,5 2 - 6x 14x 36x 22 - - -
Argélia 2280 1,7 0,8 14 <2 4 24 17 232 0 62 19
Argentina 3720 -0,7 1,0 5 3 5 4 3 109 0 30 20
Armênia 1120 - 3,6 103 13 - - - 247 8 - 6
Austrália 26900 1,5 2,5 2 - 14 9 7 - - - -
Áustria 32300 2,5 1,8 2 - 13 10 2 - - - -
Azerbajão 950 - -1,3 101 4 1 3 11 297 4 - 5
Bahamas 14920x 1,9 0,3x 3x - 16 20 3 - - - -
Bangladesh 440 0,5 3,1 4 36 7 18 10 1393 3 17 5
Barbados 9270x 1,8 1,4x 3x - - - - 20 1 14 5
Barein 10840x -1,9x 1,9x 1x - 7 13 14 38 - - -
Bélgica 31030 2,2 1,8 2 - 15 3 3 - - - -
Belize 3940 2,9 2,2 1 - 8 20 5 12 - 6 24
Benin 530 0,3 2,1 7 - 6x 31x 17x 294 10 7 6
Bielo-Rússia 2120 - 1,6 225 <2 4 4 5 - - - 1
Bolívia 960 -1,1 1,3 7 14 10 23 6 930 12 31 20
Bósnia e Herzegóvina 2040 - 11,7x 3x - - - - 539 8 - 4
Botsuana 4340 8,1 2,9 8 31 5 26 8 30 1 4 1
Brasil 3090 2,3 1,2 103 8 6 6 3 296 0 19 48
Brunei 24100x - - - - - - - - - - -
Bulgária 2740 3,4x 1,0 68 5 12 5 7 - - 5x 9
Burquina Fasso 360 1,3 1,8 5 45 7x 17x 14x 451 13 6 10
Burundi 90 1,4 -3,1 12 55 2 15 23 224 32 41 63
Butão 760 5,4x 3,6 8 - 11 17 0 77 13 5 5
Cabo Verde 1770 - 3,3 4 - - - - 144 21 5 5
Camarões 800 3,4 0,4 4 17 3 12 10 884 9 18 11
Camboja 320 - 4,1x 3x 34 - - - 508 12 - 0
Canadá 28390 2,0 2,3 2 - 3 2 6 - - - -
Catar 12000x - - - - - - - - - - -
Cazaquistão 2260 - 1,3 104 <2 3 3 6 268 1 - 34
Chade 260 -0,9 0,9 7 - 8x 8x - 247 12 2 7
Chile 4910 1,5 3,9 7 <2 14 18 6 76 0 20 31
China 1290 6,6 8,4 5 17 0 2 12 1325 0 10 7
Chipre 17580 6,2x 3,1 4 - 6 12 4 - - - -
Cingapura 24220 5,7 3,5 1 - 6 23 29 - - - -
Colômbia 2000 2,0 0,4 17 8 9 20 13 802 1 39 43
Comores 530 0,2x -0,9 4 - - - - 24 9 2 3x
Congo 770 3,0 -1,2 7 - - - - 70 3 32 3
Coréia do Norte a - - - - - - - 167 - - -
Coréia do Sul 13980 6,2 4,5 5 <2 0 18 13 -55x 0x 10x 10
Costa do Marfim 770 -1,3 -0,6 7 11 4x 21x 4x 252 2 26 7
Costa Rica 4670 0,5 2,6 14 2 21 22 0 28 0 21 9
Croácia 6590 - 2,3 46 <2 16 8 5 121 1 - 20
Cuba 1170x - 3,5x - - 23x 10x - 70 - - -
Dinamarca 40650 1,5 1,9 2 - 1 13 5 - - - -
Djibuti 1030 - -3,0 3 - - - - 78 12 - 4
Dominica 3650 4,7x 1,1 2 - - - - 11 5 4 13
Egito 1310 4,2 2,4 7 3 3 15 9 894 1 18 11
El Salvador 2350 -1,8 1,9 6 31 13 15 3 192 1 14 8
Emirados Árabes Unidos 18060x -4,8x -2,1x 3x - 8 18 31 - - - -
Equador 2180 1,3 0,3 4 18 11x 18x 13x 176 1 27 25
Eritréia 180 - 0,8x 11x - - - - 307 36 - 13
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Eslováquia 6480 - 2,6 9 <2 20 3 5 - - - 13
Eslovênia 14810 - 3,1 19 <2 15 14 3 -10 0 10 16
Espanha 21210 1,9 2,4 4 - 15 2 4 - - - -
Estados Fed. da Micronésia 1990 - -1,4 2 - - - - 115 44 - -
Estados Unidos 41400 2,2 2,1 2 - 23 3 19 - - - -
Estônia 7010 1,5x 3,7 32 <2 16 7 5 - - - 16
Etiópia 110 - 2,0 5 23 6 16 9 1504 24 33 6
Federação Russa 3410 - -0,7 95 <2 1 3 11 - - - 10
Fiji 2690 0,6 1,7 3 - 9 18 6 51 3 12 6
Filipinas 1170 0,8 1,3 8 16 2 19 5 737 1 23 20
Finlândia 32790 2,9 2,5 2 - 3 10 4 - - - -
França 30090 2,1 1,6 1 - 16x 7x 6x - - - -
Gabão 3940 -0,1 -0,4 5 - - - - -11 0 4 11
Gambia 290 0,9 0,2 7 54x 7x 12x 4x 60 14 18 3
Gana 380 -2,2 1,9 26 45 7 22 5 907 14 21 14
Geórgia 1040 3,2 -0,7 156 3 5 5 5 220 6 - 9
Granada 3760 4,9x 2,3 2 - 10 17 0 12 3 2 18
Grécia 16610 1,3 2,2 7 - 7 11 8 - - - -
Guatemala 2130 0,2 1,0 9 16 11 17 11 247 1 11 7
Guiana 990 -1,5 3,3 9 <2 - - - 87 13 - 6
Guiné 460 - 1,6 6 - 3x 11x 29x 238 7 18 13
Guiné-Bissau 160 -0,2 -2,5 20 - 1x 3x 4x 145 72 21 11
Guiné Equatorial c - 16,3 17 - - - - 21 - 3 0
Haiti 390 0,0 -2,8 19 - - - - 200 6 4 3
Holanda 31700 1,5 2,0 2 - 10 11 4 - - - -
Honduras 1030 0,6 0,3 15 21 10x 19x 7x 389 6 30 10
Hungria 8270 2,9 2,7 16 <2 6 5 3 - - 30 29
Iêmen 570 - 2,1 18 16 4 22 19 243 2 4 3
Ilhas Cook - - - - - - - - 6 - - -
Ilhas Marshall 2370 - - 4 - - - - 56 39 - -
Ilhas Salomão 550 3,4 -2,6 8 - - - - 60 22 10x 7
Índia 620 2,2 4,1 7 35 2 2 14 942 0 25 18
Indonésia 1140 4,7 2,1 16 8 1 4 3 1743 1 31 23
Irã 2300 -3,5x 2,3 24 <2 7 7 10 133 0 1 4
Iraque 2170x -4,3 - - - - - - 2265 - - -
Irlanda 34280 2,8 6,5 4 - 16 14 3 - - - -
Islândia 38620 3,2 2,2 4 - 26 10 0 - - - -
Israel 17380 1,9 1,5 8 - 13 15 20 - - - -
Itália 26120 2,6 1,4 3 - 11x 8x 4x - - - -
Jamaica 2900 -1,3 0,0 17 <2 7 15 2 3 0 20 16
Japão 37180 3,0 1,0 -1 - 2 6 4 - - - -
Jordânia 2140 2,5x 1,1 2 <2 10 16 19 1234 13 18 15
Kiribati 970 -5,3 2,5 2 - - - - 18 21 - 22
Kuait 16340x -6,8x -2,3x 3x - 7 15 17 - - - -
Laos 390 - 3,7 28 26 - - - 299 16 8 8
Lesoto 740 4,2 2,3 9 36 9 27 7 79 8 4 8
Letônia 5460 3,3 2,9 28 <2 11 7 4 - - - 17
Líbano 4980 - 2,9 11 - 2 7 11 228 1 1 63
Libéria 110 -4,6 3,7 50 36 5x 11x 9x 107 24 - 0
Líbia 4450 -4,8x - - - - - - 7x - - -
Liechtenstein d - - - - - - - - - - -
Lituânia 5740 - 1,2 40 <2 12 7 5 - - - 66
Luxemburgo 56230 2,7 3,5 3 - 13 10 1 - - - -
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 2350 - -0,5 43 <2 - - - 234 6 - 12
Madagascar 300 -2,2 -0,8 15 61 8 21 0 539 11 32 6
Malásia 4650 4,0 3,3 3 <2 6 23 11 109 0 12 8
Malaui 170 0,3 0,9 30 42 7x 12x 5x 498 27 23 6
Maldivas 2510 - 4,6x 1x - 11 18 9 18 3 4 3
Mali 360 -0,3 2,5 6 72 2x 9x 8x 528 15 8 5
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Malta 12250 6,5 3,0 3 - 11 12 2 -9 - 0x 3
Marrocos 1520 2,1 1,1 2 <2 3 18 13 523 1 18 23
Maurício 4640 5,1x 3,9 6 - 8 16 1 -15 0 6 5
Mauritânia 420 -0,6 1,7 6 26 4x 23x - 243 21 24 20
México 6770 1,7 1,4 16 10 5 25 3 103 0 16 21
Mianma 220x 1,6 5,7x 25x - 3 8 29 126 - 17 4
Moçambique 250 -1,6x 4,8 23 38 5x 10x 35x 1033 27 21 6
Moldova 710 1,9x -4,6 70 22 6 9 2 117 5 - 8
Mônaco d - - - - - - - - - - -
Mongólia 590 - -1,8 40 27 6 9 9 247 21 - 31
Namíbia 2370 -2,0x 0,9 10 35 10x 22x 7x 146 4 - -
Nauru - - - - - - - - 16 - - -
Nepal 260 1,3 2,0 7 39 5 18 10 467 8 12 6
Nicarágua 790 -3,9 0,9 26 45 13 15 6 833 21 2 11
Níger 230 -2,2 -0,6 5 61 - - - 453 19 12 6
Nigéria 390 -1,6 0,2 23 70 1x 3x 3x 318 1 22 8
Niue - - - - - - - - 9 - - -
Noruega 52030 3,4 2,8 3 - 16 6 5 - - - -
Nova Zelândia 20310 0,8 2,1 2 - 17 21 3 - - - -
Omã 7830x 3,6 0,9 2x - 7 15 33 45 - 12 10
Palau 6870 - 0,0x 2x - - - - 26 17 - -
Panamá 4450 0,3 2,5 3 7 18 16 0 30 0 3 11
Papua Nova Guiné 580 -0,8 0,0 8 - 7 22 4 221 8 37 12
Paquistão 600 3,0 1,1 10 13 1 2 18 1068 2 16 12
Paraguai 1170 2,9 -0,7 11 16 7 22 11 51 1 12 10
Peru 2360 -0,6 2,1 16 18 13 7 - 500 1 6 20
Polônia 6090 - 4,2 17 <2 2 5 4 - - 4 25
Portugal 14350 2,6 2,1 5 <2 9x 11x 6x - - - -
Quênia 460 1,3 -0,6 12 23 7 26 6 483 4 26 15
Quirguistão 400 - -1,7 64 <2 11 20 10 198 12 - 12
Reino Unido 33940 2,0 2,5 3 - 15 4 7 - - - -
Rep. Centro-Africana 310 -1,2 -0,5 4 67 - - - 50 5 8 12
Rep. Dem. do Congo 120 -2,3 -5,8 523 - 0 0 18 5381 100 5x 0
República Checa 9150 - 1,7 9 <2 17 9 5 - - - 9
República Dominicana 2080 2,0 4,0 10 <2 13 17 6 69 0 7 7
Romênia 2920 0,9x 1,0 72 <2 15 6 5 - - 0 17
Ruanda 220 1,4 0,9 10 52 5x 26x - 332 18 10 13
Samoa 1860 0,0x 2,2 4 - - - - 33 12 5 5
San Marino d - - - - - - - - - - -
Santa Lucia 4310 5,3x 0,3 2 - - - - 34x 5x 2 7
Santa Sé - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis 7600 6,3x 2,9 3 - - - - 29x 10x 3 34
São Tomé e Príncipe 370 - 0,0 37 - - - - 38 76 28 31
São Vicente e Granadinas 3650 3,2 1,9 3 - 12 16 0 5x 1x 3 7
Seichelas 8090 2,9 1,7 2 - 6 10 4 9 1 8 14
Senegal 670 -0,4 1,4 4 22 3 14 7 450 8 14 9
Serra Leoa 200 -0,4 -2,5 22 57x 10x 13x 10x 297 37 8 11
Sérvia e Montenegro 2620 - 4,1x 51x - - - - 1317 8 - 13
Síria 1190 2,2 1,3 6 - 2 9 24 160 1 20 3
Somália 130x -1,0 - - - 1x 2x 38x 175 - 25x -
Sri Lanka 1010 3,2 3,3 9 8 6 10 18 672 4 10 7
Suazilândia 1660 2,1 0,2 12 8 8 20 8 27 2 6 2
Sudão 530 0,3 3,3 44 - 1 8 28 621 4 4 0
Suécia 35770 1,8 2,1 2 - 3 6 6 - - - -
Suíça 48230 1,1 0,6 1 - 0 3 6 - - - -
Suriname 2250 -2,2x 0,9 64 - - - - 11 - - -
Tadjiquistão 280 - -5,1 136 7 2 4 9 144 12 - 7
Tailândia 2540 4,7 2,9 3 <2 11 23 7 -966 -1 14 15
Tanzânia 330 - 1,3 16 49x 6x 8x 16x 1669 16 25 4
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Territórios Palestinos 1110x - -6,0x 9x - - - - 972 26 - -
Timor Leste 550 - - - - - - - 151 43 - -
Togo 380 -0,2 0,3 5 - 5x 20x 11x 45 3 8 0
Tonga 1830 - 2,0 4 - 7x 13x - 27 18 2 2
Trinidad e Tobago 8580 0,5 3,5 5 4x 9 15 2 -2 0 18 4
Tunísia 2630 2,5 3,2 4 <2 6 20 5 306 1 22 13
Turcomenistão 1340 - 0,2 191 12 - - - 27 0 - 30
Turquia 3750 1,9 1,4 65 <2 3 10 8 166 0 27 34
Tuvalu - - - - - - - - 6 - - -
Ucrânia 1260 - -3,5 134 3 3 7 5 - - - 12
Uganda 270 - 3,8 8 85 2x 15x 26x 959 16 47 5
Uruguai 3950 0,9 0,8 22 <2 7 8 4 17 0 31 21
Uzbequistão 460 - -0,1 144 17 - - - 194 2 - 21
Vanuatu 1340 -0,6x -0,8 3 - - - - 32 13 2 1
Venezuela 4020 -1,6 -1,3 38 14 6 20 7 82 0 22 30
Vietnã 550 - 5,8 11 <2 4 14 - 1769 5 7x 3
Zâmbia 450 -2,2 -0,6 39 64 13 14 4 560 14 13 22
Zimbábue 480x -0,3 -0,8x 32x 56 8 24 7 186 - 20 6

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 611 0,0 0,6 36 45 - - - 21505 7 17 9

África Oriental e Meridional 836 - 0,7 35 38 - - - 9893 5 14 9
África Ocidental e Central 399 -0,5 0,2 38 55 - - - 11612 10 19 -

Oriente Médio e Norte da África 2308 0,4 1,2 10 3 5 14 13 7994 2 20 11
Ásia Meridional 600 2,1 3,7 7 33 2 4 14 6170 1 21 16
Leste da Ásia e Pacífico 1686 5,6 6,2 6 14 1 9 12 6891 0 16 10
América Latina e Caribe 3649 1,4 1,3 40 10 7 16 4 5359 0 20 26
ECO/CEI 2667 - 0,1 90 4 4 5 9 - - - 17
Países industrializados 32232 2,3 1,9 2 - 16 4 11 - - - -
Países em desenvolvimento 1524 2,6 3,5 20 22 4 11 10 49680 1 19 16
Países menos desenvolvidos 345 -0,1 1,8 59 41 6 16 13 23457 13 12 7
Mundial 6298 2,4 2,1 7 21 13 5 11 52331 0 18 16

Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

NOTAS a: Faixa de US$ 825 ou menos. - Indica dados não disponíveis.
b: Faixa de US$ 826 a US$ 3.255. x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição 
c: Faixa de US$ 3.256 a US$ 10.065. padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
d: Faixa de US$ 10.066 ou mais. * Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna.

FONTES PRINCIPAIS

RNB per capita – Banco Mundial.

PIB per capita – Banco Mundial.

Taxa de inflação – Banco Mundial.

% da população com renda inferior a US$1 por dia – Banco Mundial.

Gastos com saúde, educação e defesa – Fundo Monetário Internacional (FMI).

AOD – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE)

Serviço da dívida – Banco Mundial.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

RNB per capita – Renda Nacional Bruta (RNB) é a soma do valor de contribuição de todos os
produtores nacionais, acrescido de todos os impostos (menos subsídios) que não são incluídos na
avaliação da produção, mais as receitas líquidas de rendas primárias (pagamento de empregados
e rendas de propriedades) provenientes de fontes externas. A RNB per capita é a renda nacional
bruta dividida pela população na metade do ano. RNB per capita em dólares americanos é
convertida pelo método do World Bank Atlas.

PIB per capita – Produto Interno Bruto (PIB) é a soma do valor da contribuição de todos os
produtores nacionais, acrescido de todos os impostos (menos subsídios) que não são incluídos na
avaliação da produção. O PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela população na
metade do ano. O crescimento é calculado a partir de dados do PIB sobre preços constantes em
moeda local.

% da população com renda inferior a US$1 por dia – Porcentagem da população vivendo com
menos de US$1,08 por dia, a preços internacionais de 1993 (equivalente a US$1 por dia a preços
de 1985, corrigidos por Paridade de Poder de Compra). Como resultado de revisões nas taxas de
câmbio de Paridade de Poder de Compra, as taxas de pobreza para países individualmente não
podem ser comparadas com as taxas de pobreza relatadas nas edições anteriores.

AOD – Assistência Oficial ao Desenvolvimento (líquida).

Serviço da dívida – Soma dos pagamentos dos juros e do principal de dívidas externas de longo
prazo e publicamente reconhecidas.
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Afeganistão 101 - 53 - - - 10 16 14 1600 1900 6
África do Sul 105 96 96 100 108 108 56 94 84 150 230 120
Albânia 108 99 97 98 100 103 75 91 98 23 55 610
Alemanha 108 - 99 102 98 100 75x - 100x 8 8 8000
Andorra - - 100 102 105 107 - - - - - -
Angola 107 66 86 86x 81 - 6 66 45 - 1700 7
Antígua e Barbuda - - - - - - 53 100 100 65 - -
Arábia Saudita 106 79 96 98 90 96 32 90 91 - 23 610
Argélia 104 76 92 98 108 106 57 81 96 120 140 190
Argentina 111 100 99 - 106 106 74x 98 99 44 82 410
Armênia 110 99 97 98 102 104 61 92 97 9 55 1200
Austrália 107 - 100 101 97 102 76x 100x 100 - 8 5800
Áustria 108 - 100 102 95 100 51 100x 100x - 4 16000
Azerbajão 112 99 97 98 96 97 55 66 84 25 94 520
Bahamas 109 - 101 104 103 104 62x - 99 - 60 580
Bangladesh 103 62 104 105 111 112 59 49 13 380 380 59
Barbados 110 100 99 100 102 100 55 89 98 0 95 590
Barein 104 90 100 102 106 107 62x 97x 98x 46 28 1200
Bélgica 108 - 99 100 110 101 78x - 100x - 10 5600
Belize 107 100 98 102 105 106 56 96 83 140 140 190
Benin 103 50 72 68 45 48 19 81 66 500 850 17
Bielo-Rússia 119 99 98 99 102 104 50x 100 100 18 35 1800
Bolívia 107 86 99 100 97 99 58 79 67 230 420 47
Bósnia e Herzegóvina 108 93 - - - - 48 99 100 10 31 1900
Botsuana 100 108 100 105 107 114 48 97 94 330 100 200
Brasil 112 101 95 93 110 108 77 86 96 64 260 140
Brunei 106 95 100 - 106 - - 100x 99 0 37 830
Bulgária 110 99 98 99 97 98 42 - 99 15 32 2400
Burquina Fasso 103 42 74 74 64 64 14 73 38 480 1000 12
Burundi 104 78 80 84 69 80 16 78 25 - 1000 12
Butão 104 - - - - - 31 - 37 260 420 37
Cabo Verde 109 80 95 98 109 111 53 99 89 76 150 160
Camarões 102 78 85 - 82 - 26 83 62 430 730 23
Camboja 114 75 90 95 65 63 24 38 32 440 450 36
Canadá 106 - 101 100 99 101 75x - 98 - 6 8700
Catar 107 - 97 99 104 106 43 94x 99 10 140 170
Cazaquistão 119 99 99 99 100 100 66 91 99 50 210 190
Chade 105 32 64 68 32 33 8 42 16 830 1100 11
Chile 108 100 98 99 101 101 56x 95x 100 17 31 1100
China 105 92 100 100 97 - 87 89 96 51 56 830
Chipre 107 96 101 100 101 103 - - 100x 0 47 890
Cingapura 105 92 - - - - 74x - 100 6 30 1700
Colômbia 109 101 99 99 110 109 77 91 86 78 130 240
Comores 107 78 83 85 82 - 26 74 62 520x 480 33
Congo 105 87 93 96 73 - - - - - 510 26
Coréia do Norte 110 - - - - - 62x - 97 110 67 590
Coréia do Sul 110 - 99 100 101 100 81 - 100 20 20 2800
Costa do Marfim 103 63 80 81 55 56 15 88 68 600 690 25
Costa Rica 106 100 99 101 108 110 80 70 98 33 43 690
Croácia 110 98 99 99 102 101 - - 100 2 8 6100
Cuba 105 100 96 99 98 100 73 100 100 34 33 1600
Dinamarca 106 - 100 100 105 104 78x - 100x 10 5 9800
Djibuti 104 - 79 80 69 68 - 67 61 74 730 19
Dominica - - 93 95 111 114 50 100 100 67 - -
Egito 106 66 95 97 93 95 60 69 69 84 84 310
El Salvador 109 94 94 100 100 102 67 86 92 170 150 180
Emirados Árabes Unidos 106 107 97 98 104 103 28x 97x 99x 3 54 500
Equador 108 98 100 101 102 102 66 69 69 80 130 210
Eritréia 107 - 81 86 65 72 8 70 28 1000 630 24
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Eslováquia 111 100 99 101 101 100 74x - 99 16 3 19800
Eslovênia 110 100 99 99 99 101 74x 98x 100 17 17 4100
Espanha 110 - 98 99 106 104 81x - - 6 4 17400
Estados Fed. da Micronésia 102 - - - - - 45 - 88 120 - -
Estados Unidos 107 - 100 101 100 101 76x 99x 99 8 17 2500
Estônia 117 100 96 99 103 103 70x - 100 46 63 1100
Etiópia 104 69 77 85 57 57 8 27 6 870 850 14
Federação Russa 122 99 100 101 - - - - 99 32 67 1000
Fiji 107 97 100 100 106 108 44 - 99 38 75 360
Filipinas 106 100 99 102 110 120 49 88 60 170 200 120
Finlândia 109 - 100 100 111 101 77x 100x 100 6 6 8200
França 109 - 99 100 101 102 75x 99x 99x 10 17 2700
Gabão 102 - 99 99 86 - 33 94 86 520 420 37
Gambia 105 - 98 99 68 69 18 91 55 730 540 31
Gana 102 73 91 82 81 85 25 92 47 210x 540 35
Geórgia 112 - 99 99 100 98 41 95 96 52 32 1700
Granada - - 98 90 96 102 54 98 100 1 - -
Grécia 107 94 100 100 99 102 - - - 1 9 7100
Guatemala 112 84 93 97 93 97 43 84 41 150 240 74
Guiana 110 - 98 98 104 108 37 81 86 190 170 200
Guiné 101 - 77 79 45 46 7 84 56 530 740 18
Guiné-Bissau 106 - 67 70 57 55 8 62 35 910 1100 13
Guiné Equatorial 102 83 91 86 58 58 - 86 65 - 880 16
Haiti 103 93 - - - - 27 79 24 520 680 29
Holanda 107 - 98 99 98 101 79x - 100 7 16 3500
Honduras 106 100 102 101 - - 62 83 56 110 110 190
Hungria 112 100 99 99 100 100 77x - 100 5 16 4000
Iêmen 105 42 69 70 45 45 23 41 27 370 570 19
Ilhas Cook - - - - - - 44 - 98 6 - -
Ilhas Marshall - - 94 99 101 103 34 - 95 - - -
Ilhas Salomão 102 - - - - - 11 - 85 550x 130 120
Índia 105 66 94 94 81 - 47 60 43 540 540 48
Indonésia 106 90 98 99 98 100 57 92 72 310 230 150
Irã 104 83 97 97 94 - 74 77 90 37 76 370
Iraque 105 - 83 85 70 65 44 77 72 290 250 65
Irlanda 107 - 100 102 110 109 - - 100 6 5 8300
Islândia 105 - 99 99 108 105 - - - - 0 0
Israel 105 98 100 100 98 100 68x - 99x 5 17 1800
Itália 108 - 99 99 99 101 60 - - 7 5 13900
Jamaica 105 108 99 101 102 104 66 99 97 110 87 380
Japão 109 - 100 100 100 101 59x - 100 8 10 6000
Jordânia 104 89 100 102 102 103 56 99 100 41 41 450
Kiribati - - 117 - 113 - 21 88x 85 56 - -
Kuait 106 95 101 102 106 105 50 95 98 5 5 6000
Laos 105 79 87 93 74 84 32 27 19 530 650 25
Lesoto 106 122 102 107 130 150 30 85 60 - 550 32
Letônia 117 100 98 99 100 100 48x - 100 25 42 1800
Líbano 106 - 97 99 109 - 63 87x 89 100x 150 240
Libéria 105 54 73 77 70 57 10 85 51 580x 760 16
Líbia 106 77 100 - 106 - 45x 81x 94x 77 97 240
Liechtenstein - - - - - - - - - - - -
Lituânia 117 100 99 100 99 100 47x - 100 13 13 4900
Luxemburgo 108 - 100 101 106 108 - - 100 0 28 1700
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 107 96 101 100 98 98 - 81 99 7 23 2100
Madagascar 105 86 96 101 93x 109x 27 80 51 470 550 26
Malásia 107 92 100 100 110 112 55x 74 97 30 41 660
Malaui 99 72 96 - 78 81 31 94 61 1100 1800 7
Maldivas 99 100 98 101 115 115 39 81 70 140 110 140
Mali 103 44 76 78 56 - 8 57 41 580 1200 10
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Malta 106 103 99 100 100 102 - - 98x - 0 0
Marrocos 106 60 90 95 84 87 63 68 63 230 220 120
Maurício 110 92 101 102 100 100 76 - 98 22 24 1700
Mauritânia 106 72 98 99 80 78 8 64 57 750 1000 14
México 107 97 99 101 109 105 73 86x 95 65 83 370
Mianma 110 91 101 101 95 94 34 76 57 230 360 75
Moçambique 103 50 82 91 68 71 17 85 48 410 1000 14
Moldova 111 98 100 100 104 103 62 99 99 44 36 1500
Mônaco - - - - - - - - - - - -
Mongólia 106 100 102 103 115 115 69 94 97 99 110 300
Namíbia 101 95 101 107 112 128 44 91 76 270 300 54
Nauru - - 103x 103x 108x - - - - - - -
Nepal 101 56 89 88 78 - 38 28 15 540 740 24
Nicarágua 107 100 99 99 118 117 69 86 67 83 230 88
Níger 100 45 71 69 75 71 14 41 16 590 1600 7
Nigéria 101 80 81 81 80 81 13 58 35 - 800 18
Niue - - 94 99 98 98 - - 100 - - -
Noruega 106 - 100 100 103 101 74x - 100x 6 16 2900
Nova Zelândia 106 - 99 99 106 102 75x 95x 100x 15 7 6000
Omã 104 79 99 100 96 101 32 100 95 23 87 170
Palau - - 97 96 100 - 17 - 100 0x - -
Panamá 107 98 96 99 107 110 58x 72 93 70 160 210
Papua Nova Guiné 102 81 89 87 79 78 26 78 41 370x 300 62
Paquistão 101 56 71 74 73 - 28 43 23 530 500 31
Paraguai 107 97 96 100 103 106 57 94 77 180 170 120
Peru 108 88 99 100 92 97 69 84 59 190 410 73
Polônia 111 - 99 100 95 103 49x - 100 4 13 4600
Portugal 109 - 95 99 109 110 66x - 100 8 5 11100
Quênia 96 90 95 100 94 96 39 88 42 410 1000 19
Quirguistão 113 99 98 97 101 - 60 97 98 44 110 290
Reino Unido 106 - 100 100 125 103 82x - 99 7 13 3800
Rep. Centro-Africana 104 51 68 - - - 28 62 44 1100 1100 15
Rep. Dem. do Congo 105 65 90x - 54 - 31 68 61 1300 990 13
República Checa 109 - 98 100 102 103 72 99x 100 3 9 7700
República Dominicana 111 99 102 95 123 137 70 99 99 180 150 200
Romênia 111 98 98 99 101 104 64 - 99 31 49 1300
Ruanda 108 84 100 104 83 - 13 92 31 1100 1400 10
Samoa 109 99 97 97 108 110 30x - 100 - 130 150
San Marino - - - - - - - - - - - -
Santa Lucia 104 101 99 101 125 125 47 100x 100 35 - -
Santa Sé - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis - - 106 111 132 106 41 100x 99 250 - -
São Tomé e Príncipe 103 - 94 94 86 81 29 91 76 100 - -
São Vicente e Granadinas 108 - 97 100 111 109 58 99 100 93 - -
Seichelas - 101 99 99 100 100 - - - 57 - -
Senegal 104 57 93 89 70 - 11 79 58 560 690 22
Serra Leoa 107 53 70 - 71 - 4 68 42 1800 2000 6
Sérvia e Montenegro 107 95 100 100 101 - 58 - 93 7 11 4500
Síria 105 81 95 96 92 93 48 71 77x 65 160 130
Somália 105 - - - - - 1x 32 25 - 1100 10
Sri Lanka 107 97 99 - 106 - 70 95 96 92 92 430
Suazilândia 100 98 92 100 102 124 48 90 74 230 370 49
Sudão 105 72 88 84 84 - 7 60 87 550 590 30
Suécia 106 - 103 99 119 101 78x - 100x 5 2 29800
Suíça 107 - 99 100 94 94 82x - - 5 7 7900
Suriname 110 91 98 102 135 137 42 91 85 150 110 340
Tadjiquistão 108 99 96 94x 83 84 34 71 71 45 100 250
Tailândia 111 96 96 97 100 - 79 92 99 24 44 900
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Tanzânia 101 79 97 98 83 80x 26 94 46 580 1500 10
Territórios Palestinos 104 91 100 100 106 105 51 96 97 - 100 140
Timor Leste 104 - - - - - 10 61 18 - 660 30
Togo 107 56 83 84 43 47 26 85 61 480 570 26
Tonga 104 100 97 100 116 115 33 - 95 - - -
Trinidad e Tobago 109 99 98 99 109 109 38 92 96 45 160 330
Tunísia 106 78 96 100 108 111 66 92 90 69 120 320
Turcomenistão 115 99 - - - - 62 98 97 14 31 790
Turquia 107 84 93 94 74 - 71 81 83 130x 70 480
Tuvalu - - 114 - 93 - 32 - 100 - - -
Ucrânia 120 99 100 100 99 101 89 - 100 13 35 2000
Uganda 102 75 98 - 82 94 23 92 39 510 880 13
Uruguai 110 101 98 101 113 110 84 94 100 26 27 1300
Uzbequistão 110 99 99 - 97 - 68 97 96 34 24 1300
Vanuatu 106 - 100 102 107 104 28 - 88 68 130 140
Venezuela 108 100 98 101 115 116 77 94 94 68 96 300
Vietnã 106 93 92 94 93 - 79 86 85 170 130 270
Zâmbia 97 79 93 99 83 84 34 93 43 730 750 19
Zimbábue 97 91 98 101 92 94 54 93 73 700 1100 16

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna. 

** Não inclui a China.

FONTES PRINCIPAIS

Expectativa de vida – Divisão de População das Nações Unidas.

Alfabetização de adultos – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco).

Matrícula escolar – IUE (Instituto da Unesco para Estatísticas) e Unesco.

Prevalência de anticoncepcionais – Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS), Pesquisas por
Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), Divisão de População das Nações Unidas e UNICEF.

Cuidados pré-natais – DHS, MICS, Organização Mundial da Saúde (OMS) e UNICEF.

Partos assistidos – DHS, MICS, OMS e UNICEF.

Mortalidade materna – OMS e UNICEF.

Risco ao longo da vida – OMS e UNICEF.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Expectativa de vida ao nascer – O número de anos que um recém-nascido viveria estando sujeito aos
riscos de morte prevalentes para aquela amostragem da população no momento de seu nascimento.

Taxa de alfabetização de adultos – Porcentagem de pessoas a partir de 15 anos de idade que
sabem ler e escrever.

Taxa líquida de matrículas: mulheres como % das dos homens – Taxa líquida de matrículas
de meninas dividida pela de meninos, expressa em porcentagem. A taxa líquida de matrícula é o
número de crianças matriculadas na escola primária ou secundária que pertencem ao grupo etário
oficialmente correspondente ao nível primário ou secundário, dividido pelo total da população
desse mesmo grupo etário.

Prevalência de anticoncepcionais – Porcentagem de mulheres que vivem maritalmente, entre
15 e 49 anos de idade, que atualmente usam métodos contraceptivos.

Cuidados pré-natais – Porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade atendidas pelo menos
uma vez durante a gestação por pessoal de saúde treinado (médicos, enfermeiras ou parteiras).

Partos assistidos – Porcentagem de partos assistidos por pessoal de saúde treinado (médicos,
enfermeiras ou parteiras).

Taxa de mortalidade materna – Número anual de mortes de mulheres devidas a complicações
decorrentes de gravidez por 100 mil partos de crianças nascidas vivas. Os números apresentados
na coluna ‘relatada’, que foram fornecidos pelos países, não estão ajustados quanto a relatos
insuficientes e erros de classificação.

Risco de morte materna ao longo da vida – O risco de morte materna ao longo da vida leva em
consideração a probabilidade de engravidar e a probabilidade de morrer como conseqüência
dessa gestação, acumulado ao longo dos anos férteis de uma mulher.

† Os dados sobre mortalidade materna apresentados na coluna ‘relatada’ são fornecidos
por autoridades nacionais. Periodicamente, UNICEF, OMS e Unfpa avaliam esses dados, e
fazem ajustes para explicar problemas fartamente documentados, decorrentes de relatos
insuficientes e erros de classificação de mortes maternas, e para desenvolver estimativas
para países que não dispõem de dados. A coluna ‘ajustadas’ para o ano 2000 reflete a
mais recente dessas revisões.

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 103 76 87 90 79 83 23 69 42 - 940 16

África Oriental e Meridional 103 80 91 96 88 86 28 72 39 - 980 15
África Ocidental e Central 103 70 81 83 74 80 17 66 45 - 900 16

Oriente Médio e Norte da África 105 74 91 93 90 92 52 71 76 - 220 100
Ásia Meridional 104 64 92 93 85 - 46 54 36 - 560 43
Leste da Ásia e Pacífico 106 91 99 100 99 102** 79 87 86 - 110 360
América Latina e Caribe 109 98 98 99 107 106 72 87 87 - 190 160
ECO/CEI 115 97 97 98 91 - 69 86 93 - 64 770
Países industrializados 108 - 100 101 103 101 - - 99 - 13 4000
Países em desenvolvimento 106 84 94 94 93 98** 60 71 59 - 440 61
Países menos desenvolvidos 104 71 88 92 81 87 28 59 35 - 890 17
Mundial 106 86 94 97 95 100** 60 71 63 - 400 74
Os países em cada categoria são apresentados na página 132.
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Afeganistão 34y 31y 38y 43 - - 6 12 4 - - - -
África do Sul - - - 8 5 12 - - - - - - -
Albânia 23 26 19 - - - 99 99 99 - - - -
Angola 22 21 23 - - - 29 34 19 - - - -
Armênia - - - 19 12 31 97 100 94 - - - -
Azerbajão 8 9 7 - - - 97 98 96 - - - -
Bangladesh 7 10 4 65 44 72 7 9 7 - - - -
Barein 5 6 3 - - - - - - - - - -
Benin 26y 23y 29y 37 25 45 70 78 66 17 13 20 6
Bolívia 21 22 20 26 22 37 82 83 79 - - - -
Bósnia e Herzegóvina 11 12 10 - - - 98 98 99 - - - -
Botsuana - - - 10 13 9 58 66 52 - - - -
Brasil 7y 9y 4y 24 22 30 76 - - - - - -
Burquina Fasso 57y - - 52 22 62 - - - 77 75 77 32
Burundi 24 26 23 17y 36y 17y 75 71 75 - - - -
Camarões 51 52 50 43 30 51 79 94 73 1,4 1 2 -
Camboja - - - 25 19 26 22 30 21 - - - -
Cazaquistão - - - 14 12 17 - - - - - - -
Chade 57 60 55 71 65 74 25 53 18 45 43 46 -
Colômbia 5 7 4 21 18 34 91 95 84 - - - -
Comores 28 27 29 30 23 33 83 87 83 - - - -
Coréia do Norte - - - - - - 99 99 99 - - - -
Costa do Marfim 35 34 36 33 24 43 72 88 60 45 39 48 24
Costa Rica 50y 71y 29y - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - 100 100 100 - - - -
Egito 6 6 5 19 11 24 - - - 97 95 99 47
El Salvador - - - 27 - - - - - - - - -
Equador 6y 9y 4y 26y 21y 34y - - - - - - -
Eritréia - - - 47 31 60 - - - 89 86 91 63
Etiópia 43y 47y 37y 49 32 53 - - - 80 80 80 48
Filipinas 11 12 10 14 10 22 83 87 78 - - - -
Gabão - - - 34 30 49 89 90 87 - - - -
Gambia 22 23 22 - - - 32 37 29 - - - -
Gana 57y 57y 58y 28 18 39 21 - - 5 4 7 -
Geórgia - - - - - - 95 97 92 - - - -
Guatemala 24y - - 34 25 44 - - - - - - -
Guiana 19 21 17 - - - 97 99 96 - - - -
Guiné - - - 65 46 75 67 88 56 99 98 99 54
Guiné-Bissau 54 54 54 - - - 42 32 47 - - - -
Guiné Equatorial 27 27 27 - - - 32 43 24 - - - -
Haiti - - - 24 18 31 70 78 66 - - - -
Iêmen - - - 48 39 53 - - - 23 26 22 20
Índia 14 14 15 46 26 55 35 54 29 - - - -
Indonésia 4y 5y 4y 24 15 33 55 69 43 - - - -
Iraque 8 11 5 - - - 98 99 97 - - - -
Jamaica 2 3 1 - - - 96 95 96 - - - -
Jordânia - - - 11 11 12 - - - - - - -
Laos 24 23 25 - - - 59 71 56 - - - -
Lesoto 17 19 14 - - - 51 41 53 - - - -
Líbano 6 8 4 11 - - - - - - - - -
Libéria - - - 48y 38y 58y - - - - - - -
Madagascar 30 35 26 39 29 42 75 87 72 - - - -
Malaui 17 18 16 47 32 50 - - - - - - -
Maldivas - - - - - - 73 - - - - - -
Mali 30 33 28 65 46 74 48 71 41 92 90 93 73
Marrocos 11y - - 16 12 21 85 92 80 - - - -
Mauritânia 10y - - 37 32 42 55 72 42 71 65 77 66
México 16y 15y 16y 28y 31y 21y - - - - - - -
Mianma - - - - - - 65y 66y 64y - - - -
Moçambique - - - 56 41 66 - - - - - - -
Moldova 28 29 28 - - - 98 98 98 - - - -
Mongólia 30 30 30 - - - 98 98 97 - - - -
Namíbia - - - 10 9 10 71 82 64 - - - -
Nepal 31 30 33 56 34 60 34 37 34 - - - -
Nicarágua 10y - - 43 36 55 81 90 73 - - - -
Níger 66 69 64 77 46 86 46 85 40 5 2 5 4
Nigéria 39y - - 43 27 52 30 53 20 19 28 14 10
Paquistão - - - 32 21 37 - - - - - - -
Paraguai 8y 10y 6y 24 18 32 - - - - - - -
Peru - - - 19 12 35 93 93 92 - - - -
Quênia 26 27 25 25 19 27 48y 64y 44y 32 21 36 21
Quirguistão - - - 21 19 22 - - - - - - -
Rep. Centro-Africana 56 54 57 57 54 59 73 88 63 36 29 41 -

urbano rural total

filhasbmulheresa (15-49 anos)

totalurbano ruraltotaltotal ruralurbanomulhereshomenstotalPaíses e territórios

Mutilação/corte genital feminino 1998-2004*

Trabalho infantil (5-14 anos) 1999-2004* Casamento infantil 1986-2004* Registro de nascimento 1999-2004*
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Rep. Dem. do Congo 28y 26y 29y - - - 34 30 36 - - - -
República Dominicana 9 11 6 41 37 51 75 82 66 - - - -
Romênia 1y - - - - - - - - - - - -
Ruanda 31 31 30 20 21 19 65 61 66 - - - -
São Tomé e Príncipe 14 15 13 - - - 70 73 67 - - - -
Senegal 33 36 30 36 15 53 62 82 51 - - - -
Serra Leoa 57 57 57 - - - 46 66 40 - - - -
Síria 8y 10y 6y - - - - - - - - - -
Somália 32 29 36 - - - - - - - - - -
Sri Lanka - - - 14y 10y 15y - - - - - - -
Suazilândia 8 8 8 - - - 53 72 50 - - - -
Sudão 13 14 12 27y 19y 34y 64 82 46 90 92 88 58
Suriname - - - - - - 95 94 94 - - - -
Tadjiquistão 18 19 17 - - - 75 77 74 - - - -
Tailândia - - - 21y 13y 23y - - - - - - -
Tanzânia 32 34 30 39 23 48 6 22 3 18 10 20 7
Territórios Palestinos - - - - - - 98 98 97 - - - -
Timor Leste 4y 4y 4y - - - 22 32 20 - - - -
Togo 60 62 59 31 17 41 82 93 78 - - - -
Trinidad e Tobago 2 3 2 34y 37y 32y 95 - - - - - -
Tunísia - - - 10y 7y 14y - - - - - - -
Turcomenistão - - - 9 12 7 - - - - - - -
Turquia - - - 23 19 30 - - - - - - -
Uganda 34 34 33 54 34 59 4 11 3 - - - -
Uzbequistão 15 18 12 13 16 11 100 100 100 - - - -
Venezuela 7 9 5 - - - 92 - - - - - -
Vietnã 23 23 22 11 5 13 72 92 68 - - - -
Zâmbia 11 10 11 42 32 49 10 16 6 - - - -
Zimbábue 26y - - 29 21 36 42 56 35 - - - -

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
y Indica dados que diferem da definição padrão ou que se referem a apenas uma parte de um país, mas que são incluídos nos cálculos das médias regionais e globais.
* Indica dados referentes ao ano mais recente com dados disponíveis durante o período especificado no título da coluna. 

** Não inclui a China.

FONTES PRINCIPAIS

Trabalho infantil – Pesquisas por
Agrupamento de Indicadores Múltiplos
(MICS) e Pesquisas sobre Demografia
e Saúde (DHS).

Casamento infantil – MICS, DHS e
outras pesquisas nacionais.

Registro de nascimento – MICS, DHS
e outras pesquisas nacionais.

Mutilação/corte genital feminino –
DHS conduzidas entre o período de
1998 a 2004 e MICS conduzidas
durante o período de 1999 a 2001.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Trabalho infantil – Porcentagem de crianças entre 5 e 14 anos de idade envolvidas em atividades de trabalho infantil no momento da pesquisa. Considera-se que
uma criança está envolvida em atividades de trabalho infantil nas seguintes situações: (a) crianças de 5 a 11 anos de idade que, na semana anterior à pesquisa,
desempenharam atividade econômica por pelo menos uma hora, ou trabalho doméstico por pelo menos 28 horas; e (b) crianças de 12 a 14 anos de idade que, na
semana anterior à pesquisa, desempenharam atividade econômica por pelo menos 14 horas, ou uma combinação de atividade econômica e trabalho doméstico
por pelo menos 42 horas.

Variáveis de background do trabalho infantil – Sexo da criança; residência urbana ou rural; parcela da população 20% mais pobre ou 20% mais rica,
elaborada a partir de bens familiares (uma descrição mais detalhada dos procedimentos de estimativas de riqueza familiar pode ser encontrada em
www.childinfo.org); escolaridade materna, representando mães com algum ou nenhum nível de escolaridade.

Registro de nascimento – Porcentagem de crianças menores de 5 anos de idade que já eram registradas no momento da pesquisa. O numerador deste indicador
inclui crianças cujas certidões de nascimento foram examinadas pelo entrevistador ou cuja mãe ou responsável afirma que o nascimento foi registrado.

Casamento infantil – Porcentagem de mulheres entre 20 e 24 anos de idade que se casaram ou viveram maritalmente antes de completar 18 anos de idade.

Mutilação/corte genital feminino – (a) Mulheres – a porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade que foram mutiladas/cortadas. (b) Filhas – a
porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos de idade com pelo menos uma filha mutilada/cortada. A mutilação/corte genital feminino (M/CGF) envolve o corte
ou a alteração da genitália feminina por razões sociais. Em geral, há três tipos reconhecidos de M/CGF: clitoridectomia, extirpação e infibulação. Clitoridectomia
é a remoção do prepúcio, com ou sem extirpação total ou parcial do clitóris. A extirpação é a remoção do prepúcio e do clitóris juntamente com a extirpação total
ou parcial dos pequenos lábios. Infibulação é a forma mais radical, e consiste na remoção total ou parcial da genitália externa, seguida de sutura dos pequenos
lábios com linha, espinhos ou outros materiais que estreitam a entrada vaginal. Uma análise mais detalhada sobre esses dados pode ser encontrada em
www.measuredhs.com e em www.prb.org.

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 36 37 34 40 25 48 38 55 33 38 31 42 24

África Oriental e Meridional 32 34 29 36 21 43 32 44 28 - - - -
África Ocidental e Central 41 41 41 45 28 56 41 59 35 29 29 29 19

Oriente Médio e Norte da África 9 9 7 - - - - - - - - - -
Ásia Meridional 14 14 15 46 27 54 30 47 25 - - - -
Leste da Ásia e Pacífico 10** 11** 10** 20** 12** 25** 65** 77** 56** - - - -
América Latina e Caribe 11 11 8 25 24 31 82 92 80 - - - -
ECO/CEI - - - - - - - - - - - - -
Países industrializados - - - - - - - - - - - - -
Países em desenvolvimento 18** 18** 17** 36** 22** 45** 45** 62** 35** - - - -
Países menos desenvolvidos 28 29 26 50 33 57 32 44 28 - - - -
Mundial 18** 18** 17** 36** 22** 45** 45** 62** 35** - - - -
Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

urbano rural total

filhasbmulheresa (15-49 anos)

totalurbano ruraltotaltotal ruralurbanomulhereshomenstotal

Mutilação/corte genital feminino 1998-2004*

Trabalho infantil (5-14 anos) 1999-2004* Casamento infantil 1986-2004* Registro de nascimento 1999-2004*
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As médias apresentadas ao final de cada
tabela são calculadas utilizando-se dados de
países e territórios conforme os agrupamen-
tos abaixo.

África ao sul do Saara:

África do Sul; Angola; Benin; Botsuana;
Burquina Fasso; Burundi; Cabo Verde;
Camarões; Chade; Comores; Congo; Costa do
Marfim; Eritréia; Etiópia; Gabão; Gâmbia;
Gana; Guiné; Guiné-Bissau; Guiné Equatorial;
Lesoto; Libéria; Madagascar; Malaui; Mali;
Maurício; Mauritânia; Moçambique;
Namíbia; Níger; Nigéria; Quênia; Rep. Centro-
Africana; Rep. Dem. do Congo; Ruanda; 
São Tomé e Príncipe; Seichelas; Senegal;
Serra Leoa; Somália; Suazilândia; Tanzânia;
Togo; Uganda; Zâmbia; Zimbábue.

Oriente Médio e Norte da África

Arábia Saudita; Argélia; Barein; Catar;
Djibuti; Egito; Emirados Árabes Unidos;
Iêmen; Irã; Iraque; Jordânia; Kuait; Líbano;
Líbia; Marrocos; Omã; Síria; Sudão;
Territórios Palestinos; Tunísia.

Ásia Meridional

Afeganistão; Bangladesh; Butão; Índia;
Maldivas; Nepal; Paquistão; Sri Lanka.

Leste da Ásia e Pacífico

Brunei; Camboja; China; Cingapura; Coréia do
Norte; Coréia do Sul; Estados Fed. da
Micronésia; Fiji; Filipinas; Ilhas Cook; Ilhas
Marshall; Ilhas Salomão; Indonésia; Kiribati;
Laos; Malásia; Mianma; Mongólia; Nauru;
Niue; Palau; Papua Nova Guiné; Samoa;
Tailândia; Timor Leste; Tonga; Tuvalu;
Vanuatu; Vietnã.

América Latina e Caribe

Antígua e Barbuda; Argentina; Bahamas;
Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Chile;
Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; 
El Salvador; Equador; Granada; Guatemala;
Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; México;

Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Rep.
Dominicana; Santa Lúcia; São Cristóvão e
Névis; São Vicente e Granadinas; Suriname;
Trinidad e Tobago; Uruguai; Venezuela.

ECO/ CEI

Albânia; Armênia; Azerbaijão; Bielo-Rússia;
Bósnia e Herzegóvina; Bulgária; Cazaquistão;
Croácia; Federação Russa; Geórgia;
Macedônia, Antiga Rep. Iug. da; Moldova;
Quirguistão; Romênia; Sérvia e Montenegro;
Tadjiquistão; Turcomenistão; Turquia;
Ucrânia; Uzbequistão.

Países industrializados

Alemanha; Andorra; Austrália; Áustria;
Bélgica; Canadá; Chipre; Dinamarca;
Eslováquia; Eslovênia; Espanha; Estados
Unidos; Estônia; Finlândia; França; Grécia;
Holanda; Hungria; Irlanda; Islândia; Israel;
Itália; Japão; Letônia; Liechtenstein; Lituânia;
Luxemburgo; Malta; Mônaco; Noruega; Nova
Zelândia; Polônia; Portugal; Reino Unido;
República Checa; San Marino; Santa Sé;
Suécia; Suíça.

Países em desenvolvimento

Afeganistão; África do Sul; Angola; Antígua e
Barbuda; Arábia Saudita; Argélia; Argentina;
Armênia; Azerbaijão; Bahamas; Bangladesh;
Barein; Barbados; Belize; Benin; Bolívia;
Botsuana; Brasil; Brunei; Burquina Fasso;
Burundi; Butão; Cabo Verde; Camarões;
Camboja; Catar; Cazaquistão; Chade; Chile;
China; Chipre; Cingapura; Colômbia;
Comores; Congo; Coréia do Norte; Coréia do
Sul; Costa do Marfim; Costa Rica; Cuba;
Djibuti; Dominica; Egito; El Salvador;
Emirados Árabes Unidos; Equador; Eritréia;
Estados Fed. da Micronésia; Etiópia; Fiji;
Filipinas; Gabão; Gâmbia; Gana; Geórgia;
Granada; Guatemala; Guiana; Guiné; Guiné-
Bissau; Guiné Equatorial; Haiti; Honduras;
Iêmen; Ilhas Cook; Ilhas Marshall; Ilhas
Salomão; Índia; Indonésia; Irã; Iraque; Israel;
Jamaica; Jordânia; Kiribati; Kuait; Laos;
Lesoto; Líbano; Libéria; Líbia; Madagascar;

Malásia; Malaui; Maldivas; Mali; Marrocos;
Maurício; Mauritânia; México; Mianma;
Moçambique; Mongólia; Namíbia; Nauru;
Nepal; Nicarágua; Níger; Nigéria; Niue; Omã;
Palau; Panamá; Papua Nova Guiné;
Paquistão; Paraguai; Peru; Quênia;
Quirguistão; Rep. Centro-Africana; Rep. Dem.
do Congo; Rep. Dominicana; Ruanda; Samoa;
Santa Lúcia; São Cristóvão e Névis; São
Tomé e Príncipe; São Vicente e Granadinas;
Seichelas; Senegal; Serra Leoa; Síria;
Somália; Sri Lanka; Suazilândia; Sudão;
Suriname; Tadjiquistão; Tailândia; Tanzânia;
Territórios Palestinos; Timor Leste; Togo;
Tonga; Trinidad e Tobago; Tunísia;
Turcomenistão; Turquia; Tuvalu; Uganda;
Uruguai; Uzbequistão; Vanuatu; Venezuela;
Vietnã; Zâmbia; Zimbábue.

Países menos desenvolvidos

Afeganistão; Angola; Bangladesh; Benin;
Burquina Fasso; Burundi; Butão; Cabo Verde;
Camboja; Chade; Comores; Djibuti; Eritréia;
Etiópia; Gâmbia; Guiné; Guiné-Bissau; Guiné
Equatorial; Haiti; Iêmen; Ilhas Salomão;
Kiribati; Laos; Lesoto; Libéria; Madagascar;
Malaui; Maldivas; Mali; Mauritânia; Mianma;
Moçambique; Nepal; Níger; Rep. Centro-
Africana; Rep. Dem. do Congo; Ruanda;
Samoa; São Tomé e Príncipe; Senegal; Serra
Leoa; Somália; Sudão; Tanzânia; Timor Leste;
Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Zâmbia.

RESUMO DE INDICADORES
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Para que o desenvolvimento apresente uma
dimensão mais humana é preciso que exista
uma forma de avaliação do progresso humano
e econômico. Do ponto de vista do UNICEF, em
particular, é necessário um método consen-
sual para medir o nível de bem-estar da 
criança e sua taxa de mudança.

A taxa de mortalidade de menores de 
5 anos (TMM5) é utilizada na Tabela 10
(página a seguir) como o principal indicador
desse progresso.

A TMM5 oferece várias vantagens. Em
primeiro lugar, mede um resultado final do
processo de desenvolvimento, e não um ‘fator
de contribuição’, como nível de matrícula es-
colar, disponibilidade de calorias per capita
ou o número de médicos por mil habitantes –
que representam meios para determinado fim.

Em segundo lugar, sabe-se que a TMM5
representa o resultado de uma grande varie-
dade de fatores de contribuição: saúde nutri-
cional e conhecimento das mães sobre
saúde; nível de imunização e uso da TRO;
disponibilidade de serviços de saúde
materno-infantil (inclusive assistência du-
rante o período pré-natal); disponibilidade de
renda e de alimentos na família; disponibili-
dade de água limpa e de saneamento básico;
e segurança do meio ambiente da criança de
maneira geral.

Em terceiro lugar, a TMM5 é menos
suscetível à falácia da média do que, por
exemplo, a Renda Nacional Bruta per capita.
Isso ocorre porque a escala natural não
permite que a probabilidade de uma criança
rica sobreviver seja mil vezes maior do que
a de uma criança pobre, ainda que a escala
feita pelo homem lhe permita ter uma renda
mil vezes maior. Em outras palavras, é muito
difícil que uma TMM5 nacional seja afetada
por uma minoria rica, e, portanto, esse indi-
cador representa um quadro mais fiel, ainda
que imperfeito, das condições de saúde da
maioria das crianças (e da sociedade como
um todo).

Por esses motivos, a TMM5 é escolhida
pelo UNICEF como seu mais importante in-
dicador isolado da situação da infância em
um país. 

A velocidade com que se avança na re-
dução da TMM5 pode ser medida por sua taxa
média de redução anual (TMRA). Ao contrário
da comparação de mudanças absolutas, a
TMRA reflete o fato de que só é possível se
aproximar dos limites da TMM5 pela supe-
ração de dificuldades que vão-se tornando
cada vez maiores. Por exemplo, à medida que
são atingidos níveis mais baixos de mortali-
dade de menores de 5 anos, a mesma redução
absoluta representa, obviamente, uma re-
dução percentual maior. Assim sendo, a TMRA
reflete uma taxa de progresso mais elevada
para, digamos, uma redução de 10 pontos, se
essa redução ocorrer em um nível mais baixo
da mortalidade de menores de 5 anos (uma
queda de 10 pontos na TMM5, de 100 para 90,
representa uma redução de 10%, enquanto
que a mesma queda de 10 pontos, mas de 
20 para 10, representa uma queda de 50%).

Portanto, quando utilizadas em conjunto
com taxas de crescimento do PIB, a TMM5 e
sua taxa de redução podem dar uma idéia dos
progressos que estão sendo realizados por
qualquer país ou região, e durante determi-
nado período de tempo, em direção ao atendi-
mento de algumas das necessidades
humanas mais essenciais.

Como mostra a Tabela 10, não há uma re-
lação fixa entre a taxa de redução anual da
TMM5 e a taxa de crescimento anual do PIB per
capita. Essas comparações contribuem para
enfatizar as políticas, as prioridades e 
outros fatores que determinam a relação entre
o progresso econômico e o progresso social.

Por fim, a tabela fornece a taxa total de fer-
tilidade para cada país e território, e sua taxa
média de redução anual. Veremos que muitos
dos países que conseguiram reduções signi-
ficativas de TMM5 alcançaram também re-
duções significativas nas taxas de fertilidade.

Medindo o desenvolvimento humano
Uma introdução à Tabela 10
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Afeganistão 4 320 260 257 1,0 0,1 1 0,7x - 7,7 8,0 7,4 -0,2 0,6
África do Sul 65 - 60 67 - -0,8 -12 0,1 0,4 5,6 3,6 2,8 2,2 1,8
Albânia 125 109 45 19 4,4 6,2 58 -0,6x 5,2 4,9 2,9 2,2 2,6 2,0
Alemanha 172 26 9 5 5,3 4,2 44 2,2x 1,2 2,0 1,4 1,3 1,8 0,5
Andorra 159 - - 7 - - - - - - - - - -
Angola 2 300 260 260 0,7 0,0 0 0,4,x 0,7 7,3 7,2 6,7 0,1 0,5
Antígua e Barbuda 143 - - 12 - - - 6,3,x 1,6 - - - - -
Arábia Saudita 101 185 44 27 7,2 3,5 39 -1,2 -0,5 7,3 6,0 3,9 1,0 3,1
Argélia 79 220 69 40 5,8 3,9 42 1,7 0,8 7,4 4,7 2,5 2,3 4,5
Argentina 127 71 29 18 4,5 3,4 38 -0,7 1,0 3,1 3,0 2,3 0,2 1,9
Armênia 90 - 60 32 - 4,5 47 - 3,6 3,2 2,5 1,3 1,2 4,7
Austrália 162 20 10 6 3,5 3,6 40 1,5 2,5 2,7 1,9 1,7 1,8 0,8
Áustria 172 33 10 5 6,0 5,0 50 2,5 1,8 2,3 1,5 1,4 2,1 0,5
Azerbajão 51 - 105 90 - 1,1 14 - -1,3 4,6 3,0 1,8 2,1 3,6
Bahamas 140 49 29 13 2,6 5,7 55 1,9 0,3,x 3,6 2,6 2,3 1,6 0,9
Bangladesh 58 239 149 77 2,4 4,7 48 0,5 3,1 6,4 4,4 3,2 1,9 2,3
Barbados 143 54 16 12 6,1 2,1 25 1,8 1,4,x 3,1 1,7 1,5 3,0 0,9
Barein 148 82 19 11 7,3 3,9 42 -1,9,x 1,9,x 6,5 3,7 2,4 2,8 3,1
Bélgica 172 29 10 5 5,3 5,0 50 2,2 1,8 2,1 1,6 1,7 1,4 -0,4
Belize 81 - 49 39 - 1,6 20 2,9 2,2 6,3 4,5 3,1 1,7 2,7
Benin 23 252 185 152 1,5 1,4 18 0,3 2,1 7,0 6,8 5,7 0,1 1,3
Bielo-Rússia 148 27 17 11 2,3 3,1 35 - 1,6 2,3 1,9 1,2 1,0 3,3
Bolívia 62 243 125 69 3,3 4,2 45 -1,1 1,3 6,6 4,9 3,8 1,5 1,8
Bósnia e Herzegóvina 131 82 22 15 6,6 2,7 32 - 11,7,x 2,9 1,7 1,3 2,7 1,9
Botsuana 41 142 58 116 4,5 -5,0 -100 8,1 2,9 6,9 4,5 3,1 2,1 2,7
Brasil 88 135 60 34 4,1 4,1 43 2,3 1,2 5,0 2,8 2,3 2,9 1,4
Brunei 150 78 11 9 9,8 1,4 18 - - 5,7 3,2 2,4 2,9 2,1
Bulgária 131 32 18 15 2,9 1,3 17 3,4,x 1,0 2,2 1,7 1,2 1,3 2,5
Burquina Fasso 16 295 210 192 1,7 0,6 9 1,3 1,8 7,6 7,3 6,6 0,2 0,7
Burundi 17 233 190 190 1,0 0,0 0 1,4 -3,1 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0
Butão 56 267 166 80 2,4 5,2 52 5,4,x 3,6 5,9 5,7 4,2 0,2 2,2
Cabo Verde 86 - 60 36 - 3,6 40 - 3,3 7,0 5,5 3,6 1,2 3,0
Camarões 25 215 139 149 2,2 -0,5 -7 3,4 0,4 6,2 5,9 4,5 0,2 1,9
Camboja 26 - 115 141 - -1,5 -23 - 4,1,x 5,9 5,6 4,0 0,3 2,4
Canadá 162 23 8 6 5,3 2,1 25 2,0 2,3 2,2 1,7 1,5 1,3 0,9
Catar 113 65 26 21 4,6 1,5 19 - - 6,9 4,4 2,9 2,2 3,0
Cazaquistão 60 - 63 73 - -1,1 -16 - 1,3 3,5 2,8 1,9 1,1 2,8
Chade 12 - 203 200 - 0,1 1 -0,9 0,9 6,6 6,7 6,7 -0,1 0,0
Chile 152 98 21 8 7,7 6,9 62 1,5 3,9 4,0 2,6 2,0 2,2 1,9
China 93 120 49 31 4,5 3,3 37 6,6 8,4 5,6 2,2 1,7 4,7 1,8
Chipre 172 33 12 5 5,1 6,3 58 6,2,x 3,1 2,6 2,4 1,6 0,4 2,9
Cingapura 192 27 9 3 5,5 7,8 67 5,7 3,5 3,0 1,8 1,3 2,6 2,3
Colômbia 113 108 36 21 5,5 3,8 42 2,0 0,4 5,6 3,1 2,6 3,0 1,3
Comores 61 215 120 70 2,9 3,8 42 0,2,x -0,9 7,1 6,1 4,7 0,8 1,9
Congo 44 160 110 108 1,9 0,1 2 3,0 -1,2 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0
Coréia do Norte 71 70 55 55 1,2 0,0 0 - - 4,3 2,4 2,0 2,9 1,3
Coréia do Sul 162 54 9 6 9,0 2,9 33 6,2 4,5 4,5 1,6 1,2 5,2 2,1
Costa do Marfim 14 239 157 194 2,1 -1,5 -24 -1,3 -0,6 7,4 6,6 4,9 0,6 2,1
Costa Rica 140 83 18 13 7,6 2,3 28 0,5 2,6 5,0 3,2 2,2 2,2 2,7
Croácia 159 42 12 7 6,3 3,8 42 - 2,3 2,0 1,7 1,3 0,8 1,9
Cuba 159 43 13 7 6,0 4,4 46 - 3,5,x 4,0 1,7 1,6 4,3 0,4
Dinamarca 172 19 9 5 3,7 4,2 44 1,5 1,9 2,1 1,7 1,8 1,1 -0,4
Djibuti 31 - 163 126 - 1,8 23 - -3,0 7,4 6,3 4,9 0,8 1,8
Dominica 135 - 17 14 - 1,4 18 4,7,x 1,1 - - - - -
Egito 86 235 104 36 4,1 7,6 65 4,2 2,4 6,1 4,3 3,2 1,7 2,1
El Salvador 98 162 60 28 5,0 5,4 53 -1,8 1,9 6,4 3,7 2,8 2,7 2,0
Emirados Árabes Unidos 152 83 14 8 8,9 4,0 43 -4,8,x -2,1,x 6,6 4,4 2,5 2,0 4,0
Equador 104 140 57 26 4,5 5,6 54 1,3 0,3 6,3 3,7 2,7 2,7 2,3
Eritréia 54 237 147 82 2,4 4,2 44 - 0,8,x 6,6 6,2 5,4 0,3 1,0
Eslováquia 150 29 14 9 3,6 3,2 36 - 2,6 2,5 2,0 1,2 1,1 3,6
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Eslovênia 185 29 10 4 5,3 6,5 60 - 3,1 2,3 1,5 1,2 2,1 1,6
Espanha 172 34 9 5 6,6 4,2 44 1,9 2,4 2,9 1,3 1,3 4,0 0,0
Estados Fed. da Micronésia 110 - 31 23 - 2,1 26 - -1,4 6,9 5,0 4,3 1,6 1,1
Estados Unidos 152 26 12 8 3,9 2,9 33 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 0,5 0,0
Estônia 152 26 16 8 2,4 5,0 50 1,5,x 3,7 2,1 1,9 1,4 0,5 2,2
Etiópia 20 239 204 166 0,8 1,5 19 - 2,0 6,8 6,8 5,7 0,0 1,3
Federação Russa 113 36 29 21 1,1 2,3 28 - -0,7 2,0 1,9 1,3 0,3 2,7
Fiji 120 61 31 20 3,4 3,1 35 0,6 1,7 4,5 3,4 2,9 1,4 1,1
Filipinas 88 90 62 34 1,9 4,3 45 0,8 1,3 6,3 4,4 3,1 1,8 2,5
Finlândia 185 16 7 4 4,1 4,0 43 2,9 2,5 1,9 1,7 1,7 0,6 0,0
França 172 24 9 5 4,9 4,2 44 2,1 1,6 2,5 1,8 1,9 1,6 -0,4
Gabão 49 - 92 91 - 0,1 1 -0,1 -0,4 4,9 5,4 3,9 -0,5 2,3
Gambia 36 319 154 122 3,6 1,7 21 0,9 0,2 6,5 5,9 4,6 0,5 1,8
Gana 42 186 122 112 2,1 0,6 8 -2,2 1,9 6,7 5,8 4,2 0,7 2,3
Geórgia 75 - 47 45 - 0,3 4 3,2 -0,7 2,6 2,1 1,4 1,1 2,9
Granada 113 - 37 21 - 4,0 43 4,9,x 2,3 - - - - -
Grécia 172 54 11 5 8,0 5,6 55 1,3 2,2 2,4 1,4 1,2 2,7 1,1
Guatemala 75 168 82 45 3,6 4,3 45 0,2 1,0 6,2 5,6 4,5 0,5 1,6
Guiana 67 - 88 64 - 2,3 27 -1,5 3,3 5,6 2,6 2,2 3,8 1,2
Guiné 22 345 240 155 1,8 3,1 35 - 1,6 6,8 6,5 5,8 0,2 0,8
Guiné-Bissau 10 - 253 203 - 1,6 20 -0,2 -2,5 6,8 7,1 7,1 -0,2 0,0
Guiné Equatorial 9 - 170 204 - -1,3 -20 - 16,3 5,7 5,9 5,9 -0,2 0,0
Haiti 40 221 150 117 1,9 1,8 22 0,0 -2,8 5,8 5,4 3,9 0,4 2,3
Holanda 162 15 9 6 2,6 2,9 33 1,5 2,0 2,4 1,6 1,7 2,0 -0,4
Honduras 78 170 59 41 5,3 2,6 31 0,6 0,3 7,3 5,1 3,6 1,8 2,5
Hungria 152 39 17 8 4,2 5,4 53 2,9 2,7 2,0 1,8 1,3 0,5 2,3
Iêmen 43 303 142 111 3,8 1,8 22 - 2,1 8,5 8,0 6,0 0,3 2,1
Ilhas Cook 113 - 32 21 - 3,0 34 - - - - - - -
Ilhas Marshall 69 - 92 59 - 3,2 36 - - - - - - -
Ilhas Salomão 70 99 63 56 2,3 0,8 11 3,4 -2,6 6,9 5,5 4,2 1,1 1,9
Índia 52 202 123 85 2,5 2,6 31 2,2 4,1 5,6 4,0 3,0 1,7 2,1
Indonésia 83 172 91 38 3,2 6,2 58 4,7 2,1 5,4 3,1 2,3 2,8 2,1
Irã 83 191 72 38 4,9 4,6 47 -3,5,x 2,3 6,6 5,0 2,1 1,4 6,2
Iraque 33 127 50 125 4,7 -6,5 -150 -4,3 - 7,2 5,9 4,7 1,0 1,6
Irlanda 162 27 10 6 5,0 3,6 40 2,8 6,5 3,9 2,1 1,9 3,1 0,7
Islândia 192 14 7 3 3,5 6,1 57 3,2 2,2 3,0 2,2 2,0 1,6 0,7
Israel 162 27 12 6 4,1 5,0 50 1,9 1,5 3,8 3,0 2,8 1,2 0,5
Itália 172 33 9 5 6,5 4,2 44 2,6 1,4 2,4 1,3 1,3 3,1 0,0
Jamaica 120 64 20 20 5,8 0,0 0 -1,3 0,0 5,5 2,9 2,4 3,2 1,4
Japão 185 21 6 4 6,3 2,9 33 3,0 1,0 2,1 1,6 1,3 1,4 1,5
Jordânia 101 107 40 27 4,9 2,8 33 2,5,x 1,1 7,9 5,5 3,4 1,8 3,4
Kiribati 66 - 88 65 - 2,2 26 -5,3 2,5 - - - - -
Kuait 143 59 16 12 6,5 2,1 25 -6,8,x -2,3,x 7,2 3,5 2,3 3,6 3,0
Laos 53 218 163 83 1,5 4,8 49 - 3,7 6,1 6,1 4,7 0,0 1,9
Lesoto 54 190 120 82 2,3 2,7 32 4,2 2,3 5,7 4,9 3,5 0,8 2,4
Letônia 143 26 18 12 1,8 2,9 33 3,3 2,9 1,9 1,9 1,3 0,0 2,7
Líbano 93 54 37 31 1,9 1,3 16 - 2,9 5,1 3,1 2,3 2,5 2,1
Libéria 5 263 235 235 0,6 0,0 0 -4,6 3,7 6,9 6,9 6,8 0,0 0,1
Líbia 120 160 41 20 6,8 5,1 51 -4,8,x - 7,6 4,8 2,9 2,3 3,6
Liechtenstein 172 - 10 5 - 5,0 50 - - - - - - -
Lituânia 152 28 13 8 3,8 3,5 38 - 1,2 2,3 2,0 1,3 0,7 3,1
Luxemburgo 162 26 10 6 4,8 3,6 40 2,7 3,5 2,1 1,6 1,7 1,4 -0,4
Macedônia, Ant. Rep. Iug. da 135 119 38 14 5,7 7,1 63 - -0,5 3,2 1,9 1,5 2,6 1,7
Madagascar 35 180 168 123 0,3 2,2 27 -2,2 -0,8 6,8 6,2 5,3 0,5 1,1
Malásia 143 70 22 12 5,8 4,3 45 4,0 3,3 5,6 3,8 2,8 1,9 2,2
Malaui 19 330 241 175 1,6 2,3 27 0,3 0,9 7,3 7,0 6,0 0,2 1,1
Maldivas 74 255 111 46 4,2 6,3 59 - 4,6,x 7,0 6,4 4,1 0,4 3,2
Mali 7 400 250 219 2,4 0,9 12 -0,3 2,5 7,5 7,4 6,8 0,1 0,6
Malta 162 32 11 6 5,3 4,3 45 6,5 3,0 2,1 2,0 1,5 0,2 2,1
Marrocos 77 184 89 43 3,6 5,2 52 2,1 1,1 7,1 4,0 2,7 2,9 2,8

T A B E L A S  E S T A T Í S T I C A S

Taxa de mortalidade
de menores de 5 anos

1970 1990            2004

Taxa total de fertilidade

1970-90 1990 20041970-90 1990-2004

Taxa média anual de
crescimento do PIB 

per capita (%)

1970-90 1990-2004

Taxa média anual
de redução (%)

1970-90 1990-2004

Classificação
por mortalidade

de menores
de 5 anos

Taxa média anual
de redução (%) Redução

desde 1990
(%)



TABELA 10. TAXAS DE PROGRESSO

136 S I T U A Ç Ã O  M U N D I A L D A I N F Â N C I A 2 0 0 6

Maurício 131 86 23 15 6,6 3,1 35 5,1,x 3,9 3,7 2,2 2,0 2,6 0,7
Mauritânia 33 250 133 125 3,2 0,4 6 -0,6 1,7 6,5 6,2 5,7 0,2 0,6
México 98 110 46 28 4,4 3,5 39 1,7 1,4 6,8 3,4 2,3 3,5 2,8
Mianma 45 179 130 106 1,6 1,5 18 1,6 5,7,x 5,9 4,0 2,3 1,9 4,0
Moçambique 23 278 235 152 0,8 3,1 35 -1,6,x 4,8 6,6 6,3 5,4 0,2 1,1
Moldova 98 61 40 28 2,1 2,5 30 1,9,x -4,6 2,6 2,4 1,2 0,4 5,0
Mônaco 172 - 9 5 - 4,2 44 - - - - - - -
Mongólia 72 - 108 52 - 5,2 52 - -1,8 7,5 4,1 2,4 3,0 3,8
Namíbia 68 135 86 63 2,3 2,2 27 -2,0,x 0,9 6,5 6,0 3,8 0,4 3,3
Nauru 95 - - 30 - - - - - - - - - -
Nepal 59 250 145 76 2,7 4,6 48 1,3 2,0 5,9 5,2 3,6 0,6 2,6
Nicarágua 83 165 68 38 4,4 4,2 44 -3,9 0,9 7,0 4,9 3,2 1,8 3,0
Níger 3 330 320 259 0,2 1,5 19 -2,2 -0,6 8,1 8,2 7,8 -0,1 0,4
Nigéria 13 265 230 197 0,7 1,1 14 -1,6 0,2 6,9 6,8 5,7 0,1 1,3
Niue - - - - - - - - - - - - - -
Noruega 185 15 9 4 2,6 5,8 56 3,4 2,8 2,5 1,9 1,8 1,4 0,4
Nova Zelândia 162 20 11 6 3,0 4,3 45 0,8 2,1 3,1 2,1 2,0 1,9 0,3
Omã 140 200 32 13 9,2 6,4 59 3,6 0,9 7,2 6,6 3,6 0,4 4,3
Palau 101 - 34 27 - 1,6 21 - 0,0,x - - - - -
Panamá 107 68 34 24 3,5 2,5 29 0,3 2,5 5,3 3,0 2,7 2,8 0,8
Papua Nova Guiné 48 147 101 93 1,9 0,6 8 -0,8 0,0 6,2 5,1 3,9 1,0 1,9
Paquistão 47 181 130 101 1,7 1,8 22 3,0 1,1 6,6 6,1 4,1 0,4 2,8
Paraguai 107 78 41 24 3,2 3,8 41 2,9 -0,7 6,0 4,7 3,8 1,2 1,5
Peru 97 178 80 29 4,0 7,2 64 -0,6 2,1 6,3 3,9 2,8 2,4 2,4
Polônia 152 36 18 8 3,5 5,8 56 - 4,2 2,2 2,0 1,2 0,5 3,6
Portugal 172 62 14 5 7,4 7,4 64 2,6 2,1 2,8 1,5 1,5 3,1 0,0
Quênia 37 156 97 120 2,4 -1,5 -24 1,3 -0,6 8,1 5,9 5,0 1,6 1,2
Quirguistão 64 130 80 68 2,4 1,2 15 - -1,7 4,9 3,9 2,6 1,1 2,9
Reino Unido 162 23 10 6 4,2 3,6 40 2,0 2,5 2,3 1,8 1,7 1,2 0,4
Rep. Centro-Africana 15 238 168 193 1,7 -1,0 -15 -1,2 -0,5 5,7 5,7 4,9 0,0 1,1
Rep. Dem. do Congo 8 245 205 205 0,9 0,0 0 -2,3 -5,8 6,4 6,7 6,7 -0,2 0,0
República Checa 185 24 13 4 3,1 8,4 69 - 1,7 2,0 1,8 1,2 0,5 2,9
República Dominicana 90 127 65 32 3,3 5,1 51 2,0 4,0 6,2 3,4 2,7 3,0 1,6
Romênia 120 57 31 20 3,0 3,1 35 0,9,x 1,0 2,9 1,9 1,3 2,1 2,7
Ruanda 10 209 173 203 0,9 -1,1 -17 1,4 0,9 8,2 7,6 5,6 0,4 2,2
Samoa 95 101 50 30 3,5 3,6 40 0,0,x 2,2 6,1 4,8 4,3 1,2 0,8
San Marino 185 - 14 4 - 8,9 71 - - - - - - -
Santa Lucia 135 - 21 14 - 2,9 33 5,3,x 0,3 6,1 3,5 2,2 2,8 3,3
Santa Sé - - - - - - - - - - - - - -
São Cristóvão e Névis 113 - 36 21 - 3,8 42 6,3,x 2,9 - - - - -
São Tomé e Príncipe 38 - 118 118 - 0,0 0 - 0,0 6,5 5,3 3,9 1,0 2,2
São Vicente e Granadinas 112 - 25 22 - 0,9 12 3,2 1,9 6,0 3,0 2,2 3,5 2,2
Seichelas 135 59 19 14 5,7 2,2 26 2,9 1,7 - - - - -
Senegal 29 279 148 137 3,2 0,6 7 -0,4 1,4 7,0 6,5 4,9 0,4 2,0
Serra Leoa 1 363 302 283 0,9 0,5 6 -0,4 -2,5 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0
Sérvia e Montenegro 131 71 28 15 4,7 4,5 46 - 4,1,x 2,4 2,1 1,6 0,7 1,9
Síria 130 128 44 16 5,3 7,2 64 2,2 1,3 7,6 5,3 3,3 1,8 3,4
Somália 6 - 225 225 - 0,0 0 -1,0 - 7,3 6,8 6,3 0,4 0,5
Sri Lanka 135 100 32 14 5,7 5,9 56 3,2 3,3 4,4 2,5 1,9 2,8 2,0
Suazilândia 21 196 110 156 2,9 -2,5 -42 2,1 0,2 6,9 5,7 3,8 1,0 2,9
Sudão 49 172 120 91 1,8 2,0 24 0,3 3,3 6,7 5,6 4,3 0,9 1,9
Suécia 185 15 7 4 3,8 4,0 43 1,8 2,1 2,0 2,0 1,7 0,0 1,2
Suíça 172 18 9 5 3,5 4,2 44 1,1 0,6 2,0 1,5 1,4 1,4 0,5
Suriname 81 - 48 39 - 1,5 19 -2,2,x 0,9 5,7 2,7 2,6 3,7 0,3
Tadjiquistão 38 - 128 118 - 0,6 8 - -5,1 6,9 5,2 3,7 1,4 2,4
Tailândia 113 102 37 21 5,1 4,0 43 4,7 2,9 5,5 2,2 1,9 4,6 1,0
Tanzânia 31 218 161 126 1,5 1,8 22 - 1,3 6,8 6,1 4,9 0,5 1,6
Territórios Palestinos 107 - 40 24 - 3,6 40 - -6,0,x 7,9 6,4 5,4 1,1 1,2
Timor Leste 56 - 172 80 - 5,5 53 - - 6,3 4,9 7,8 1,3 -3,3
Togo 27 216 152 140 1,8 0,6 8 -0,2 0,3 7,0 6,4 5,2 0,4 1,5
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Tonga 105 50 32 25 2,2 1,8 22 - 2,0 5,9 4,6 3,4 1,2 2,2
Trinidad e Tobago 120 57 33 20 2,7 3,6 39 0,5 3,5 3,5 2,5 1,6 1,7 3,2
Tunísia 105 201 52 25 6,8 5,2 52 2,5 3,2 6,6 3,6 1,9 3,0 4,6
Turcomenistão 46 - 97 103 - -0,4 -6 - 0,2 6,3 4,3 2,7 1,9 3,3
Turquia 90 201 82 32 4,5 6,7 61 1,9 1,4 5,5 3,0 2,4 3,0 1,6
Tuvalu 73 - 56 51 - 0,7 9 - - - - - - -
Ucrânia 127 27 26 18 0,2 2,6 31 - -3,5 2,1 1,8 1,1 0,8 3,5
Uganda 28 170 160 138 0,3 1,1 14 - 3,8 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0
Uruguai 129 57 25 17 4,1 2,8 32 0,9 0,8 2,9 2,5 2,3 0,7 0,6
Uzbequistão 62 101 79 69 1,2 1,0 13 - -0,1 6,5 4,2 2,7 2,2 3,2
Vanuatu 79 155 62 40 4,6 3,1 35 -0,6,x -0,8 6,3 4,9 4,0 1,3 1,4
Venezuela 125 61 27 19 4,1 2,5 30 -1,6 -1,3 5,4 3,4 2,7 2,3 1,6
Vietnã 110 87 53 23 2,5 6,0 57 - 5,8 7,0 3,7 2,3 3,2 3,4
Zâmbia 18 181 180 182 0,0 -0,1 -1 -2,2 -0,6 7,7 6,5 5,5 0,8 1,2
Zimbábue 30 138 80 129 2,7 -3,4 -61 -0,3 -0,8,x 7,7 5,2 3,4 2,0 3,0

NOTAS - Indica dados não disponíveis.
x Indica dados referentes a anos ou períodos que não os especificados no título da coluna, que diferem da definição padrão, ou que se referem a apenas uma parte de um país.

RESUMO DE INDICADORES
África ao sul do Saara 244 188 171 1,3 0,7 9 0,0 0,6 6,8 6,3 5,4 0,4 1,1

África Oriental e Meridional 219 167 149 1,4 0,8 11 - 0,7 6,8 6,0 5,1 0,6 1,2
África Ocidental e Central 266 209 191 1,2 0,6 9 -0,5 0,2 6,8 6,7 5,8 0,1 1,0

Oriente Médio e Norte da África 195 81 56 4,4 2,6 31 0,4 1,2 6,8 5,0 3,2 1,5 3,2
Ásia Meridional 206 129 92 2,3 2,4 29 2,1 3,7 5,8 4,3 3,2 1,5 2,1
Leste da Ásia e Pacífico 122 58 36 3,7 3,4 38 5,6 6,2 5,6 2,5 1,9 4,0 2,0
América Latina e Caribe 123 54 31 4,1 4,0 43 1,4 1,3 5,3 3,2 2,5 2,5 1,8
ECO/CEI 86 54 38 2,3 2,5 30 - 0,1 2,8 2,3 1,7 1,0 2,2
Países industrializados 27 10 6 5,0 3,6 40 2,3 1,9 2,3 1,7 1,6 1,5 0,4
Países em desenvolvimento 167 105 87 2,3 1,3 17 2,6 3,5 5,8 3,6 2,9 2,4 1,5
Países menos desenvolvidos 244 182 155 1,5 1,1 15 -0,1 1,8 6,7 5,9 4,9 0,6 1,3
Mundial 147 95 79 2,2 1,3 17 2,4 2,1 4,7 3,2 2,6 1,9 1,5

Os países em cada categoria são apresentados na página 132.

FONTES PRINCIPAIS

Mortalidade de menores de 5 anos – UNICEF, Divisão de População das Nações Unidas e
Divisão de Estatísticas das Nações Unidas.

PIB per capita – Banco Mundial.

Fertilidade – Divisão de População das Nações Unidas.

DEFINIÇÕES DE INDICADORES

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos – Probabilidade de morte entre o nascimento e
exatamente os 5 anos de idade por 1.000 nascidos vivos.

Redução desde 1990 (%) – Redução expressa em porcentagem da taxa de mortalidade de
menores de 5 anos (TMM5) de 1990 a 2004. Em 2000, a Declaração do Milênio elaborada
pelas Nações Unidas estabeleceu uma meta de redução de dois terços (67%) na TMM5, de
1990 a 2015. Portanto, este indicador fornece uma avaliação atualizada dos progressos rumo
a essa meta.

PIB per capita – Produto Interno Bruto (PIB) é a soma do valor da contribuição de todos os
produtores nacionais, acrescido de todos os impostos (menos subsídios) que não são incluídos
na avaliação da produção. O PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela população
na metade do ano. O crescimento é calculado a partir de dados do PIB sobre preços constantes
em moeda local.

Taxa total de fertilidade – Número de crianças que nasceriam por mulher se esta vivesse até o
fim de seus anos férteis e tivesse filhos em cada etapa, de acordo com as taxas de fertilidade
prevalentes para cada grupo etário.

T A B E L A S  E S T A T Í S T I C A S
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de menores de 5 anos

1970 1990            2004
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Taxa média anual
de redução (%)

1970-90 1990-2004

Classificação
por mortalidade

de menores
de 5 anos

Taxa média anual
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GLOSSÁRIO

Acnur: Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados

Aids: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

CDC: Convenção sobre os Direitos da Criança

CPIA: Avaliação Política e Institucional do País

DDR: Desarmamento, desmobilização e reintegração

DHS: Pesquisas de Demografia e Saúde

Disha: Desenvolvendo Iniciativas para Ação Social e
Humana

DPT3: Três doses de vacina combinada contra
difteria, pertússis (coqueluche) e tétano

ECO/CEI: Europa Central e Oriental/Comunidade dos
Estados Independentes

Ecowas: Comunidade Econômica dos Estados da
África Ocidental

Ecpat: Eliminação da Prostituição Infantil, da
Pornografia Infantil e do Tráfico de Crianças com
Objetivos Sexuais

Unfpa: Fundo de População das Nações Unidas

G-8: Grupo dos Oito (Alemanha, Canadá, Estados Unidos,
França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia)

HepB3: três doses de vacina contra hepatite B

HIV: Vírus da imunodeficiência humana

Ipec: Programa Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil

M/CGF: Mutilação/corte genital feminino

MICS: Pesquisas por Agrupamento de Indicadores
Múltiplos

ODMs: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

OHCHR: Escritório do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Direitos Humanos

OIT: Organização Internacional do Trabalho

OMS: Organização Mundial da Saúde

ONG: Organização não-governamental

OSC: Organização da sociedade civil

PMTCT: Prevenção da transmissão da mãe para a
criança (de HIV)

TMM5: Taxa de mortalidade de menores de 5 anos

UE: União Européia

Unaids: Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/Aids

Ungei: Iniciativa das Nações Unidas para Educação
de Meninas 

UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a Infância

Usaid: Agência Americana para o Desenvolvimento
Internacional
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