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Agenda Global para o Desenvolvimento
As cúpulas e conferências das Nações
Unidas, celebradas nos últimos 20 anos,
geraram relativo consenso mundial
sobre políticas e atividades para
erradicação da pobreza e fomento ao
desenvolvimento sustentável,
proporcionando um marco básico para
alcançá-los
A Cúpula do Milênio se baseou nas
decisões adotadas nestes eventos e
reforçou algumas de suas mensagens
fundamentais. Tais decisões, junto com
a Declaração do Milênio, constituem o
programa de desenvolvimento das
Nações Unidas
http://www.un.org/esa/devagenda/index.html

Conferências das Nações Unidas
1990 – Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Criança
1992 – Conferência da Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
1993 – Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos
1994 – Conferência das Nações Unidas sobre Populações e
Desenvolvimento
1995 – Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher
1995 – Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Social
1996 – Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos
(Habitat II)
1996 – Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre Alimentação
2000 – Cúpula do Milênio: Declaração e Objetivos do Milênio
2002 – Conferência Internacional sobre Financiamento do Desenvolvimento
2002 – Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável Rio + 10
2005 – Cúpula do Milênio II
2010 – Cúpula do Milênio III
2012 – Rio + 20

RIO + 20
Conferência das Nações

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio de Janeiro,
Junho de 2012
Documento final: ‘O futuro que queremos’ (The future we
want), firmado por Chefes de Estado e de Governo
Três pilares do desenvolvimento sustentável: econômico,
ambiental e social
Ações globais, nacionais e locais
Equidade, erradicação da pobreza e reforma da governança
global do desenvolvimento sustentável e do ambiente

O Futuro que Queremos
• Documento final de acordo entre Chefes
de Estado e de Governo
• 53 páginas, 283 parágrafos
• 9 parágrafos sobre saúde
• Acesso:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/
61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
• Documento orientador do processo de elaboração da
Agenda do Desenvolvimento 2030
• Agenda inconclusa (ODM) e nova agenda (ODS)

Agenda de Desenvolvimento 2030
Acordos e Governança
• Agenda do Desenvolvimento Sustentável 2030 e Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados na
Assembleia Geral das Nações Unidas (Setembro de 2015,
Nova York)
• Resolução UNGA A/70/1 ‘Transforming Our World: The
Development Agenda 2030’
• Agregado: Agenda de Ação de Adis Abeba – Financiamento do
Desenvolvimento (Resolução UNGA A/69/82)
• State driven process, com planejamento participativo
• Governança do processo global:
• High-Level Political Forum
• ECOSOC
• Governança na esfera nacional

Agenda de Desenvolvimento 2030
Acordos e Governança
• Contém 17 ODS, entre os quais o ODS Saúde (ODS 3)

• Cada um contém metas de resultados e meios de implementação;
total de 169 metas; 232 indicadores (março de 2017)
• Saúde com 9 metas de resultados e 4 de implementação; 27
indicadores
• No momento: aperfeiçoamento negociado dos indicadores
• Compatibilização da Agenda 2030 com planos nacionais de
desenvolvimento (Ex. no Brasil: PPA 2015-2019)

• Acesso: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
• Objetivo 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas em todas
partes
• Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhor
nutrição e promover a agricultura sustentável

• Objetivo 3. Assegurar vida saudável e promover o bem-estar de todos em
todas as idades
• Objetivo 4. Garantir uma educação de qualidade equitativa e inclusiva e
promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos
• Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas

• Objetivo 6. Garantir disponibilidade e gestão sustentável da água e do
saneamento para todos
• Objetivo 7. Garantir acesso à energia adequada, confiável, sustentável e
moderna para todos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
• Objetivo 8. Promover crescimento econômico, sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos
• Objetivo 9. Construir infraestrutura resiliente, promover industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
• Objetivo 10. Reduzir desigualdade dentro e entre países
• Objetivo 11. Converter as cidades e assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis
• Objetivo 12. Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis
• Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as mudanças
climática e seus impactos
• Objetivo 14. Conservar e utilizar de maneira sustentável oceanos, mares e
recursos marinhos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
• Objetivo 15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável
de ecosistemas terrestres, o manejo sustentável das florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da
terra e deter a perda da biodiversidade
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas,
facilitar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

• Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a aliança mundial para o desenvolvimento
sustentável

Objetivo 3. Garantir vidas saudáveis e bem-estar
para todos em todas as idades
3.1 Até 2030, reduzir a taxa mundial de mortalidade materna a menos de 70
por 100 mil NV

3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém nascidos (abaixo de
12 por mil NV) e de crianças menores de 5 anos (abaixo de 25 por mil NV)
3.3 Até 2030, acabar com epidemias de AIDS, tuberculose, malária e
doenças tropicais negligenciadas; e combater hepatites, doenças
transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não
transmissíveis e promover a saúde mental e o bem-estar
3.5 Fortalecer a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias aditivas,
incluindo estupefacientes e o consumo nocivo de álcool

Objetivo 3. Garantir vidas saudáveis e bem-estar
para todos em todas as idades
3.6 Até 2020, reduzir a metade o número de mortes e lesões causadas por
acidentes de trânsito
3.7 Até 2030, garantir o acesso universal a serviços de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo de planejamento familiar, informação e educação, e a
integração da saúde reprodutiva nas estratégias e programas nacionais

3.8 Alcançar a cobertura universal de saúde, por meio de sistemas de saúde
equitativos, integrais e de qualidade, incluindo a proteção contra riscos financeiros,
acesso a serviços de saúde esenciales necessários de qualidade, e acesso a
medicamentos e vacinas seguros, eficazes, disponíveis e de qualidade para
todos

3.9 Até 2030, reduzir substancialmente a quantidade de mortes e enfermidades
produzidas por produtos químicos perigosos e a poluição e
contaminação do ar, água e solo

Objetivo 3. Garantir vidas saudáveis e bem-estar
para todos em todas as idades
3a. Aplicação do Convênio Marco da OMS para o Controle do Tabaco
em todos os países

3b. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos
para as doenças que afetam os PeD e facilitar o acesso a medicamentos e
vacinas essenciais disponíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o
Acordo TRIPS e Saúde Pública, incluindo quanto a flexibilidade no acesso aos
medicamentos para todos
3c. Aumentar o financiamento da saúde e a contratação, desenvolvimento,
capacitação e retenção de pessoal nos PeD
3d. Reforçar a capacidade de todos os países em matéria de alerta precoce,
redução de riscos e gestão de riscos nacionais e globais

Indicadores
• Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs),
48th session da United Nations Statistical Commision (March
2017)
• 232 indicadores; 27 de saúde

• Complexidade X disponibilidade X capacidades
• Indicadores devem ser desagregados, quando for relevante, por
renda, sexo, idade, raça, etnias, situação migratória,
incapacidades e locação geográfica, ou outras características
• Função: Avaliar a evolução dos fenômenos ambientais, sociais e
econômicos sobre os quais as políticas estão intervindo

Questões sobre Saúde na Agenda 2030
As metas propostas não dão conta do ambicioso ODS Saúde
Assegurar vidas saudáveis e bem-estar ou cobertura universal
‘Cobertura’ universal X ‘Sistemas’ universais
Atenção: assistência aos doentes X atenção integral
Direito à saúde X seguros
Ausência da saúde pública e saúde ambiental
Sistemas universais, integrais, equitativos e de qualidade
Medicamentos e vacinas essenciais X necessários
Não menciona tecnologias médicas
Não propõe e constrói metodologias de integração da saúde com os temas
‘extra-setoriais’ da Agenda
• Não considera saúde e desenvolvimento, tampouco os determinantes
sociais da saúde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposta adicional
10. Enfrentar os determinantes sociais da saúde, por
meio de formas inovadoras de governança que incluem
formulação e intervenção política coerente, intersetorial, dos diversos setores governamentais e a
sociedade civil

Evolução no plano global
• High-Level Political Forum 2017 – ECOSOC, Nova York, Julho de 2017. Agenda
2030, ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14 e 17. Informes, declarações, estudos da sociedade
civil e de major groups. ECOSOC 2018 e 2019 completarão as análises dos
demais ODS.

• ‘Major groups’: autoridades locais, setor privado, trabalhadores e sindicatos,
ONGs, academia, comunidade científica e outros (mulheres, descapacitados,
jovens, indígenas etc.)

• Informes voluntários de país sobre implementação da Agenda 2030 e ODS
desde 2015 – Brasil apresentou em 2017

• Informes da sociedade civil dos países: Relatório LUZ (vs. ‘Shadow Report’ da
sociedade civil brasileira (2017)
• Agendas complementares: mudanças climáticas, Habitat III, UNGA 2017
(diversos temas globais relacionados)

• Dificuldades: Crises econômica e de financiamento da implementação dos ODS;
Posições do governo conservador dos Estados Unidos da América e de outros
governos de países da OCDE

WHO estimates cost of reaching
global health targets by 2030
The SDG Health Price Tag, published in The Lancet
Global Health, estimates the costs and benefits of
progressively expanding health services in order
to reach 16 Sustainable Development Goal (SDG)
health targets in 67 low- and middle-income
countries that account for 75% of the world’s
population.

Ações regionais na ALC
• Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre
Desenvolvimento Sustentável – PPT 2016-2017: México
Mecanismo regional para acompanhar e analisar a aplicação e o acompanhamento
da Agenda 2030, os ODS, suas metas e meios de implementação, e da Agenda para
Ação Adis Abeba sobre o Financiamento do Desenvolvimento

• Composição: CEPAL e Estados-membros

• Bases doutrinárias: Documento CEPAL. Horizontes 2030
• CEPAL (2016). Informe de progresso e desafios regionais da Agenda 2030 na
ALC

• Estruturas de integração regional da ALC, como UNASUL, Comunidade
Andina, Mercosul, Comisca (América Central) e a própria CELAC, ainda em ritmo
de preparação e posicionamento para, em conjunto, abordar a implementação da
Agenda e dos ODS nas respectivas sub-regiões

Ações regionais em saúde na ALC
• OPAS. Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2030.
Aprovada na Conferência Sanitária Pan-americana (setembro de 2017).
Compromissos e responsabilidades dos Estados-membro e do secretariado da
Organização

• Estratégia ‘Saúde em Todas as Políticas (STP)’
“Orientação das políticas públicas em todos os setores para que considerem as
implicações positivas e negativas de suas decisões sobre a saúde, além de
buscar sinergias intersetoriais, visando melhorar a saúde da população e a
equidade em saúde".

• Estruturas de integração regional da ALC, como UNASUL, Comunidade
Andina, Mercosul, Comisca (América Central) e a própria CELAC, ainda em
ritmo de preparação e posicionamento para, em conjunto, abordar a
implementação da Agenda e dos ODS nas respectivas sub-regiões

Agenda de Salud Sostenible para las Américas

(1/2)

• Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, integrados y de
calidad, centrados en las personas, la familia y la comunidad, con énfasis en
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
• Fortalecer la rectoría y gobernanza de la autoridad nacional de salud
(ministerios de salud), a la vez que se promueve la participación social
• Fortalecer la gestión y el desarrollo de los recursos humanos para la salud
con competencias que apoye el abordaje integral de la salud
• Alcanzar el financiamiento adecuado y sostenible de la salud, con equidad y
eficiencia, y avanzar hacia la protección contra los riesgos financieros para
todas las personas y sus familias
• Asegurar el acceso a medicamentos esenciales y vacunas, al igual que a
otras tecnologías sanitarias prioritarias, según la evidencia científica
disponible y el contexto nacional
• Fortalecer los sistemas de información para la salud a fin de apoyar el
desarrollo de políticas y la toma de decisiones basadas en la evidencia

Agenda de Salud Sostenible para las Américas

(2/2)

• Desarrollar capacidades para la generación, la transferencia y el uso de la
evidencia y el conocimiento en materia de salud, promoviendo la
investigación, la innovación y el uso de la tecnología
• Fortalecer la capacidad nacional y regional de preparación, prevención,
detección, vigilancia y respuesta a los brotes de enfermedades y a las
emergencias y los desastres que afectan la salud.
• Reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad por enfermedades no
transmisibles, traumatismos, violencia y trastornos de salud mental
• Reducir la carga de las enfermedades transmisibles y eliminar las
enfermedades desatendidas
• Reducir la desigualdad e inequidades en torno a la salud por medio de
enfoques intersectoriales, multisectoriales, regionales y subregionales de
los determinantes sociales y ambientales de la salud

Evolução no plano nacional (BR)
• Criação da Comissão Nacional sobre ODS, em outubro de 2016;
posse em maio de 2017. Paritária governos – sociedade civil
• Inúmeros seminários gerais e específicos em diversas
instituições e cidades
• Esforço de “localização” dos ODS. Ex.: Confederação Nacional
de Municípios – PNUD: Guia para Integração dos ODS nos
Municípios Brasileiros 2017-2020
• Mobilização do Conselho Nacional de Saúde
• Contradição fundamental: políticas de ajuste ou de perdas de
direitos X projeto nacional de desenvolvimento sustentável

Agenda 2030 e ODS: Principais Documentos
• Nações Unidas (2012). O futuro que queremos. Acesso:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-quequeremos1.pdf
• Nações Unidas (2015). Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável. Res. A/70/1. Acesso:
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-brAgenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
• Nações Unidas (2015). Agenda de Ação de Adis Abeba. Acesso:
http://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf ou, em espanhol,
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
• Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) (2017).
Revised list of global Sustainable Development Goal indicators. Acesso:
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20Revised%20List%20of%20
global%20SDG%20indicators.pdf

