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Agenda do Desenvolvimento 2030:

Resposta global das Nações Unidas

e seus Estados-membros

A saúde na Agenda



Porque o debate sobre a

Agenda 2030 e ODS

O debate nas Nações Unidas sobre a Agenda de 

Desenvolvimento 2030 “transcende o interesse 

exclusivamente global, pelos impactos que os acordos 

internacionais firmados no âmbito das Nações Unidas têm 

sobre as políticas nacionais de desenvolvimento que, por 

sua vez, terminam por interferir significativamente  na 

qualidade de vida e na saúde das populações de todos os 

países do mundo” (Buss, 2014)



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.h

tml



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

Economia verde, 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://dssbr.org (site ENSP/Fiocruz)

Documento orientador do processo de elaboração da  

Agenda do Desenvolvimento Sustentável 2030

Agenda inconclusa (ODM) e nova agenda (ODS)



Rio + 20 (O futuro que queremos) e saúde (1/2)

138. Saúde condição previa, resultado e indicador das tres

dimensões do desenvolvimento sustentável (…) Medidas 

sobre DSSA da saúde

139. Cobertura de saúde universal e equitativa (…) 

Participação de todos os agentes pertinentes para empreender 

ação multisetorial coordenada

140. Doenças transmissíveis: HIV/AIDS, malária, tuberculose, 

gripe, poliomielite, enfermidades tropicais negligenciadas e 

outras doenças transmissíveis. (…) Eliminar transmissão 

vertical HIV

141. DCNT (câncer, cardiovasculares, respiratórias crônicas e 

diabetes. (…) Políticas nacionais multisetoriais para prevenção 

e controle das DCNT (…) Reduzir contaminação atmosférica e 

da água e a causada por produtos químicos



Rio + 20 (O futuro que queremos) e saúde (2/2)

142. Aplicar Acordo TRIPS para proteção da saúde pública e 
acesso aos medicamentos para todos

143. Colaboração e cooperação nacional e internacional para 
reforçar sistemas de saúde: financiamento; recursos humanos; 
acesso a medicamentos, vacinas e tecnologias médicas 
seguras, acessíveis, efetivas e de qualidade; e infraestrutura 
de saúde. Liderança da OMS como autoridade internacional.

144. Tendências e projeções demográficas nas estratégias e 

políticas de desenvolvimento. Migração. Planificação.

145. Acesso universal a saúde reprodutiva, planejamento  

familiar e saúde sexual, e sua integração em estratégias e 

programas nacionais.

146. Reduzir mortalidade materna e infantil e melhorar saúde



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/L1 ‘Transforming Our World: The 
Development Agenda 2030’

Agregado: Agenda de Ação de Adis Abeba –
Financiamento do Desenvolvimento – Resolução UNGA 
A/69/L.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; indicadores em 

negociação

Saúde com 9 metas de resultados e 4 de 

implementação

Estamos no momento da definição dos indicadores, que 

ainda podem trazer certas correções aos processos em 

cada ODS e quanto às repercussões dos ODS entre si 

Agenda de Desenvolvimento 2030

Acordos e Governança



Resolución A/70/L1 ‘Transforming Our

World: The 2030 Development Agenda’



ODS
Objetivo 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas em 

todas partes

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar

e melhorar a 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 e equitativa e

promover oportunidades de aprendizagem permanente para 

todos

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e a autonomia de 

todas as mulheres e meninas

Objetivo 6. Garantir a todos a disponibilidade e a gestão 

sustentável da água e do ar

Objetivo 7. Garantir a todos o aceso a uma energia adequada, 

confiável, sustentável e moderna



ODS
Objetivo 8. Promover crescimento econômico, sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho

decente para todos

Objetivo 9. Construir infraestruturas flexíveis, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre países

Objetivo 11. Converter as cidades e assentamentos humanos

inclusivos, seguras, 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



ODS

Objetivo 15. Proteger, restaurar e promover o uso 

sustentável dos ecosistemas terrestres, o manejo 

sustentável das florestas, combater a desertificação, e 

deter e reverter a degradação da terra e deter a perda 

da biodiversidade

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os niveis

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e

revitalizar a aliança mundial para o desenvolvimento 

sustentável



In the inner layer: 
people-centred
goals that aim to 
deliver individual 
and collective 
wellbeing

Infra-structure 
goals - second level 
of goals that relate 
to the production, 
distribution 
delivery of goods 
and services 

The figure’s outer 

layer contains three 

natural environment 

goals which relate 

to the governance 

of natural resources 

and public goods in 

land, ocean, and air, 

including 

biodiversity and 

climate change 



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 100.000 nascidos vivos 

3.2 Até 2030, acabar  com as mortes evitáveis de recém 

nascidos e de crianças menores de 5 anos

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, 

malária e de doenças tropicais negligenciadas; e combater as 

hepatites, as enfermidades transmitidas pela água e outras 

enfermidades transmissíveis 

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por 

doenças não transmissíveis mediante prevenção e tratamento, e 

promover a saúde mental e o bem-estar

3.5 Fortalecer a prevenção e o tratamento do abuso de 

substâncias aditivas, incluindo o uso indevido de 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 tráfego

3.7 Até 2030, garantir acesso universal a serviços de saúde 

sexual e reprodutiva, incluídos o planejamento familiar, 

informação e educação 

3.8 Alcançar a cobertura universal de saúde, por medio de 

sistemas de salud equitativos, integrales y de calidad, incluíndo

em particular a proteção contra riscos financeiros, acesso a 

serviços de saúde essenciais necessários de qualidade, e o 

acesso a medicamentos e vacinas seguros, eficazes, alcançáveis 

e de qualidade para todos 

3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e 

enfermidades produzidas por produtos químicos perigosos e a 

contaminação do ar, água e solo



Objetivo 3. Garantir vidas saudáveis e bem-estar

para todos em todas as idades

3a. Aplicação do Convenio Marco da OMS para o Controle do 

Tabaco em todos os países

3b. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, 

medicamentos e tecnologias para as enfermidades que afetam os 

PeD e facilitar acesso a medicamentos e vacinas

essenciais,necessários de acordo com a Declaração de Doha 

sobre ADPIC e a Saúde Pública, incluindo a flexibilidade no 

acesso aos medicamentos

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, gestão e redução de riscos para a saúde nacional 

e mundial, assim como para a regulação e a vigilância sanitária



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 enfermos X atenção integral

Direito à saúde X seguro saúde

Ausência da saúde pública  e saúde ambiental

Sistemas universais, integrais, equitativos e de qualidade

Medicamentos e vacinas ‘essenciais’ ou ‘necessárias’?

Não menciona tecnologias médicas

Não propõe ou constrói metodologias de integração da saúde

com os temas ‘extra-setoriais’ da Agenda

Não considera saúde e desenvolvimento, tampouco os  

determinantes sociais da saúde

Questões sobre saúde na Agenda 2030



ODS e Saúde

• Praticamente todos os ODS têm impacto (positivos ou 

negativos) sobre a saúde humana. Exemplos: acabar com 

a pobreza; fome, segurança alimentar e nutrição; cidades 

sustentáveis; redução das inequidades

• Neste sentido, são determinantes sociais da saúde

• Impactos inter-ODS podem atuar indiretamente sobre a 

saúde humana. Exemplos: ODS ‘ambientais’ e seus efeitos 

sobre cambio climático ou segurança alimentar

Imprescindível desenhar e implementar novas formas de 

governança nos planos global, regionais, nacionais e locais

State driven process, con planificación participativa

Formulação e implementação de políticas públicas factíveis 

e coerentes entre si



Custos dos ODS

Intergovernmental Committee of Experts on Financing 

for Sustainable Development

Estimated cost of just eradicating extreme poverty in all 

the countries would amount to the equivalent of around 

US$ 66 billion annually over the next 10 years

U$ 50.2 billion annually to eliminate hunger by 2025

U$ 37 billion to achieve health care

U$ 42 billion to achieve universal primary education and 

expand access to lower secondary education

Para cada área um custo, uma fonte, um mecanismo



Financiamento dos ODS

Recursos públicos domésticos

Recursos de finanças e negócios privados domésticos e 

internacionais

Cooperação internacional para o desenvolvimento

Comércio internacional como uma ‘engenharia’ para o 

desenvolvimento

Débito dos PeD e sustentabilidade do débito

Reformas do FMI e do WB, com participação dos PeD

Proteção contra os capitais voláteis e especulativos

Combate à corrupção

Nenhuma palavra sobre mitigação dos processos de ajuste

ou de justiça fiscal nacional e internacional (taxação de 

fluxo de capitais; grandes fortunas, grandes heranças)



Relações entre Agenda 2030, DSS e STP

Enfrentar os determinantes sociais da saúde (DSS) na 

esfera global seria uma das principais contribuições da 

governança global para a saúde

A Agenda do Desenvolvimento 2030 é uma das  

principais formas de atuar sobre DSS na esfera da ONU

Do ponto de vista do setor saúde, a Saúde em Todas as 

Políticas (STP) é uma das principais estratégias a ser 

utilizada no enfrentamento dos DSS e implica num 

conjunto de orientações, mecanismos, instrumentos e 

ferramentas a serem acionadas

A implementação de STP é orientação que se origina da 

Declaração Política do Rio sobre DSS e tem raízes 

profundas, desde Alma Ata



Relações entre DSS e STP

Declaração de Alma Ata sobre APS (1979)

Carta de Ottawa (1986)

Declaração de Adelaide sobre Políticas Públicas 
Saudáveis (1988)

Movimento das Cidades Saudáveis e dos Ambientes 
Saudáveis

Cartas de Bogotá e Caribe sobre Promoção da Saúde

Municípios Saudáveis / SILOS

Comissão da OMS sobre Determinantes Sociais da 
Saúde (2005-2008) – Comissão Nacional (2006-2008)

Conferencia Mundial sobre DSS (2011): Declaração 
Política do Rio

VIII Conferência Mundial sobre Promoção da Saúde: 
Declaração de Helsinque (2013)



Plano de Ação sobre Saúde em Todas as Políticas 2014-2019

Aprovado pelos Ministros da Saúde dos Estados-membros em 

Outubro de 2014 no 53º Conselho Diretor da OPS



Saúde em todas as políticas (STP)

Enfoque que toma em conta, de maneira sistemática, 

implicações de decisões sobre a saúde, busca sinergias, 

e evita impactos negativos sobre a mesma, com o 

objetivo de melhorar a saúde e a equidade

Muitos determinantes sociais, econômicos e ambientais 

fora do setor saúde e suas políticas

Impacto sobre a saúde considerado em todos os setores 

e a todos os níveis de governança

Impacto favorável da saúde em outros setores

Enfoque STP: legitimidade, prestação de contas, 

transparência, acesso à informação, participação, 

sustentabilidade e colaboração multisetorial

Estruturas e organismos intergovernamentais são quem 

apoiam STP; setor saúde - papel central na sua 

promoção 
PAHO/OPS (2014)



Brasil: Agenda 2030 e PPA 2016-2019



Brasil: Agenda 2030 e PPA 2016-2019



Saúde como produto social e resultante de processo inter-

setorial e translação da agenda aos países

Existe uma ‘agenda de desenvolvimento’ no Brasil? Qual 

é? O Plano Plurianual 2016-2019? 

De quem é  responsabilidade pela formulação de uma 

‘agenda de desenvolvimento’ no país, considerando ter ela 

as dimensões econômica, social e ambiental?

Papel do Estado nas suas três esferas de Governo

Papel do Congresso Nacional

Papel da sociedade civil

Papel das instituições de C&T, como a Fiocruz, 

Universidades, Institutos de pesquisa etc.

Alguns dos nossos desafios
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