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A promoção da saúde é uma das principais 

estratégias na atenção primária de saúde e 

ambas são consideradas alavancas fundamentais 

para a implementação da Agenda 2030 e seus 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Declaração de Alma Ata, 1978

Conferência Internacional 

sobre

Cuidados Primários da Saúde 

Alma Ata, Cazaquistão, 1978

Saúde, direito humano fundamental

Mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta 

social mundial

Sua realização requer a ação de muitos outros setores sociais e 

econômicos, além do setor saúde

A imensa desigualdade no estado de saúde dos povos, em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos 

países, é política, social e economicamente inaceitável

O desenvolvimento econômico e social baseado numa nova 

ordem econômica internacional é fundamental para a plena 

realização da meta de Saúde para Todos no Ano 2000 e para a 

redução da lacuna no estado de saúde dos países em 

desenvolvimento e desenvolvidos



Os cuidados primários de saúde são

cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 

indivíduos e famílias da comunidade, mediante 

sua plena participação e a um custo que a 

comunidade e o país possam manter, no espírito de 

autoconfiança e autodeterminação

Fazem parte integrante tanto do sistema de 

saúde do país, do qual constituem função central 

e foco principal, quanto do desenvolvimento 

social e econômico global da comunidade

Declaração de Alma Ata, 1978

Conferência Internacional sobre

Cuidados Primários da Saúde

Alma Ata, Cazaquistão, 1978



Considerações sobre Alma Ata

Conferência Internacional sobre

Cuidados Primários da Saúde

Alma Ata, Cazaquistão, 1978

Reunião sem precedentes,  sinalizou ruptura

com a prática tradicional da OMS de 

trabalhar com campanhas orientadas para a 

erradicação de doenças, pois Alma-Ata

enfatizou uma abordagem da saúde baseada 

na comunidade e orientada para a justiça 

social

As profundas desigualdades entre países e 

no interior dos mesmos, derivam de uma 

ordem social e econômica global injusta

No centro desta abordagem estavam ideias 

de acessibilidade universal, equidade, 

integração da prevenção e tratamento, 

responsabilidade do governo pela saúde das 

populações e participação da comunidade



Desdobramentos de Alma Ata

Conferência Internacional sobre

Cuidados Primários da Saúde

Alma Ata, Cazaquistão, 1978

Entendimentos sobre o que é APS e 

suas aplicações subsequentes ao 

longo dos anos sofreram diversas 

interpretações e diferentes ênfases

Identificam-se 4 principais 

abordagens, que se desenvolveram 

ao longo do tempo, desde a 

Conferência de 1978:

• APS seletiva

• APS

• APS ‘abrangente’ de Alma Ata

• Enfoque em saúde e direitos 

humanos





Conferência Global sobre Atenção 

Primária à Saúde – Astana, outubro/2018 



Organizadores da Conferência: OMS, associada com 

UNICEF e Governo do Cazaquistão,  em Astana, entre 

25 e 26 de outubro de 2018, inclusive em 

comemoração aos 40 anos de Alma Ata

Objetivo: renovado compromisso com APS, 

compatível com o atual momento histórico global, a 

Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)

APS - estratégia adequada para alcançar a meta que 

as instituições que convocam a reunião de Astana 

consideram a fundamental na saúde da Agenda 2030: 

a Cobertura Universal de Saúde (UHC)

Conferência Global sobre Atenção Primária à 

Saúde – Astana, outubro/2018 



Fiocruz e Conselho Nacional de Saúde 

prepararam documento de posição sobre 

Atenção Primária de Saúde, apresentado em 

Astana e disponível no site da Fiocruz
https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u3

5/astana_aps_e_sus_compromisso_indissociavel_fiocruz_e

_cns_12_outubro_6.pdf

Publicação nos Cadernos de Saúde Pública:

Conferência Global sobre Atenção Primária à 

Saúde – Astana, outubro/2018 

De Alma Ata àAstana. Atenção primária e sistemas 

universais de saúde: compromisso indissociável e direito 

humano fundamental, por: Ligia Giovanella, Maria 

Helena Magalhães de Mendonça, Paulo Buss, Sonia 

Fleury, Carlos Augusto G. Gadelha, Luiz Augusto C. 

Galvão, Ronald Ferreira dos Santos



Campos de ação da Promoção da Saúde

Carta de Ottawa, 1986

• Elaboração e implementação de políticas 

públicas saudáveis

• Criação de ambientes favoráveis à saúde

• Reforço da ação comunitária

• Desenvolvimento de habilidades pessoais

• Reorientação dos sistemas e serviços de 

saúde



Uma introdução ao conceito de

Promoção da Saúde, pp. 19-42, 2009

Buss, P.M. & Carvalho, A.I. 

Desenvolvimento da 

promoção da saúde no Brasil 

nos últimos 20 anos (1988-

2008). Ciência & Saúde Coletiva 

14(6): 2305-2316, 2009. 

Buss, P.M. Promoção da saúde e 

qualidade de vida. Ciência & Saúde 

Coletiva 5 (1): 163-177, 2000.



Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde

• I CIPS – Ottawa, Canadá (1986) – Carta de Ottawa, com princípios fundadores

• II CIPS – Adelaide, Austrália (1988) – Declaração de Adelaide: Políticas públicas saudáveis

• III CIPS – Sundsval, Suécia (1991) – Ambientes favoráveis à saúde (prévia a Rio 92)

• IV CIPS – Jakarta, Indonésia (1997) – Promoção da saúde no século XXI

• V CIPS – Cidade do México (2000) – Promoção da saúde em serviços de saúde

• VI CIPS – Bangcok, Tailândia (2005) – Promoção da saúde em um mundo globalizado

• VII CIPS – Nairobi, Quênia (2009) – Promovendo saúde e desenvolvimento: Fechando a 

lacuna da implementação

• VIII CIPS – Helsinque, Finlândia (2013) – Políticas públicas saudáveis

• IX CIPS – Shangai, China (2016) – Cidades saudáveis, atuação multisetorial, mobilização 

social, health literacy (conhecimentos básicos sobre saúde)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#Confer%C3%AAncias_Internacionais_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#I_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#II_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#III_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#IV_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#V_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#VI_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#VI_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde#VI_Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Promo%C3%A7%C3%A3o_da_Sa%C3%BAde


Políticas públicas saudáveis
Conferência de Adelaide, 1988

Preocupação pelo impacto positivo ou negativo das políticas de qualquer área ou setor 

sobre a saúde populacional

• Ação inter-setorial: articulações do setor saúde com outros setores chaves. Exemplos:

• Geração de trabalho e renda

• Saúde: equilíbrio entre assistência aos enfermos e saúde pública / vigilâncias e 

regulação

• Previdência e assistência social

• Educação

• Habitação

• Saneamento e meio ambiente

• Trabalho

• Ciência e tecnologia

• Saúde, ambiente e desenvolvimento sustentável



Criação de ambientes favoráveis

• Atenção primária ambiental: Estratégia de ação ambiental, preventiva e 

participativa, em nível local que, reconhecendo o direito do ser humano de 

viver em ambiente saudável e adequado e de ser informado sobre os riscos do 

ambiente em relação à saúde, bem-estar e sobrevivência, define as 

obrigações do Estado e da comunidade em relação à proteção, conservação e 

recuperação do ambiente e da saúde.”

http://www.comitepcj.sp.gov.br/download/Cartilha_APA.pdf

• Programa marco de atenção ao meio ambiente: Ferramenta 

estratégica para identificar os problemas do meio físico-biológico, 

correlacionando com o meio sócio-econômico, que o condiciona                  

http://bases.bireme.br



Reforço da ação comunitária

• Conceito de comunidade: convergências e conflitos

• ‘Empowerment’ comunitário: construindo um ‘terceiro 

conhecimento’

• Construção de alianças

• Grupos de apoio social: tabagistas, alcoolistas, obesidade e 

reeducação alimentar, portadores de problema específicos de 

saúde, situações particulares (gravidez, amamentação etc.)



Desenvolvimento de habilidades pessoais

• No contexto dos campos de ação da OS refere-se à educação em saúde

• Uma das principais discussões: culpabilização da vítima

• Em alguns segmentos da PS brasileira, educação orientadas pelos 

princípios de Paulo Freire

• Conhecimento e sabedoria popular x conhecimento prescritivo



Reorientação do Sistema de Saúde

• Bases organizativas, conceituais e 

metodológicas inspiradas em Alma Ata

• Estratégia ‘Saúde da Família’

• Universalidade, integralidade, acessibilidade, 

qualidade 

• Conselho Local de Saúde

• Impedir que o sistema de saúde seja, ele 

próprio, gerador de iniquidades no acesso



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

2015 – Agenda 2030 e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 



RIO + 20

Conferência das Nações Unidas sobre

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/61AA383

5/O-Futuro-que-queremos1.pdf

• Documento orientador do processo de elaboração da  

Agenda do Desenvolvimento 2030

• Agenda inconclusa (ODM) e nova agenda (ODS)

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf


• 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

Agenda de Desenvolvimento 2030
Acordos e Governança







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 eco-

sistemas 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



• As metas propostas não dão conta do ambicioso título do 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

Questões sobre Saúde na Agenda 2030



Proposta adicional

10. Enfrentar os determinantes sociais da saúde, por meio de 

formas inovadoras de governança que incluem formulação e 

intervenção política coerente, inter-setorial, dos diversos

setores governamentais e a sociedade civil



Ações regionais sobre Agenda 2030 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 (2018). 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 Saúde Sustentável para as Américas (1/2)

• Ampliar o acesso equitativo a serviços de saúde integrais, integrados e de 

qualidade, com foco nas pessoas, na família e na comunidade, com ênfase na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças

• Fortalecer a reitoria e a governança da autoridade nacional de saúde

(ministérios da saúde), promovendo a participação social

• Fortalecer a gestão e o desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, 

com competências para a abordagem integral da saúde

• Alcançar financiamento adequado e sustentável da saúde, com equidade e 

eficiência, e avançar na proteção contra riscos financeiros para pessoas e 

famílias

• Garantir o acesso a medicamentos e vacinas essenciais, bem como outras 

tecnologias de saúde prioritárias, com base em evidências científicas 

disponíveis e no contexto nacional



Agenda de Saúde Sustentável para as Américas (2/2)

• Fortalecer os sistemas de informação para a saúde, a fim de apoiar o 

desenvolvimento de políticas e tomadas de decisão baseadas em evidências

• Desenvolver capacidades para a geração, transferência e uso de evidências e  

conhecimento em saúde, promovendo pesquisa, inovação e o uso de 

tecnologias

• Fortalecer a capacidade nacional e regional de preparação, prevenção, 

detecção, vigilância e resposta aos surtos de enfermidades e emergências e 

desastres que afetam a saúde

• Reduzir a morbidade, a  e a mortalidade por doenças não-transmissíveis, 

traumatismos, violência e transtornos de saúde mental

• Reduzir a carga das doenças transmissíveis e eliminar as doenças 

negligenciadas

• Reduzir as desigualdades e inequidades em saúde por meio de enfoques 

intersetoriais, multisetoriais, regionais e sub-regionais dos determinantes sociais 

e ambientais da saúde













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  



Evolução no plano nacional (BR)

• Neste momento, indefinição quanto à localização da Agenda 2030 e 

dos ODS na estrutura do governo federal e a relevância política que 

receberá, bem como com a agenda nacional de desenvolvimento 

(Plano Plurianual 2015-2019?)

• Diversas instituições buscando ‘localizar’ – trazer ao LOCAL ‘ a Agenda 

2030 e seus ODS, dada a importância do desenvolvimento local 

integral, integrado, equitativo e participativo. Exs.: CNS, CONASEMS, 

COSEMS-RJ, FIOCRUZ

• Papel dos Unidades de Saúde da Família na implementação da agenda 

local de desenvolvimento, não apenas do ODS 3



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-que-

queremos1.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-br-

Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf

• Nações Unidas (2015). Agenda de Ação de Adis Abeba. Acesso: 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/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%20global

%20SDG%20indicators.pdf
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http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official Revised List of global SDG indicators.pdf

