119ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE DST,
AIDS E HEPATITES VIRAIS

Desdobramentos da
Agenda de Desenvolvimento

Pós 2015
Tatianna Meireles Alencar
Assessoria de Cooperação Internacional
DDAHV/SVS/MS

Antecedentes: ODM e Rio + 20
• Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM) foram oito
metas pactuadas entre todos
os países do mundo, que têm
seu término de ação
estabelecido para 2015.
• Documento Final da
Conferência Rio+20: “O Futuro
que queremos”.

ODM e Rio +20
• Resoluções que não são documentos vinculantes. São ações
orientadoras.
No entanto...
• Consenso sobre o sucesso dos ODM;
• Priorização dos temas nas Políticas Nacionais;
• Oportunidade e garantia de recursos para que os temas fossem
pautados na agenda global.
Desafio:
• Novo paradigma de desenvolvimento global que harmonizasse e
reunisse as agendas não cumpridas do ODM, com o documento da
Rio +20.
• Posicionar o tema Saúde na Agenda de Desenvolvimento
Sustentável Global.

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
• Retomar os ODM que não foram alcançados.
• Enfoque mais abrangente, que busca
apresentar uma agenda de desenvolvimento
global que sintetize prioridades sociais,
econômicas e ambientais.
• Mais participativo, a partir de centenas de
consultas nacionais.

Processo de Consultas e Elaboração dos
ODS
• Assembleia Geral da ONU estabeleceu a criação de
um grupo aberto de trabalho (“The Open Working
Group”), composto por 70 países.
• De janeiro de 2013 a julho de 2014, o grupo aberto se
reuniu 13 vezes, chegando à elaboração de 17
objetivos.
• Os países realizaram suas consultas nacionais; no
Brasil ocorreu regionalmente, com diversos
segmentos da sociedade. Relatório PNUD.

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS relacionados ao HIV e Aids
ODS 1. Erradicação de Pobreza;
ODS 2. Agricultura sustentável, segurança alimentar
e nutrição;
ODS 3. Saúde e dinâmica populacional;
ODS 4. Educação;
ODS 5. Equidade de Gênero e Empoderamento das
Mulheres;
ODS 8. Crescimento econômico sustentável,
emprego e trabalho digno;
ODS 17. Meios de implementação e parceria global
para o desenvolvimento sustentável.

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
• Objetivo 3 – Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todas as pessoas,
em todas as idades.
– No objetivo 3, constam 13 subitens.
– 3.3. Até 2030, acabar com as epidemias de aids,
tuberculose, malária e doenças tropicais
negligenciadas e combater as hepatites, doenças
transmitidas pela água e outras doenças
transmissíveis.

Possível Meta para HIV na agenda Pós 2015, conforme
proposto pelo PCB (UNAIDS/Lancet Comission)
– Eliminação da Aids enquanto um problema maior de
saúde pública/ níveis aceitáveis.
- 90%
Novas infecções
- 90%
Estigma e
discriminação

• 90% de redução de novas infecções entre
adultos; incluindo populações-chave;
• Zero novas infecções entre crianças

• 90% de redução do estigma e discriminação
enfrentados por pessoas que vivem com HIV
e populações-chave.

- 90%
Mortes
relacionadas à aids

• 90% de redução na mortalidade relacionada
à Aids

das PVHA
conhecendo
sua sorologia

90%
das pessoas
diagnosticadas
em
tratamento

Qualidade da atenção

90%

Acesso ao tratamento

Acesso ao diagnóstico

Proposta dos países da América Latina e
Caribe
90%
das pessoas
em
tratamento
com carga
viral
indetectável

Desafios
• Meios de implementação não foram problematizados
nos ODM, e ainda foram pouco trabalhados nos ODS.
• Metas com caráter de “aspirações”, necessidades de
serem transformadas em indicadores.
• ODM eram apenas para os países em
desenvolvimento.
• ODS serão para todos os 193 países da ONU.
• Divergências geopolíticas a serem superadas para o
consenso e estabelecimento de meios de
implementação para questões como: mudanças
climáticas, saúde sexual e reprodutiva, produção e
consumo sustentáveis, desigualdade, paz e segurança,
para citar apenas alguns.

Próximos Passos rumo aos ODS
• Setembro/2014: Apresentação e negociações
dos 17 objetivos, na 69ª AGNU.
• A implementação dos ODS devem ocorrer a
partir da 70ª AGNU, em setembro de 2015.
• Oportunidade de articular a agenda “Aids”
com outros ODS, tais como: saúde da mulher
e da criança; TB; doenças não-transmissíveis;
saúde mental e saúde sexual e reprodutiva.

Referências
• http://sustainabledevelopment.un.org
• http://www.worldwewant2015.org
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