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PREFÁCIO
Os Centros Colaboradores (CC) são um mecanismo de cooperação de instituições de alto nível
de referência, são designadas para apoiar a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) na implementação de seus objetivos programáticos e
estratégicos. Existem desde a fundação da OMS. Na atualidade, são mais de 800 CC localizados
em mais de 80 Estados-Membros. Na Região das Américas são aproximadamente 193 na Região,
sendo que o Brasil possui 18 ativos.
O ano de 2015 foi marcado com o comprometimento dos países para a Agenda 2030 e seus
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esta Agenda constitui um programa de
trabalho ambicioso, e após a pandemia da COVID-19, estes desafios se tornaram ainda mais
complexos. São 17 Objetivos em 169 metas que buscam erradicar a pobreza e abordar suas
causas subjacentes, combater desigualdades, proteger o ambiente, promover a prosperidade,
bem como implementar um modelo de desenvolvimento que beneficie todas as pessoas, sem
deixar ninguém para trás.
A OPAS/OMS, por meio das suas atividades de cooperação técnica, vem direcionando seus
esforços para Agenda 2030, especialmente com o “objetivo 3”. Este apela a todas as partes
interessadas que se empenhem a "garantir uma vida saudável e bem-estar para todos em todas
as idades”. No entanto, há outros objetivos que se relacionam direta e/ou indiretamente com a
saúde das populações considerando a determinação social da saúde.
Este é o primeiro trabalho elaborado pela Rede Brasileira de Centros Colaboradores da
OPAS/OMS (RBCC-OPAS/OMS), a qual foi reativada em 2018 com o objetivo de potencializar a
capacidade de atuação dos CC em prol da Agenda 2030. É um mapeamento de 176 atividades
dos CC no Brasil que respondem para o ODS 3 e os outros, no período de 2018-2020. Foram
mapeadas 176 atividades desenvolvidas pelos CC no Brasil. Desejamos que todo o potencial
deste mapeamento seja plenamente utilizado como informação estratégica para fortalecer a
realização da pesquisa, desenvolvimento e inovação; desenvolvimento de capacidades e
cooperação sul – sul no marco das atividades de cooperação técnica com a própria OPAS e
também outros parceiros e instituições.

Socorro Gross Galiano
Representante da OPAS/OMS no Brasil
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Apresentação
Diante da importância do acompanhamento mais regular das atividades dos Centros
Colaboradores (CC) da OPAS/OMS no Brasil, todos eles instituições de reconhecido padrão
técnico-científico, e do propósito de fortalecer a cooperação técnica entre eles e a própria
organização, melhor aproveitando suas capacidades no Brasil, foi reativada a Rede Brasileira de
CC-OPAS/OMS.
Num encontro dos Centros Colaboradores da OPAS/OMS no Brasil, em 2018, acordou-se que,
com objetos de trabalho muito diferenciados entre os CC, um campo de possíveis ações mais
coordenadas seria no que tange à implementação dos ODS da Agenda 2030. Nesse sentido, essa
possibilidade de ações sinérgicas, por meio da reativação da rede nacional, poderia ser
potencializada a partir da capacidade de atuação dos CC em 3 grandes áreas: 1) pesquisa,
desenvolvimento e inovação; 2) desenvolvimento de capacidades e 3) cooperação sul – sul.
Um primeiro trabalho no âmbito da Rede foi o mapeamento das atividades e produtos dos
diferentes CC tomando por base essas atividades e produtos a partir de seus planos de trabalho,
acordados com a OPAS/OMS seja na sua designação ou redesignação, levando em consideração
as 3 grande áreas acima especificadas (1- pesquisa, desenvolvimento e inovação; 2desenvolvimento de capacidades e 3- cooperação sul – sul).
Esta metodologia e categorização não foi aleatória. Foi decidida considerando os planos de
trabalho e suas principais realizações, apresentadas pelos representantes dos CC na reunião de
reativação da Rede dos CC da OPAS/OMS no Brasil, em 2018. Levou-se em conta também
elementos surgidos nas discussões de reflexões sobre as possíveis relações das atividades dos
Centros Colaboradores com os ODS, suas potencialidades e limitações, assim como sobre as
possibilidades do trabalho colaborativo em Rede.
A planilha apresentada nesta publicação detalha o levantamento feito em relação às atividades
e produtos de cada Centro Colaborador para cada ODS, sendo que para o ODS3, específico para
o setor saúde, foi também desmembrado por metas. Além disso, optou-se por fazer um
cruzamento dessas atividades e produtos com as grandes áreas de atuação dos CCs,
representadas, cada uma, por cores diferentes, como demonstrado abaixo.
(1) pesquisa, desenvolvimento e inovação
(2) desenvolvimento de capacidades
(3) cooperação sul sul
Rede dos CC da OPAS/OMS no Brasil
Outubro de 2020
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ODS 3 – Assegurar uma vida
saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades
META
3.1 até 2030, reduzir a taxa de
mortalidade materna global para
menos de 70 mortes por 100.000
nascidos vivos.

TEMA
Saúde mortalidade
materna

ATIVIDADE REALIZADA
Cursos nas áreas de
informações e registros em
saúde, saúde com
unitária e formação de
doulas

CC
BRA 59

PRODUTOS
Egressos nas áreas de
informações e registros em
saúde, saúde comunitária e
formação de doulas

3.1 até 2030, reduzir a taxa de
mortalidade materna global para
menos de 70 mortes por 100.000
nascidos vivos.
3.1 até 2030, reduzir a taxa de
mortalidade materna global para
menos de 70 mortes por 100.000
nascidos vivos.

Saúde mortalidade
materna

Desenvolvimento de
pesquisa sobre a avaliação
da assistência ao pré-natal

BRA 59

Pesquisa sobre a avaliação da
assistência ao pré-natal
realizada.

Saúde mortalidade
materna

BRA 62

Workshops e outras iniciativas
de reunião sobre saúde e
sustentabilidade incluindo
moradias saudáveis cidades
levando em consideração as
redes estruturantes regionais
como parte da discussão sobre
o relacionamento da área com
a Agenda 2030

3.2 até 2030, acabar com as mortes
evitáveis de recém-nascidos e
crianças menores de 5 anos, com
todos os países objetivando reduzir a
mortalidade neonatal para pelo
menos até 12 por 1.000 nascidos
vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos
até 25 por 1.000 nascidos vivos.
3.2 até 2030, acabar com as mortes
evitáveis de recém-nascidos e
crianças menores de 5 anos, com
todos os países objetivando reduzir a
mortalidade neonatal para pelo
menos até 12 por 1.000 nascidos
vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos
até 25 por 1.000 nascidos vivos.
3.2 até 2030, acabar com as mortes
evitáveis de recém-nascidos e
crianças menores de 5 anos, com
todos os países objetivando reduzir a

Saúde mortalidade
infância

Realização de rede com
outros CC da OMS em
saúde ambiental nas
Américas para produzir o
conhecimento necessário
sobre o desenvolvimento
da saúde ambiental no
Brasil e nas Américas, que
facilitará os países a
entender o papel dos riscos
à saúde ambiental para
melhorar a saúde pública
Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento da pesquisa
em enfermagem para o
desenvolvimento de
recursos humanos e da
prática em enfermagem
nas áreas prioritárias

BRA 32

Aumentar o número de
atividades de pesquisa
colaborativas sobre recursos
humanos para a saúde e áreas
prioritárias de saúde

Saúde mortalidade
infância

Cursos nas áreas de
informações e registros em
saúde, saúde comunitária e
formação de doulas

BRA 59

Egressos nas áreas de
informações e registros em
saúde, saúde comunitária e
formação de doulas

Saúde mortalidade
infância

Monitoramento de
indicadores de mortalidade
infantil, neonatal e em
menores de 5 anos, com

BRA 84

Alimentação dos dados na
ferramenta Health Equity
Assessment Tool (HEAT) e no
Global Health Observatory
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mortalidade neonatal para pelo
menos até 12 por 1.000 nascidos
vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos
até 25 por 1.000 nascidos vivos.
3.2 até 2030, acabar com as mortes
evitáveis de recém-nascidos e
crianças menores de 5 anos, com
todos os países objetivando reduzir a
mortalidade neonatal para pelo
menos até 12 por 1.000 nascidos
vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos
até 25 por 1.000 nascidos vivos.

foco em diversos
estratificadores de
desigualdades

Saúde mortalidade
infância

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Saúde - doenças
transmissíveis

Realização de rede com
outros CC da OMS em
saúde ambiental nas
Américas para produzir o
conhecimento necessário
sobre o desenvolvimento
da saúde ambiental no
Brasil e nas Américas, que
facilitará os países a
entender o papel dos riscos
à saúde ambiental para
melhorar a saúde pública. A
pedido da OPAS / OMS,
estabelecer pesquisas para
revisar os efeitos da
poluição do ar em crianças
e adolescentes, incluindo o
impacto da exposição das
crianças à poluição do ar
Realização de rede com
outros CC da OMS em
saúde ambiental nas
Américas para produzir o
conhecimento necessário
sobre o desenvolvimento
da saúde ambiental no
Brasil e nas Américas, que
facilitará os países a
entender o papel dos riscos
à saúde ambiental para
melhorar a saúde pública. A
Plataforma de
Biodiversidade e Saúde
Silvestre será
disponibilizada e
implementada, usando
dados existentes e
inteligência artificial para a
geração de modelos de
previsão de emergência de
zoonoses
Desenvolvimento de
pesquisa sobre tuberculose,
condições de vida e
território/espaço

Desenvolvimento de
pesquisa sobre a gestão do
conhecimento e
prospecção científica para a
vigilância em saúde com
ênfase nas arboviroses
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Produtos científicos publicados
em periódicos diversos

BRA 62

Workshops e outras iniciativas
de reunião sobre saúde e
sustentabilidade incluindo
moradias saudáveis cidades
levando em consideração as
redes estruturantes regionais
como parte da discussão sobre
o relacionamento da área com
a Agenda 2030

BRA 62

Workshops e outras iniciativas
de reunião sobre saúde e
sustentabilidade incluindo
moradias saudáveis cidades
levando em consideração as
redes estruturantes regionais
como parte da discussão sobre
o relacionamento da área com
a Agenda 2030;
Plataforma Biodiversidade e
Saúde Silvestre desenvolvida
pela Fiocruz, baseada em dados
e inteligência artificial para a
geração de modelos de
previsão de emergência de
zoonoses da biodiversidade

BRA 59

Pesquisa sobre tuberculose,
condições de vida e
território/espaço realizada

BRA 59

Pesquisa sobre a gestão do
conhecimento e prospecção
científica para a vigilância em
saúde com ênfase nas
arboviroses realizada

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Curso de formação em
saúde comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde)

BRA 59

Egressos em saúde comunitária

Saúde - doenças
transmissíveis

BRA 29

Oferta de cursos regulares;
capacitação em serviço;
confecção de vídeo aulas;
revitalização de bibliotecas
virtuais

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Capacitação teórico prática
em hanseníase; capacitação
teórico prática em
dermatologia sanitária;
elaboração de material
didático; disponibilização
de acervo técnico científico
em dermatologia e
hanseníase
Cursos teóricos e práticos
sobre vigilância e controle
de zoonoses urbanas

BRA 49

Pesquisas aplicadas à
vigilância e controle de
zoonoses urbanas.

Artigos científicos publicados
em períodicos diversos.

Elaboração de material
técnico e didático voltado à
vigilância e controle de
zoonoses urbanas, com
enfoque em reservatórios
animais e vetores.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela

Saúde - doenças
transmissíveis

Saúde - doenças
transmissíveis

Dar suporte à OMS/OPAS
para o estudo e
monitoramento da
resistência do
Mycobacterium leprae às
drogas de primeira e
segunda linha de
tratamento da hanseníase.
Prover a OMS/OPAS com
informações baseadas em
evidências para o
desenvolvimento de
políticas, estratégias e
atividades de prevenção de
incapacidades por
hanseníase.
Utilizar abordagens
inovadoras no treinamento
e preservação do
conhecimento em
hanseníase

BRA 57

Prover a OMS/OPAS de
consultoria técnica para o
controle da hanseníase

BRA 57
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Ciclo de Atualização em
Zoonoses e Saúde Pública.
realizada anualmente em
parceria com o departamento
de Epidemiologia da Faculdade
de Saúde Pública/USP.

Confecção de manuais técnicos
e material educativo sobre
controle de animais
sinantrópicos e vetores.
Material publicado na
Biblioteca Virtual em Saúde da
SMS.
Realizar pesquisa de resistência
bacteriana em 350 pacientes
por ano (casos de recidiva e
casos novos de hanseníase
multibacilar)

BRA 57

Levantar as evidências e
elaborar um guia de prevenção
de incapacidades em
hanseníase para as Américas".

BRA 57

Realizar 2 módulos educativos
em hanseníase ao ano,
adaptados à plataforma virtual
existente e 01 novo país ao ano
usando a estratégia online para
a manutenção do
conhecimento em hanseníase
Realizar 05 visitas técnicas por
ano com apresentação das
observações e recomendações
técnicas à OPAS

água, e outras doenças
transmissíveis.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Realizar treinamentos em
hanseníase aos
profissionais de saúde da
região das Américas

BRA 57

Promover 02 treinamentos ao
ano em hanseníase, sobre
aspectos e manejo clínico,
reabilitação, laboratório e
notificação

Saúde - doenças
transmissíveis

Apoio aos sistemas de
vigilância para prevenção e
controle da Leptospirose

BRA 65

Prestação de serviços de
diagnóstico e consultoria
técnica.
Desenvolvimento de novos
testes de diagnóstico,
alternativas terapêuticas e
vacinas para a Leptospirose
humana e animal

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.
3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Estudo da percepção social
sobre Zika

BRA 68

Saúde - doenças
transmissíveis

Projeto “As percepções dos
jovens e trabalhadores da
saúde sobre o acesso a
serviços de prevenção ao
HIV/AIDs”

BRA 68

Pesquisa qualitativa com jovens
e trabalhadores da saúde na
região do Grajaú, SP e 12
oficinas para construção de
projetos colaborativos para
melhorar acesso a serviços de
prevenção ao HIV/AIDs

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Realizar estudos
antigênicos e genéticos do
vírus da raiva dos países da
América Latina e Caribe.

BRA 75

Identificar e conhecer as
variantes antigênicas e
linhagens genéticas do vírus da
raiva, dando suporte técnicocientífico para ações de
vigilância do Programa Regional
para Eliminação da Raiva
Humana transmitida por Cães.
Publicações técnico-científicas.

3.3 até 2030, acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças
transmissíveis.

Saúde - doenças
transmissíveis

Colaborar com o
diagnóstico de raiva em
humanos e animais dos
países da América Latina e
Caribe.

BRA 75

Oferecer um diagnóstico
preciso e rápido nos casos
suspeitos de raiva humana para
dar subsídios à indicação do
protocolo de tratamento.
Contribuir com a melhoria do
Programa Regional para
Eliminação da Raiva Humana
Transmitida por Cães.
Fornecer aos laboratórios da
América Latina e Caribe,
conjugado fluorescente antivírus da raiva para o
diagnóstico.
Publicações técnico-científicas.
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3.4 até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis por meio de
prevenção e tratamento, e promover
a saúde mental e o bem-estar.

Saúde - doenças
não transmissíveis

Realização de rede com
outros CC da OMS em
saúde ambiental nas
Américas para produzir o
conhecimento necessário
sobre o desenvolvimento
da saúde ambiental no
Brasil e nas Américas, que
facilitará os países a
entender o papel dos riscos
à saúde ambiental para
melhorar a saúde pública
Linhas de cuidado para a
obesidade

BRA 62

3.4 até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis por meio de
prevenção e tratamento, e promover
a saúde mental e o bem-estar.
3.4 até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis por meio de
prevenção e tratamento, e promover
a saúde mental e o bem-estar.

Saúde - doenças
não transmissíveis

Saúde - doenças
não transmissíveis

Desenvolvimento de
pesquisas sobre: adaptação
transcultural de
instrumentos de aferição
na prática oncológica;
tendências e diferenciais de
mortalidade de idosos por
raça/cor; fração do câncer
atribuível no Brasil; gestão
do conhecimento e
prospecção científica para a
vigilância em saúde

BRA 59

Pesquisas realizadas; gestão do
conhecimento e prospecção
científica para a vigilância em
saúde

3.4 até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis por meio de
prevenção e tratamento, e promover
a saúde mental e o bem-estar.

Saúde - doenças
não transmissíveis

BRA 59

Agentes Comunitários de
Saúde egressos

3.4 até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis por meio de
prevenção e tratamento, e promover
a saúde mental e o bem-estar.

Saúde - doenças
não transmissíveis

Realização de cursos de
formação técnica nas áreas
de saúde comunitária
(Agentes Comunitários de
Saúde), cuidado à pessoa
idosa e Educação Popular
em Saúde
Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e expansão
da divulgação de
informações e
conhecimento com ênfase
em enfermagem e saúde

BRA 32

3.4 até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis por meio de
prevenção e tratamento, e promover
a saúde mental e o bem-estar.

Saúde - doenças
não transmissíveis

BRA 69

3.5 reforçar a prevenção e o
tratamento do abuso de substâncias,
incluindo o abuso de drogas
entorpecentes e uso nocivo do álcool

Saúde - drogas

3.7 até 2030, assegurar o acesso
universal aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva, incluindo o

Saúde - sexual

Estudo da incidência de
diabetes e suas
complicações para o
rastreamento, diagnóstico
de complicações e
tratamento do indivíduo
com diabetes mellitus
Realização de cursos de
formação técnica nas áreas
de saúde comunitária
(Agentes Comunitários de
Saúde) e de saúde mental
Curso de formação técnica
na área de saúde

Organizar duas edições
temáticas, uma da Revista
Latino-Americana de
Enfermagem sobre “Recursos
Humanos em Enfermagem e
Saúde”, e outra da Revista
Eletrônica Saúde Mental Álcool
e Drogas sobre “Recursos
Humanos em Saúde Mental”.
Publicação das análises
estatísticas e desenvolvimento
de soluções tecnológicas para
pacientes diabéticos com base
em modelos de saúde ubíqua
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Workshops e outras iniciativas
de reunião sobre saúde e
sustentabilidade incluindo
moradias saudáveis cidades
levando em consideração as
redes estruturantes regionais
como parte da discussão sobre
o relacionamento da área com
a Agenda 2030

BRA 68

BRA 59

Agentes Comunitários de Saúde
egressos

BRA 59

Agentes Comunitários de Saúde
egressos

planejamento familiar, informação e
educação, bem como a integração da
saúde reprodutiva em estratégias e
programas nacionais
3.7 até 2030, assegurar o acesso
universal aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva, incluindo o
planejamento familiar, informação e
educação, bem como a integração da
saúde reprodutiva em estratégias e
programas nacionais
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde)

Saúde - sexual

Estudo de uso de
hormônios para populações
trans

BRA 68

Saúde - cobertura
universal básica

Estudo de avaliação de
desempenho da APS;
métodos de pesquisa em
APS

BRA 68

Saúde - cobertura
universal básica

Curso de formação técnica
na área de saúde
comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde)

BRA 59

Agentes Comunitários de Saúde
egressos

Saúde - cobertura
universal básica

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento da pesquisa
em enfermagem para o
desenvolvimento de
recursos humanos e da
prática em enfermagem
nas áreas prioritárias.
Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e expansão
da divulgação de
informações e
conhecimento com ênfase
em enfermagem e saúde

BRA 32

Aumentar o número de
atividades de pesquisa
colaborativas sobre recursos
humanos para a saúde e áreas
prioritárias de saúde

BRA 32

Organizar um evento para
discutir o papel dos
enfermeiros na Atenção
Primária à Saúde

Saúde - cobertura
universal básica

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e expansão
da divulgação de
informações e
conhecimento com ênfase
em enfermagem e saúde

BRA 32

Saúde - cobertura
universal básica

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e expansão
da divulgação de
informações e
conhecimento com ênfase
em enfermagem e saúde

BRA 32

Produzir um compêndio de
“estudos de casos” de
exemplos brasileiros para
ilustrar as melhores práticas
em enfermagem para
promover o acesso universal à
saúde e cobertura universal de
saúde
Implementar uma agenda
regional de prioridades em
pesquisa científica na região da
América Latina e Caribe relativa
à atenção primária à saúde,
recursos humanos e saúde
universal

Saúde - cobertura
universal básica
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3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

Support to Pharmaceutical
Policies Formulation,
Implementation and
Evaluation at country and
sub-national levels

BRA 56

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

International Seminar
“Pharmaceutical Policies in
Latin America, the
Caribbean and Portuguesespeaking Countries: Lessons
for the future”
30th anniversary Nairobi
Conference and 20th
anniversary NAF as a WHO
collaborating center

BRA 56

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

"Support to Edmundo
Granda Ugalde Leaders in
International Health
Program (LIHP-PAHO),
“Access to medicines, trade
and international
agreements”"

BRA 56

Saúde - cobertura
universal básica

Collaboration in the
mapping and monitoring of
the implementation of
indicators for Rational Use
of Medicines and Other
Health Technologies at
National and health
services level.

BRA 56

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

Training on implementation
of National Pharmaceutical
Policy in Latin America and
the Caribbean

BRA 56
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Countries consultancy report
So far, cooperation has been
carried out in support of Cape
Verde to update the national
drug policy, including
implementation plan and road
map
Collaboration with
Mozambique begins to update
the national list of essential
drugs, including
implementation and evaluation
plan
Final report and scientific
papers including comparative
studies on price regulation in
LA
A face-to-face seminar was
held in 2018 with two round
tables (Essential Medicines for
Health Systems aiming at 2030;
Regulation, Cooperation and
Regional initiatives for access
to medicines). As speakers we
had names of national and
international renown with
which we have developed
collaborative projects of the CC
since our first assignment in
1998.
Training materials, annual fiveweek training module, country
intervention proposals
For 10 years we have been
coordinating the access to
medicines module in the course
of leaders in international
health at PAHO.
Indicators on rational use of
medicines at national and
services level identified and
monitored during the time of
the project.
We participated in a working
group coordinated by PAHO to
discuss the evaluation of PHCbased Pharmaceutical Services
Training materials and training
courses
Reports and papers
Collaborative studies on ATM in
Latin America and the
Caribbean, and Portuguese
speaking countries
The discipline of Topics in
Medicines Policy has been
offered within the ENSP
Postgraduate Program in Public
Health is based on the PAHO
Pharmaceutical Policy
Formulation document, in

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

Strengthening of evidencebased decision making on
use of and access to
medicine (ATM) strategies
and policies

BRA 56

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

Training on patent
opposition and training on
the use of competition law
to promote access to
medicines

BRA 56

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Saúde - cobertura
universal básica

Estudo sobre soluções
tecnológicas para
integração de informação e
serviço universal em
atenção primária à saúde.
Especificação de
características das
tecnologias

BRA 69

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de

Saúde - cobertura
universal básica

Desenvolvimento e
disseminação de folder e
orientação para melhor
usabilidade tecnológica
para equipamentos em
serviços odontológicos

BRA 69
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which we participated in its
elaboration. Vacancies are
offered to professionals in Latin
America.
Development and update of
systematic reviews on relevant
issues regarding access to
medicines; Support research
groups on study design and
scientific publication
Collaborative studies on ATM in
Latin America and the
Caribbean, and Portuguese
speaking countries
Participamos da Health System
Global, including in the
organization of global seminars.
Training materials and trainings
The workshop “Access to
Health Technologies, Patents
and Prices: Capacity
Strengthening Consultation on
the Use of Competition Law to
Promote Affordable Access”
was performed 5-7 December
2017, in Rio Othon Palace Hotel
Avenida Atlântica, 3264,
Copacabana, Rio de Janeiro,
Brazil.
Participants include
representatives from public
procurement country
authorities, national
competition authorities, patent
offices and health authorities
from the 12 UNASUR member
countries, together with global
leading experts on the use of
competition law in the context
of promoting access to
medicines.
A workshop was performed
with 53 participants from 12
South American’s countries.
Fornecer apoio técnico à OPAS
/ OMS para o desenvolvimento
e atualização de listas de
equipamentos de acordo com o
nível de atendimento;
Documento sobre as melhores
práticas para Gestão de
Tecnologias Ubíquas.
(Publicação 3.1.1).
Folders ou Treinamento para
(Melhor prática em
equipamentos médicos para
orientação para uso na Atenção
Primária à Saúde:
equipamentos odontológicos,

qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.

Monitorar indicadores de
cobertura em saúde
materno infantil.
Aperfeiçoamento do índice
composto de cobertura
(CCI), uma medida
agregada que visa
contemplar o acesso
universal aos serviços de
saúde materno infantil
Apoiar o compartilhamento
de conhecimento para o
reforço dos sistemas de
saúde tanto entre países
latino-americanos quanto
os de língua portuguesa em
África, através de redes

BRA 84

BRA 76

Preparar planos de trabalho
para sistematizar e disseminar
lições e práticas positivas.
Realizar encontros das redes
pelo menos uma vez ao ano.

Saúde - cobertura
universal básica

Apoiar ao programa
ePORTUGUESe

BRA 76

Revitalizar o ePORTUGUESe e a
BVS

Saúde - cobertura
universal básica

Apoiar o reforço das
capacidades para a
implementação da Agenda
2030, seguindo os
princípios da Declaração do
Rio sobre os Determinantes
Sociais da Saúde

BRA 76

Cursos presenciais e on line,
recomendações técnicas em
DSS e HIAP

Saúde contaminação ar solo

A pedido da OPAS / OMS,
estabelecer pesquisas para
revisar os efeitos da
poluição do ar em crianças
e adolescentes, incluindo o
impacto da exposição das
crianças à poluição do ar.

BRA 62

Pesquisa com a revisão dos
efeitos da poluição do ar na
saúde infantil em crianças e
adolescentes; Desenvolvimento
de projetos sobre o impacto da
exposição das crianças à
poluição do ar. Treinamento
com OMS e Vigilância Sanitária
Ambiental sobre os impactos
da poluição do ar na saúde das
crianças - língua portuguesa.

3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.

Saúde contaminação ar
– solo

BRA 62

3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por

Saúde contaminação ar
– solo

Desenvolver um
mapeamento de
instituições internacionais
que possam contribuir para
melhorar o engajamento do
setor da saúde na
Abordagem Estratégica da
Gestão Internacional de
Produtos Químicos em
direção à agenda de 2030.
Desenvolver e ministrar um
curso sobre o impacto da
poluição do ar na saúde das
crianças em português

3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.8 atingir a cobertura universal de
saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para
todos.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.

Saúde - cobertura
universal básica

de monitoramento e
diagnóstico. Publicação 3.1.1)
Alimentação dos dados na
ferramenta Health Equity
Assessment Tool (HEAT) & no
Global Health Observatory.
Artigo publicado no Bull WHO:
DOI: [10.2471/BLT.16.173138].
Artigo em fase de submissão
com nova proposta de melhora
do indicador.

Saúde - cobertura
universal básica
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BRA 62

Curso sobre o impacto da
poluição do ar na saúde das
crianças - língua portuguesa

contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.

Saúde contaminação ar solo

Propor indicadores de
saúde infantil para a
poluição do ar, com base
em um estudo de caso

BRA 62

Saúde contaminação ar solo

Desenvolver um
treinamento em Vigilância
Sanitária Ambiental sobre
os impactos da poluição do
ar na saúde das crianças

BRA 62

3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.

Saúde contaminação ar solo

BRA 62

3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.

Saúde contaminação ar
– solo

Estudo e pesquisa de
poluentes orgânicos
persistentes no leite
humano e alimentos de
origem animal no contexto
do Plano Global de
Monitoramento da
Convenção de Estocolmo
Publicar um livro sobre
poluição do ar e saúde
infantil no Brasil em
português

Saúde contaminação ar
– solo

Apoiar a OMS em questões
de poluentes orgânicos
persistentes na América
Latina, no Caribe e nos
países de língua portuguesa

BRA 62

Saúde contaminação ar solo

Desenvolvimento de
pesquisa sobre a
vulnerabilidade
socioambiental no estado
do Rio de Janeiro, uma
proposta para a vigilância
em saúde

BRA 59

Saúde contaminação ar solo

Desenvolvimento de
pesquisa sobre os efeitos
da poluição atmosférica
sobre a saúde no Brasil

BRA 59

Pesquisa sobre os efeitos da
poluição atmosférica sobre a
saúde no Brasil realizada

Saúde contaminação ar solo

Realização de cursos de
formação/atualização/espe
cialização técnica nas áreas
de vigilância em saúde
(sanitária, ambiental e
epidemiológica)
Desenvolver um Protocolo
Abrangente de Saúde
destinado a orientar ações

BRA 59

Egressos nas áreas de vigilância
em saúde (sanitária, ambiental
e epidemiológica)

3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por
contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.
3.9 até 2030, reduzir
substancialmente o número de
mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por

Saúde contaminação ar solo
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Estudo e pesquisa de poluentes
orgânicos persistentes no leite
humano e alimentos de origem
animal no contexto do Plano
Global de Monitoramento da
Convenção de Estocolmo em
andamento

BRA 62

BRA 54

Apoiar a OMS em questões de
poluentes orgânicos
persistentes na América Latina,
no Caribe e nos países de língua
portuguesa quando
demandada
Pesquisa sobre a
vulnerabilidade socioambiental
no estado do Rio de Janeiro,
uma proposta para a vigilância
em saúde realizada

Durante 2017/2018 iniciou-se,
em três cidades da Região Sul
do Brasil, o escopo do
protocolo sobre riscos à saúde

contaminação e poluição do ar, da
água e do solo.

de saúde para os
fumicultores

e ao meio ambiente a partir do
processo de cultivo do tabaco e
como sua vulnerabilidade social
em relação a essa atividade
econômica
Agentes Comunitários de Saúde
egressos

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.
3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Curso de formação técnica
na área de saúde
comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde)

BRA 59

Saúde - drogas

BRA 54

Declaração dos Ministros da
Saúde do Uruguai e Argentina
reiterando o compromisso com
políticas públicas de combate
aas DCNT.

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Comissão
Intergovernamental do
MERCOSUL sobre Controle
do Tabaco (CICT).
Participação nas seguintes
reuniões: Reunião da
Comissão
Intergovernamental 22 e 23
de agosto de 2018
(Montevidéu / Uruguai). 10
e 11 de abril de 2019
(Buenos Aires / Argentina)
Pesquisa sobre custos
econômicos diretos e
indiretos do consumo de
tabaco - disseminação de
resultados e metodologia

BRA 54

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Compartilhando a
experiência da governança
intersetorial desenvolvida
pela Comissão Nacional
para a Implementação da
FCTC no Brasil com outros
países

BRA 54

O estudo foi lançado no dia
Mundial Sem Tabaco 2017 e
seu resumo (ficha informativa)
em português pode ser
encontrado no site do IECS e no
site do Observatório da Política
Nacional de Controle do
Tabagismo:
http://www.iecs.org.ar/wpcontent/uploads/Flyer_tabaqui
smo_Brasil-v9.pdf
http://www2.inca.gov.br/wps/
wcm/connect/observatorio_co
ntrole_tabaco/site/home/biblio
teca
Produção de uma série de 21
micro vídeos compartilhando o
processo de desenvolvimento
da experiência de governança
intersetorial brasileira,
principais desafios e boas
práticas. Os vídeos têm
legendas em inglês e podem
ser solicitados à Secretaria
Executiva do CONICQ / INCA /
MS.
Realização de oficinas de
trabalho e treinamento visando
capacitar os atores envolvidos
na implementação de
mecanismo de governança
intersetorial para controle do
tabaco em seus países (Artigo 5
da CQCT).

Produção de material áudio
visual

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle

Saúde - drogas

Projeto de Cooperação SulSul e Triangular para o
fortalecimento do
mecanismo de
coordenação nacional na
política de controle do
tabagismo em
conformidade com o artigo
5º do CQCT - Brasil |
Filipinas, Cabo Verde e
Colômbia.
Tradução para o português
dos documentos oficiais da
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BRA 54

Tradução para o português dos
seguintes documentos:

do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

CQCT da OMS.

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Curso de Inverno sobre
Políticas de Controle do
Tabaco e outras iniciativas
de treinamento tanto para
a academia como para os
serviços de saúde.

BRA 54

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Divulgar as melhores
práticas em relação à
implementação de
alternativas
economicamente viáveis e
sustentadas aos produtores
de tabaco.

BRA 54

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Saúde - drogas

Desenvolver um Protocolo
Abrangente de Saúde
destinado a orientar ações
de saúde para os
fumicultores

Estabelecimento do
Observatório Nacional de
Marketing da Indústria do
Tabaco no Brasil
Ações para Cessação do
Tabagismo
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BRA 54

BRA 54

Diretrizes adotadas pela COP
(Artigos 5.3, 6, 8, 9 e 10, 11, 12,
13 e 14). NT sobre opções
políticas e recomendações
sobre alternativas
economicamente sustentáveis
à cultura do tabaco (em relação
aos artigos 17 e 18 da CQCT da
OMS), o Protocolo para
Eliminar o Comércio Ilícito de
Produtos de Tabaco, entre
outros. Esses documentos
estão disponíveis para
download no site
www.inca.gov.br/observatorio
tabaco.
Em 2017 o curso foi realizado
entre os dias 03 e 14 de julho.
No ano de 2018, devido à
realização do 12º Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva nas
dependências da Fiocruz, o
Curso não foi oferecido. Para
próxima edição em setembro
de 2019, matricularam-se
estudantes da África (Cabo
Verde), além de estudantes
brasileiros.
Produção de audiovisual com
legendas em inglês e espanhol,
que foi apresentado durante a
COP7(2016). O vídeo pode ser
solicitado a SE- CONICQ / INCA.
Na COP8 (2018) o Brasil logrou
a aprovação da sua proposta de
decisão para reforçar a
implementação dos artigos 17
e 18 da Convenção,
relacionando com o alcance das
metas da agenda 2030 para
desenvolvimento sustentável e
com a implementação do
Artigo 5.3 da CQCT.
Durante 2017/2018 iniciou-se,
em três cidades da Região Sul
do Brasil, o escopo do
protocolo sobre riscos à saúde
e ao meio ambiente a partir do
processo de cultivo do tabaco e
como sua vulnerabilidade social
em relação a essa atividade
econômica.
O CETAB lançou o Observatório
da Estratégia da Indústria do
Tabaco em 2016 e, até julho
2019, reuniu mais de 1.200
documentos distribuídos em 6
estratégias, tais como:
registrando as manobras
usadas pela indústria para
capturar processos políticos e

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Realização de visitas
técnicas aos pontos focais
das Secretarias Estaduais
de Saúde

BRA 54

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Continuidade na
implementação das ações
do Programa Saber Saúde

BRA 54

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.

Saúde - drogas

Realização de Campanhas
anuais nas principais Datas
Pontuais - Dia Mundial sem
Tabaco e Dia Nacional de
Combate ao Fumo

BRA 54

3.a fortalecer a implementação da
Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da Organização Mundial
de Saúde em todos os países,
conforme apropriado.
3.b apoiar a pesquisa e o
desenvolvimento de vacinas e
medicamentos para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis,
que afetam principalmente os países
em desenvolvimento, proporcionar o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais a preços acessíveis, de
acordo com a Declaração de Doha
sobre o Acordo TRIPS e Saúde
Pública, que afirma o direito dos
países em desenvolvimento de
utilizarem plenamente as disposições
do Acordo sobre os Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS, na

Saúde - drogas

Continuidade do Programa
de Cessação do Tabagismo
estruturadas e realizadas
via Rede SUS

BRA 54

Saúde - pesquisas
- vacinas

Especialização Técnica de
Nível Médio em Rede de
Frio para Imunobiológicos:
Formar profissionais para
atuar na rede de frio, em
todos os procedimentos
que envolvem a
conservação, manutenção e
distribuição dos
imunobiológicos de forma
crítica e reflexiva em todos
os procedimentos da cadeia
de frio, desde a produção
até a distribuição

BRA 59
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legislativos; atividades que
demonstram o exagero de sua
importância econômica;
manipulação de opinião pública
para ganhar respeitabilidade;
grupos de fachada; depreciação
de produtos científicos
comprovados pesquisa e
intimidação de governos com
litígio ou ameaça de litígio.
A equipe do Observatório
publica Boletins e folhetos (em
português e inglês) e distribui
para a lista de discussão da
Fiocruz (aproximadamente
7.000 membros)
Trabalho contínuo Reconhecimento de possíveis
entraves no desenvolvimento
do Programa Nacional de
Controle do Tabagismo e
auxílio na busca de soluções
rápidas e efetivas para o
desenvolvimento do Programa
Curso EAD de capacitação de
profissionais de Saúde e
Educação para implementação
do Programa Saber Saúde;
Exposição 20 anos do Programa
Saber Saúde
Duas campanhas anuais Reforço das ações nacionais de
sensibilização e mobilização da
população em geral, além de
gestores e profissionais de
educação e saúde, para os
riscos de doenças e os danos
sociais, políticos, econômicos e
ambientais causados pelo
tabaco
Continuidade na
implementação da Cessação na
Rede dos 26 Estados e o
Distrito Federal; atualização e
revisão da portaria nº571/2013
Egressos em Rede de Frio para
Imunobiológicos

sigla em inglês) sobre flexibilidades
para proteger a saúde pública e, em
particular, proporcionar o acesso a
medicamentos para todos.
3.b apoiar a pesquisa e o
desenvolvimento de vacinas e
medicamentos para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis,
que afetam principalmente os países
em desenvolvimento, proporcionar o
acesso a medicamentos e vacinas
essenciais a preços acessíveis, de
acordo com a Declaração de Doha
sobre o Acordo TRIPS e Saúde
Pública, que afirma o direito dos
países em desenvolvimento de
utilizarem plenamente as disposições
do Acordo sobre os Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS, na
sigla em inglês) sobre flexibilidades
para proteger a saúde pública e, em
particular, proporcionar o acesso a
medicamentos para todos.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Saúde - pesquisas
- vacinas

Elaboração de projeto para
o desenvolvimento de uma
vacina de nova geração
para Leptospirose humana

BRA 65

Saúde financiamento recursos humanos

Projetos formativos em
saúde pública; mundo do
trabalho e SP

BRA 68

Saúde financiamento recursos humanos

Formações/cursos iniciais
e/ou de
atualização/desenvolvimen
to/especialização/QUALIFIC
AÇÃO TÉCNICA para
trabalhadores técnicos dos
serviços de saúde nas áreas
de: Análises Clínicas;
Biotecnologia; Gerência em
Saúde; GESTÃO
HOSPITALAR, GESTÃO DE
SISTEMAS E SERVIÇOS DE
SAÚDE, COM ÊNFASE NA
APS , Saúde Comunitária
(Agentes Comunitários de
Saúde), Citopatologia; Meio
Ambiente; Radiologia;
Saúde Mental; Saúde do
Idoso; Educação Popular
em Saúde; Gestão de
Laboratórios
(biossegurança,
manutenção etc.); Gestão
Participativa em Saúde; e
Vigilância em Saúde

BRA 59
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Elaborar projeto de cooperação
internacional para o
desenvolvimento de uma
vacina para Leptospirose

Egressos nas áreas de: Análises
Clínicas; Biotecnologia;
Gerência em Saúde; GESTÃO
HOSPITALAR, GESTÃO DE
SISTEMAS E SERVIÇOS DE
SAÚDE, COM ÊNFASE NA APS
Saúde Comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde),
Citopatologia; Meio Ambiente;
Radiologia; Saúde Mental;
Saúde do Idoso; Educação
Popular em Saúde; Gestão de
Laboratórios (biossegurança,
manutenção etc.); Gestão
Participativa em Saúde; e
Vigilância em Saúde

3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Saúde financiamento recursos humanos

Cooperação internacional Curso de formação para
docentes da área da saúde
da Universidade da
República do Uruguai
(Udelar) 2016-2017

BRA 59

Curso realizado (28 egressos)

Saúde financiamento recursos humanos

Pesquisa Multicêntrica para
análise da formação dos
trabalhadores técnicos em
saúde na região das
Américas

BRA 59

Pesquisa em andamento

Saúde financiamento recursos humanos

Processo de Trabalho dos
Técnicos em Saúde na
perspectiva dos saberes,
práticas e competências

BRA 59

Pesquisa concluída. Relatório
aprovado OMS/OPAS e
publicado.

Saúde financiamento recursos humanos

A Educação Profissional
Técnica de Nível Médio em
Saúde na rede federal de
educação profissional e
tecnológica brasileira face
ao atual Plano Nacional de
Educação

BRA 59

Pesquisa em andamento,

Saúde financiamento recursos humanos

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento da pesquisa
em enfermagem para o
desenvolvimento de
recursos humanos e da
prática em enfermagem
nas áreas prioritárias

BRA 32

Aumentar o número de
atividades de pesquisa
colaborativas sobre recursos
humanos para a saúde e áreas
prioritárias de saúde

Saúde financiamento recursos humanos

Contribuir com a
OMS/OPAS para fortalecer
o desenvolvimento de
docentes em enfermagem
através da formação e
atualização em pesquisa
para melhorar a qualidade
científica e o currículo de
enfermagem.

BRA 32

Aumentar a capacitação em
pesquisa por meio do
desenvolvimento de recursos
humanos e educação para
profissionais de saúde na
Guiana

3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos

Saúde financiamento recursos humanos

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e expansão
da divulgação de
informações e

BRA 32

Organizar duas edições
temáticas, uma da Revista
Latino-Americana de
Enfermagem sobre “Recursos
Humanos em Enfermagem e
Saúde”, e outra da Revista
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países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

conhecimento com ênfase
em enfermagem e saúde
Saúde financiamento recursos humanos

Compartilhando a
experiência da governança
intersetorial desenvolvida
pela Comissão Nacional
para a Implementação da
FCTC no Brasil com outros
países

BRA 54

Produção de material áudio
visual
Projeto de Cooperação SulSul e Triangular para o
fortalecimento do
mecanismo de
coordenação nacional na
política de controle do
tabagismo em
conformidade com o artigo
5º do CQCT - Brasil |
Filipinas, Cabo Verde e
Colômbia.

Eletrônica Saúde Mental Álcool
e Drogas sobre “Recursos
Humanos em Saúde Mental”
Produção de uma série de 21
micro vídeos compartilhando o
processo de desenvolvimento
da experiência de governança
intersetorial brasileira,
principais desafios e boas
práticas. Os vídeos têm
legendas em inglês e podem
ser solicitados à Secretaria
Executiva do CONICQ / INCA /
MS.
Realização de oficinas de
trabalho e treinamento visando
capacitar os atores envolvidos
na implementação de
mecanismo de governança
intersetorial para controle do
tabaco em seus países. (Artigo
5 da CQCT).

3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Saúde financiamento recursos humanos

Cursos sobre a "Crise global
da força de trabalho em
saúde: opções de políticas"
e "Panoramas de Saúde
Global".

BRA 66

Publicação de relatório e
artigos e policy briefings

Saúde financiamento recursos humanos

BRA 66

Publicação de relatório e
artigos e policy briefings

3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Saúde financiamento recursos humanos

Desenvolvimento de
pesquisas sobre "Crise
global, determinantes e
perspectivas da formação e
alocação da força de
trabalho em saúde" e
“Inovação e implementação
de metodologia para o
dimensionamento de
pessoal de saúde"
Desenvolver parceria de
projetos e o programa de
treinamento e elaboração
de material didático e
produtos para promover o
curso

BRA 69

Cursos presenciais ou a
distância em Gestão de
Equipamentos Médicos;
Treinamento de recursos
humanos em Gestão de
Equipamentos Médicos;
Melhor prática para usabilidade
e segurança no adequado uso
de equipamento médico
(Publicação 3.1.1)

3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal

Saúde financiamento recursos humanos

Estabelecimento de
programa de intercâmbio
internacional em conjunto
com OPAS/OMS
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BRA 69

Programa de Intercâmbio em
nível nacional e internacional
(América Latina e Caribe) e
países de língua portuguesa.

de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.c aumentar substancialmente o
financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos
países de menor desenvolvimento
relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.
3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde financiamento recursos humanos

Apoiar o compartilhamento
de conhecimento para o
reforço dos sistemas de
saúde tanto entre países
latino-americanos quanto
os de língua portuguesa em
África, por meio de redes.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

Monitoramento de
resistência medicamentosa
em hanseníase.

BRA 29

Assessoramento de redes de
vigilância de resistência dos
Ministérios da Saúde.

Contribuir com a
OMS/OPAS para fortalecer
o desenvolvimento de
docentes em enfermagem
através da formação e
atualização em pesquisa
para melhorar a qualidade
científica e o currículo
Tradução para o português
dos documentos oficiais da
CQCT da OMS

BRA 32

Aumentar a capacitação em
pesquisa por meio do
desenvolvimento de recursos
humanos e educação para
profissionais de saúde na
Guiana

BRA 54

Tradução para o português dos
seguintes documentos:
Diretrizes adotadas pela COP
(Artigos 5.3, 6, 8, 9 e 10, 11, 12,
13 e 14). NT sobre opções
políticas e recomendações
sobre alternativas
economicamente sustentáveis
à cultura do tabaco (em relação
aos artigos 17 e 18 da CQCT da
OMS), o Protocolo para
Eliminar o Comércio Ilícito de
Produtos de Tabaco, entre
outros. Esses documentos
estão disponíveis para
download no site
www.inca.gov.br/observatoriot
abaco.
Em 2017 o curso foi realizado
entre os dias 03 e 14 de julho.
No ano de 2018, devido à
realização do 12º Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva nas
dependências da Fiocruz, o
Curso não foi oferecido. Para
próxima edição em setembro
de 2019, matricularam-se
estudantes da África (Cabo
Verde), além de estudantes
brasileiros.
Produção de audiovisual com
legendas em inglês e espanhol,

Saúde cooperação
internacional
prevenção

Saúde cooperação
internacional
prevenção

BRA 76

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Curso de Inverno sobre
Políticas de Controle do
Tabaco e outras iniciativas
de treinamento tanto para
a academia como para os
serviços de saúde

BRA 54

Saúde cooperação
internacional
prevenção

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países

Saúde cooperação

Divulgar as melhores
práticas em relação à

BRA 54
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Preparar planos de trabalho
para sistematizar e disseminar
lições e práticas positivas.
Realizar encontros das redes
pelo menos uma vez ao ano.

em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

internacional
prevenção

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.
3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.
3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.
3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção
Saúde cooperação
internacional
prevenção

Saúde cooperação
internacional
prevenção

Saúde cooperação
internacional
prevenção

implementação de
alternativas
economicamente viáveis e
sustentadas aos produtores
de tabaco

que foi apresentado durante a
COP7(2016). O vídeo pode ser
solicitado a SE- CONICQ / INCA
Na COP8 (2018) o Brasil logrou
a aprovação da sua proposta de
decisão para reforçar a
implementação dos artigos 17
e 18 da Convenção,
relacionando com o alcance das
metas da agenda 2030 para
desenvolvimento sustentável e
com a implementação do
Artigo 5.3 da CQCT.
Capacitação de recursos
humanos para pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e
inovação.

Colaborar com a
capacitação de profissionais
para a pesquisa,
desenvolvimento
tecnológico e para a
aplicação do conhecimento
e tecnologias na melhoria
dos programas de vigilância
e controle da Leptospirose
Humana e Animal
Participação em workshops
promovidos por diversas
instituições sobre cobertura
e desigualdade de
intervenções em saúde
materno infantil.

BRA 65

Apoio ao estudo de caso do
Haiti sobre evolução da
saúde materno infantil

BRA 84

Apoiar o compartilhamento
de conhecimento para o
reforço dos sistemas de
saúde tanto entre países
latino-americanos quanto
os de língua portuguesa em
África, por meio de redes
Apoiar ao programa
ePORTUGUESe

BRA 76

BRA 76

Revitalizar o ePORTUGUESe e a
BVS

FIOCRUZ fará uma rede
com outros centros
colaboradores da OMS em
saúde ambiental nas
Américas para produzir o
conhecimento necessário
sobre o desenvolvimento
da saúde ambiental no
Brasil e nas Américas, que
facilitará os países a
entender o papel dos riscos
à saúde ambiental para

BRA 62

Workshops e outras iniciativas
de reunião sobre saúde e
sustentabilidade incluindo
moradias saudáveis cidades
levando em consideração as
redes estruturantes regionais
como parte da discussão sobre
o relacionamento da área com
a Agenda 2030. Adaptação ao
contexto da AL do livro já
publicado em português
"Território Pulsa" relacionado à
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BRA 84

Formação de recursos humanos
em países de renda baixa e
média, com capacidade de
analisar e interpretar dados
relacionados a desigualdade na
cobertura de intervenções em
saúde.
Assessoria em análise de dados
para países específicos.

Preparar planos de trabalho
para sistematizar e disseminar
lições e práticas positivas.
Realizar encontros das redes
pelo menos uma vez ao ano.

melhorar. saúde pública;
Colaborará para o
desenvolvimento de
capacidade nos países de
países da América Latina e
Português em ações
relacionados a tecnologias
sociais, saneamento
ecológico e agroecologia;
defesa dos direitos dos
povos e comunidades
tradicionais na América
Latina.

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

Estabelecer pesquisas para
revisar os efeitos da
poluição do ar em crianças
e adolescentes, incluindo o
impacto da exposição das
crianças à poluição do ar

BRA 62

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

Desenvolvimento de estudo
e pesquisa sobre poluentes
orgânicos persistentes no
leite humano e em
alimentos de origem animal
no contexto do Plano
Global de Monitoramento
da Convenção de
Estocolmo

BRA 62

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

A Fiocruz oferecerá vagas
no curso de Análise Espacial
e Geoprocessamento em
Saúde para profissionais da
América Latina e dos países
de língua portuguesa

BRA 62

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta
precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

Saúde cooperação
internacional
prevenção

BRA 62

3.d reforçar a capacidade de todos
os países, particularmente os países
em desenvolvimento, para o alerta

Saúde cooperação

Suporte técnico aos países
de língua latino-americana
e portuguesa em Clima e
Saúde no desenvolvimento
de metodologias para
análise da situação
climática e de saúde para
tomadas de decisões
globais, nacionais,
subnacionais e locais
Produção dos livros "Saúde
como dignidade:
contribuições da ecologia
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BRA 62

abordagem de território
sustentável e saudável entre
populações tradicionais locais.
Treinamento com OMS e
Vigilância Sanitária Ambiental
sobre os impactos da poluição
do ar na saúde das crianças língua portuguesa. Curso sobre
o impacto da poluição do ar na
saúde das crianças - língua
portuguesa. Estudo e pesquisa
de poluentes orgânicos
persistentes no leite humano e
alimentos de origem animal no
contexto do Plano Global de
Monitoramento da Convenção
de Estocolmo em andamento.
Realização de pesquisa
contendo a revisão dos efeitos
da poluição do ar na saúde
infantil em crianças e
adolescentes; Desenvolvimento
de projetos sobre o impacto da
exposição das crianças à
poluição do ar
Apoiar a OMS em questões de
poluentes orgânicos
persistentes na América Latina,
no Caribe e nos países de língua
portuguesa quando
demandada - Disponibilidade
de informações sobre clima e
saúde no site
www.climasaude.icict.fiocruz.b
r
O curso de Análise Espacial e
Geoprocessamento em Saúde
foi realizado em agosto/2019 e
contou com a participação de
estudantes de Cuba e Peru,
designados ou assistidos pela
OPAS. Disponibilidade de vagas
para países latino americanos e
de língua portuguesa no curso
de Educação e Território
realizado Observatório
Territórios Sustentáveis e
Saudáveis da Bocaina;

Produção dos livros "Saúde
como dignidade: contribuições
da ecologia política e

precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais à saúde.

internacional
prevenção

política e movimentos pela
justiça ambiental
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movimentos pela justiça
ambiental disponível em
http://neepes.ensp.fiocruz.br/s
ites/default/files/livro_saude_c
omo_dignidade_0.pdf

OUTROS ODS

ODS

ODS 1 - Acabar com a
pobreza em todas as
suas formas, em todos
os lugares

ODS 2 - Acabar com a
fome, alcançar a
segurança alimentar e
melhoria da nutrição e
promover a agricultura
sustentável.

ODS 2 - Acabar com a
fome, alcançar a
segurança alimentar e
melhoria da nutrição e
promover a agricultura
sustentável

ODS 2 - Acabar com a
fome, alcançar a
segurança alimentar e
melhoria da nutrição e
promover a agricultura
sustentável.

META
1.5 até 2030, construir a
resiliência dos pobres e
daqueles em situação de
vulnerabilidade, e reduzir a
exposição e vulnerabilidade
destes a eventos extremos
relacionados com o clima e
outros choques e desastres
econômicos, sociais e
ambientais.
2.1 até 2030, acabar com a
fome e garantir o acesso de
todas as pessoas, em particular
os pobres e pessoas em
situações vulneráveis, incluindo
crianças, a alimentos seguros,
nutritivos e suficientes durante
todo o ano.
2.2 até 2030, acabar com todas
as formas de desnutrição,
inclusive pelo alcance até 2025
das metas acordadas
internacionalmente sobre
desnutrição crônica e
desnutrição em crianças
menores de cinco anos de
idade, e atender às
necessidades nutricionais de
meninas adolescentes,
mulheres grávidas e lactantes e
pessoas idosas.
2.3 até 2030, dobrar a
produtividade agrícola e a
renda dos pequenos
produtores de alimentos,
particularmente das mulheres,
povos indígenas, agricultores
familiares, pastores e
pescadores, inclusive por meio
de acesso seguro e igual à
terra, outros recursos
produtivos e insumos,
conhecimento, serviços
financeiros, mercados e
oportunidades de agregação de
valor e de emprego nãoagrícola.

TEMA

Pobreza resiliência
clima

ATIVIDADE
REALIZADA

CC

PRODUTOS

BRA 68
Curso de Difusão
sobre Saúde
Planetária

BRA 68
Fome alimentos
seguros

saúde e
alimentos; mapas
corporais com
produtores

BRA 84
Fome desnutrição

Monitoramento
de indicadores de
baixo peso para
idade e baixo IMC
para idade em
países de baixa e
média renda

BRA 68

Fome produtivida
de agrícola
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Estudo em
Comunidade
Agroecológica
Urbana

Alimentação dos dados
na ferramenta Health
Equity assessment tool
(HEAT) & no Global
Health Observatory.
Produtos científicos
publicados em
periódicos diversos.
Exemplos de artigos,
pelo DOI:
10.1093/jn/nxx050 e
10.1017/S13689800140
02924

ODS 2 - Acabar com a
fome, alcançar a
segurança alimentar e
melhoria da nutrição e
promover a agricultura
sustentável.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

2.a aumentar o investimento,
inclusive por meio do reforço
da cooperação internacional,
em infraestrutura rural,
pesquisa e extensão de serviços
agrícolas, desenvolvimento de
tecnologia, e os bancos de
genes de plantas e animais, de
maneira a aumentar a
capacidade de produção
agrícola nos países em
desenvolvimento, em particular
nos países de menor
desenvolvimento relativo.

4.1 até 2030, garantir que
todas as meninas e meninos
completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e
de qualidade, que conduza a
resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.
ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.1 até 2030, garantir que
todas as meninas e meninos
completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e
de qualidade, que conduza a
resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.
ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.1 até 2030, garantir que
todas as meninas e meninos
completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e
de qualidade, que conduza a
resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.

4.1 até 2030, garantir que
todas as meninas e meninos
completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e
de qualidade, que conduza a
resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.

4.2 até 2030, garantir que
todos os meninos e meninas
tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade
na primeira infância, cuidados e
educação pré-escolar, de modo

Fome cooperação
internacion
al

Educação básica e
secundária

Criação de uma
rede para lidar
com problemas
relacionados à
vulnerabilidade
socioambiental
do bioma
Pantanal e
arredores, tais
como: impacto na
saúde relacionado
a riscos
ambientais,
agroquímicos e
segurança de
alimentos na
região, saúde dos
povos indígenas e
comunidades
tradicionais
Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio
sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde

Educação básica e
secundária

Apoiar ao
programa
ePORTUGUESe

Educação básica e
secundária

Curso do ensino
secundário
público e gratuito,
com formação
técnica em saúde
concomitante.

BRA 62

BRA 76

Adaptação ao contexto
da AL do livro já
publicado em
português "Território
Pulsa" relacionado à
abordagem de
território sustentável e
saudável entre
populações tradicionais
locais;
Disponibilidade de
vagas para países latino
americanos e de língua
portuguesa no curso de
Educação e Território
realizado Observatório
Territórios Sustentáveis
e Saudáveis da Bocaina.

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

BRA 76

Revitalizar o
ePORTUGUESe e a BVS

BRA 59

Cerca de 100
egressos/ano.

BRA 68
Educação básica e
secundária

Projetos de
Intervenção no
bullying

Educação pré-escolar

Monitoramento
de indicadores de
desenvolvimento
infantil em
aspectos de
leitura,
identificação de
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BRA
84

Alimentação dos dados
na ferramenta Health
Equity assessment tool
(HEAT) & no Global
Health Observatory.
Produtos científicos
publicados em

que estejam prontos para o
ensino primário.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.2 até 2030, garantir que
todos os meninos e meninas
tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade
na primeira infância, cuidados e
educação pré-escolar, de modo
que estejam prontos para o
ensino primário.

números,
comportamento
social e indicador
de
desenvolvimento
infantil geral
BRA 68

Educação pré-escolar

Saúde na Escola

Educação técnica e
superior

Formações/cursos
iniciais e/ou de
atualização/desen
volvimento/espec
ialização para
trabalhadores
técnicos dos
serviços de saúde
nas áreas de:
Análises Clínicas;
Biotecnologia;
Gerência em
Saúde; GESTÃO
HOSPITALAR,
GESTÃO DE
SISTEMAS E
SERVIÇOS DE
SAÚDE, COM
ÊNFASE NA APS,
Saúde
Comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde),
Citopatologia;
Meio Ambiente;
Radiologia; Saúde
Mental; Saúde do
Idoso; Educação
Popular em
Saúde; Gestão de
Laboratórios
(biosegurança,
manutenção etc.);
Gestão
Participativa em
Saúde; e
Vigilância em
Saúde.
Formação em
nível de pósgraduação/Mestr
ado Profissional
em Educação
Profissional em
Saúde.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.3 até 2030, assegurar a
igualdade de acesso para todos
os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e
superior de qualidade, a preços
acessíveis, incluindo
universidade.

periódicos diversos.
Exemplo de artigo:
10.7189/jogh.09.01040
3
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BRA 59

Egressos nas áreas de:
Análises Clínicas;
Biotecnologia; Gerência
em Saúde; GESTÃO
HOSPITALAR, GESTÃO
DE SISTEMAS E
SERVIÇOS DE SAÚDE,
COM ÊNFASE NA APS ,
Saúde Comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde),
Citopatologia; Meio
Ambiente; Radiologia;
Saúde Mental; Saúde
do Idoso; Educação
Popular em Saúde;
Gestão de Laboratórios
(biosegurança,
manutenção etc.);
Gestão Participativa em
Saúde; e Vigilância em
Saúde.
Egresssos do curso de
Mestrado Profissional
em Educação
Profissional em Saúde

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.3 até 2030, assegurar a
igualdade de acesso para todos
os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e
superior de qualidade, a preços
acessíveis, incluindo
universidade.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.
ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.3 até 2030, assegurar a
igualdade de acesso para todos
os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e
superior de qualidade, a preços
acessíveis, incluindo
universidade.

Educação técnica e
superior

Educação de
Jovens e Adultos
é um curso
desenvolvido sob
orientação,
certificação e
gestão financeira
da EPSJV, com
apoio da Rede
CCAP, uma
Organização da
Sociedade Civil de
Interesse Público
(Oscip). O
trabalho é
desenvolvido com
turmas de Ensino
Fundamental e
Ensino Médio, em
dois espaços de
atuação: três
turmas estão
instaladas no
espaço físico da
Rede CCAP e
quatro turmas
funcionam na
sede da EPSJV.

Educação técnica e
superior

Intervenção no
trote universitário
que é machista,
homofóbico e
racista

BRA 59

Jovens e Adultos
formados no Ensino
Fundamental e no
Ensino Médio.

BRA 68

4.4 até 2030, aumentar
substancialmente o número de
jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes,
inclusive competências técnicas
e profissionais, para emprego,
trabalho decente e
empreendedorismo.

Educação empreende
dorismo

4.4 até 2030, aumentar
substancialmente o número de
jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes,
inclusive competências técnicas
e profissionais, para emprego,
trabalho decente e
empreendedorismo.

Educação empreende
dorismo
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Identificar, em
conjunto com a
OPAS/OMS,
experiências de
Educação
Interprofissional
nos cursos de
graduação em
enfermagem
Desenvolvimento
do Programa
Nacional de
Integração da
Educação Básica
na Modalidade de
Jovens e Adultos
(Proeja) na
habilitação de
Técnico em
Radiologia. A
informação
integra a
educação
profissional com a
educação básica.

BRA 32

BRA 59

Identificar, em conjunto
com a OPAS/OMS,
experiências de
Educação
Interprofissional nos
cursos de graduação
em enfermagem.

Jovens e Adultos
habilitados como
Técnicos em Radiologia.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa
e
de
qualidade, e promover
oportunidades
de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.4 até 2030, aumentar
substancialmente o número de
jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes,
inclusive competências técnicas
e profissionais, para emprego,
trabalho decente e
empreendedorismo.

Educação empreende
dorismo

Capacitação em
diagnóstico da
raiva e profilaxia
de raiva humana.

BRA 75

Treinamentos
completos nas técnicas
de diagnóstico da raiva
e profilaxia humana
com pré e pósexposição, a países da
América Latina e Caribe.
Realização de eventos
técnico-científicos, tais
como Seminários de
Vigilância e Controle da
Raiva
e
Oficinas
Regionais.
Evento comemorativo
ao “Dia Mundial Contra
a Raiva” com o objetivo
de disseminação de
conhecimento sobre a
doença e o trabalho de
vigilância à população.
Curso de especialização
em nível de pósgraduação latu sensu
em “Vigilância
Laboratorial da Raiva”.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.5 até 2030, eliminar as
disparidades de gênero na
educação e garantir a igualdade
de acesso a todos os níveis de
educação e formação
profissional para os mais
vulneráveis, incluindo as
pessoas com deficiência, povos
indígenas e as crianças em
situação de vulnerabilidade.

4.5 até 2030, eliminar as
disparidades de gênero na
educação e garantir a igualdade
de acesso a todos os níveis de
educação e formação
profissional para os mais
vulneráveis, incluindo as
pessoas com deficiência, povos
indígenas e as crianças em
situação de vulnerabilidade.

Educação gênero e
vulneráveis

Educação gênero e
vulneráveis
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Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde).

treinamento para
profissionais e
multiplicadores
de saúde e meio
ambiente para
ações no
desenvolvimento
de boas práticas
em conservação
da saúde e da
biodiversidade,
especialmente em
comunidades
tradicionais e
indígenas;
epistemologias do
Sul.

BRA 59

Egressos nas áreas de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde) e de saúde
mental.

BRA 62

Capacitação de
profissionais e
multiplicadores de
saúde e meio ambiente
para atuação no
desenvolvimento de
boas práticas em
conservação da saúde e
da biodiversidade,
principalmente em
comunidades
tradicionais e indígenas;
Disponibilidade de
vagas para países latino
americanos e de língua
portuguesa no curso de
Educação e Território
realizado Observatório
Territórios Sustentáveis
e Saudáveis da Bocaina;
Curso de Saúde Coletiva
em diálogo com as
epistemologias do Sul

realizado em janeiro de
2018
ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.6 até 2030, garantir que
todos os jovens e uma
substancial proporção dos
adultos, homens e mulheres,
estejam alfabetizados e tenham
adquirido o conhecimento
básico de matemática.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.7 até 2030, garantir que
todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por
meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma
cultura de paz e não-violência,
cidadania global, e valorização
da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.
4.7 até 2030, garantir que
todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por
meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma
cultura de paz e não-violência,
cidadania global, e valorização
da diversidade cultural e da

Educação alfabetizaçã
omatemática

Educação de
Jovens e Adultos
é um curso
desenvolvido sob
orientação,
certificação e
gestão financeira
da EPSJV, com
apoio da Rede
CCAP, uma
Organização da
Sociedade Civil de
Interesse Público
(Oscip). O
trabalho é
desenvolvido com
turmas de Ensino
Fundamental e
Ensino Médio, em
dois espaços de
atuação: três
turmas estão
instaladas no
espaço físico da
Rede CCAP e
quatro turmas
funcionam na
sede da EPSJV.

Educação direitos
humanos

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento da
pesquisa em
enfermagem para
o
desenvolvimento
de recursos
humanos e da
prática em
enfermagem nas
áreas prioritárias

Educação direitos
humanos

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e
expansão da
divulgação de
informações e
conhecimento
com ênfase em
enfermagem e
saúde
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BRA 59

Jovens e Adultos
formados no Ensino
Fundamental e no
Ensino Médio.

BRA 32
Identificar, em conjunto
com a OPAS/OMS,
experiências de
Educação
Interprofissional nos
cursos de graduação
em enfermagem.

BRA
32

Aumentar a capacitação
em pesquisa por meio
do desenvolvimento de
recursos humanos e
educação para
profissionais de saúde
na Guiana.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.
4.7 até 2030, garantir que
todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por
meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma
cultura de paz e não-violência,
cidadania global, e valorização
da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.
4.7 até 2030, garantir que
todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por
meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma
cultura de paz e não-violência,
cidadania global, e valorização
da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.
4.7 até 2030, garantir que
todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por
meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma
cultura de paz e não-violência,
cidadania global, e valorização
da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.
4.c até 2030, substancialmente
aumentar o contingente de
professores qualificados,
inclusive por meio da
cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países de
menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Educação direitos
humanos

Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento e
expansão da
divulgação de
informações e
conhecimento
com ênfase em
enfermagem e
saúde

Educação direitos
humanos

Contribuir com a
OMS/OPAS para
fortalecer o
desenvolvimento
de docentes em
enfermagem
através da
formação e
atualização em
pesquisa para
melhorar a
qualidade
científica e o
currículo de
enfermagem

Educação direitos
humanos

Educação direitos
humanos
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Elaboração de um
documento
regional para a
implementação
da estratégia
Escolas
Promotoras da
Saúde

Contribuir com a
OMS/OPAS para
fortalecer o
desenvolvimento
de docentes em
enfermagem
através da
formação e
atualização em
pesquisa para
melhorar a

BRA
32

Organizar duas edições
temáticas, uma da
Revista LatinoAmericana de
Enfermagem sobre
“Recursos Humanos em
Enfermagem e Saúde”,
e outra da Revista
Eletrônica Saúde
Mental Álcool e Drogas
sobre “Recursos
Humanos em Saúde
Mental”

BRA
32

Aumentar a capacitação
em pesquisa por meio
do desenvolvimento de
recursos humanos e
educação para
profissionais de saúde
na Guiana.

BRA 68

BRA
32

Guia de orientações
para a implementação
da estratégia de Escolas
Promotoras da Saúde
considerando as
recomendações da
iniciativa global da
OMS/OMS “Todas as
escolas devem ser
Escolas Promotoras da
Saúde”

Aumentar a capacitação
em pesquisa por meio
do desenvolvimento de
recursos humanos e
educação para
profissionais de saúde
na Guiana.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

4.c até 2030, substancialmente
aumentar o contingente de
professores qualificados,
inclusive por meio da
cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países de
menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Educação cooperação
internacion
al

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.
4.c até 2030, substancialmente
aumentar o contingente de
professores qualificados,
inclusive por meio da
cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países de
menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover

Educação cooperação
internacion
al

4.c até 2030, substancialmente
aumentar o contingente de
professores qualificados,
inclusive por meio da
cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países de
menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Educação cooperação
internacion
al

4.c até 2030, substancialmente
aumentar o contingente de
professores qualificados,
inclusive por meio da

Educação cooperação
internacion
al

31

qualidade
científica e o
currículo de
enfermagem.
Colaborar com a
OMS/OPAS no
fortalecimento da
pesquisa em
enfermagem para
o
desenvolvimento
de recursos
humanos e da
prática em
enfermagem nas
áreas prioritárias.
Desenvolvimento
de capacidade
nos países da
América Latina e
português em
ações
relacionados a
tecnologias
sociais,
saneamento
ecológico e
agroecologia;
defesa dos
direitos dos povos
e comunidades
tradicionais na
América Latina;
impacto na saúde
de projetos e
programas de
desenvolvimento
na saúde
ambiental da
criança: efeitos da
poluição do ar na
saúde da criança.
Contribuir com a
OMS/OPAS para
fortalecer o
desenvolvimento
de docentes em
enfermagem
através da
formação e
atualização em
pesquisa para
melhorar a
qualidade
científica e o
currículo de
enfermagem
Contribuir com a
OMS/OPAS para
fortalecer o
desenvolvimento

BRA 32
Oferecer um Curso
Virtual em Metodologia
de Pesquisa.

BRA 62

BRA
32

BRA
32

Adaptação para
contexto da AL do livro
já publicado em
português "Território
Pulsa";
Vagas para os países de
língua latino-americana
e de língua portuguesa
no Curso de Território e
Educação; Treinamento
com OMS e Vigilância
Sanitária Ambiental
sobre os impactos da
poluição do ar na saúde
das crianças - língua
portuguesa ;
Curso sobre o impacto
da poluição do ar na
saúde das crianças língua portuguesa ;

Organizar e atualizar o
Diretório PanAmericano de Escolas
de Enfermagem.

Aumentar a capacitação
em pesquisa por meio
do desenvolvimento de
recursos humanos e

oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 4 - Assegurar a
educação inclusiva e
equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países de
menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

Educação cooperação
internacion
al
4.c até 2030, substancialmente
aumentar o contingente de
professores qualificados,
inclusive por meio da
cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países de
menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.

5.1 acabar com todas as
formas de discriminação contra
todas as mulheres e meninas
em toda parte.

Gênero discriminaçã
o

5.1 acabar com todas as
formas de discriminação contra
todas as mulheres e meninas
em toda parte.

Gênero discriminaçã
o

5.1 acabar com todas as
formas de discriminação contra
todas as mulheres e meninas
em toda parte.

Gênero discriminaçã
o
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de docentes em
enfermagem
através da
formação e
atualização em
pesquisa para
melhorar a
qualidade
científica e o
currículo de
enfermagem.
Oficinas
realizadas e
relatório de
avaliação
publicado
("Avaliação de
Processo de
Cooperação
Técnica
Internacional
entre Brasil e
Argentina na
Formação de
Trabalhadores
Técnicos em
Saúde" - Série
Boas Práticas da
gestão dos
Termos de
Cooperação no
contexto da
Cooperação
Técnica da
OPAS/OMS).
Atividades de
educação em
direitos humanos
com enfoque em
igualdade de
gênero em
escolas públicas
do município de
São Paulo
Cursos nas áreas
de educação
popular em saúde
e saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)
Avaliação de
discriminação
relacionada a
gênero em
indicadores de
cobertura e
mortalidade
infantil

educação para
profissionais de saúde
na Guiana.

BRA 59

BRA 61

BRA 59

BRA 84

Proporcionar a reflexão
dos educandos sobre
concepções de gênero,
desigualdade e
violência de gênero e
promover relações
pautadas na igualdade
de gênero.

Egressos na área de
educação popular em
saúde e saúde
comunitária

Identificação de
padrões de
desigualdades de
gênero. Exemplos de
artigos: 10.1136/bmjgh2017-000350 e
10.7189/jogh.07.01041
8

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

5.2 eliminar todas as formas de
violência contra todas as
mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o
tráfico e exploração sexual e de
outros tipos.

Gênero violência

5.2 eliminar todas as formas de
violência contra todas as
mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o
tráfico e exploração sexual e de
outros tipos.

Gênero violência

5.2 eliminar todas as formas de
violência contra todas as
mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o
tráfico e exploração sexual e de
outros tipos.

Gênero violência

5.4 reconhecer e valorizar o
trabalho de assistência e
doméstico não remunerado,
por meio da disponibilização de
serviços públicos,
infraestrutura e políticas de
proteção social, bem como a
promoção da responsabilidade
compartilhada dentro do lar e
da família, conforme os
contextos nacionais.
5.4 reconhecer e valorizar o
trabalho de assistência e
doméstico não remunerado,
por meio da disponibilização de
serviços públicos,
infraestrutura e políticas de
proteção social, bem como a
promoção da responsabilidade
compartilhada dentro do lar e
da família, conforme os
contextos nacionais.
5.5 garantir a participação
plena e efetiva das mulheres e
a igualdade de oportunidades
para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na
vida política, econômica e
pública.
5.5 garantir a participação
plena e efetiva das mulheres e
a igualdade de oportunidades
para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na
vida política, econômica e
pública.

Gênero políticas de
valorização
e proteção
social

Gênero políticas de
valorização
e proteção
social

Gênero igualdade
de
oportunidad
es

Gênero igualdade
de
oportunidad
es
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Estudos sobre
ACS e violência
doméstica;
propostas de
capacitação
Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde).
Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio
sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde

Curso de
Qualificação
Profissional no
Cuidado à Pessoa
Idosa

Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio
sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde
Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde).
Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio

BRA 68

BRA 59

BRA 76

BRA 59

BRA 76

BRA 59

BRA 76

Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde)

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

Egressos na área de
Cuidado à Pessoa Idosa

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde).

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde
ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

5.6 assegurar o acesso
universal à saúde sexual e
reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado
em conformidade com o
Programa de Ação da
Conferência Internacional
sobre População e
Desenvolvimento e com a
Plataforma de Ação de Pequim
e os documentos resultantes de
suas conferências de revisão.
5.6 assegurar o acesso
universal à saúde sexual e
reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado
em conformidade com o
Programa de Ação da
Conferência Internacional
sobre População e
Desenvolvimento e com a
Plataforma de Ação de Pequim
e os documentos resultantes de
suas conferências de revisão.
5.6 assegurar o acesso
universal à saúde sexual e
reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado
em conformidade com o
Programa de Ação da
Conferência Internacional
sobre População e
Desenvolvimento e com a
Plataforma de Ação de Pequim
e os documentos resultantes de
suas conferências de revisão.
5.a empreender reformas para
dar às mulheres direitos iguais
aos recursos econômicos, bem
como o acesso a propriedade e
controle sobre a terra e outras
formas de propriedade,
serviços financeiros, herança e
os recursos naturais, de acordo
com as leis nacionais.

Gênero saúde
sexual e
reprodutiva

Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)

Gênero saúde
sexual e
reprodutiva

Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
língua portuguesa
em África

Gênero saúde
sexual e
reprodutiva

Monitoramento
de indicadores de
contracepção e
necessidades
satisfeitas de
contracepção
com foco em
desigualdades.
Produção de
artigo científico
em parceria com
o CLAP/PAHO

Gênero igualdade
de direitos

Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)

5.b aumentar o uso de
tecnologias de base, em
particular as tecnologias de
informação e comunicação,
para promover o
empoderamento das mulheres.

Gênero empoderam
ento
mulheres

5.b aumentar o uso de
tecnologias de base, em
particular as tecnologias de
informação e comunicação,

Gênero empoderam
ento
mulheres
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Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)
Criação do SWPER
(indicador de
empoderamento
feminino). Oficina
para discussão

BRA 59

BRA 76

BRA 84

BRA 59

BRA 59

BRA 84

Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde)

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano

Alimentação dos dados
na ferramenta Health
Equity assessment tool
(HEAT) & no Global
Health Observatory.
Produtos científicos
publicados em
periódicos diversos.
Exemplo de artigo,
online first:
https://papers.ssrn.co
m/sol3/papers.cfm?abs
tract_id=3207902

Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde)

Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde)

Oficina para discussão
do SWPER, com experts
de diversas instituições

para promover o
empoderamento das mulheres.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

ODS 5 - Alcançar a
igualdade de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas.

5.c adotar e fortalecer políticas
sólidas e legislação aplicável
para a promoção da igualdade
de gênero e o empoderamento
de todas as mulheres e
meninas, em todos os níveis.

Gênero direitos e
oportunidad
es

5.c adotar e fortalecer políticas
sólidas e legislação aplicável
para a promoção da igualdade
de gênero e o empoderamento
de todas as mulheres e
meninas, em todos os níveis.

Gênero direitos e
oportunidad
es

ODS 6 - Assegurar a
disponibilidade e
gestão sustentável da
água e saneamento
para todos.

6.2 até 2030, alcançar o acesso
a saneamento e higiene
adequados e equitativos para
todos, e acabar com a
defecação a céu aberto, com
especial atenção para as
necessidades das mulheres e
meninas e daqueles em
situação de vulnerabilidade.

ODS 6 - Assegurar a
disponibilidade e
gestão sustentável da
água e saneamento
para todos.

6.2 até 2030, alcançar o acesso
a saneamento e higiene
adequados e equitativos para
todos, e acabar com a
defecação a céu aberto, com
especial atenção para as
necessidades das mulheres e
meninas e daqueles em
situação de vulnerabilidade.

ODS 6 - Assegurar a
disponibilidade e
gestão sustentável da
água e saneamento
para todos.

ODS 6 - Assegurar a
disponibilidade e
gestão sustentável da
água e saneamento
para todos.

6.3 até 2030, melhorar a
qualidade da água, reduzindo
a poluição, eliminando
despejo e minimizando a
liberação de produtos químicos
e materiais perigosos,
reduzindo à metade a
proporção de águas residuais
não tratadas, e aumentando
substancialmente a reciclagem
e reutilização segura
globalmente.
6.4 até 2030, aumentar
substancialmente a eficiência
do uso da água em todos os
setores e assegurar retiradas
sustentáveis e o abastecimento

Saneament
o – acesso

Saneament
o - acesso

Água qualidade

Água - uso
eficiente
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dos conceitos do
indicador em
parceria com
CLAP/PAHO
Cursos nas áreas
de educação
popular em saúde
e saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)
Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio
sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde

Monitoramento
de indicadores de
saneamento com
foco em
desigualdades

Relatório Regional
sobre Análise,
Avaliação e
Monitoramento
de Serviços de
Água Potável,
Saneamento e
Higiene na Região
da América Latina
e Caribe
Relatório Regional
sobre Análise,
Avaliação e
Monitoramento
de Serviços de
Água Potável,
Saneamento e
Higiene na Região
da América Latina
e Caribe

Relatório Regional
sobre Análise,
Avaliação e
Monitoramento
de Serviços de

BRA 59

BRA 76

BRA 84

BRA 62

BRA 62

BRA 62

Egressos nas áreas de
educação popular em
saúde e saúde
comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde)

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

Alimentação dos dados
na ferramenta Health
Equity assessment tool
(HEAT) & no Global
Health Observatory.
Produtos científicos
publicados em
periódicos diversos.
Exemplo de artigo:
10.1371/journal.pone.0
160572
Relatório Regional
sobre Análise, Avaliação
e Monitoramento de
Serviços de Água
Potável, Saneamento e
Higiene na Região da
América Latina e Caribe
elaborado pela Fiocruz
em parceria com
OPAS/OMS
Relatório Regional
sobre Análise, Avaliação
e Monitoramento de
Serviços de Água
Potável, Saneamento e
Higiene na Região da
América Latina e Caribe
elaborado pela Fiocruz
em parceria com
OPAS/OMS

Relatório Regional
sobre Análise, Avaliação
e Monitoramento de
Serviços de Água
Potável, Saneamento e

de água doce para enfrentar a
escassez de água, e reduzir
substancialmente o número de
pessoas que sofrem com a
escassez de água.

ODS 6 - Assegurar a
disponibilidade e
gestão sustentável da
água e saneamento
para todos.

ODS 7 – Energia
acessível e limpa
ODS 8 - Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego
pleno e produtivo e
trabalho decente para
todos.

ODS 8 - Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego
pleno e produtivo e
trabalho decente para
todos.

6.a até 2030, ampliar a
cooperação internacional e o
apoio ao desenvolvimento de
capacidades para os países em
desenvolvimento em atividades
e programas relacionados a
água e ao saneamento,
incluindo a coleta de água, a
dessalinização, a eficiência no
uso da água, o tratamento de
efluentes, a reciclagem e as
tecnologias de reuso.

Água/
Saneament
ocooperação

Água Potável,
Saneamento e
Higiene na Região
da América Latina
e Caribe
Colaborar para o
desenvolvimento
de capacidade
nos países de
países da América
Latina e
Português em
ações
relacionados a
tecnologias
sociais,
saneamento
ecológico e
agroecologia;
defesa dos
direitos dos povos
e comunidades
tradicionais na
América Latina;
Relatório Regional
sobre Análise,
Avaliação e
Monitoramento
de Serviços de
Água Potável,
Saneamento e
Higiene na Região
da América Latina
e Caribe

BRA 62

Higiene na Região da
América Latina e Caribe
elaborado pela Fiocruz
em parceria com
OPAS/OMS
Adaptação para
contexto da AL do livro
já publicado em
português "Território
Pulsa";
Vagas para
os países de língua
latino-americana e de
língua portuguesa no
Curso de Território e
Educação; Relatório
Regional sobre Análise,
Avaliação e
Monitoramento de
Serviços de Água
Potável, Saneamento e
Higiene na Região da
América Latina e Caribe
elaborado pela Fiocruz
em parceria com
OPAS/OMS

Sem atividades apresentadas
8.3 promover políticas
orientadas para o
desenvolvimento, que apoiem
as atividades produtivas,
geração de emprego
decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e
incentivar a formalização e o
crescimento das micro,
pequenas e médias empresas,
inclusive por meio do acesso a
serviços financeiros
8.3 promover políticas
orientadas para o
desenvolvimento, que apoiem
as atividades produtivas,
geração de emprego
decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e
incentivar a formalização e o
crescimento das micro,
pequenas e médias empresas,
inclusive por meio do acesso a
serviços financeiros

Trabalho e
economia políticas
desenvolvi
mento

Trabalho e
economia políticas
desenvolvi
mento

36

Desenvolver um
Protocolo
Abrangente de
Saúde destinado a
orientar ações de
saúde para os
fumicultores

Divulgar as
melhores práticas
em relação à
implementação
de alternativas
economicamente
viáveis e
sustentadas aos
produtores de
tabaco

BRA 54

BRA 54

Durante 2017/2018
iniciou-se, em três
cidades da Região Sul
do Brasil, o escopo do
protocolo sobre riscos à
saúde e ao meio
ambiente a partir do
processo de cultivo do
tabaco e como sua
vulnerabilidade social
em relação a essa
atividade econômica.
Produção de
audiovisual com
legendas em inglês e
espanhol, que foi
apresentado durante a
COP7(2016). O vídeo
pode ser solicitado a
SE- CONICQ / INCA
Na COP8 (2018) o Brasil
logrou a aprovação da
sua proposta de
decisão para reforçar a
implementação dos

artigos 17 e 18 da
Convenção,
relacionando com o
alcance das metas da
agenda 2030 para
desenvolvimento
sustentável e com a
implementação do
Artigo 5.3 da CQCT
ODS 8 - Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego
pleno e produtivo e
trabalho decente para
todos

ODS 8 - Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego
pleno e produtivo e
trabalho decente para
todos

ODS 8 - Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego
pleno e produtivo e
trabalho decente para
todos

ODS 9 - Construir
infraestruturas
resilientes, promover a
industrialização
inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação.

ODS 10 - Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles.

8.3 promover políticas
orientadas para o
desenvolvimento, que apoiem
as atividades produtivas,
geração de emprego
decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e
incentivar a formalização e o
crescimento das micro,
pequenas e médias empresas,
inclusive por meio do acesso a
serviços financeiros.

8.6 até 2020, reduzir
substancialmente a proporção
de jovens sem emprego,
educação ou formação.

8.8 proteger os direitos
trabalhistas e promover
ambientes de trabalho seguros
e protegidos para todos os
trabalhadores, incluindo os
trabalhadores migrantes, em
particular as mulheres
migrantes, e pessoas com
emprego precário.

Trabalho e
economia políticas
desenvolvi
mento

Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio
sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde

Trabalho e
economia emprego jovens

Apoiar o reforço
das capacidades
para a
implementação
da Agenda 2030,
seguindo os
princípios da
Declaração do Rio
sobre os
Determinantes
Sociais da Saúde

Trabalho e
economia –
direitos

Curso de
formação técnica
na área de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)

9.b apoiar o desenvolvimento
tecnológico, a pesquisa e a
inovação nacionais nos países
em desenvolvimento, inclusive
garantindo um ambiente
político propício para, entre
outras coisas, diversificação
industrial e agregação de valor
às commodities.

Indústria pesquisa e
inovação

10.2 até 2030, empoderar e
promover a inclusão social,
econômica e política de todos,
independentemente da idade,
sexo, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição
econômica ou outra.

Desigualdad
es - inclusão
social
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Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
língua portuguesa
em África.
Cursos nas áreas
de saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde) e saúde
mental

BRA 76

BRA 76

BRA 59

BRA 76

BRA 59

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

Cursos presenciais e on
line, recomendações
técnicas em DSS e HIAP

Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde).

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano.

Egressos nas áreas de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde) e saúde
mental.

ODS 10 - Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles.

ODS 10 - Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles.

10.2 até 2030, empoderar e
promover a inclusão social,
econômica e política de todos,
independentemente da idade,
sexo, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição
econômica ou outra.

10.2 até 2030, empoderar e
promover a inclusão social,
econômica e política de todos,
independentemente da idade,
sexo, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição
econômica ou outra.

Desigualdad
es - inclusão
social

Pesquisa
participativa e
desigualdade
(com ONG)

BRA 68

entrevistas com líderes
de movimentos sociais
em comunidades
vulneráveis em 8
capitais brasileiras
sobre ações realizadas
para o enfrentamento
da pandemia.

Pesquisas
relacionadas ao
COVID-19
Desigualdad
es - inclusão
social

Ações durante a
pandemia de
COVID-19 para
proteger os mais
vulneráveis: qual
a potência em
meio do caos?

ODS 10 - Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles.

10.2 até 2030, empoderar e
promover a inclusão social,
econômica e política de todos,
independentemente da idade,
sexo, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição
econômica ou outra.

Desigualdad
es - inclusão
social

Monitorar
desigualdades em
vários aspectos
relacionados a
saúde materno
infantil e em
várias dimensões
de desigualdades.
Desenvolvimento
de técnicas de
análise de dados
em equidade.
Explorar
estratificadores
pouco utilizados,
como decis, renda
absoluta,
migração e etnia

ODS 10 - Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles.

10.3 garantir a igualdade de
oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultado,
inclusive por meio da
eliminação de leis, políticas e
práticas discriminatórias e
promover legislação, políticas e
ações adequadas a este
respeito.

Desigualdad
es oportunidad
es iguais

Curso de
Aperfeiçoamento
em Educação
Popular em Saúde

ODS 10 - Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles.

10.6 assegurar uma
representação e voz mais forte
dos países em desenvolvimento
em tomadas de decisão nas
instituições econômicas e
financeiras internacionais
globais, a fim de garantir
instituições mais eficazes,

Desigualdad
es representaç
ão
instituições
internacion
ais

Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
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BRA 68

BRA 84

BRA 59

BRA 76

Informação, controle e
promoção da saúde:
análise documental e
de narrativas da mídia
sobre estratégia para a
prevenção da COVID-19
considerando questões
de ética e
vulnerabilidade.

Alimentação dos dados
na ferramenta Health
Equity assessment tool
(HEAT) & no Global
Health Observatory.
Produtos científicos
publicados em
periódicos diversos.
Exemplo de artigo:
10.1016/S2214109X(18)30300-0

Egressos na área de
Educação Popular em
Saúde

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

críveis, responsáveis e
legítimas.
11.3 até 2030, aumentar a
urbanização inclusiva e
sustentável, e a capacidade
para o planejamento e a gestão
participativa, integrada e
sustentável dos assentamentos
humanos, em todos os países.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.4 fortalecer esforços para
proteger e salvaguardar o
patrimônio cultural e natural
do mundo.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.5 até 2030, reduzir
significativamente o número de
mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e
diminuir substancialmente as
perdas econômicas diretas
causadas por elas em relação
ao produto interno bruto
global, incluindo os desastres
relacionados à água, com o
foco em proteger os pobres e
as pessoas em situação de
vulnerabilidade.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.5 até 2030, reduzir
significativamente o número de
mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e
diminuir substancialmente as
perdas econômicas diretas
causadas por elas em relação
ao produto interno bruto
global, incluindo os desastres
relacionados à água, com o
foco em proteger os pobres e
as pessoas em situação de
vulnerabilidade.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.6 até 2030, reduzir o
impacto ambiental negativo
per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros.

língua portuguesa
em África.
Cidades gestão
urbana
inclusiva

Cidades Patrimônio
cultural

Cidades catástrofes desastres

Cidades catástrofes desastres

Cidades poluição ar
e resíduos
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Projetos de
gestão
intersetorial

Cursos nas áreas
de educação
popular em saúde
e saúde
comunitária
(Agentes
Comunitários de
Saúde)
Análise Espacial e
Geoprocessament
o em Saúde para
profissionais da
América Latina e
dos países de
língua portuguesa

Suporte técnico
aos países de
língua latinoamericana e
portuguesa em
Clima e Saúde no
desenvolvimento
de metodologias
para análise da
situação climática
e de saúde para
tomadas de
decisões globais,
nacionais,
subnacionais e
locais.
Pesquisas para
revisar os efeitos
da poluição do ar
em crianças e
adolescentes,
incluindo o
impacto da
exposição das
crianças à
poluição do ar

BRA 68

BRA 59

BRA 62

Egressos nas áreas de
educação popular em
saúde e saúde
comunitária (Agentes
Comunitários de Saúde)
O curso de Análise
Espacial e
Geoprocessamento em
Saúde foi realizado em
agosto/2019 e contou
com a participação de
estudantes de Cuba e
Peru, designados ou
assistidos pela OPAS.;
Disponibilidade de
informações sobre
clima e saúde no site
www.climasaude.icict.fi
ocruz.br

BRA 62

BRA 62

Produtos que devem
ter plano de trabalho
acordado conforme
demanda da OPAS e
disponibilidade da
Fiocruz e países
parceiros.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.6 até 2030, reduzir o
impacto ambiental negativo
per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros.

Cidades poluição ar
e resíduos

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.6 até 2030, reduzir o
impacto ambiental negativo
per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros.

Cidades poluição ar
e resíduos

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.6 até 2030, reduzir o
impacto ambiental negativo
per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros.

Cidades poluição ar
e resíduos

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.6 até 2030, reduzir o
impacto ambiental negativo
per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros.

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.6 até 2030, reduzir o
impacto ambiental negativo
per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros.

Cidades poluição ar
e resíduos

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis.

11.7 até 2030, proporcionar o
acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, em
particular para as mulheres e
crianças, pessoas idosas e
pessoas com deficiência.

Cidades espaços
públicos

Cidades poluição ar
e resíduos
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Desenvolver um
mapeamento de
instituições
internacionais
que possam
contribuir para
melhorar o
engajamento do
setor da saúde na
Abordagem
Estratégica da
Gestão
Internacional de
Produtos
Químicos em
direção à agenda
de 2030
Desenvolver um
treinamento em
Vigilância
Sanitária
Ambiental sobre
os impactos da
poluição do ar na
saúde das
crianças
Publicar um livro
sobre poluição do
ar e saúde infantil
no Brasil em
português
Desenvolver e
ministrar um
curso sobre o
impacto da
poluição do ar na
saúde das
crianças em
português;
Desenvolvimento
de pesquisa sobre
o emprego de
modelos de
regressão com
Uso no solo na
avaliação de
exposição à
poluição
atmosférica
Mapas corporais
sobre uso do
espaço público;
Uso da rua para
práticas corporais

BRA 62

BRA 62

BRA 62

BRA 62

BRA 59

BRA 68

Pesquisa sobre o
emprego de modelos
de regressão com Uso
no solo na avaliação de
exposição à poluição
atmosférica realizada.

12.2 até 2030, alcançar gestão
sustentável e uso eficiente dos
recursos naturais.

Produção e
consumo recursos
naturais

Divulgar as
melhores práticas
em relação à
implementação
de alternativas
economicamente
viáveis e
sustentadas aos
produtores de
tabaco.

13.1 reforçar a resiliência e a
capacidade de adaptação a
riscos relacionados ao clima e
às catástrofes naturais em
todos os países.
(Reconhecendo que a
Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do
Clima é o fórum internacional,
intergovernamental primário
para negociar a resposta global
à mudança do clima.)

Clima catástrofes resiliência

Curso de Difusão
sobre Saúde
Planetária no
Antropoceno

BRA 54

ODS 12 - Assegurar
padrões de produção e
de consumo
sustentáveis.

ODS 13 Ação contra
mudança global do
clima

Curso de Análise
Espacial e
Geoprocessament
o em Saúde para
profissionais da
América Latina e
dos países de
língua
portuguesa;

13.1 reforçar a resiliência e a
capacidade de adaptação a
riscos relacionados ao clima e
às catástrofes naturais em
todos os países.
(Reconhecendo que a
Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do
Clima é o fórum internacional,
intergovernamental primário
para negociar a resposta global
à mudança do clima.)

Clima catástrofes resiliência

13.1 reforçar a resiliência e a
capacidade de adaptação a
riscos relacionados ao clima e
às catástrofes naturais em
todos os países.

Clima catástrofes resiliência

BRA 68

BRA 62

ODS 13 Ação contra
mudança global do
clima

ODS 13 Ação contra
mudança global do
clima

41

Suporte técnico
aos países de
língua latinoamericana e
portuguesa em

Produção de áudiovisual com legendas em
inglês e espanhol, que
foi apresentado
durante a COP7(2016).
O vídeo pode ser
solicitado a SE- CONICQ
/ INCA
Na COP8 (2018) o Brasil
logrou a aprovação da
sua proposta de
decisão para reforçar a
implementação dos
artigos 17 e 18 da
Convenção,
relacionando com o
alcance das metas da
agenda 2030 para
desenvolvimento
sustentável e com a
implementação do
Artigo 5.3 da CQCT

BRA 62

O curso de Análise
Espacial e
Geoprocessamento em
Saúde foi realizado em
agosto/2019 e contou
com a participação de
estudantes de Cuba e
Peru, designados ou
assistidos pela OPAS.; Disponibilidade de
informações sobre
clima e saúde no site
www.climasaude.icict.fi
ocruz.br Em
preparação, com a
OPAS / OMS e
especialistas
convidados, está um
Curso Online Aberto
Maciço e outros
materiais educacionais
sobre “Clima e Saúde”

(Reconhecendo que a
Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do
Clima é o fórum internacional,
intergovernamental primário
para negociar a resposta global
à mudança do clima.)

13.1 reforçar a resiliência e a
capacidade de adaptação a
riscos relacionados ao clima e
às catástrofes naturais em
todos os países.
(Reconhecendo que a
Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do
Clima é o fórum internacional,
intergovernamental primário
para negociar a resposta global
à mudança do clima.)

ODS 13 Ação contra
mudança global do
clima
ODS 14 Vida na água

ODS 15 - Proteger,
recuperar e promover o
uso sustentável dos
ecossistemas terrestres,
... e deter a perda de
biodiversidade.

ODS 15 - Proteger,
recuperar e promover o
uso sustentável dos
ecossistemas terrestres,
... e deter a perda de
biodiversidade.

Clima e Saúde no
desenvolvimento
de metodologias
para análise da
situação climática
e de saúde para
tomadas de
decisões globais,
nacionais,
subnacionais e
locais

Clima catástrofes resiliência

Apoio ao
“Observatório de
Clima e Saúde”
para outros países
da América
Latina, com base
no Observatório
existente

BRA 62

Apoio técnico e parcial
ao financiamento para
o desenvolvimento de
um “Observatório de
Clima e Saúde” para
outros países da
América Latina, com
base no Observatório
existente, a Fiocruz está
trabalhando em
estreita cooperação
com a OPAS / OMS e
com os países da
América Latina que
demandam esse
serviço, para apoiar o
desenvolvimento de um
sistema regional de
relatórios regionais de
tópicos de saúde
relacionados ao clima,
usando técnicas GIS;

BRA 61

Plataforma
Biodiversidade e Saúde
Silvestre desenvolvida
pela Fiocruz baseada
em dados e inteligência
artificial para a geração
de modelos de previsão
de emergência de
zoonoses da
biodiversidade.

BRA 62

Capacitação de
profissionais e
multiplicadores de
saúde e meio ambiente
para atuação no
desenvolvimento de
boas práticas em
conservação da saúde e
da biodiversidade,
principalmente em
comunidades
tradicionais e indígenas.

Sem atividades apresentadas
15.8 até 2020, implementar
medidas para evitar a
introdução e reduzir
significativamente o impacto
de espécies exóticas invasoras
em ecossistemas terrestres e
aquáticos, e controlar ou
erradicar as espécies
prioritárias.

15.9 até 2020, integrar os
valores dos ecossistemas e da
biodiversidade ao
planejamento nacional e local,
nos processos de
desenvolvimento, nas
estratégias de redução da
pobreza, e nos sistemas de
contas.

Vida
terrestre espécies
exóticas

A Plataforma de
Biodiversidade e
Saúde Silvestre
para a previsão
de modelos de
previsão de
emergência de
zoonoses;

Vida
terrestre acesso
recursos
naturais

Treinamento para
profissionais e
multiplicadores
de saúde em
meio ambiente
para ações no
desenvolvimento
de boas práticas
em conservação
da saúde e da
biodiversidade,
especialmente em
comunidades
tradicionais e
indígenas
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ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz - Justiça
- Violência

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz - Justiça
- Violência

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

16.7 garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva,
participativa e representativa
em todos os níveis.

16.1 reduzir significativamente
todas as formas de violência e
as taxas de mortalidade
relacionada, em todos os
lugares.

Traduzir para o
português as
diretrizes e
manuais da OMS
relacionados à
violência e a
atenção clínica e
programas para
melhorar
habilidades
parentais
positivas, e
reduzir práticas
parentais
abusivas
(2020-2024)
Traduzir para
português
sumário executivo
da OMS Global
Status Report on
Preventing
Violence Against
Children e
relatório regional
da OPAS sobre a
prevenção de
violência
(2020-2021)

Paz - Justiça
- Violência

Revisão de
documentos
técnicos da OMS
sobre prevenção
da violência
conforme
solicitado por
OPAS / OMS

Paz - Justiça
- Violência

Diálogos e
workshops sobre
políticas regionais
e nacionais sobre
prevenção da
violência - com
um foco na
violência contra
crianças

Paz - Justiça
- Violência

Redação de um
estudo de caso
voltado à
promoção de
políticas de
prevenção da
violência juvenil,
com base em
literatura
especializada e
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BRA 61

Estudos e manuais em
português

BRA 61

Sumário executivo e
relatório em português

BRA 61

Comentários e
sugestões de revisores
ad hoc

BRA 61

Participação e
organização de
eventos, seminários,
congressos e encontros
técnicos

BRA 61

Estudo orientado para
políticas de prevenção:
estudo de caso da
cidade de São Paulo,
São Paulo, Brasil

inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o

16.1 reduzir significativamente
todas as formas de violência e
as taxas de mortalidade
relacionada, em todos os
lugares.

Paz - Justiça
- Violência

16.6 desenvolver instituições
eficazes, responsáveis e
transparentes em todos os
níveis.

Paz - Justiça
Instituições
eficazes e
transparent
es

16.6 desenvolver instituições
eficazes, responsáveis e
transparentes em todos os
níveis.

16.7 garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva,
participativa e representativa
em todos os níveis.

pesquisas do
NEV-USP
Participar da
seleção regional e
nacional e
treinamentos
para
implementação
do INSPIRE:
Sete Estratégias
para Pôr Fim à
Violência Contra
Crianças (20202024)
Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
língua portuguesa
em África

Paz - Justiça
Instituições
eficazes e
transparent
es

Pesquisa junto a
policiais civis e
militares na
cidade de São
Paulo

Paz - Justiça
participação
social

Atividades de
formação,
vivência e
monitoramento
de direitos
humanos em
escolas públicas
do município de
São Paulo

16.7 garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva,
participativa e representativa
em todos os níveis.

Paz - Justiça
participação
social

16.7 garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva,

Paz - Justiça
-

44

Survey quantittivo
realizado com
moradores da
cidade de São
Paulo (n=1.806) a
respeito de
suas percepções e
experiências com
instituições de
segurança e
justiça
Curso de
Aperfeiçoamento
em Educação

BRA 61

Formulação de planos e
atividades de
capacitação para a
prevenção da violência
com base no INSPIRE

BRA 76

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano.

BRA 61

Entender a construção
da figura de autoridade
entre esses
profissionais e propor
estratégias para
aperfeiçoar os modelos
de autoridade que
impactam na qualidade
do serviço policial

BRA 61

BRA 61

BRA 59

Contribuir para o
protagonismo e
participação de
adolescentes e jovens
na defesa dos direitos
humanos

A pesquisa indicou que
a percepção de um
processo decisório justo
é elemento
fundamental para a
disposição da
população em respeitas
as leis

Egressos na área de
Educação Popular em
Saúde; Egressos em

desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à

participativa e representativa
em todos os níveis.

participação
social

16.7 garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva,
participativa e representativa
em todos os níveis.

Paz - Justiça
participação
social

16.7 garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva,
participativa e representativa
em todos os níveis.

Paz - Justiça
participação
social

Popular em
Saúde; Curso de
Desenvolvimento
Profissional em
Estratégias para
Territorialização
de Políticas
Públicas em
Favelas
(Cooperação
Social da Fiocruz);
Curso de
Atualização
Profissional em
Gestão
Participativa em
Saúde
Repositório de
ferramentas e
materiais sobre a
COVID-19, em
espanhol, inglês e
português,
organizado por
temas e
considerando
diversos públicos
alvo: gestores,
tomadores de
decisão,
sociedade civil,
pesquisadores e
estudantes.
Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
língua portuguesa
em África

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Atividades de
formação,
vivência e
monitoramento
de direitos
humanos em
escolas públicas
do município de
São Paulo

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Análise da
qualidade dos
dados de
letalidade policial
na cidade de São
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Estratégias para
Territorialização de
Políticas Públicas em
Favelas (Cooperação
Social da Fiocruz);
Egressos em Gestão

BRA 68

BRA 76

BRA 61

BRA 61

Repositório virtual de
acesso aberto e
gratuito no site
www.cidadessaudaveis.
org.br
Participativa em Saúde.

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano.

Contribuir para a
construção de relações
respeitosas e não
violentas no ambiente
escolar

Contribuir para a
melhoria da informação
sobre mortalidade em
decorrência da atuação
policial na cidade de
São Paulo, para o

justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à

nacional e os acordos
internacionais.

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paulo no período
de 2010 a 2015

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Curso técnico de
Agentes
Comunitários em
Saúde

Assessorias/Coop
erações Técnicas
a
instituições/organ
izações, como
também
realização de
processos
formativos, sobre
a Lei de Acesso
Aberto (LAI), em
especial na área
da saúde
Produção
bibliográfica
(livros) que
fortalecem a
discussão sobre a
democratização
da informação em
saúde e o acesso

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz e Justiça
informação
e liberdade

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Desenvolvimento
de pesquisas
sobre o uso da
informação em
saúde na Atenção
Básica

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Produção, coleta
e
disseminação/div
ulgação por meio
de site e redes
sociais de
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melhor conhecimento
da sua distribuição
espacial e
determinantes sociais.
O projeto fará o linkage
das bases de dados do
SIM (PROAIM) e
Secretaria de Segurança
Pública (SSP-São Paulo).
Egressos na área de
saúde comunitária
(Agentes Comunitários
de Saúde);
BRA 59

BRA 59

Assessorias prestadas e
processos formativos
realizados

BRA 59

Produção bibliográfica
(livros) que fortalecem
a discussão sobre a
democratização da
informação em saúde e
o acesso realizada

BRA 59

BRA 59

Pesquisas sobre o uso
da informação em
saúde na Atenção
Básica realizada

Divulgação de conteúdo
por meio de website e
redes sociais
permanente

justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.
ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e

nacional e os acordos
internacionais.

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz e Justiça
informação
e liberdade

conteúdos
institucionais,
tecno-científicos e
jornalísticos
relacionados à
formação e ao
trabalho dos
técnicos em
saúde, à
cooperação
técnica nessa área
e aos temas de
saúde global e de
determinantes
sociais de saúde
Seminários
virtuais da Rede
Internacional de
Educação de
Técnicos em
Saúde (RETS)
sobre temas
relacionados à
formação e ao
trabalho dos
técnicos em
saúde e aos
determinantes
sociais de saúde

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Produção de
livros voltados
para a educação
de técnicos em
saúde no âmbito
da América Latina
e da CPLP

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Apoiar ao
programa
ePORTUGUESe

Paz e Justiça
informação
e liberdade

Divulgar as
melhores práticas
em relação à
implementação
de alternativas
economicamente
viáveis e
sustentadas aos

16.10 assegurar o acesso
público à informação e
proteger as liberdades
fundamentais, em
conformidade com a legislação
nacional e os acordos
internacionais.
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BRA 59

BRA 59

BRA 76

BRA 54

Seminários virtuais da
Rede Internacional de
Educação de Técnicos
em Saúde (RETS)
realizados - de 2015 a
2019 (7 seminários)

Livros produzidos e
disponibilizados
gratuitamente pelo
website da EPSJV
(www.epsjv.fiocruz.br)

Revitalizar o
ePORTUGUESe e a BVS

Produção de
audiovisual com
legendas em inglês e
espanhol, que foi
apresentado durante a
COP7(2016). O vídeo
pode ser solicitado a
SE- CONICQ / INCA
Na COP8 (2018) o Brasil

inclusivas em todos os
níveis.

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

ODS 16 - Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os
níveis.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.
ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o

produtores de
tabaco.

16.a fortalecer as instituições
nacionais relevantes, inclusive
por meio da cooperação
internacional, para a
construção de capacidades em
todos os níveis, em particular
nos países em
desenvolvimento, para a
prevenção da violência e o
combate ao terrorismo e ao
crime.

16.b promover e fazer cumprir
leis e políticas não
discriminatórias para o
desenvolvimento sustentável.

17.1 - Finanças - fortalecer a
mobilização de recursos
internos, inclusive por meio do
apoio internacional aos países
em desenvolvimento, para
melhorar a capacidade nacional
para arrecadação de impostos
e outras receitas.
17.6 - Tecnologia - melhorar a
cooperação regional e
internacional Norte-Sul, Sul-Sul
e triangular e o acesso à
ciência, tecnologia e inovação,
e aumentar o

Paz e Justiça
cooperação
internacion
al contra
terrorismo e
crime

Paz e Justiça
discriminaçã
o

Parcerias cooperação
fortalecer
finanças
internas

Parcerias cooperação
tecnologias
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Projeto São Paulo
para o
desenvolvimento
social de crianças
e adolescentes
(São Paulo-proso)
- curso sobre
prevenção da
violência (uma
abordagem
intersetorial) e
curso sobre
prevenção da
violência em
escolas
Projeto São Paulo
para o
desenvolvimento
social de crianças
e adolescentes
(São Pauloproso): estudo de
corte transversal
com. Amostra
representativa de
adolescentes de
9o ano (n=2702)
sobre fatores de
risco/proteção
para
comportamento
violento, bullying
e atos
transgressores
Convênios com
universidades
estrangeiras para
ampliar
cooperação

Colaborar com os
esforços de
cooperação
internacional no
sentido de

logrou a aprovação da
sua proposta de
decisão para reforçar a
implementação dos
artigos 17 e 18 da
Convenção,
relacionando com o
alcance das metas da
agenda 2030 para
desenvolvimento
sustentável e com a
implementação do
Artigo 5.3 da CQCT

BRA 61

BRA 61

Contribuir para a
capacitação de técnicos
e gestores públicos
para a prevenção da
violência com base em
INSPIRE/ Contribuir
para a formulação de
um plano intersetorial
de enfrentamento à
violência contra
crianças, adolescentes e
jovens (Programado
para 2020)

Uma linha de
investigação está
analisando a
vitimização segundo a
presença de
marcadores sociais da
diferença (raça/cor,
orientação sexual,
deficiência e
obesidade).

BRA 68

BRA 65

Elaboração e
implementação de
projetos envolvendo a
cooperação
internacional visando o
desenvolvimento de

desenvolvimento
sustentável.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

compartilhamento de
conhecimentos em termos
mutuamente acordados,
inclusive por meio de uma
melhor coordenação entre os
mecanismos existentes,
particularmente no nível das
Nações Unidas, e por meio de
um mecanismo global de
facilitação de tecnologia
global.

17.7 - Tecnologia - promover o
desenvolvimento, a
transferência, a disseminação
e a difusão de tecnologias
ambientalmente corretas para
os países em desenvolvimento,
em condições favoráveis,
inclusive em condições
concessionais e preferenciais,
conforme mutuamente
acordado.

17.8 - Tecnologia operacionalizar plenamente o
Banco de Tecnologia e o
mecanismo de
desenvolvimento de
capacidades em ciência,
tecnologia e inovação para os
países de menor
desenvolvimento relativo até
2017, e aumentar o uso de
tecnologias capacitadoras, em
particular tecnologias de
informação e comunicação.

desenvolver
tecnologia e
inovação na área
específica, já
delineadas com a
perspectiva de
possibilitar
intervenções
globais até 2030.
A Leptospirose é
uma zoonose
amplamente
disseminada no
mundo, que ainda
necessita
urgentemente de
avanços
tecnológicos
substanciais para
possibilitar as
intervenções
locais, regionais e
globais.

Parcerias cooperação
tecnologias

Parcerias cooperação
tecnologias
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Divulgar as
melhores práticas
em relação à
implementação
de alternativas
economicamente
viáveis e
sustentadas aos
produtores de
tabaco.

Desenvolvimento
de pesquisa sobre
o uso das
tecnologias
digitais de
informação e
comunicação para
a formação de
profissionais na
área da saúde na
modalidade à
distância.

produtos acessíveis que
possibilitem a melhoria
dos programas de
vigilância e controle da
Leptospirose.

BRA 54

BRA 59

Produção de
audiovisual com
legendas em inglês e
espanhol, que foi
apresentado durante a
COP7(2016). O vídeo
pode ser solicitado a
SE- CONICQ / INCA
Na COP8 (2018) o Brasil
logrou a aprovação da
sua proposta de
decisão para reforçar a
implementação dos
artigos 17 e 18 da
Convenção,
relacionando com o
alcance das metas da
agenda 2030 para
desenvolvimento
sustentável e com a
implementação do
Artigo 5.3 da CQCT

Pesquisa sobre o uso
das tecnologias digitais
de informação e
comunicação para a
formação de
profissionais na área da
saúde na modalidade à
distância realizada.

17.9 - Desenvolvimento de
Capacidades - reforçar o apoio
internacional para a
implementação eficaz e
orientada do desenvolvimento
de capacidades em países em
desenvolvimento, a fim de
apoiar os planos nacionais para
implementar todos os objetivos
de desenvolvimento
sustentável, inclusive por meio
da cooperação Norte-Sul, SulSul e triangular.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.
ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e

17.9 - Desenvolvimento de
Capacidades - reforçar o apoio
internacional para a
implementação eficaz e
orientada do desenvolvimento
de capacidades em países em
desenvolvimento, a fim de
apoiar os planos nacionais para
implementar todos os objetivos
de desenvolvimento
sustentável, inclusive por meio
da cooperação Norte-Sul, SulSul e triangular.
17.9 - Desenvolvimento de
Capacidades - reforçar o apoio
internacional para a
implementação eficaz e
orientada do desenvolvimento
de capacidades em países em
desenvolvimento, a fim de
apoiar os planos nacionais para
implementar todos os objetivos
de desenvolvimento
sustentável, inclusive por meio
da cooperação Norte-Sul, SulSul e triangular.
17.9 - Desenvolvimento de
Capacidades - reforçar o apoio
internacional para a

Compartilhando a
experiência da
governança
intersetorial
desenvolvida pela
Comissão
Nacional para a
Implementação
da FCTC no Brasil
com outros países
Produção de
material áudio
visual
Parcerias cooperação
capacidades

Projeto de
Cooperação SulSul e Triangular
para o
fortalecimento do
mecanismo de
coordenação
nacional na
política de
controle do
tabagismo em
conformidade
com o artigo 5º
do CQCT - Brasil |
Filipinas, Cabo
Verde e
Colômbia.

BRA 54

Produção de uma série
de 21 micro vídeos
compartilhando o
processo de
desenvolvimento da
experiência de
governança
intersetorial brasileira,
principais desafios e
boas práticas. Os vídeos
têm legendas em inglês
e podem ser solicitados
à Secretaria Executiva
do CONICQ / INCA /
MS.
Realização de oficinas
de trabalho e
treinamento visando
capacitar os atores
envolvidos na
implementação de
mecanismo de
governança
intersetorial para
controle do tabaco em
seus países. (Artigo 5 da
CQCT)

Parcerias cooperação
capacidades

Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
língua portuguesa
em África

Parcerias cooperação
capacidades

Participação em
workshops
promovidos por
diversas
instituições sobre
cobertura e
desigualdade de
intervenções em
saúde materno
infantil

BRA 84

Formação de recursos
humanos em países de
renda baixa e média,
com capacidade de
analisar e interpretar
dados relacionados a
desigualdade na
cobertura de
intervenções em saúde

Parcerias cooperação
capacidades

Contribuir com a
OMS/OPAS para
fortalecer o

BRA 32

Aumentar a capacitação
em pesquisa por meio
do desenvolvimento de
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BRA 76

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano

revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

implementação eficaz e
orientada do desenvolvimento
de capacidades em países em
desenvolvimento, a fim de
apoiar os planos nacionais para
implementar todos os objetivos
de desenvolvimento
sustentável, inclusive por meio
da cooperação Norte-Sul, SulSul e triangular.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

17.18 - Dados, monitoramento
e prestação de contas - até
2020, reforçar o apoio ao
desenvolvimento de
capacidades para os países em
desenvolvimento, inclusive
para os países de menor
desenvolvimento relativo e
pequenos Estados insulares em
desenvolvimento, para
aumentar significativamente a
disponibilidade de dados de
alta qualidade, atuais e
confiáveis, desagregados por
renda, gênero, idade, raça,
etnia, status migratório,
deficiência, localização
geográfica e outras
características relevantes em
contextos nacionais.
17.18 - Dados, monitoramento
e prestação de contas - até
2020, reforçar o apoio ao
desenvolvimento de
capacidades para os países em
desenvolvimento, inclusive
para os países de menor
desenvolvimento relativo e
pequenos Estados insulares em
desenvolvimento, para
aumentar significativamente a
disponibilidade de dados de
alta qualidade, atuais e
confiáveis, desagregados por
renda, gênero, idade, raça,
etnia, status migratório,
deficiência, localização
geográfica e outras
características relevantes em
contextos nacionais.
17.9 - Desenvolvimento de
Capacidades - reforçar o apoio
internacional para a
implementação eficaz e
orientada do desenvolvimento
de capacidades em países em
desenvolvimento, a fim de
apoiar os planos nacionais para
implementar todos os objetivos

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

ODS 17 - Fortalecer os
meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável.

desenvolvimento
de docentes em
enfermagem
através da
formação e
atualização em
pesquisa para
melhorar a
qualidade
científica e o
currículo de
enfermagem.

Parcerias dados
estatísticos

Monitoramento
de estatísticas
desagregadas de
intervenções de
saúde maternoinfantil. Explorar
estratificadores
pouco analisados,
como etnias,
migração, idade
materna.
Desenvolvimento
de medidas de
avaliação de
padrões de
desigualdades

Parcerias dados
estatísticos

Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
língua portuguesa
em África

Apoiar o
compartilhament
o de
conhecimento
para o reforço dos
sistemas de saúde
tanto entre países
latino-americanos
quanto os de
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recursos humanos e
educação para
profissionais de saúde
na Guiana.

BRA 84

BRA 76

BRA 76

Alimentação dos dados
na ferramenta Health
Equity assessment tool
(HEAT) & no Global
Health Observatory.
Produtos científicos
publicados em
periódicos diversos.
Exemplos de artigos:
10.1016/S2214109X(18)30300-0,
10.1186/s12884-0181734-0,
10.2105/AJPH.2017.304
277

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano

Preparar planos de
trabalho para
sistematizar e
disseminar lições e
práticas positivas.
Realizar encontros das
redes pelo menos uma
vez ao ano

de desenvolvimento
sustentável, inclusive por meio
da cooperação Norte-Sul, SulSul e triangular.

língua portuguesa
em África
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