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Apresentação
Analisar os mais de 25 anos da epidemia global de aids significa abrir espaços não apenas para a reflexão
sobre metodologias de prevenção e tratamento mas, principalmente, sobre a importância da união de
esforços para enfrentar questões tão complexas e que afetam a todos os países.
As últimas décadas de luta contra o HIV confirmaram que é possível combater a epidemia, desde que haja
um compromisso governamental multi-setorial, aliado a associações estruturadas com os parceiros da
cooperação internacional e com a sociedade civil organizada, que inclui o setor privado e pessoas vivendo
com HIV. Aprendemos também que, na ausência de tal compromisso, o HIV pode ter um efeito devastador
sobre as vidas humanas, limitando as oportunidades das pessoas, gerando pobreza e causando retrocessos
na agenda do Desenvolvimento Humano.
Ao longo desses 25 anos, assistimos a uma transformação da epidemia, que passou de uma emergência
de saúde para uma questão de longo prazo da agenda de desenvolvimento global – demandando de todos
nós um compromisso ainda maior para que possamos alcançar as metas de acesso universal assumidas
pelos Países Membros das Nações Unidas– incluindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
e os expressos nas Declarações de Compromisso (2001) e Política (2006) sobre HIV/Aids.
Não resta alternativa senão redobrar nossos esforços. O número de pessoas que continuam sendo infectadas pelo HIV mantém-se mais elevado do que o das pessoas que conseguimos tratar e a aids ainda é
uma das dez primeiras causas de morte no mundo, sendo a primeira na África.
Para enfrentar este desafio, as Agências das Nações Unidas têm trabalhado para fortalecer os esforços
de coordenação das ações e de otimização de recursos – técnicos, humanos e financeiros – sempre
orientados a partir de prioridades estabelecidas pelos países.
A ONU também tem um importante papel a desempenhar no apoio às políticas públicas, que devem
tornar-se cada vez mais abrangentes. Isto significa trabalhar com aqueles fatores e circunstâncias que
vulnerabilizam indivíduos e sociedades à infecção ou que dificultam seu acesso ao tratamento e à atenção como, por exemplo: as desigualdades de gênero e a violência contra a mulher; a discriminação e o
estigma contra pessoas vivendo com HIV; a discriminação por orientação sexual, raça e etnia; a atenção
às inequidades regionais; a atenção a populações mais vulneráveis; a necessidade de promover o desenvolvimento tecnológico e a facilitar o acesso a insumos de diagnóstico, prevenção e tratamento. É preciso


também juntar esforços para combater a feminização da aids e proteger a juventude, por meio de ações
que levem em conta as necessidades especificas destes grupos.
Há mais de 10 anos, o Sistema das Nações Unidas é parceiro do Governo e da Sociedade Civil brasileiros
em sua reposta à epidemia de aids, reconhecida como exemplo de compromisso e vanguarda em todo
o mundo. Ao enfrentar suas dificuldades, o Brasil gera experiências úteis a outros países em desenvolvimento – e o país se dispõe cada vez mais a compartilhá-las com outros. Cooperar para o fortalecimento
da resposta nacional e facilitar a troca de experiências bem sucedidas são duas grandes linhas de atuação
da ONU em seu apoio à resposta nacional à aids no Brasil.
Os diferentes mandatos e estruturas de nossas Agências se unem e se complementam a partir dos princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também norteiam a resposta
brasileira à epidemia. Que os exemplos apresentados nesta publicação reafirmem nosso compromisso e
nos sirvam de inspiração para continuar este trabalho!

Kim Bolduc
Coordenadora Residente do Sistema
das Nações Unidas no Brasil

Pedro Chequer
Coordenador do UNAIDS no Brasil
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Introdução
O Brasil se destaca no cenário internacional por sua resposta à aids. Nesse sentido, a ONU no Brasil reafirma o compromisso em apoiar o governo nacional em suas várias formas de atuação relacionadas ao
enfrentamento da epidemia. A defesa do respeito à vida, à dignidade das pessoas e à promoção de melhores
condições de vida da população mundial são valores promovidos pelas Agências da ONU. Elas participam
da mobilização internacional empregando seus esforços na defesa dos Direitos Humanos das pessoas que
vivem com HIV e na garantia ao acesso universal à prevenção, tratamento, assistência e apoio.
Por meio deste livreto as Agências vêm em conjunto, oferecer informação sobre suas atividades no
enfrentamento ao HIV. O objetivo desta compilação é fortalecer o entendimento do papel da ONU na
resposta à aids, oferecendo uma visão integrada das ações interagenciais para alcançar o sexto Objetivo
de Desenvolvimento do Milênio (combater o HIV/aids, a malária e outras doenças).

A epidemia de aids no mundo
A epidemia de aids constitui um desafio sem precedentes para a saúde global. O HIV já causou cerca de
25 milhões de mortes e provocou profundas mudanças demográficas, econômicas e sociais na maioria dos
países mais afetados. A cada dia, estima-se que cerca de 6.800 pessoas são infectadas pelo HIV e 5.700
morrem em decorrência da aids em todo o mundo, a maioria devido a acesso inadequado aos serviços de
tratamento e atenção. Estima-se que 33 milhões de pessoas vivam com HIV em todo o mundo.

Prevalência do HIV em adultos (2007)

Prevalência em adultos

Não há dados disponíveis

Fonte: UNAIDS - 2008



Em alguns países da Ásia, América Latina e África Sub-Saariana, o número anual de novas infecções por
HIV e de mortes por aids está diminuindo, em parte como resultado da expansão do acesso a terapias
anti-retrovirais. Infelizmente, essas tendências favoráveis não são percebidas de igual maneira em outros
países ou regiões.
A África ao Sul do Saara segue sendo a região do mundo mais afetada pela epidemia de aids: 35% das
infecções pelo HIV e 38% de mortes por aids, em 2007, ocorreram nesta esta região. No total, 67% de
todas as pessoas que vivem com HIV estão na África Sub-saariana.
As mulheres já representam metade das pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, com números
crescentes em muitos países.
Os jovens (15-24 anos) representam 45% das novas infecções em todo o mundo. Em âmbito global, o
número de jovens vivendo com HIV aumentou de 1,6 milhões [1,4 milhões-2,1 milhões] em 2001 para 2
milhões [1,9 milhões-2,3 milhões] em 2007.
Estima-se que 370 mil [330 mil – 410 mil] crianças (menores de 15 anos) se infectaram pelo HIV em
2007.
Quanto aos modos de transmissão mais prevalentes apresenta-se um verdadeiro mosaico: na África Subsaariana e no Caribe predomina a transmissão heterossexual, no Leste Europeu a transmissão por uso de
drogas injetáveis e na Ásia tanto a transmissão por uso de drogas injetáveis como a transmissão por sexo
comercial sem proteção. Na América Latina, predomina a transmissão entre homens que fazem sexo com
homens, ainda que se tenha que constatar o aumento da transmissão heterossexual em alguns países.
O número anual de novas infecções por HIV diminuiu de 3 milhões [2,6 milhões - 3,5 milhões]
em 2001 para 2,7 milhões [2,2 milhões-3,2 milhões] em 2007. Em termos globais, 2 milhões
[1,8 milhões-2,3 milhões] de pessoas morreram por questões relacionadas à aids em 2007,
comparados à estimativa de 1,7 milhões [1,5 milhões – 2,3 milhões] em 2001.
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A resposta global à aids
No ano 2000, os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) assumiram a resposta à
epidemia de aids como um tema prioritário, incluindo-a entre os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM). A meta estabelecida é a de reverter a tendência de crescimento da epidemia de aids em todas as
populações até o ano de 2015.

Responder à aids contibui para alcançar
os ODM
O sexto objetivo do milênio é “combater a aids, a malária
e outras doenças”, mas a resposta à aids pode ter um
efeito mais amplo sobre a saúde e o desenvolvimento,
para além de resultados e objetivos especificamente
relativos ao HIV, e para além da diminuição do impacto
negativo da epidemia. A ampliação das ações visando
ao Acesso Universal à prevenção, tratamento, atenção
e apoio são centrais a todos os ODM, especialmente o
ODM 1 (Pobreza), o ODM 2 (Educação), o ODM 3
(Igualdade de gênero), o ODM 4 (Saúde infantil),
o ODM 5 (Saúde materna), e o ODM 6 (Combate
ao HIV/aids e outras doenças).
Superar os obstáculos ao Acesso Universal contribuirá
para o alcance dos outros ODM de maneira mais
ampla. Isto inclui o combate ao estigma e à discriminação, o financiamento sustentável, insumos, sistemas
e recursos humanos acessíveis, e a transparência na
prestação de contas. Uma resposta ampliada à aids
é central à melhoria da saúde materna e infantil e ao
combate a doenças relacionadas, como a tuberculose
(TB). A resposta à aids pode não somente melhorar a
saúde de indivíduos e famílias de modo geral, como
também pode ajudar a combater a pobreza domiciliar,
prevenir a destruição do capital humano, contribuir
para a igualdade de gênero e promover o direito
humano à saúde.


Em 2001, pela primeira vez, a Assembléia-Geral
das Nações Unidas se reuniu em uma Sessão
Especial (UNGASS) para debater uma questão
eminentemente de saúde: a epidemia de aids. O
resultado foi a Declaração de Compromisso sobre
HIV/Aids, que estabeleceu metas e prazos para o
enfrentamento da epidemia em âmbito global. Em
2006, a Declaração Política sobre HIV/Aids reforçou
a mobilização global ao assumir o acesso universal
à prevenção, tratamento, atenção e apoio como
meta até 2010.

Créditos: UNAIDS/R. Bowman
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O Brasil apresenta uma taxa de prevalência estabilizada em 0,6% desde o ano 2000. Aproximadamente 630 mil pessoas vivem com HIV e, segundo
parâmetros internacionalmente adotados, o Brasil
apresenta uma epidemia concentrada.
Em média, cerca de 30 mil novos casos de aids são
identificados a cada ano, com números crescentes
entre mulheres e pessoas com mais de 50 anos.
Observa-se uma redução de novos casos de aids
por transmissão vertical entre crianças em quase
50% nos últimos dois anos: 581 casos em 2004,
507 em 2005 e 320 em 2006. Esta tendência de
queda vem sendo observada desde a introdução
da terapia anti-retroviral.
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A taxa de incidência vem decrescendo na população
masculina, todavia, nota-se uma tendência de feminização
na medida em que o mesmo evento não se faz presente
quando se trata de população feminina.
Apesar da tendência à estabilidade, a epidemia de HIV
afeta de maneira diferenciada as diversas regiões do país,
avançando para o interior, entre as mulheres, os heterossexuais e a população de menor renda e nível educacional.
Por exemplo, entre 2000 e 2005 a taxa de incidência de
HIV nos Estados do Norte passou de 6,9 para 13,9 pessoas
por 100.000 habitantes, enquanto na região Sudeste esse
número caiu de 26,2 para 25,7.
Créditos: Prefeitura da Cidade de São Paulo

Além disso, algumas populações continuam em maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV, como é o caso de gays, lésbicas, travestis, transsexuais e transgêneros,
prostitutas e a população carcerária.
Esses dados demonstram a importância de se direcionar as respostas e ações para o enfrentamento das
inequidades regionais e vulnerabilidades específicas.
Mais informações: www.aids.gov.br



A parceria da ONU na Resposta Nacional à epidemia
de aids no Brasil
As Nações Unidas, por meio de seu Grupo Temático Ampliado sobre HIV/Aids (GT/UNAIDS) vêm, desde
1997, articulando seus esforços em apoio à resposta nacional à epidemia de aids. O trabalho do GT/UNAIDS
é organizado por meio de Planos Integrados bi-anuais, sempre estabelecidos a partir das prioridades do
país, definidas pelo Programa Nacional de DST/Aids, do Ministério da Saúde.

Membros do GT/UNAIDS
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)
Banco Mundial
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC)
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM)
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Organização Pan-Americana de Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Ministério da Saúde – Programa Nacional de DST e Aids (PN-DST/AIDS)
Ministério da Educação
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD)
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids (RNP+)
Sociedade Civil
Agencia Norte-Americana para o Desenvovimento Internacional (USAID)
Cooperação Técnica Alemã (GTZ)
Center for Diseases Control and Prevention (CDC)
Centro Internacional de Cooperação Técnica em HIV/Aids (CICT)
Department for International Development (DFID)
Embaixada da França
Embaixada dos Países Baixos
Embaixada do Canadá
Conselho Empresarial Nacional para Prevenção ao HIV/Aids (CEN AIDS)
Organização Ibero-Americana de Seguridade Social (OISS)
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Créditos: UNAIDS/Brasil

Para o biênio 2008/2009, acordou-se que o Plano Integrado
deveria promover ações que visassem minimizar as inequidades
regionais e que fossem organizadas de maneira a promover
um maior impacto local. Dois Estados foram identificados como
prioritários para este trabalho: Amazonas e Bahia, os quais
apresentam situações bastante diferenciadas com relação à
epidemia e suas respostas.

O Sistema ONU está alocando aproximadamente US$ 1 milhão para a realização do Plano Integrado, além
das outras ações que as agências da ONU realizam na Bahia e no Amazonas conforme o seu mandato.
Missões interagenciais – em parceria com o Governo Brasileiro - foram realizadas em ambos os Estados
para o estabelecimento de áreas temáticas prioritárias e ações de implementação conjunta.

Plano Integrado do GT/UNAIDS

Temas, populações e regiões prioritárias
BAHIA
A - Âmbito Universal
Temas Prioritários:
u Prevenção à Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis
u Prevenção em Escolas
u Enfrentamento à Feminização da Epidemia
Populações Prioritárias: Populações prisionais, quilombolas, ribeirinhas, marisqueiras e mulheres vivendo com HIV.
Outras questões a serem trabalhadas: Enfrentamento à violência contra a mulher, promoção da saúde integral da população
negra, mobilização setor empresarial.
B - Semi-árido: Ações direcionadas para região definida como prioritária pelo governo do Estado, tendo em vista os desafios
aos indicadores sociais desta região
AMAZONAS
Temas Prioritários:
u Prevenção em Escolas (Com foco em HIV, saúde sexual e reprodutiva, uso indevido de drogas, meio ambiente).
u Prevenção à Transmissão vertical do HIV e da Sífilis
u Governança e Fortalecimento da Sociedade Civil e Pessoas Vivendo com HIV
Áreas geográficas prioritárias: Zonas fronteiriças em consonância com o plano do PN DST/Aids,
Mobilização de esforços em localidades do interior de Manaus.
Outras questões a serem trabalhadas: População prisional.

Os próximos passos incluem a definição de planos de trabalho com os Estados, bem como a mobilização
permanente de recursos para a implementação das ações.
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Cooperação Sul-Sul
O Centro Internacional de Cooperação Técnica em HIV/Aids (CICT)
Com base no conhecimento adquirido pela resposta brasileira à aids, o DiretorExecutivo do UNAIDS, Peter Piot, propôs ao Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula
da Silva, o estabelecimento de um Centro Internacional de Cooperação Técnica em
HIV/Aids (CICT). Imediatas decisões políticas foram tomadas e gestões técnico-administrativas iniciadas com vistas à sua implementação. Estabelecido por meio de
Centro Internacional de Cooperação
Técncia em HIV/AIDS
um acordo, o CICT foi formalmente instalado em 2005, com a missão de fomentar
projetos de cooperação técnica horizontal, visando fortalecer e ampliar respostas nacionais sustentáveis
ao HIV em países em desenvolvimento.
O estabelecimento desta instância gerou oportunidades de parcerias e de apoios técnicos e financeiros
por parte de agências de cooperação bi-laterais e pelo próprio Sistema das Nações Unidas.
Conforme estabelecido nos Memorandos de Entendimento (2005/2008), a gestão do CICT ocorreria em
parceria entre o governo brasileiro e o UNAIDS (http://www.onu-brasil.org.br/doc/2008_Memorando_deEntendimento_Brasil-UNAIDS-CICT-Portugues.pdf; http://www.onu-brasil.org.br/doc/2005_MOU_ICTC_
Portugues.pdf).
Além disso, os acordos prevêem o estabelecimento de um Grupo Internacional de Referência (IRG), que
funcionaria como conselho consultivo para rever os planos de trabalho e monitorar sua implementação.
Ambos os aspectos – a co-gestão e o funcionamento do IRG - demandam aprimoramento para o pleno
cumprimento dos acordos firmados.
O CICT, inserido na estrutura do Programa Nacional de DST/Aids em Brasília (http://www.aids.gov.br/data/
Pages/LUMIS37CD81EAPTBRIE.htm) vem desenvolvendo projetos de cooperação especialmente com
países da América Latina e de Língua Oficial Portuguesa. A maioria dos projetos implementados até agora
tem como enfoque a capacitação no manejo clínico da infecção pelo HIV, a logística empregada, técnicas
laboratoriais, direitos humanos e o fortalecimento de organizações da sociedade civil.
O CICT não executa projetos, mas depende de uma ampla rede de instituições credenciadas, com conhecimentos especializados em diferentes áreas temáticas. Até o momento, esta rede é majoriamente
composta por organizações brasileiras, fator limitante ao pleno desenvolvimento das ações preconizadas.
Faz-se necessária e urgente, entre outras, a ampliação da rede incluindo instituições de outros países em
desenvolvimento (em especial da América Latina e da África Lusófona). Este processo teria por objetivo:
ampliar o escopo da cooperação; legitimar o aspecto internacional do CICT; e favorecer a troca de experiências entre países com contextos culturais semelhantes.
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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Um dos grandes valores agregados do Centro seria o de gerar oportunidades de cooperação inter-países
– sem necessariamente incluir a experiência brasileira - fortalecendo, assim, as capacidades locais e
fomentando uma cultura de cooperação entre países em desenvolvimento. Este aspecto vem sendo observado no Projeto de Harmonização de Políticas e também poderia estar sendo implementado no Projeto
Laços Sul-Sul, alem de outras iniciativas bi ou multilaterais.
O CICT enquanto instância conjunta do Governo Brasileiro e do UNAIDS, conta com o inestimável apoio
técnico e parceria da Cooperação Técnica Alemã (GTZ), do Ministério para o Desenvolvimento Internacional
do Reino Unido (DFID), da Embaixada dos Países Baixos, entre outros. A alocação de recursos financeiros,
encontra-se delineada na tabela abaixo:
Recursos financeiros formalmente alocados para as ações do CICT e sua origem
(2005-2009)
Governo Brasileiro

US$ 500,000 (2005-2007)
US$ 500,000 (2008-2009)
Total (2005-2009): US$ 1 milhão (8,73%)

UNAIDS

US$ 500,000 (2005-2007)
US$ 1,5 milhões (2008-2009)
Total (2005-2009): US$ 2 milhões (17,46%)

Cooperação Técnica Alemã (GTZ)

US$ 642,290 (2005-2007)*
US$ 3,88 milhões (2007-2009)*
US$ 1,81 milhões (2007)*
Apoio total do Governo Alemão (2005-2009):
US$ 6,33 milhões (55,28%)

Comissão Orçamentário do Parlamento Alemão

Department for International Development (DFID)

US$ 192,910 (2005-2007)*
US$ 1,875 milhões (2007-09)*
Apoio total do Governo da Inglaterra (2005-2009)
US$ 2,07 milhões (18,07%)

Países Baixos

Apoio total dos Países Baixos
US$ 51,746 (2007-2008)* (0,45%)

Total

US$ 11,45 milhões (2005-2009)

*Conversão dos EUR em US$ com base a UN Exchange Rate de novembro de 2008 (1 US$ = 0.773 EUR)
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Harmonização de Políticas Públicas para a Educação Sexual e a Prevenção do HIV/Aids
no Ambiente Escolar no MERCOSUL – Projeto Desenvolvido pelos Governos Locais, em
parceria com UNAIDS, GTZ, DFID e CICT.
Este projeto foi elaborado com vistas a responder às necessidades identificadas pela “Consulta
Regional pelo Acesso Universal à Prevenção, Tratamento, Atenção e Apoio”, realizada na América
Latina em 2006. Essa consulta destacou que os países da região tinham escassa cobertura e baixo
orçamento para os programas de educação sexual e de prevenção do HIV e infecções de transmissão sexual destinados a crianças, adolescentes e jovens. Além disso, somava-se a inexistência de
políticas públicas e a escassa ou nula articulação entre os setores de saúde e educação para ações
dirigidas a prevenir e atender a esses temas.
O objetivo geral é apoiar os países participantes (Argentina, Paraguai, Peru, Chile e Uruguai) na
implementação de políticas públicas de educação no âmbito escolar para a prevenção do HIV, assim
como educar crianças, adolescentes e jovens para o enfretamento da discriminação, do estigma e
da exclusão social relativos ao HIV.
Em cada um dos países foi estabelecido um comitê gestor, com a participação dos Ministérios
da Saúde, da Educação e setores da sociedade civil, para a implementação do projeto no âmbito
nacional.
A implementação do projeto favoreceu o estabelecimento de coordenação multi-setoriais e o desenvolvimento de planos nacionais de educação sexual em vários países parceiros.
Em alguns países, como Argentina e Uruguai, o projeto apoiou na operacionalização de leis de
educação sexual. Em outros países, como Chile, Peru e Paraguai, o projeto fortaleceu a política e
os programas governamentais de educação sexual.

A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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Comunidade de Países da Língua Portuguesa (CPLP)

De modo a promover um maior compromisso com a abordagem dos crescentes índices de infecção pelo
HIV entre mulheres na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e promover a cooperação horizontal entre tais países, foi realizada no Rio de Janeiro, em março de 2008, a Primeira Reunião Ministerial
sobre Políticas para Mulheres e HIV: Construindo Alianças entre Países de Língua Portuguesa pelo Acesso
Universal. O evento foi organizado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em parceria com
os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores do Brasil, UNAIDS, UNFPA, UNIFEM, UNICEF e o CICT.
A reunião foi assistida por 80 participantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, além de representantes de organizações da
sociedade civil que trabalham pelos direitos das mulheres e representantes de movimentos de mulheres
que vivem com HIV.
O principal objetivo do encontro foi criar um fórum no qual a comunidade de língua portuguesa pudesse
compartilhar suas experiências e respostas à epidemia de HIV entre mulheres em seus respectivos países
e definir uma agenda de cooperação horizontal comum, de modo a fortalecer as respostas nacionais para
lidar com as questões de gênero e HIV.
Os temas debatidos e as recomendações resultaram na “Declaração do Rio de Janeiro”, a qual afirma
fortemente a necessidade de se combater o impacto da epidemia de HIV entre mulheres adultas, adolescentes e meninas, e de se garantir e fortalecer a participação das pessoas vivendo com HIV na construção
de respostas.

Créditos: UNAIDS / Brasil

Um Grupo Gestor, liderado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e integrado pelos Ministérios da Saúde e Relações Exteriores, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNIFEM e CICT, foi estabelecido para apoiar a
implementação da agenda de cooperação técnica pelo enfrentamento da feminização da epidemia nos países
de língua oficial portuguesa, cujas linhas mestras foram definidas durante a Reunião do Rio de Janeiro.
Mais informações: http://www.cplp.org
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Laços Sul-Sul
Em 2004 foi lançada, pelo governo brasileiro, a Iniciativa Laços SulSul (LSS) a qual visa proporcionar o intercâmbio de informações e a
elaboração de estratégias e planos de ação, a partir de um modelo
de cooperação horizontal, com a finalidade de fortalecer a resposta à
aids nos países participantes. UNAIDS e UNICEF se associaram imediatamente à iniciativa e UNFPA
numa segunda fase. A UNESCO, tendo em vista diversas iniciativas de cooperação com países do
LSS, já registrou seu interesse em associar-se à Rede.
Atualmente, a iniciativa reúne oito países: Bolívia, Cabo Verde, Guiné Bissau, Nicarágua, Paraguai, São Tome e Príncipe, Timor Leste e Brasil. O acordo prevê um compromisso comum
desses países para assegurar o acesso universal à prevenção, tratamento e assistência ao HIV em
uma perspectiva de atenção integral.
Tendo em vista a vulnerabilidade de crianças e adolescentes ao HIV, uma das ênfases da iniciativa
é a prevenção neste grupo da população. Nisso, conta com a parceria do UNICEF, particularmente
em questões relacionadas à prevenção da transmissão vertical. A UNFPA contribui para a LSS
principalmente na área de direitos de jovens e saúde sexual e reprodutiva e o UNAIDS visa a apoiar
sobretudo na área de monitoramento e avaliação.
Mais informações: http://sistemas.aids.gov.br/lss/

Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da
Epidemia de Aids e outras DST
É uma iniciativa interministerial, envolvendo a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres e o Ministério da Saúde, com apoio do UNFPA, UNIFEM e
UNICEF. O Plano foi lançado em março de 2007 pelo presidente Luis Inácio
Lula da Silva, em cerimônia de comemoração ao Dia Intenacional da Mulher (8 de março) e tem como
objetivo enfrentar a feminização da epidemia de aids e outras DST a partir da redução das vulnerabilidades
que atingem as mulheres, por meio de ações integradas e intersetoriais nas esferas federal, estadual e
municipal, envolvendo instituições governamentais, não governamentais e movimentos sociais.
O Plano tem como marcas: i) o reconhecimento de que as desigualdades de gênero, em interação com a
pobreza, o racismo, o estigma e a discriminação relacionados à orientação sexual e identidade de gênero,
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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à vida com HIV e à pessoa com deficiência, ao estilo de vida, à prostituição e todas as formas de violência
contra as mulheres, incrementam as vulnerabilidades das adolescentes, jovens, adultas e idosas às DST
e ao HIV; ii) o reconhecimento de que o enfrentamento à Feminização da epidemia de aids e outras DST
implica no desenvolvimento de ações integradas e intersetoriais, envolvendo as três esferas de gestão,
instituições não governamentais e movimentos sociais.
O processo de descentralização das ações do Plano envolveu a realização de 6 oficinas macro-regionais
que contaram com a participação ativa de vários setores de governo, com destaque para políticas para
mulheres e saúde, sociedade civil organizada, e movimentos de mulheres contemplando especificidades
e diversidades. Nas oficinas, foram elaborados os Planos Estaduais que devem ser operacionalizados,
monitorados continuamente e avaliados.
Mais informações: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS9DAF1EC6PTBRIE.HTM
Homens pela Equidade de Gênero e contra a Feminização da Epidemia de Aids
O direito à saúde sexual e reprodutiva inclui também as estratégias que homens e mulheres podem usar para
prevenir infecções sexualmente transmissíveis e a aids. Ao mesmo tempo que as mulheres são educadas para
cuidar mais dos outros e menos de si, elas estão cada vez mais vulneráveis ao HIV – não apenas pelo aspecto
fisiológico mas especialmente pela inequidades entre os gêneros. Sendo assim, o envolvimento dos homens
torna-se fundamental para prevenir a feminização da epidemia e garantir que os dois sexos não estejam em
lados “opostos” desta resposta. O UNFPA, por exemplo, tem apoiado a elaboração de metodologias de trabalho
para estruturação de serviços com foco em homens jovens e tem também colaborado com redes brasileiras e
internacionais para que a agenda de gênero inclua enfoques sobre masculinidades e HIV.
UNFPA, UNIFEM e, posteriormente, o UNAIDS, se aliaram à campanha liderada pelo Presidente Lula, sobre
a coordenação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, de mobilização de homens pelo fim da
violência contra mulheres. A proposta é que os homens brasileiros associem-se a esta iniciativa pelo site: www.
homenspelofimdaviolencia.com.br.
Em 2009, UNFPA, UNIFEM e UNAIDS serão parceiros de Promundo, Papai e outras insituições para a realização
do Simpósio Global sobre o tema “Engajando Homens pela Equidade de Gênero”, no qual o papel dos homens
no enfrentamento ao HIV será um tema-chave e que merece atenção de tomadores de decisão para a definição
de políticas, programas de prevenção.
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Pelo fim da homo-lesbo-transfobia
Em todo o mundo, a epidemia de aids vem afetando a pessoas e grupos
cujas práticas e identidades sexuais foram historicamente discriminadas
e até perseguidas. É o caso de gays e outros homens que fazem sexo
com homens, pessoas bisexuais e trans (travestis, transgêneros, intersex)
e lésbicas. As experiências evidenciam que as respostas ao HIV apenas
serão eficazes quando forem reconhecidas a dignidade e a diversidade
Créditos: PN-DST/AIDS
de todas as pessoas, uma vez que a discriminação afasta os indivíduos do
sistema de saúde e desestimula a adoção de comportamentos e cuidados pessoais e aos outros.
Sendo assim, o combate à homo-lesbo-trans-fobia é parte integrante da resposta à aids no Brasil e, para
o UNAIDS, além de fazer parte de sua missão, é uma satisfação ser parceiro nesta iniciativa. Em 2006, o
UNAIDS, em parceria com o GCTH (Grupo de Cooperação Técnica Horizontal) e CICT iniciou um processo
de trabalho, através de uma construção coletiva, que contou com a participação de profissionais que
atuam na área de direitos humanos de diversos países da América Latina, e que resultou na publicação do
“Guia de ações estratégicas para prevenir e combater a discriminação por orientação sexual e identidade
de gênero”. O Guia, publicado nos idiomas português, espanhol e inglês tem como objetivo central estabelecer critérios claros e propostas concretas para o enfrentamento da homo-lesbo-trans-fobia na região
(www.onusida-latina.org). Em 2008, na cidade de Brasília, em seguimento à iniciativa, foi realizada uma
reunião técnica para avaliar os progressos das ações na região e, como desdobramento dessa reunião,
um grupo técnico foi criado para elaborar o Plano Estratégico para prevenir e combater a discriminação
por orientação sexual e identidade de gênero. Esse plano está em fase de finalização.
No âmbito do MERCOSUL, o UNAIDS/Brasil faz parte do subgrupo de trabalho sobre diversidade sexual
e identidade de gênero que integra a RAADDHH – Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e
Chancelarias do MERCOSUL e Estados Associados. Como contribuição, o UNAIDS está apoiando a publicação de um documento bilíngüe que trata da revisão de legislações e políticas vigentes sobre o tema nos
países do MERCOSUL, bem como uma campanha contra a homo-lesbo-trans-fobia.
Em 2008, o Brasil mais uma vez esteve na vanguarda, ao realizar a Primeira Conferência Nacional
LGBT do mundo, a qual contou com a presença do Presidente da República e de vários Ministros de
Estado. A conferência solicitou a aprovação urgente dos projetos de lei que criminalizam a homofobia;
que reconhecem a união civil de pessoas do mesmo sexo e que autorizam a mudança do nome civil
das travestis e transexuais por seus nomes sociais. O UNAIDS esteve presente contribuindo com
recursos financeiros e técnicos para o avanço dessa agenda.
Mais informações: http://www.conferencianacionalglbt.com.br
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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Consulta Regional para América Latina e Caribe sobre HIV no Sistema
Penitenciário
O UNODC tem apoiado ações no âmbito regional, como a realização da Consulta Regional para
América Latina e Caribe sobre HIV no Sistema Penitenciário, na cidade de São Paulo em maio de
2008, em parceria com o Grupo de Cooperação Técnica Horizontal em HIV (GCTH) , o Programa
Nacional e DST e Aids do Ministério da Saúde do Brasil, o Departamento Penitenciário Nacional do
Ministério da Justiça do Brasil, o CICT, o UNAIDS, o Instituto Latino Americano das Nações Unidas
para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente (ILANUD) e a sociedade civil, por meio da
Coordinadora de ONG de las Américas sobre Cárceles y Encierro (COASCE). A consulta contou com a
participação de delegações de 20 países da região, compostas por representantes governamentais,
um da área da saúde e um da administração penitenciária e por um representante da sociedade
civil. Além disso, participaram também representantes da Red Centroamericana y Dominicana para
la Prevención y Atención Integral de las ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciários (REDCARD) e do
Organismo Andino de Saúde (ORAS). Os participantes apresentaram um panorama sobre a situação
atual de cada país em relação ao HIV no sistema penitenciário e debateram dividos em 4 grupos
os seguintes eixos temáticos:
a) Políticas intersetoriais de saúde e justiça;
b) Acesso à informação, aos insumos de prevenção, ao diagnóstico e às terapias ARV;
c) Papel da sociedade civil: intervenções e controle social.
As discussões foram consolidadas em recomendações acordadas em plenária final.
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Saúde e Prevenção nas Escolas
O projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) é uma iniciativa do Ministério
da Saúde por intermédio do Programa Nacional de DST e Aids e do Ministério
da Educação, em parceria com três agências do sistema ONU: UNESCO, UNICEF
e UNFPA.
Criado em 2003, o projeto propõe a integração entre as áreas de saúde e educação para a promoção de ações
de educação em saúde preventiva que sejam incorporadas ao planejamento das secretarias de Educação
estaduais e municipais, bem como aos projetos pedagógicos das escolas públicas de ensino fundamental e
médio. Para tal, mobiliza o setor de educação em todo o território nacional estimulando a realização de ações
em áreas temáticas como direitos sexuais e reprodutivos e prevenção às DST/aids e gravidez juvenil.
O projeto também tem como meta o envolvimento de um número maior de atores que contribuam com
esse processo, como os próprios jovens, a comunidade escolar, universidades, ONGs e redes de jovens
vivendo com HIV.
As principais atividades do Saúde e Prevenção nas Escolas são:
-

Constituição de grupos de trabalho entre os setores de saúde e educação nos estados e municípios;
Formação de professores e profissionais de saúde;
Disponibilização de preservativos nas escolas;
Produção e reprodução de materiais informativos sobre prevenção dos temas abordados;
Organização de Mostra para promover intercâmbio de experiências;
Elaboração de concurso anual de cartazes e outras mídias sobre a temática de prevenção do HIV/aids
entre estudantes de escolas públicas do ensino fundamental e médio;
Estímulo ao protagonismo juvenil.

A partir de 2008, o projeto foi institucionalizado em nível federal com o lançamento, pelos dois Ministérios, do Programa Saúde na Escola. O SPE foi incorporado ao Programa Saúde na Escola, como parte do
componente de Promoção da Saúde.
Merece destaque o papel intersetorial registrado na implementação do SPE. Nesse processo, as três Agências do sistema ONU, os dois Ministérios e as diferentes instâncias dos níveis estaduais e municipais vêm
somando esforços para ampliar a resposta nacional e, como conseqüência, promover o acesso universal
à prevenção, assistência e tratamento à aids. Hoje, a principal meta do projeto é a expansão das ações
em todos os municípios do país.
Mais informações: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS10347757PTBRIE.htm
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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Prêmio Escola
O Prêmio Escola é uma iniciativa conjunta de agências das
Nações Unidas – UNESCO, UNODC, UNICEF, UNAIDS e UNFPA,
do Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde e
do Ministério da Educação que visa a incentivar a prevenção
das DST/aids e do uso de drogas entre crianças, adolescentes e jovens do Ensino Fundamental e
Médio, estimulando também a Educação de Jovens e Adultos, em todo o Brasil. Caracteriza-se como
estímulo e reforço à política nacional consolidada pelo Programa Saúde e Prevenção nas Escolas
(SPE), que tem na participação juvenil uma diretriz prioritária.
Essa atividade não conta com orçamento próprio e todos os anos novos parceiros que se preocupam
em promover a educação preventiva, em especial da iniciativa privada, são incorporados ao Prêmio.
Este ano, a CAIXA SEGUROS e a Digital Solution colaboram com a premiação dos vencedores.
Em 2008, o Prêmio Escola completou sua sétima edição, promovendo um concurso nacional de histórias
em quadrinhos. A cerimônia de premiação, umas das ações da semana de mobilização do Dia Mundial
de Luta contra a Aids, será realizada em Salvador, Bahia. O local da premiação foi escolhido no marco
da Agenda Integrada de Ações em HIV, esforço conjunto das agências da ONU naquele estado.
Créditos: CEN-AIDS

Empresários Unidos por Resultados
Negativos
Uma vez que a infecção pelo HIV afeta sobretudo a pessoas
em idade produtiva, esta passa a ser também uma questão
de desenvolvimento e, como tal, requer esforços de longo
prazo e que busquem garantir o acesso à informação e
combatam o estigma e a discriminação às pessoas vivendo
com HIV no lugar de trabalho.
Em vista disso, o mundo corporativo vem demonstrando
interesse e capacidade de ação no enfrentamento da epidemia em todo o mundo. Atualmente, no mundo, existem
47 Conselhos Empresariais Nacionais e 4 Conselhos Empresariais Regionais em resposta ao HIV. O Conselho mais
antigo em atividade é o CEN AIDS – o Conselho Empresarial
Nacional para Prevenção ao HIV/Aids do Brasil.
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Criado em 1998, o CEN AIDS é uma instância sólida e representativa do setor empresarial na formulação,
implementação e manutenção de políticas, programas e projetos de prevenção e atenção ao HIV no lugar
de trabalho. Suas ações voltam-se não apenas ao público interno das empresas, mas também alcançam
grande destaque por meio de campanhas nacionais de mobilização, como as que utilizam o “Grilo” como
personagem principal. UNAIDS e OIT participam e apóiam as ações do CEN AIDS desde sua criação.
Em 2008, em celebração a seus 10 anos, o CEN AIDS, em parceria com o UNAIDS, lançou um documento
apresentando sua experiência em português, inglês e espanhol, disponibilizando vários de seus materiais
de campanha a Conselhos e Empresas do Brasil e do Mundo.
Publicação: CEN AIDS: 10 anos de mobilização do setor empresarial no Brasil: Acesso online: http://data.
unaids.org/pub/InformationNote/2008/20081014_cen_privatesector_Brazil_pt.pdf
Mais informações: http://www.cenaids.com.br

Produção Nacional de Medicamentos Anti-Retrovirais
Com o objetivo de apoiar ações com vistas
ao acesso universal para o tratamento da
aids no Brasil, o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
o Ministério da Saúde, por meio de seu
Programa Nacional de DST/Aids, em 2005
firmaram um acordo para a realização
Créditos: Programa de DST/AIDS do Distrito Federal
de um estudo para avaliar a capacidade
instalada no Brasil destinada à produção de medicamentos Anti-Retrovirais (ARV) genéricos.
A consultoria especializada contratada concluiu que existe no Brasil capacidade produtiva e competência
acadêmica, além de sinergia entre esses dois setores para a produção de certos princípios ativos e medicamentos ARVs. Também concluiu que o país ainda apresenta capacidade inovadora imatura e baixa
integração entre as políticas científicas e industriais e entre estas e as políticas de saúde.
A internalização jurídica e a implementação das flexibilidades do acordo TRIPS (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) é aspecto essencial para a ampliação da produção nacional de medicamentos
e para a sustentabilidade do acesso universal dos pacientes à terapia antiretroviral. A não utilização das
flexibilidades previstas nos acordos internacionais compromete a indústria brasileira, uma vez que cerca
de 60% do orçamento da resposta à aids é direcionado para a compra de medicamentos multinacionais
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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protegidos por patentes, o que desestimula o investimento das empresas nacionais no desenvolvimento
destes produtos.
A indústria nacional tem potencial para a incrementar sua produção de medicamentos para a aids, tendo
em vista sua já comprovada capacidade de produzir medicamentos ARV de primeira linha e os resultados
do estudo. A crescente demanda pelos medicamentos de segunda e terceira linhas e, em especial, seu
alto custo, colocam o aproveitamento deste potencial como uma prioridade, o que se refletiu na emissão
da licença compulsória para o medicamento Efavirenz, pelo Presidente Lula em 2007 em uma decisão
em pról dos interesses de saúde pública.

Estratégia de Aprendizagem das Nações Unidas sobre HIV/Aids
O objetivo da Estratégia de Aprendizagem das Nações Unidas sobre HIV/Aids é promover ações
informativas sobre o tema aos funcionários das Nações Unidas no Brasil e, com isso, ampliar a
capacidade do sistema ONU de apoiar a resposta nacional.
A estratégia das Agências do Sistema ONU no Brasil é mobilizar para que cada uma delas participe
do Grupo de Aprendizagem sobre Aids (GAHA).
O GAHA organiza atividades como envio de questionários de sensibilização sobre HIV para todas as
Agências; realização do Dia de Aprendizagem sobre HIV, aberto a todos os funcionários do Sistema
e familiares, para a sensibilização e mobilização de todos/as com relação ao HIV com palestras,
peças de teatro, oficinas e conversas com representantes da sociedade civil, além da distribuição
de preservativos e de material informativo das agências e do Ministério da Saúde.
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Agências da ONU que apóiam a resposta à aids no Brasil

ACNUR
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
tem como mandato garantir a proteção internacional e a busca de soluções
duradouras para os refugiados e outras populações deslocadas ao redor
do mundo. O acesso indiscriminado aos procedimentos de reconhecimento
de refúgio e à soluções duradouras está vinculada à questão do HIV/aids e, conseqüentemente, tem um
grande impacto para a efetiva proteção internacional dos refugiados.
É objetivo do ACNUR garantir que os refugiados vivendo com HIV não sejam estigmatizados, expulsos para
outros países, detidos ou sujeitos a quaisquer medidas discriminatórias que prejudiquem a determinação
de sua condição ou a possibilidade de soluções duradouras. Além disso, é prioridade do ACNUR garantir
para a população sob seu mandato o acesso ao tratamento adequado, à confidencialidade de suas
informações, ao aconselhamento e à orientação. Neste marco, o ACNUR tornou-se o décimo membro
do UNAIDS em junho de 2004 e é a agência-líder deste programa nos temas do deslocamento forçado,
emergências e crises humanitárias.
Em relação ao HIV, os principais focos de atuação do ACNUR no Brasil são as regiões fronteiriças e os
centros urbanos. Nas fronteiras estão presentes vários elementos que contribuem para o aumento do
risco de transmissão do vírus, como o alto índice de mobilidade humana e o difícil acesso a profissionais
de saúde, à informação adequada e aos insumos de prevenção. Nos grandes centros urbanos, o risco de
transmissão do vírus é consideravelmente menor devido à maior possibilidade de acesso à informação e
serviços médicos e de aconselhamento, mas a vulnerabilidade dos homens, mulheres e crianças refugiadas
é motivo de preocupação.
O ACNUR tem respondido a estes dois desafios por meio da inclusão dos refugiados nos programas públicos
para DST/aids e com mecanismos que permitam a integração plena dos refugiados vivendo com HIV. Além
destas duas respostas, o ACNUR oferece capacitação em DST/aids para as instituições que implementam
seus programas no país e disponibiliza informação preventiva para a população sob seus cuidados.
Mais informações: www.acnur.org.br
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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BANCO MUNDIAL
O Banco Mundial tem por objetivo apoiar países e organizações parceiras para
evitar novas infecções por HIV, expandir o acesso ao tratamento e ajudar as comunidades a lidar com os efeitos sociais e econômicos da doença. O Banco apóia
iniciativas de acesso universal à prevenção compreensiva e tratamento, incluindo
acesso a antiretrovirais.
A parceria com o Brasil no combate ao HIV inclui intenso diálogo técnico e sobre políticas e aproximadamente
US$430 milhões em financiamentos. Em 1988, US$6,6 milhões de um empréstimo foram destinados para
apoiar os primeiros esforços do Governo brasileiro. Com a evolução da epidemia, o Banco aprovou em 1993
um empréstimo de US$160 milhões para apoiar o Projeto AIDS I, do Governo Federal. O projeto definiu,
testou e implantou as principais estratégias para combater a epidemia, incluindo planos de educação e
comunicação, distribuição de preservativos, estabelecimento da rede de testes voluntários e aconselhamento, serviços clínicos, programas de apoio comunitário, e melhorias na oferta de sangue.
O sucesso da fase I levou a um novo financiamento de US$ 165 milhões para o AIDS II (1998-2003). Este
projeto expandiu a cobertura de prevenção, cuidados e tratamento, e fortaleceu especialmente os serviços
e a rede laboratorial, criando a base para a política de acesso universal ao tratamento antiretroviral. O
terceiro empréstimo para o governo Brasileiro, de US$100 milhões (2003-2007), apóia a descentralização
da capacidade do Programa Nacional de Controle das DST e Aids para combater a epidemia de aids e
reduzir seus impactos, incluindo o interior do país.
Mais informações: www.bancomundial.org.br

CEPAL
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, é uma
das cinco comissões regionais da ONU que tem, desde os seus primórdios,
procurado fomentar o desenvolvimento econômico e social e a cooperação entre
os países da Região, tanto entre si como com as demais nações do mundo,
mediante diversas atividades, considerando suas características particulares
e seus problemas específicos.
A CEPAL também contribui para o debate da economia e da sociedade latino-americana e caribenha,
apresentando alertas, idéias e propostas de políticas públicas. Além de identificar características estruturais que nos distinguem de outras regiões ou de diferentes trajetórias de desenvolvimento, a CEPAL
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sempre apontou para os desafios contra a desigualdade, para a luta contra a pobreza, para o fomento à
democracia, justiça e paz, e para as opções de inserção na economia mundial.
O Brasil, pelo seu território, população e participação na economia da América Latina, foi e permanece como
uma das principais fontes de análise dos relatórios e estudos da CEPAL, além de receber contribuições
do debate econômico brasileiro. O Escritório da CEPAL no Brasil acompanha e analisa as transformações
na economia brasileira com parcerias no governo, na academia e na sociedade. Com relação à resposta
à aids, a Cepal se une aos esforços do Plano Integrado, apontando sua parceria técnica.
Mais informações: www.cepal.org e www.cepal.org/brasil

UNAIDS
Criado em 1996, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) surgiu da necessidade de promover uma ação internacional coordenada de resposta à aids. O Programa é co-patrocinado
por 10 Agências do Sistema ONU. São elas: ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, OIT, UNESCO,
OPAS/OMS e Banco Mundial. Sua missão é liderar e coordenar ações de enfrentamento ao HIV e apoiar as
respostas nacionais. O UNAIDS busca ainda fortalecer a participação da sociedade civil, do setor privado e
de pessoas que vivem com HIV no enfrentamento da epidemia e advogar junto aos parceiros internacionais
pela mobilização de recursos financeiros aplicados em ações para reverter o avanço da aids no mundo. O
UNAIDS apóia governos nacionais na formulação e implementação de planos estratégicos. Além disso, unifica
e divulga informações estratégicas relacionadas à aids em todo o mundo por meio de relatórios como o AIDS
Epidemic Update, fornecendo dados sobre a pandemia anualmente. Também é referência para o trabalho da
mídia internacional sobre o tema.
Mais informações: www.unaids.org

UNODC
O Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC) promove ações de
prevenção e tratamento do HIV e da aids entre
usuários de drogas, população penitenciária e em contextos de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas.
O UNODC tem apoiado o Governo Brasileiro na construção de uma resposta ampliada ao HIV entre a
população que faz uso de drogas. A parceria entre o UNODC e o Programa Nacional de DST e Aids (PNA ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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DST/AIDS) do Ministério da Saúde se iniciou em 1994, quando o percentual de casos de aids associados
ao uso de drogas injetáveis chegava a 25% no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde demonstram queda
constante desse percentual, sendo que no perído de 1996 a 2006 foi registrada uma queda de 72% dos
casos de aids entre UDI. Essa parceria priorizou, desde o princípio, a estratégia de redução de danos e
pela ampla participação da sociedade civil. Atualmente há o desafio de se desenvolver metodologias de
trabalho voltadas aos novos padrões de uso de drogas no Brasil, mais especificamente as drogas nãoinjetáveis, em especial o crack e os estimulantes.
Em relação à população penitenciária no Brasil, o UNODC trabalha no âmbito da implementação do Plano
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, por meio de parceria com o PN-DST/AIDS e a Área Técnica
de Saúde no Sistema Penitenciário do Ministério da Saúde e com o Departamento Penitenciário Nacional
do Ministério da Justiça.
Mais informações: www.unodc.org/brazil

UNICEF
Há mais de 60 anos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
tem trabalhado com associados de todo o mundo para fomentar o reconhecimento
e o respeito dos direitos humanos das crianças. Este mandato foi estabelecido
na Convenção sobre os Direitos Humanos da Criança e é concretizado através
de associações com governos, organizações não-governamentais e indivíduos
em 162 países, áreas e territórios.
O UNICEF leva ao UNAIDS sua vasta rede e sua capacidade para uma comunicação e sensibilização eficazes. O UNICEF coloca como meta participar de articulações que auxiliem na construção de programas
governamentais que considerem centrais as crianças, os jovens e as mulheres grávidas nos esforços
para o acesso universal da prevenção, tratamento e cuidados de saúde, em especial nas áreas menos
favorecidas onde a epidemia vem crescendo.
O UNICEF busca ter um impacto positivo nas vidas de crianças afetadas pelo HIV em quatro áreas prioritárias, conhecidas como os quatro “Ps”: 1) prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho; 2) prover
tratamento pediátrico; 3) prevenir a infecção entre adolescentes e jovens; e 4) proteger e apoiar as crianças
afetadas pela aids.
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Para tal, prioriza o investimento na Prevenção à Transmissão Vertical, apoiando a implementação do teste
rápido em regiões de difícil acesso e a realização de seminários de capacitação para profissionais de
saúde destas regiões (Amazônia e Semi-Árido) e na prevenção entre jovens, participando do Projeto Saúde
e Prevenção nas Escolas, iniciativa do Ministério da Saúde e MEC, também em parceria com a UNESCO
e o UNFPA. Colabora ainda para a proteção e o protagonismo de jovens vivendo com HIV, apoiando sua
participação em eventos nacionais e a criação de redes, entre outras iniciativas de prevenção. Além disso,
participa de projetos de cooperação sul-sul, em parceria com o UNAIDS, UNFPA e CICT, um modelo horizontal de cooperação, dentro dos eixos de priorização de crianças e jovens, num contexto de solidariedade
entre nações em desenvolvimento.
Em uma importante parceria com o Ministério da Saúde, que é responsável pela produção e pela compra
de medicamentos para o tratamento da aids, o UNICEF tem efetuado a importação do anti-retroviral
Efavirenz para o país. Este é utilizado para o tratamento da aids em adultos e crianças. Até hoje, foram
importados pelo UNICEF mais de 30 milhões de comprimidos e 450 mil cápsulas do medicamento, que
são distribuídos gratuitamente para cerca de 100.000 pessoas vivendo com HIV.
Mais informações: www.unicef.org.br

UNIFEM
O UNIFEM é o Fundo de Desenvolvimento das Nações
Unidas para a Mulher. É uma agência que garante assistência técnica e financeira para iniciativas inovadoras que promovam o empoderamento das mulheres
e a igualdade de gênero. No Brasil, a agência conta com um escritório sub-regional que responde pelos
cinco países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai).
O trabalho desenvolvido pelo UNIFEM está orientado a quatro objetivos estratégicos, sendo um deles a
redução da propagação do HIV entre mulheres e meninas. Mulheres jovens são especialmente vulneráveis
à epidemia.
A epidemia de HIV ameaça a vida e os direitos individuais das pessoas, e para as mulheres, o quadro é
ainda mais complexo. As desigualdades de gênero, o crescente processo de feminização da pobreza, os
alarmantes índices de violência contra a mulher e outras violações dos direitos das mulheres contribuem
para a composição de um quadro cada vez mais preocupante.
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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Destacando as contribuições e perspectivas da mulher vivendo com HIV e com ênfase na redução da
discriminação, o UNIFEM tem adotado estratégias abrangentes de enfrentamento do problema, que enfatizam as ligações da epidemia com a violência contra a mulher, a pobreza feminizada, a insegurança e a
limitada participação política das mulheres nos processos de tomada de decisão.
Mais informações: www.unifem.org.br

UNFPA
O UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, promove o
direito de cada mulher, homem e criança a viver uma vida saudável,
com igualdade de oportunidades para todos. Apóia os países na utilização de dados para a formulação de
políticas e programas de redução da pobreza e contribui para que todas as gestações sejam desejadas,
todos os partos sejam seguros, todas as pessoas jovens fiquem livres do HIV e da aids e que todas as
meninas e mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito.
O UNFPA apóia o governo na aquisição de insumos de prevenção às DST, HIV e aids; no desenvolvimento
de conteúdos referenciais para a abordagem integrada dos temas prevenção primária e secundária do
HIV e da aids, saúde sexual e reprodutiva e direitos e em sua incorporação nos processos de educação
continuada de profissionais, incluindo aqueles que atuam na atenção às mulheres adolescentes e jovens
em situação de vulnerabilidade, exploração sexual, violência de gênero ou tráfico.
Tendo como uma de suas prioridades a promoção da igualdade de gênero, o UNFPA atua em parceria
com o governo e a sociedade civil no desenvolvimento de ações que visem ampliar o envolvimento de
homens, adultos e jovens, em temas de saúde sexual e reprodutiva, prevenção do HIV e enfrentamento
da violência contra a mulher, incluindo a promoção da responsabilidade compartilhada entre homens e
mulheres para garantir relações sexuais protegidas e prevenir gestações não planejadas.
O UNFPA promove o fortalecimento da liderança e da participação juvenil na formulação e monitoramento
de políticas públicas, e a consolidação de redes de ativismo social em saúde, com ênfase no exercício do
controle social e advocacy em saúde sexual e reprodutiva e direitos exercidos por mulheres, sobretudo mulheres vivendo com HIV, pertencentes a grupos historicamente discriminados e trabalhadoras sexuais.
Mais informações: www.unfpa.org.br
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UNESCO
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO) fundada em 1946, promove a cooperação internacional entre 193 Estados-membros e seis Membros Associados em
cinco áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Sociais e
Humanas, Cultura, Comunicação e Informação. A atuação da Organização
nesse vasto universo tem um objetivo: a construção da paz.
Atingir esse objetivo exige um conjunto de ações, entre elas a promoção do conhecimento. A UNESCO
compreende que a educação é o principal instrumento de mobilização para a prevenção do vírus da aids.
A permanente atuação da Organização em projetos educacionais destinados a crianças, jovens, adolescentes e adultos resultou, na divisão de trabalho do UNAIDS, na liderança em atividades de educação e
prevenção da doença nas escolas.
Nessa direção, a UNESCO lançou mundialmente a iniciativa Educaids, definida como uma das prioridades
do movimento Educação para Todos, destinada a envolver não apenas projetos, mas todo o setor de
Educação em um mesmo objetivo. No Brasil, os benefícios da Educaids são implementados por meio do
programa Saúde e Prevenção nas Escolas.
A importância dada às escolas e, portanto, à educação, com destaque para a educação preventiva, contribui
para o conhecimento e desenvolvimento de capacidades essenciais na prevenção do HIV. Por meio dela,
superam-se, também, condições que facilitam a disseminação da doença, como a pobreza, a desigualdade
entre gêneros, a violência e o abuso contra meninas e mulheres.
Dentro e fora do País, as cinco áreas de atuação da UNESCO, seus institutos, escritórios nacionais e
regionais intensificaram, em colaboração com outros parceiros, as ações de combate ao HIV e à aids. A
Organização, desta forma, se encontra em posição privilegiada para abordar intersetorial e interdisciplinarmente as ações organizadas pelo UNAIDS para universalizar o acesso aos programas de prevenção e
tratamento da doença.
Mais informações: www.brasilia.unesco.org
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OPAS/OMS
O objetivo da Organização Mundial da Saúde (OMS)
é alcançar o nível mais alto possível de saúde para todas
as pessoas. Seu trabalho no campo do HIV e da aids se
concentra na ampliação rápida do tratamento e da atenção, ao mesmo tempo acelerando a prevenção e reforçando os sistemas de saúde para que a resposta do setor da saúde à epidemia seja mais eficaz e integral.
Na Região das Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS/OMS - tem como missão
colaborar com os estados membros e outros parceiros a promover a eqüidade na saúde, combater doenças,
melhorar a qualidade de vida e elevar a expectativa de vida dos povos das Américas.
A OPAS/OMS Representação Brasil, por meio do Projeto HIV//Saúde Familiar e Comunitária, focalizará
seus esforços de cooperação técnica para o combate ao HIV em consonância com as prioridades de saúde
do Brasil. A cooperação técnica acompanha os desafios e prioridades definidas pelo Programa Nacional
de Aids do Ministério da Saúde e centrará suas ações nos eixos de Promoção à Saúde e Prevenção ao
HIV/Aids, Acesso Universal a Diagnóstico e Tratamento e Governança e Fortalecimento da Sociedade Civil
e das Pessoas Vivendo com HIV. Essas ações serão desenvolvidas no marco do Plano Regional de HIV/
Aids e DST (2006-2015) da OPAS/OMS, que busca garantir acesso universal à atenção integral contínua
da população, incluindo jovens, crianças, populações indígenas, homens que fazem sexo com homens,
usuários de drogas injetáveis, trabalhadores do sexo e população prisional.
Mais informações: www.opas.org.br

OIT
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a única das Agências
do Sistema das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, da qual participam
representantes de organizações de empregadores e de trabalhadores além
dos representantes dos governos. Sua meta global é a promoção do trabalho
decente para todos.
A OIT entende que o local de trabalho pode ajudar a conter a disseminação e mitigar o impacto do HIV/
aids, por exemplo pela promoção dos direitos fundamentais do trabalho, disseminação de informações e
desenvolvimento de programas de capacitação e educação.
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Para isso, o Programa da OIT sobre HIV/Aids e o Mundo do Trabalho (ILO/AIDS) está implementando uma
estratégia global com o objetivo de contribuir para conter a epidemia, por meio da mobilização de governos,
organizações de empregadores e de trabalhadores, da inclusão de políticas e programas para o local de
trabalho nos Planos Nacionais de HIV/Aids e da pesquisa e análise de políticas sobre questões relativas
ao HIV/aids no mundo do trabalho, entre outros.
No Brasil, a OIT vem apoiando diversos esforços nacionais para a prevenção, assistência e combate
à discriminação relativa ao HIV/aids, em particular para a aplicação do Repertório de Recomendações
Práticas da OIT sobre o HIV/Aids e o Mundo do Trabalho (http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/
aids/code/languages/codeportuguese.pdf), lançado em 2001 na Sessão Especial da Assembléia Geral das
Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNGASS/AIDS). Elaborado em consulta com governos, empregadores e
trabalhadores, o Repertório estabelece dez princípios para ações no local de trabalho: 1) reconhecimento
do HIV/aids como questão relacionada ao local de trabalho; 2) não discriminação; 3) igualdade de gênero;
4) ambiente de trabalho saudável; 5) diálogo social; 6) O screening de HIV/Aids não deveria ser exigido
de candidatos a emprego ou de pessoas já empregadas; 7) confidencialidade; 8) continuidade da relação
de emprego; 9) prevenção; e 10) assistência e apoio.
A partir dos resultados alcançados, proposta de uma nova Recomendação específica sobre HIV/aids será
discutida nas Conferências Internacionais do Trabalho de 2009 e 2010 pelos representantes tripartites
dos 182 Estados membros da OIT.
Mais informações: www.oitbrasil.org.br

PNUD
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede global
de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, presente em 166 países.
Trabalhando junto aos governos, iniciativa privada e sociedade civil, o PNUD conecta
países a conhecimentos, experiências e recursos, ajudando pessoas a construir uma
vida digna e trabalhando conjuntamente nas soluções traçadas pelos países-membros
para fortalecer capacidades locais, seja por meio da promoção do acesso a recursos
humanos qualificados, seja por meio de apoio técnico e financeiro.
O mandato central do PNUD é a busca de soluções para os desafios de desenvolvimento nacional e global
construída em conjunto com governos focando as seguintes áreas temáticas: Governança Democrática;
Redução de Pobreza; Prevenção de Crises e Reconstrução; Meio Ambiente e Energia e; HIV/aids.
A ONU e a Resposta à Aids no Brasil
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Como co-patrocinador do UNAIDS, o PNUD busca apoiar os países a colocar a resposta à aids no centro
das estratégias de desenvolvimento nacional e redução de pobreza; na construção da capacidade nacional
para mobilizar todos os níveis de governo e sociedade civil para uma resposta coordenada e efetiva à
epidemia; e ainda proteger os direitos humanos das pessoas vivendo com HIV, mulheres e populações
vulneráveis. Considerando que a aids é um desafio mundial, o PNUD apóia esses esforços oferecendo
conhecimento, recursos e boas práticas realizadas no mundo todo.
Na busca pela promoção do desenvolvimento local e global, em 1990, o PNUD introduziu em todo o mundo
o conceito de desenvolvimento humano, que promove a adoção de políticas públicas que consideram as
pessoas e não a acumulação de riquezas como propósito do desenvolvimento. O avanço da epidemia de
aids tem um impacto evidente sobre o desenvolvimento humano, já que não somente reduz a expectativa
de vida de uma população local, como também afeta as oportunidades de escolha das pessoas.
No Brasil há mais de 40 anos, fomentando e implementando projetos, o PNUD busca responder aos desafios
específicos do país e às demandas do Brasil através de uma visão integrada de desenvolvimento.
Nesse sentido o PNUD, como parceiro do UNAIDS, apoiou o estudo nacional na área de produção de
medicamentos (conforme descrito na página 23 desta publicação).
Mais informações: www.pnud.org.br
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