
Documento Referencial 
das políticas de Prevenção 

UNAIDS

Intensifi cando a 
prevenção ao HIV

This work was originally published by 
the Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS in English. This Portugese 
translation was arranged by the Brazilian 
National AIDS Programme. The Brazilian 
National AIDS Programme is responsible 
for the accuracy of the translation. In 
case of any discrepancies, the original 
language will govern.



ONUSIDA – 20 avenue Appia - 1211 Genebra 27 - Suíça
Tel: (+41) 22 791 3666 - Fax: (+41) 22 791 4187

E-mail: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

Versão original inglesa, Agosto de 2005, 
Intensifying HIV prevention : UNAIDS policy position paper

nenhum julgamento sobre o estatuto jurídico de qualquer 
país, território, cidade ou zona, nem de suas autoridades, nem 
tampouco questões de demarcação de suas fronteiras.

A menção de determinadas companhias ou do nome comercial 
de certos produtos não implica que a ONUSIDA os aprove 
ou recomende, dando-lhes preferência a outros análogos não 
mencionados. Com excepção de erros ou omissões, os nomes 
de especialidades farmacêuticas distinguem-se pela letra 
maiúscula inicial.

A ONUSIDA não garante que as informações contidas 
nesta publicação são completas e correctas e não pode ser 
responsável por qualquer dano resultante da sua utilização.

© Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA 
(ONUSIDA) 2005

Todos os direitos reservados. As publicações produzidas pela 
ONUSIDA podem ser pedidas ao Centro de Informações 
da ONUSIDA. Os pedidos para reprodução ou tradução 
das publicações da ONUSIDA – seja para venda ou para 
distribuição não comercial - devem ser endereçados ao Centro 
de Informações no endereço mais abaixo ou enviados por 
fax: +41 22 791 4187, ou E-mail: publicationpermissions 
@unaids.org.

As denominações utilizadas nesta publicação e a apresentação do 
material nela contido, não significam, por parte da ONUSIDA, 

ONUSIDA/05.18P (versão portuguesa, Setembro de 2005)

This work was originally published by the Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS in English. This Portugese translation was 
arranged by the Brazilian National AIDS Programme. The Brazilian 
National AIDS Programme is responsible for the accuracy of the trans-
lation. In case of any discrepancies, the original language will govern.



Intensificando a 
prevenção ao HIV

Documento Referencial das políticas de 
Prevenção UNAIDS





Índice
Sumário Executivo 5

Seção 1: Porque intensificar a prevenção ao HIV? 7
Mais oportunidades para a prevenção ao HIV  8
Aprendendo com a sustentabilidade dos esforços para tratamentos ao HIV 10
Barreiras para a ampliação da prevenção ao HIV 11

Seção 2: Trabalhando para obter sucesso 13
Os princípios dos programas efetivos de prevenção ao HIV  13
As políticas essenciais de prevenção ao HIV e as ações programáticas 16

Seção 3: Respostas em nível nacional 27
Planejando para obter sucesso 27
Construindo um universo sensibilizado e liderança para a prevenção ao HIV 30

Seção 4: O papel de apoio da UNAIDS na intensificação dos  
esforços para a prevenção ao HIV 31

Defesa da prevenção ao HIV 31
Desenvolvimento de políticas em áreas críticas para a prevenção ao HIV 32
Apoio técnico e construção de capacidades para implementação de  33
programas ampliados de prevenção ao HIV 33
Coordenação e harmonização dos esforços para prevenção ao HIV 33
Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas de  33
prevenção ao HIV 33

Anexo:  35
Conselho Coordenador do Programa, 27-29 de junho de 
2005, Decisões, Recomendações e Conclusões: Item 3 da 
Agenda – Manuscrito Sobre a situação das políticas da UNAIDS: 
Intensificando a Prevenção ao HIV 35





5

Intensificando a prevenção ao HIV
Documento Referencial das políticas de Prevenção UNAIDS

Sumário Executivo

No 15º Encontro do Conselho Coordenador do Programa (Programme Coordinating 
Board - PCB) em junho de 2004, foi solicitado que a UNAIDS desenvolvesse uma estratégia 
mundial para intensificar a prevenção ao HIV. No 16º Encontro do PCB, em dezembro 
de 2004, foi discutido um Plano Estratégico para Intensificar a Prevenção ao HIV. No 
mesmo Encontro, foi solicitado à UNAIDS que desenvolvesse uma estratégia mundial para 
intensificar a prevenção ao HIV e que essa fosse apresentada no 17º Encontro do PCB, que 
aconteceria em Genebra em junho de 2005. Desde dezembro de 2004, consultas freqüentes 
foram feitas aos membros do PCB e a todos os stakeholders. Essas discussões levaram ao 
desenvolvimento deste documento sobre a situação das políticas. 

O objetivo principal deste documento é o de ativar e mobilizar uma intensificação da 
prevenção ao HIV com o intuito final de fornecer acesso universal à prevenção e ao trata-
mento ao HIV. Ele define as ações centrais que devem ser adotadas para eliminar, rápida e 
efetivamente, a lacuna na prevenção ao HIV, com base na construção de sinergismos entre 
a prevenção ao HIV e a assistência além de garantir a sustentabilidade da ampliação dos 
tratamentos para o HIV no contexto atual. Ele ressalta o papel da UNAIDS em relação 
à intensificação da prevenção ao HIV e aponta os caminhos para que uma ação de apoio 
conjunta possa ser alcançada.

Portanto, este documento é direcionado a todos aqueles que têm papel de liderança na 
prevenção, tratamento e assistência, relacionados ao HIV. Suas bases estão na Declaração 
de Compromisso com o HIV/Aids, endossada por todos os estados membros das Nações 
Unidas, em junho de 2001 e o Global Strategy Framework on HIV/AIDS endossado pelo 
10º Encontro do Comitê Coordenador do Programa da UNAIDS no Rio de Janeiro em 
dezembro de 2000. O documento também está fundamentado em compromissos expressos 
no Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(International Conference on Population and Development – ICPD), e da Plataforma de 
Beijing para Ação (Beijing Platform for Action), em conjunto com as revisões de acompan-
hamento. Ele ressalta as oportunidades significativas para o fortalecimento da prevenção 
ao HIV no contexto dos programas anti-retrovirais, tais como a Iniciativa “3 em 5” para 
expandir o tratamento anti-retroviral ao HIV nos países em desenvolvimento.

Este trabalho contém quatro seções principais. A Seção 1 explica porque a prevenção ao 
HIV deve ser fortalecida significativamente para que se possa atender aos desafios atuais 
e aproveitar as oportunidades já disponíveis. A Seção 2 identifica as ações principais que 
devem ser consideradas como o cerne da resposta na prevenção ao HIV e os princípios 
centrais subjacentes a essas ações. A Seção 3 identifica quais os parceiros nacionais que 
precisam ampliar a prevenção ao HIV em nível nacional. Finalmente, a Seção 4 descreve o 
apoio que a UNAIDS fornecerá para que esse processo se torne realidade.
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Seção 1: Porque intensificar a 
prevenção ao HIV?

A aids ainda é considerada uma doença complexa 
e incurável, capaz de devastar indivíduos, comu-
nidades e nações. Desde o início da epidemia, 
estima-se que 60 milhões de pessoas se infec-
taram com o HIV. Desse total, aproximada-
mente 20 milhões já morreram.

A taxa de novas infecções pelo HIV continua a 
crescer anualmente e estima-se que 4,9 milhões 
de pessoas tenham se infectado no ano de 20041. 
Mundialmente, o número total de pessoas 
vivendo com o vírus também continua a crescer, 
tendo atingido 40 milhões no final de 2004 e as 
estimativas indicam que, se a epidemia não for 
controlada, ela continuará a crescer2. 

A despeito das melhorias consideráveis que 
já foram alcançadas em relação à morbidade e 
à mortalidade relacionadas à aids como resul-
tado do tratamento anti-retroviral disponível na 
América do Norte, Europa Ocidental, Austrália, 

Nova Zelândia e Brasil, a dinâmica subjacente 
da epidemia permanece sendo determinada 
pela taxa com que novas infecções acontecem 
em relação ao número de mortes provocadas 
pela aids. Em outras palavras, no estágio atual 
da epidemia mundial da aids, há mais infecções 
pelo HIV a cada ano do que mortes provocadas 
pela aids.

A tendência de aumento do número de pessoas 
infectadas com o HIV ano após ano é a maior 
preocupação, e impõe uma enorme ameaça na 
resposta à aids como um todo. Além disso, uma 
série de interações complexas está comprome-
tendo os esforços de ampliação da prevenção ao 
HIV, o que gera uma lacuna considerável entre 
a necessidade e a disponibilidade de serviços de 
prevenção ao HIV.

Com base nos dados da UNAIDS3, um relatório 
de 2003 do Grupo de Trabalho para Prevenção 
Mundial ao HIV4 revisou os dados mais 
recentes das necessidades de prevenção ao HIV 
e os recursos disponíveis. O relatório mostrou 
que, em termos mundiais, menos em cada 
cinco pessoas que apresenta risco de se infectar 
com o HIV tem acesso aos serviços básicos de 
prevenção5. O documento também revelou 
que apenas uma em cada dez pessoas vivendo 
com HIV já foi testada alguma vez em relação à 
infecção com o vírus.

1 AIDS epidemic update. Genebra. UNAIDS, 2004.
2 AIDS in Africa. Three Scenarios to 2005. Genebra, UNAIDS, 2005.
3 Progress Report on the Global Response to the HIV/AIDS Epidemic 2003. Genebra, UNAIDS, 2003.
4 O Grupo de Trabalho para Prevenção Mundial ao HIV é constituído por aproximadamente 40 líderes especialistas em saúde 

pública, clínicos, pesquisadores das áreas biomédica e comportamental e pessoas afetadas pelo HIV/AIDS. Esse grupo de 
trabalho procura informar os gestores de políticas mundiais, programas de planejamento e patrocinadores sobre as decisões 
relacionadas à prevenção ao HIV. Também defende uma resposta ampla ao HIV/AIDS, que integre a prevenção e a assistên-
cia. O grupo de trabalho foi organizado em 2002 pela Fundação Bill & Melinda Gates e pela Fundação Família Henry J. 
Kaiser.

5 O Grupo de Trabalho para Prevenção Mundial ao HIV (2003). Access to HIV Prevention, Closing the Gap. http://www.kff.
org/hivaids/200305-index.cfm

Mortes por AIDS
3,1 milhões

Novas infecções 
pelo HIV

4,9 milhões

Pessoas vivendo 
com HIIV

39,4 milhões

Figura 1: Dinâmica mundial  
ao HIV, 2004.
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Dados mais recentes mostram um quadro similar, 
revelando evidências de grandes variações regio-
nais quanto ao acesso às opções de prevenção ao 
HIV6, por exemplo:

• No Sudeste da Ásia apenas 0,1% das pessoas 
entre 15 e 49 anos receberam aconselha-
mento ou foram testadas;

• Na África sub-Saariana apenas 5% das 
gestantes vivendo com HIV têm acesso a 
serviços que poderiam impedir a infecção do 
bebê pelo HIV;

• No Leste Europeu apenas 7,6% dos usuários 
de drogas injetáveis têm acesso a programas 
que poderiam protegê-los da infecção pelo 
HIV;

• Na América Latina e no Caribe apenas 14% 
das relações sexuais de risco são realizadas 
com a proteção de preservativos; e

• No Leste do Mediterrâneo apenas 0,5% dos 
profissionais do sexo recebem assistência de 
algum programa de prevenção ao HIV. 

Mesmo quando os programas de prevenção 
ao HIV existem, há em geral, pouca infor-
mação sobre a qualidade dos mesmos. A falha 
na prevenção ao HIV tem contribuído para o 
aumento do número de pessoas vivendo com 
o HIV, em especial as taxas de infecção entre 
as mulheres, que atualmente constituem quase 
a metade das pessoas vivendo com HIV. Os 
jovens também são afetados de maneira despro-
porcional, constituindo mais da metade das esti-
mativas de novas infecções ocorrendo no ano de 
2004. 

O crescimento rápido da epidemia em regiões 
e populações recentemente afetadas como, por 
exemplo, usuários de drogas injetáveis no Leste 
Europeu, e as epidemias já “maduras” porém 
descontroladas combinadas ao crescimento 

populacional, têm contribuído para o cresci-
mento geral na incidência ao HIV em todo 
o mundo. Em todos os contextos, os homens 
continuam sendo os principais impulsionadores 
da epidemia.

Nenhuma área do planeta está livre da aids. No 
nível nacional, a epidemia se manifesta de muitas 
maneiras diferentes, sendo influenciada por um 
complexo conjunto de fatores relacionados, 
incluindo cultura, normas relacionadas a gênero, 
pobreza e também aos níveis de investimento na 
prevenção ao HIV e a resposta mais geral a aids. 

Estima-se que a implementação de um conjunto 
de medidas de prevenção ao HIV mais abran-
gente poderia prevenir 29 milhões (63%) dos 45 
milhões de novas infecções esperadas entre 2002 
e 20107. O custo das medidas de prevenção 
necessárias é estimado em 4,2 bilhões de dólares 
americanos até 20078 mas aumentaria a cada ano 
de atraso na implementação das ações9. 

Mais oportunidades para a 
prevenção ao HIV do que jamais 
existiu
Desde o começo da epidemia, muito já foi 
aprendido sobre a melhor maneira de se 
controlar a disseminação ao HIV. A prevenção 
ao HIV levou a uma diminuição na incidência 
da infecção pelo HIV em numerosas populações 
como, por exemplo, entre homens que fazem 
sexo com homens em muitos países ocidentais, 
entre mulheres jovens na Uganda, entre homens 
jovens na Tailândia e entre usuários de drogas 
injetáveis na Espanha e no Brasil10. Entretanto, 
essas iniciativas não foram adotadas na escala 
considerada necessária para que houvesse um 
impacto significativo na incidência mundial ao 
HIV. A epidemia de aids só poderá ser revertida 
se medidas efetivas de prevenção forem intensifi-
cadas na sua escala e no seu alcance.

6 Fonte: USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF and the Policy Project. Coverage of Selected Services for HIV/AIDS Prevention, 
Care and Support in Low and Middle Income Countries in 2003. Washington, DC, Policy Project, 2004.

7 Stover J, Walker N, Garnett GP, et al. (2002). Can we reverse the HIV/AIDS pandemic with an expanded response? Lancet, 360 
(9326): 73-77.

8 Resource Needs for Expanded Response to AIDS in Low and Middle Income Countries – “Making the Money Work” The Three 
Ones in Action. Genebra, UNAIDS, documento de discussão – 9 de março de 2005.

9 Schwartlander B, Stover J, Walker N, Bollinger L, Gutierrez JP, et al. (2001) Resource needs for HIV/AIDS. Science, 292:2434-
2436.

10 AIDS Epidemic Update. Genebra, UNAIDS, 2004.
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O compromisso de se combater a aids é sem 
precedentes. Uma base sólida e crescente de 
conhecimentos, altos níveis de comprometi-
mento político e o engajamento da sociedade 
civil têm sido acompanhados de aumento da 
disponibilidade de recursos governamentais nos 
países de alta e de baixa renda e da criação de 
novos mecanismos de financiamento como, por 
exemplo, o Fundo Global de Combate à Aids, 
Tuberculose e Malária, as iniciativas do Banco 
Mundial, incluindo os Programa Multinacional 
de Aids (Multicountry AIDS Program) e o Plano 
de Emergência do Presidente dos EUA para 
Ajuda no Combate da Aids (Emergency Plan for 
AIDS Relief ).

As metas para a prevenção ao HIV estabelecidas 
pelos governos na Sessão Especial da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, Declaração de 
Compromisso com o HIV/Aids11, lançaram 
as bases para a construção de um momentum 
global de intensificação da prevenção ao HIV, 
tanto para a disponibilização de intervenções já 
existentes quanto para a pesquisa e o desenvol-
vimento de novas tecnologias de prevenção, tais 
como os microbicidas e as vacinas.

A prevenção ao HIV, se financiada de forma 
adequada, também poderá ter impacto em 
outras áreas prioritárias para os países, incluindo: 
o controle da disseminação das infecções 
transmitidas sexualmente e da tuberculose; a 
questão da desigualdade associada a gênero; 
promoção da educação, combate ao uso de 
drogas e álcool, melhoria dos serviços de saúde e 
atenuação dos impactos sobre as crianças órfãs e 
vulneráveis à aids.

Outras oportunidades adicionais de impor-
tância para intensificar a prevenção do HIV 
são as que derivam da criação de vínculos com 
outros programas e serviços como, por exemplo, 
programas no lugar de trabalho, sindicatos, orga-
nizações religiosas, associações comunitárias, 
organizações de mulheres e jovens e grupos de 
pessoas vivendo com HIV/AIDS.

O HIV, a aids e as demais doenças sexuais e repro-
dutivas apresentam muitas causas fundamentais 
que são essencialmente comuns, incluindo desi-
gualdade de gênero, pobreza e marginalização 
social das populações e grupos mais vulneráveis. 
Existem conexões significativas entre o HIV, a 

11Parágrafo 47. Até 2003, estabelecer metas nacionais com prazos fixos, para que as metas acordadas internacionalmente sejam 
atingidas com o objetivo de reduzir, em 25%, até 2005, a prevalência ao HIV entre jovens com idade entre 15 e 24 anos nos 
países mais afetados e em 25% até 2010 em nível mundial, além de intensificar os esforços para que essas metas sejam alcança-
das, desafiando também os estereótipos, atitudes e desigualdades associadas a gênero em relação ao HIV/AIDS, encorajando 
o envolvimento ativo de homens e meninos;

 Parágrafo 52. Até 2005, garantir que um amplo espectro de programas de prevenção, que levem em consideração as cir-
cunstâncias locais, os valores morais e culturais, esteja disponível em todos os países, especialmente nos países mais afetados, 
incluindo informação, educação e comunicação, nos idiomas mais entendidos pelas comunidades e com respeito as culturas, 
tendo como meta reduzir os comportamentos de risco e encorajando o comportamento sexual responsável, incluindo a absti-
nência e a fidelidade, acesso amplo a facilidades essenciais, incluindo preservativos masculinos e femininos e seringas estéreis; 
esforços para a redução dos danos relacionados ao uso de drogas; amplo acesso ao aconselhamento e a testagem voluntária; 
sangue e hemoderivados seguros; e tratamento precoce e efetivo das infecções de transmissão sexual;

 Parágrafo54. Até 2005, reduzir a proporção de crianças infectadas com o HIV em 20 por cento e em 50 por cento até 2010, 
por meio da garantia de que 80 por cento das mulheres grávidas com acesso ao pré-natal recebam informação, aconselhamen-
to e os outros serviços de prevenção ao HIV disponíveis, aumentando a disponibilidade e o acesso das mulheres infectadas 
pelo HIV, bem como dos seus bebês aos tratamentos efetivos para a redução da transmissão de mãe para filho ao HIV, assim 
como através de intervenções efetivas para mulheres infectadas pelo HIV, incluindo aconselhamento e testagem voluntárias, 
acesso ao tratamento, especialmente à terapia anti-retroviral, e, quando apropriado, produtos substitutos do aleitamento 
materno além do fornecimento de assistência contínua;

 Parágrafo 58. Até 2003, promulgar, fortalecer ou fazer cumprir, conforme apropriado, a legislação, regulamentações e outras 
medidas para eliminar todas as formas de discriminação e garantir o respeito total de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para as pessoas vivendo com HIV/AIDS e membros de grupos vulneráveis, em particular para garantir o acesso 
dessas pessoas a, entre outros, educação, patrimônio, emprego, assistência social e serviços de saúde, prevenção, apoio e trata-
mento, informação e proteção legal, respeitando a privacidade e o sigilo; e desenvolver estratégias para combater o estigma e 
a exclusão social associada à epidemia;

 Parágrafo 65. Até 2003, desenvolver e, até 2005, implementar políticas nacionais e estratégias para construir e fortalecer 
capacidades governamentais, familiares e comunitárias para fornecer um ambiente de apoio para órfãos, meninas e meninos 
infectados e afetados pelo HIV/AIDS, incluindo o fornecimento de aconselhamento apropriado e apoio psicológico, garan-
tindo a sua permanência na escola e o acesso à proteção, boa alimentação, saúde e serviços sociais em base igualitária com 
outras crianças; e proteger órfãos e crianças vulneráveis de todas as formas de abuso, violência, exploração, discriminação, 
tráfico e perda de patrimônio; Declaração de Compromisso com o HIV/AIDS - Sessão Especial da Assembléia Geral das 
Nações Unidas sobre o HIV/AIDS. Nova Iorque, Nações Unidas, 2001
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do tratamento anti-retroviral continue sendo 
sustentável econômica e socialmente.

A ampliação do acesso ao tratamento anti-
retroviral fornece oportunidades para envolver 
novos parceiros na prevenção ao HIV, incluindo 
pessoas vivendo com HIV, ativistas do tratamento 
e profissionais de saúde. As parcerias entre esses 
atores têm sido a força motriz para impulsionar a 
agenda do tratamento e a força e a paixão desses 
indivíduos precisa ser consolidada em trabalhos 
futuros.

O maior acesso à terapia anti-retroviral reforça 
a prevenção ao HIV por meio da ampliação 
na testagem. A ampliação na testagem ao HIV 
pode contribuir para a redução do estigma e da 
negação, barreiras consideradas importantes 
para uma resposta bem sucedida. A assistência a 
milhões de pessoas recebendo a medicação anti-
retroviral por toda a vida, também permite que 
profissionais em saúde forneçam a prevenção 
ao HIV por meio de estratégias, consideradas 
até agora inviáveis, por exemplo, envolvendo 
pessoas vivendo com HIV/aids, além de outras 
estratégias13.

Para populações “chave”, que estão 
experimentando um crescimento rápido das taxas 
de infecção pelo HIV, por exemplo, usuários de 
drogas injetáveis, profissionais do sexo, migrantes, 
prisioneiros e homens que fazem sexo com 
homens, o acesso ao tratamento fornece uma 
nova oportunidade, considerada significativa para 
a prevenção ao HIV. Isso ocorre como resultado 
da ampliação do acesso desses grupos que, até 
o momento, eram difíceis de serem atingidos. 
Essas oportunidades não devem ser perdidas 
particularmente se, através delas, se puder obter 
um impacto significativo sobre a epidemia ao 
HIV. Simultaneamente, é importante perceber 
que a atenção mundial que é dada ao tratamento 
da aids, tem causado recentemente, uma certa 
negligência em relação à prevenção ao HIV, um 
problema que pode ser mais bem resolvido se o 
tratamento e a prevenção forem reconhecidos 
como igualmente importantes, considerando-

aids e os programas de saúde sexual e reprodu-
tiva. Se um esforço especial for feito no sentido 
de atingir aqueles indivíduos excluídos do 
acesso à saúde e de outros serviços, isso resultará 
em programas mais relevantes e com maiores 
impactos efetivos.

A proteção, a promoção e o respeito aos direitos 
humanos são pré-requisitos essenciais para um 
planejamento, programação e implementação 
efetivos da prevenção ao HIV. A Comissão de 
Direitos Humanos endossou várias resoluções 
relevantes que podem ajudar a capacitar os 
indivíduos para exercitarem os seus direitos e 
fornecer aos Estados as bases para fortalecerem a 
legislação, as políticas e as ações para encorajar as 
pessoas a se protegerem ao HIV e a combaterem 
o estigma e a discriminação.

Aprendendo com a 
sustentabilidade dos esforços 
para tratamento ao HIV
A extraordinária mobilização de esforços estimu-
lada pela Iniciativa “3 em 5” e o aumento consi-
derável dos financiamentos, resultaram em uma 
estimativa de 700.000 pessoas em países de renda 
média e baixa recebendo tratamento no final de 
200412. Espera-se que o aumento na cobertura 
com o tratamento anti-retroviral reduza a morta-
lidade e a morbidade da aids em todo o mundo 
e, simultaneamente, forneça novas e incontáveis 
oportunidades disseminadas via clientes e prove-
dores, na oferta voluntária, confidencial e de 
boa qualidade dos serviços de aconselhamento, 
testagem e de encaminhamento. 

Apesar do sucesso considerável, os 700.000 
indivíduos em tratamento representam apenas 
12% daqueles que atualmente necessitam de 
tratamento. Os desafios persistem em relação ao 
fornecimento de tratamento por toda a vida e 
da assistência anual para muitos outros milhares 
de pessoas nos países de baixa renda. O número 
de novas infecções – cinco milhões por ano 
– precisa ser reduzido consideravelmente nos 
próximos anos, para garantir que a ampliação 

12 “3 by 5” Progress Report. Dezembro de 2004. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2004.
13 Grupo de Trabalho para a Prevenção Mundial ao HIV (2004). HIV Prevention in the Era of Expanded Treatment Access. 

Disponível no site http://www/kff.org/hivaids/hiv061004pkg.cfm



11

Intensificando a prevenção ao HIV
Documento Referencial das políticas de Prevenção UNAIDS

se que um serve de apoio para o outro. O 
sinergismo entre tratamento e prevenção devem 
ser explorados nos programas, tanto no que diz 
respeito à políticas, quanto na defesa de ambos.

O modelo matemático proposto por Salomon et 
al., comparando uma série de situações, mostra 
que no cenário mais eficiente em que a prevenção 
e o tratamento são ampliados conjuntamente, 
os benefícios são maiores, tanto em termos de se 
evitar novas infecções quanto no de controlar a 
mortalidade (Figura 2)14. 

As conclusões do estudo são claras: 

• O sucesso no tratamento torna possível uma 
prevenção mais efetiva ao HIV;

• A intensificação da prevenção ao HIV é 
necessária para que o tratamento seja finan-
ceiramente viável e sustentável; e

• O progresso da sustentabilidade na resposta 
contra a aids só será alcançado por meio da 
intensificação simultânea da prevenção e do 
tratamento ao HIV.

Barreiras para a ampliação da 
prevenção ao HIV
A prevenção ao HIV pode ser controversa e 
desconfortável de ser enfrentada por indivíduos, 
sociedades e governos. O tema obriga a discussão 
de temas difíceis como sexo, sexualidade e uso de 
drogas. Pode haver uma falta de interesse e uma 
inabilidade para fornecer acesso a todas as opções 
conhecidas como bem sucedidas na prevenção 
ao HIV. Em muitos locais, há uma forte resis-
tência cultural para lidar com as necessidades 
das populações vulneráveis e uma relutância em 
reconhecer e atuar sobre os fatores sociais e estru-
turais que alimentam a epidemia. Muitos países 
possuem restrições legais que, quando associadas 
aos estigmas e à discriminação, podem tornar 
a população clandestina e, conseqüentemente, 
torná-las inacessíveis aos esforços para prevenção 
ao HIV. As intervenções para prevenção ao HIV 
devem abordar aspectos culturais de maneira 
pró-ativa.  Embora a cultura possa funcionar 
como um veículo para promover a prevenção ao 
HIV, deve ser observado que ela também pode 
se constituir em uma barreira contra a prevenção 
ao HIV.

Figura 2:  Projeção das novas infecções em adultos e total de mortes entre adultos na 
África sub-Saariana, em milhões, até o ano de 2020: impacto de três situações em 
comparação com a linha de base.
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14 Salomon JÁ, Hogan DR, Stover J, Stanecki KA, Wlaker N, et al. (2005) Integrating HIV prevention and treatment: From 
slogans to impact. PloS Med 2: e16.
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Além disso, a prevenção ao HIV nos últimos 
anos tem sido submetida a diversos níveis de 
ceticismo associados ainda a falta de compro-
misso, investimento e de ênfase. Esse não tem 
sido um problema exclusivo da prevenção ao 
HIV. Essa tendência está relacionada aos esforços 
de prevenção em muitas áreas da saúde pública, 
nas quais pode se tornar difícil demonstrar o 
impacto das intervenções quando o objetivo 
final é garantir que algo não aconteça. 

Não se deve esquecer também das barreiras 
pessoais às mudanças de comportamento e à 
adoção de comportamentos mais seguros. Esses 
geralmente têm suas raízes em fatores econômicos 
e sociais tais como, a pobreza, gênero e normas 
culturais.

Para que a prevenção ao HIV seja ampliada, 
torna-se necessária a adoção de algumas estraté-
gias para superar essas dificuldades.

Dificuldades operacionais para a Ampliação da Prevenção Efetiva 
ao HIV. 
• Planejamento deficiente, priorização inadequada e pouca capacidade para monitorar e mostrar os 

resultados dos programas de prevenção ao HIV.

• Capacidade humana e institucional limitada para gerenciar e implantar os programas de prevenção.

• Dificuldade de acesso aos produtos.

• Dificuldade de mecanismos de coordenação efetivos e eficientes entre os stakeholders atuando nos 
países.



13

Intensificando a prevenção ao HIV
Documento Referencial das políticas de Prevenção UNAIDS

Seção 2: Trabalhando para obter sucesso

O sucesso na prevenção ao HIV requer uma 
série de ações sustentáveis, específicas, concretas 
e robustas. As experiências e as boas práticas que 
foram construídas nos mais de 20 anos de resposta 
à aids mostraram que algumas políticas essenciais 
e ações programáticas baseadas em alguns princí-
pios fundamentais devem ser levadas em conside-
ração independente do nível da epidemia. Esses 
princípios são apresentados nesta seção.

Os princípios dos programas 
efetivos de prevenção ao HIV
Alguns princípios abrangentes são cruciais para 
o sucesso dos esforços efetivos na prevenção ao 
HIV e devem servir de base para os programas.

Direitos humanos incluindo a 
igualdade de gênero

É de importância fundamental que os direitos 
humanos, incluindo a igualdade de gênero, 
sejam as bases das nossas políticas e programas 

relacionados à prevenção ao HIV. O HIV afeta, 
de maneira desproporcional, aqueles grupos 
e indivíduos já marginalizados e/ou menos 
capazes de tomar consciência dos seus direitos. 
Os esforços relacionados à prevenção não serão 
bem sucedidos a menos que os determinantes 
subjacentes de vulnerabilidade da infecção 
sejam enfrentados e os direitos das pessoas sejam 
respeitados, promovidos e protegidos.  

Respostas diferenciadas e adaptadas 
localmente

Não há uma epidemia de aids única, mas sim 
muitas. As Secretarias da UNAIDS e da OMS 
caracterizaram diferentes estados da epidemia de 
aids definidas como de pequena escala, concen-
trada e generalizada15. Os países podem apresentar 
mobilidade através dessas categorias, consi-
derando-se a natureza dinâmica da epidemia. 
Dentro de um país, geralmente há múltiplas 
micro-epidemias, que sofrem mudanças e que se 

Os princípios da prevenção efetiva ao HIV
• Todos os esforços/programas de prevenção ao HIV devem possuir como base fundamental a 

promoção, a proteção e o respeito aos direitos humanos, incluindo a igualdade de gênero.

• Os programas de prevenção ao HIV devem ser diferenciados e adaptados localmente para os 
contextos relevantes do ponto de vista epidemiológico, econômico, social e cultural, nos quais 
eles forem implementados.

• As ações de prevenção ao HIV devem ser baseadas em evidências, levando-se em consideração 
o que é conhecido e comprovado como sendo efetivo. Os investimentos para a expansão da base 
de evidências devem ser estimulados. 

• Os programas de prevenção ao HIV devem ser de âmbito geral, aplicando um amplo espectro de 
políticas e intervenções programáticas já conhecidas por serem efetivas.

• A prevenção ao HIV é para toda a vida. Portanto, tanto a disponibilização de intervenções 
já existentes quanto a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias requerem um 
esforço de longo prazo sustentável, reconhecendo que os resultados apenas serão identificados 
em longo prazo e que, portanto, os mesmos precisam ser mantidos.

• Os programas de prevenção ao HIV devem apresentar uma cobertura, escala e intensidade 
que sejam satisfatórias o suficiente para que se observe uma diferença considerável.

• É fundamental a participação da comunidade e dos indivíduos para os quais os programas de 
prevenção são direcionados. Só dessa maneira os impactos poderão ser observados.

15Grupo de Trabalho da UNAIDS/OMS para vigilância mundial ao HIV/AIDS e das ITS. Guidelines for Second Generation 
HIV Surveillance. Genebra, UNAIDS, 2000. 
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sobrepõem, cada uma delas com a sua própria 
natureza (as populações mais afetadas), dinâ-
mica (padrão de mudança ao longo do tempo) e 
características (severidade do impacto). 

Para garantir que as estratégias de prevenção ao 
HIV possam ser revisadas e adaptadas às condi-
ções locais, é necessária uma compreensão da 
natureza, da dinâmica e das características das 
epidemias locais. Num local onde a epidemia 
é recente, se a prevalência ao HIV é baixa ou 
concentrada, é necessária uma atenção especial 
na priorização da prevenção entre os que foram 

identificados após o mapeamento epidemioló-
gico e social como sendo os de maior risco. Nas 
epidemias generalizadas, são necessárias estra-
tégias para tais populações, combinadas com 
estratégias mais abrangentes, para que se atinja a 
todos os segmentos da sociedade em uma escala 
considerada satisfatória.

Em todas as localidades, é fundamental que se 
adote políticas e ações de prevenção que serão 
mencionadas posteriormente, embora a intensi-
dade e a escala dependam da situação epidemio-
lógica e social de cada contexto.

16 Relatório de 2004 sobre a epidemia mundial da AIDS. Genebra, UNAIDS, 2004.

As três faces da epidemia de aids
De pequena escala  

• Princípio: embora a infecção pelo HIV possa ter existido por muitos anos, ela não se disseminou em 
níveis significativos em qualquer sub-população. Os registros da infecção estão restritos a indivíduos 
com maior comportamento de risco, por exemplo, profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, 
homens que fazem sexo com homens. Os dados sobre a epidemia sugerem que as conexões de 
risco entre os indivíduos são difusas (com baixo índice de troca de parceiros ou de compartilhamento 
de equipamentos adotados por usuários de drogas injetáveis), ou ainda que o vírus foi introduzido 
recentemente.

• Dados numéricos: a prevalência ao HIV não excedeu o valor de 5% de forma consistente em qualquer 
população definida.

Concentrado

• Princípio: O HIV se disseminou rapidamente em uma sub-população definida, mas não está bem 
estabelecido na população geral. A situação da epidemia sugere conexões ativas de risco dentro desta 
sub-população. O curso futuro da epidemia é determinado pela freqüência e natureza das conexões 
entre as sub-populações altamente infectadas que compõem a população geral.

• Dados numéricos: A prevalência ao HIV está acima de 5%, de maneira consistente em pelo menos uma 
sub-população definida. A prevalência ao HIV está abaixo de 1% em gestantes das áreas urbanas

Generalizado

• Princípio: Nas epidemias generalizadas o HIV está estabelecido de maneira consistente na população 
geral. Embora sub-populações de alto risco possam continuar a contribuir diferentemente para 
a disseminação ao HIV, as conexões sexuais na população geral são suficientes para sustentar a 
epidemia independente das sub-populações com maior risco de infecção. Em alguns países com 
epidemia generalizada como Uganda por exemplo, a prevalência diminuiu. Mas em outros, como 
Swazilândia, a prevalência continua a aumentar. 

• Dados numéricos: A prevalência ao HIV está acima de 1% de maneira consistente entre as gestantes 
.

Adaptado do Guia para vigilância de segunda geração ao HIV (Guidelines for Second Generation  
HIV Surveillance). Genebra, OMS e UNAIDS, 2000.  
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Ação baseada em evidência

Várias avaliações, intervenções, pesquisas e 
experiências de programas nacionais já forne-
ceram evidências sobre as abordagens efetivas 
para a prevenção ao HIV, bem como as situa-
ções e contextos cruciais em que elas podem ser 
aplicadas.  Essas evidências, complementadas 
por dados locais da vigilância ao HIV, estudos 
comportamentais e epidemiológicos, pesquisas 
e monitoramento em comunidades específicas 
além de dados de avaliação, devem fornecer 
informações para os gestores das políticas de 
ampliação da prevenção ao HIV.

Além disso, os padrões de qualidade acordados 
devem ser adotados e desenvolvidos onde for 
necessário, em um amplo espectro de disci-
plinas, para estudos clínicos, operacionais e de 
avaliação. Esses padrões, por outro lado, forne-
cerão aos gestores das políticas de prevenção uma 
certeza maior de que, se as evidências apontarem 
uma necessidade de mudança na abordagem do 
programa, essas mudanças poderão ser feitas. 
São necessários investimentos continuados em 
pesquisas que expandam a base de evidências para 
a prevenção ao HIV, especialmente em relação aos 
fatores determinantes da vulnerabilidade relacio-
nada ao HIV, incluindo gênero, cultura, pobreza 
e subdesenvolvimento, além de maneiras para se 
controlar esses fatores.

Programas abrangentes

A prevenção ao HIV, para que ela seja bem suce-
dida, deve adotar todas as abordagens já conhe-
cidas como efetivas, não implementando apenas 
uma ou outra ação isoladamente. Programas 
de prevenção ao HIV com maior abrangência 
se beneficiam de maneira ampla da informação 
atualizada no que diz respeito a transmissão e a 
medidas que podem ser adotadas para proteger 
contra a infecção. Essas medidas de prevenção 
devem ser oferecidas aos indivíduos e comuni-
dades de maneira franca, não discriminatória 
e aberta. Os programas abrangentes também 
devem ser multi-setoriais na abordagem, recon-
hecendo a importância e o valor agregado 
quando há um engajamento efetivo de todos 
os setores relevantes. Essa programação deve 

estar conectada com estratégias para a redução 
da pobreza. Também deve incluir um foco mais 
abrangente na saúde sexual e reprodutiva, numa 
educação sexual mais ampla e apropriada, habi-
lidades pessoais, educação relacionada a drogas, 
educação escolar e vínculos com os programas 
existentes em todos os setores. 

Ainda mais importante, uma abordagem abran-
gente da prevenção ao HIV deve tratar não só 
do risco, mas também de causas já estabelecidas 
relacionadas a vulnerabilidade, que reduzem a 
capacidade dos indivíduos e comunidades para 
protegerem a si mesmo e aos outros de infecções 
(Figura 3). Essa abordagem requer o forneci-
mento, por exemplo, de mais oportunidades e 
de equidade na educação e na disponibilidade de 
empregos para mulheres, pessoas jovens e popu-
lações marginalizadas, que são particularmente 
vulneráveis ao HIV; possibilitando que as famílias 
mantenham suas casas e propriedades quando a 
incapacidade ou a morte ocorrerem; programas de 
segurança alimentar, especialmente para pessoas 
jovens vulneráveis e mulheres além de medidas de 
proteção específicas para refugiados e pessoas em 
conflitos ou em situação de desabrigo. 

A Prevenção ao HIV é para toda a vida

A prevenção ao HIV precisa de investimentos de 
longo prazo e do engajamento sustentado, para 

17 Global Strategy Framework on HIV/AIDS. Genebra, UNAIDS, 2001.
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Figura 3: Reforçando estratégias de risco, 
vulnerabilidade e redução de impacto17
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que haja o máximo de impacto. Não há solu-
ções fáceis ou rápidas para promoção e a susten-
tação de comportamentos sexuais mais seguros 
e dos relacionados a drogas ao longo do tempo, 
ou ainda de se alterar fatores contextuais que 
direcionam a epidemia ao HIV. Além disso, os 
programas de prevenção ao HIV precisam ser 
continuamente reforçados para atenderem as 
necessidades das novas gerações.

A necessidade de investimentos de longo prazo 
na aids e, em particular, a prevenção ao HIV, 
tem implicações significativas para os governos 
nacionais e para os doadores, em termos de 
recursos, na manutenção e extensão da capa-
cidade humana e institucional necessárias e no 
financiamento da pesquisa em novas tecnologias 
de prevenção, principalmente vacinas e microbi-
cidas.

Ampliando a Cobertura

Os programas de prevenção ao HIV atualmente 
estão sendo implementados, são insuficientes 
para controlar e reverter a epidemia de aids. A 
ampliação é essencial para qualquer intensificação 
significativa da prevenção ao HIV, no contexto 
de movimentos que garantam o acesso universal 
ao tratamento e a assistência, como parte de 
uma resposta abrangente ao HIV e à aids.  Nos 
locais em que a prevalência ao HIV é elevada, 
seja ela uma área geográfica (por exemplo, a 
África sub-Saariana), ou concentrada em popu-
lações específicas (por exemplo, os usuários de 
drogas na Federação Russa), a cobertura máxima 
será necessária para que se possa desacelerar a 
epidemia.  Para que se obtenha algum impacto, 
também é essencial a uma cobertura ótima e 
intensa dos programas de prevenção ao HIV18, 
em todos os ambientes. 

Participação da Comunidade

Os programas de prevenção ao HIV devem ser 
planejados com e não apenas para quem eles são 
importantes. A importância de se apoiar o envol-
vimento genuíno das comunidades afetadas será 
discutida posteriormente nesta seção (Política de 
Prevenção ao HIV - Ação 7). Entretanto, como 
um princípio fundamental, é importante que se 
garanta a participação e a propriedade das comu-
nidades na escalada de qualquer programa de 
desenvolvimento. 

As políticas essenciais de 
prevenção ao HIV e as ações 
programáticas
Duas décadas de experiência de vários países e 
de evidências, demonstram o valor de uma abor-
dagem abrangente e sustentável da prevenção ao 
HIV. Essas abordagens encontram-se resumidas 
nos dois itens apresentados a seguir: ações polí-
ticas - que abordam fatores sociais que criam 
e exacerbam a vulnerabilidade ao HIV ou que 
geram um clima favorável ao estabelecimento 
dos programas de prevenção ao HIV e; ações 
programáticas - que abordam diretamente o 
risco da transmissão ao HIV. Essas ações não são, 
de modo algum, exclusivas. A adoção dessas deve 
ser baseada nas necessidades das situações locais. 
Apesar disso, elas refletem os elementos primários 
de qualquer estratégia efetiva de prevenção ao 
HIV e constituem a pedra fundamental de qual-
quer resposta nacional de prevenção ao HIV, 
como parte de uma estratégia nacional mais 
ampla de combate da aids. Não é demais repetir 
que qualquer ação isolada não será suficiente. As 
falhas nas ações de prevenção ao HIV já exis-
tentes, incluindo a falta de direcionamento e 
a cobertura limitada, devem ser identificadas e 
controladas urgentemente.

18  A intensidade de um programa é definida como os níveis de interação com serviços de prevenção, qualidade e amplitude das 
ações adotadas.
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1. Direitos humanos. Em todo o mundo, a 
aids tem vicejado sobre o estigma, a vergonha 
e a discriminação, dando margem ao abuso 
dos direitos humanos. Assim sendo, proteger 
e promover os direitos humanos é parte essen-
cial de qualquer estratégia mais abrangente de 
prevenção da aids. Do mesmo modo é essen-
cial promover a dignidade das pessoas vivendo 
com HIV/aids. A Declaração de Compromisso 
em relação ao HIV/Aids e todas as resoluções 
relevantes da Comissão de Direitos Humanos 
da ONU ressaltam a importância dos direitos 
humanos na prevenção ao HIV. As Orientações 
sobre HIV/Aids e Direitos Humanos, um docu-
mento elaborado por um grupo de consultores 
internacionais especialistas em direitos humanos, 
fornece orientação para países e para outros atores 

sobre como promover e proteger efetivamente os 
direitos humanos no contexto da aids.

2. Liderança. Os governos nacionais têm o 
mandato para direcionar as políticas, fornecer os 
recursos e oferecer as lideranças em uma escala 
que possa atingir e reverter a epidemia da aids. 
Freqüentemente, eles têm se esquivado de adotar 
um modelo de prevenção ao HIV mais abrangente 
devido a prioridades econômicas e políticas que 
competem entre si e em função da associação 
ao HIV com questões como o sexo, trabalho 
sexual, sexo entre homens e uso de drogas. Não 
há dúvidas de que essas são questões difíceis e 
sensíveis, mas, se o que se deseja é estabelecer 
uma resposta efetiva na prevenção ao HIV, então 

Ações políticas essenciais para a prevenção ao HIV
1. Garantir que os direitos humanos sejam promovidos, protegidos e respeitados e que medidas sejam 

adotadas para eliminar a discriminação além do combate ao estigma.

2. Construir e manter uma liderança a partir de todos os segmentos da sociedade, incluindo governos, 
comunidades afetadas, organizações não governamentais, organizações religiosas, setores 
educacionais, setores privados e sindicatos.

3. Envolver pessoas vivendo com HIV na elaboração, implementação e avaliação de estratégias de 
prevenção, abordando as diferentes necessidades de prevenção.

4. Abordar as normas culturais e as crenças, reconhecendo tanto o papel fundamental que elas 
podem desempenhar no apoio aos esforços para prevenção, quanto o potencial que apresentam para 
estimular a transmissão ao HIV.

5. Promover a igualdade de gênero e abordar as normas e as relações envolvendo gênero para reduzir 
a vulnerabilidade de mulheres e meninas, envolvendo homens e meninos nesse esforço.

6. Promover a consciência e o conhecimento amplo de como o HIV é transmitido e como a infecção 
pode ser evitada.

7. Promover elos entre a prevenção ao HIV e a saúde sexual e reprodutiva.

8. Apoiar a mobilização de respostas baseadas na comunidade em todas as áreas da prevenção, 
assistência e tratamento.

9. Promover programas direcionados para as necessidades da prevenção ao HIV nos grupos e nas 
populações mais afetados.

10. Mobilizar e fortalecer capacidades financeiras, humanas e institucionais em todos os setores, 
especialmente na saúde e na educação.

11. Revisar e reformar sistemas legais para remover barreiras, com base em evidências da prevenção 
efetiva ao HIV, do combate ao estigma e da discriminação, além de proteger as pessoas vulneráveis, 
sob risco ou vivendo com HIV.

12. Garantir que sejam feitos investimentos suficientes em pesquisa, desenvolvimento e da defesa de 
novas tecnologias de prevenção.



18

UNAIDS

elas devem ser abordadas com transparência e 
informadas com base em evidências.

Existem inúmeras oportunidades para a 
manifestação de lideranças e uma ampliação 
significativa da resposta nacional. Os políticos 
e os líderes de todos os setores, incluindo 
religiosos, empresariais e comunidades devem 
aproveitar cada oportunidade disponível para 
falar abertamente da aids e do impacto do 
seu crescimento sobre os indivíduos, famílias, 
comunidades e sociedades.

3. Envolvimento das pessoas vivendo com HIV. 
Desde o começo da epidemia, as estratégias de 
prevenção têm se mostrado mais efetivas quando 
envolveram, com seriedade, as pessoas vivendo 
com o HIV na elaboração, implementação 
e avaliação das ações. O princípio do Maior 
Envolvimento das Pessoas Vivendo com HIV/
Aids (Greater Involvement of People Living 
with HIV/Aids – GIPA)19 na luta contra a aids 
foi formalmente reconhecido na Conferência 
de Aids em Paris, em 1994, quando 42 países 
concordaram que garantindo o seu total 
envolvimento nos níveis nacional, regional e 
mundial estimularia a criação de um ambiente 
político, legal e social de maior apoio. Entretanto, 
as estratégias de prevenção ao HIV têm fracassado 
sempre em abordar as diferentes necessidades 
de prevenção para as pessoas diagnosticadas 
com HIV e/ou construir capacidade para a sua 
participação efetiva. O envolvimento das pessoas 
têm sido freqüentemente considerado como algo 
um pouco mais simbólico. Uma resposta efetiva 
requer mudanças nesse sentido.

O objetivo da prevenção para pessoas vivendo 
com HIV é de fortalecê-las para evitar que 
elas adquiram novas infecções transmitidas 
sexualmente, retardar a progressão da doença 
causada pelo HIV e evitar que elas transmitam 
a infecção para outros. As estratégias de 
prevenção e aconselhamento ampliam o 
conhecimento sobre a transmissão ao HIV e 
melhoram a capacidade de negociação do sexo 

seguro. Outras estratégias de prevenção ao HIV 
também incluem: a ampliação, direcionamento 
e melhoria dos serviços e da distribuição dos 
produtos; serviços para casais com sorologia 
discordante; proteção dos direitos humanos; 
fortalecimento da capacidade de mobilização 
da comunidade e; apoio para a defesa, mudança 
de políticas e conscientização da comunidade20. 
Essas estratégias não funcionam isoladamente, 
mas sim de forma combinada.

4.  Normais culturais e crenças. A transmissão 
ao HIV é estimulada por diversos fatores, 
incluindo, dentre os mais importantes, o 
contexto criado pelas normas, mitos, práticas 
e crenças locais, bem como realidades sociais, 
econômicas e de segurança pessoal. Os esforços 
para a prevenção ao HIV devem ser elaborados 
em combinação com essas normas, práticas e 
crenças que dificultam a prevenção ao HIV. 
Simultaneamente, essas normas, práticas e 
crenças, que potencialmente podem apoiar 
a prevenção, precisam ser intensamente 
aproveitadas.

5. Igualdade de gênero, normas e relações 
envolvendo gênero. As desigualdades ligadas 
a gênero bem como as normas e relações 
envolvendo gênero, incluindo práticas 
relacionadas à sexualidade, casamento e 
reprodução; práticas tradicionais prejudiciais; 
barreira para a educação de meninas e mulheres; 
dificuldade de acesso das mulheres à informação 
e assistência em saúde e; acesso inadequado aos 
direitos econômicos, sociais, legais e políticos 
são as principais barreiras contextuais para uma 
prevenção efetiva ao HIV.

Em todo o mundo, as meninas e mulheres se 
tornaram susceptíveis à infecção em função de 
desigualdades econômicas, sociais, culturais e de 
fatores ligados á segurança pessoal. A Coalizão 
Mundial sobre Mulheres e Aids liderada pela 
UNAIDS (UNAIDS-led Global Coalition on 
Women and AIDS) identificou sete áreas de ação 
para lidar com a suscetibilidade das mulheres ao 
HIV que estão a seguir denominadas:

19 From Principle to Practice, Greater Involvement of People Living with or affected HIV/AIDS. (UNAIDS Best Practice Collection). 
Genebra, UNAIDS, 1999.

20 Positive Prevention: Prevention strategies for people living with HIV/AIDS. Brighton, Aliança Internacional em HIV/AIDS, 
2003.
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1. Prevenção da infecção ao HIV entre mulheres 
jovens e meninas, com ênfase na melhoria da 
assistência à saúde reprodutiva;

2. Redução da violência contra mulheres;

3. Proteção da propriedade e do direito aos bens 
das mulheres e meninas;

4. Garantia do acesso igualitário de meninas e 
mulheres à assistência e ao tratamento;      

5. Apoio à melhoria da assistência baseada 
na comunidade, com ênfase especial para 
mulheres e meninas;

6. Promoção do acesso as opções existentes de 
prevenção, incluindo preservativos femi-
ninos e pesquisa sobre novas tecnologias de 
prevenção, tais como os microbicidas.

7. Apoio aos esforços já em curso para uma 
educação universal destinada as meninas.

É necessário que se adote ações em cada uma 
dessas áreas, com o intuito de se construir uma 
igualdade de gênero mais ampla, para que se 
possa reverter a feminilização da epidemia no 
mundo inteiro.

Além disso, é importante engajar homens 
e meninos nesses esforços para que se possa 
observar um impacto de longo prazo nas desi-
gualdades de gênero. É importante envolver 
os homens, não apenas pelo fato de que eles 
geralmente controlam a vulnerabilidade de 
mulheres e meninas ao HIV. As normas sociais 
sobre masculinidade e gênero também elevam 
a suscetibilidade dos homens ao HIV, pois elas 
estimulam a adoção, por parte dos homens, de 
comportamentos que os colocam em risco e nega 
a eles as informações sobre proteção e os serviços 
existentes. Os homens, tal qual as mulheres, são 
influenciados pelas normas de gênero e limi-
tados pelas crenças e expectativas tradicionais. 
Essas limitações devem ser enfrentadas e modi-
ficadas se considerarmos que ambos, homens e 
mulheres precisam ser protegidos da infecção 
pelo HIV e os homens precisam ser encorajados 
a desempenhar um papel de maior responsabi-

lidade na prevenção ao HIV. Atenção especial 
deve ser devotada aos meninos, e na sua sociali-
zação em relação às normas de gênero21. 

6. Promovendo a maior conscientização 
pública. A aids é uma epidemia da era da infor-
mação. E são exatamente as ferramentas dessa 
era da informação as nossas armas mais fortes 
para combater a epidemia de aids, para enfrentar 
a negação, a inação, o estigma e a discriminação, 
uma vez que estes são os principais fatores que 
permitem a disseminação dessa epidemia. 

O entendimento do público de como a aids pode 
ser prevenida e tratada continua limitado no 
mundo inteiro. A comunicação, utilizando todas 
as formas de mídia, tem papel fundamental na 
luta contra a aids. Devido ao seu amplo alcance, 
infra-estrutura mundial e da disponibilidade de 
especialistas em comunicação, a capacidade da 
mídia de mudar o curso dessa epidemia é sem 
paralelos22. A mídia pode levar informações 
de maneira eficiente e apresentar uma ampla 
cobertura. A mídia é fundamental para estimular 
o debate público, o diálogo e em desafiar normas 
sociais já estabelecidas que dificultam a prevenção 
ao HIV23.

A comunicação é fundamental nas estratégias 
de prevenção ao HIV direcionadas para influen-
ciarem comportamentos individuais e sociais. A 
comunicação na mídia e inter-pessoal se comple-
mentam no apoio á prevenção ao HIV, tanto 
entre sociedades quanto entre indivíduos. A 
comunicação inter-pessoal (face a face) é o meio 
mais eficiente para se alcançar as populações 
com maior risco e personaliza a discussão sobre 
os seus contextos de vida.

Como as abordagens de comunicação para 
promoção da prevenção ao HIV apresentam 
muitas variações nos contextos que determinam 
comportamento, elas precisam ser específicas, 
de modo que possam se tornar relevantes em 
situações locais. As políticas governamentais e 
o entendimento do contexto social, econômico, 
cultural e das relações de gênero, devem informar 

21 Men and AIDS – A gendered approach (Campanha Mundial da AIDS). Genebra, UNAIDS, 2000.
22 Media and HIV/AIDS – making a difference. Genebra, UNAIDS, 2004.
23 Missing the Message 20 years of learning from HIV/AIDS. London, PANOS, 2003.
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sobre o desenvolvimento de estratégias de comu-
nicação para a prevenção ao HIV24.  

7. Promovendo o estabelecimento de elos 
entre a saúde sexual e reprodutiva. A maioria 
esmagadora das infecções por HIV é transmi-
tida sexualmente ou associada à gravidez, parto 
e aleitamento materno. As iniciativas em saúde 
sexual e reprodutiva e de prevenção ao HIV 
deveriam ser mutuamente estimuladoras. A 
saúde sexual e reprodutiva e a saúde em HIV 
são direcionadas por questões básicas comuns. 
Quanto mais elos existirem entre elas, maior 
será a relevância e a relação custo-benefício dos 
programas com maior impacto. Nas três últimas 
décadas, as agências financiadoras e os governos 
têm investido pesadamente em serviços de 
saúde reprodutiva atingindo milhões. Integrar 
a prevenção ao HIV aos programas já existentes 
de saúde reprodutiva e sexual pode ajudar a 
ampliar rapidamente a cobertura dos programas 
de prevenção ao HIV. Embora a saúde sexual e 
reprodutiva não cubra todo o espectro relacio-
nado à prevenção ao HIV, os elos entre eles são 
vitais25. 

8. Mobilização da comunidade. As comuni-
dades têm estado no primeiro plano da resposta 
à aids desde o começo da epidemia. Mobilizar as 
comunidades para que elas atuem coletivamente 
garante que a epidemia de aids é reconhecida e 
recebe uma resposta em todos os níveis da socie-
dade. Isso acontece, não só para manter os direitos 
das comunidades, mas também para garantir que 
a resposta seja sustentável, atinja todas as popula-
ções envolvidas e tenha impacto. A mobilização 
das comunidades é, portanto, fundamental para 
uma prevenção efetiva ao HIV e na resposta à 
aids como um todo. A mobilização da comuni-
dade requer investimentos e apoio e não pode ser 
considerada como garantida.

9. Promover programas direcionados para as 
necessidades de prevenção ao HIV em grupos 
e populações afetados. Embora seja fato que 
os programas abrangentes de prevenção devem 
estar disponíveis para a população geral, devem 

ser adotadas ações para identificar as popula-
ções chaves com base, principalmente em dados 
epidemiológicos, ou seja, aquelas que apresentam 
maior risco de contrair a infecção pelo HIV e 
aquelas que já estão vivendo com o HIV. As 
necessidades específicas para a prevenção nessas 
comunidades, bem como dos seus parceiros, 
devem ser atendidas quando indicado. Essas 
populações alvo incluem:

• Mulheres e meninas;

• Jovens;

• Homens que fazem sexo com homens;

• Usuários de drogas injetáveis;

• Profissionais do sexo;

• Pessoas vivendo na pobreza;

• Prisioneiros;

• Trabalhadores migrantes;

• Pessoas vivendo em situações de conflito ou 
após;

• Refugiados e pessoas desabrigadas interna-
mente no país.

No sistema de estratégias para prevenção ao 
HIV e da aids, é importante reconhecer que é 
preciso adotar abordagens coerentes e precisas 
em relação aos migrantes, populações indígenas 
e outros grupos vulneráveis. No contexto do 
aumento da mobilidade humana, é importante 
lembrar o compromisso em desenvolver e iniciar 
a implementação de estratégias regionais e inter-
nacionais, para facilitar o acesso aos programas 
de prevenção ao HIV e da aids para os migrantes, 
trabalhadores itinerantes. Estes devem incluir 
o fornecimento de informação em saúde e de 
serviços sociais.

As populações indígenas devem usufruir, sem 
discriminação e sem estigmatização, do melhor 
padrão de saúde física e mental que se possa 
alcançar. Para prevenir, impedir e reverter a 
epidemia entre esses grupos é necessário que se 
realizem intervenções que aumentem o acesso 
desses indivíduos à prevenção, tratamento, 
informação e serviços de prevenção, levando em 
consideração a vulnerabilidade especial a que 
estão expostos. 

24 Communication Framework for HIV/AIDS. Genebra, UNAIDS, 1999.
25 The Role of Reproductive Health Providers in Preventing HIV. Genebra, Allan Guttmacher Institute and UNAIDS, 2004.
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10. Mobilizando e fortalecendo as capacidades 
financeira, institucional e humana.  Há uma 
gama de recursos necessários para se elaborar e 
manter uma resposta efetiva à prevenção ao HIV 
como parte de um programa de combate à aids 
mais abrangente.  Esses incluem a expansão e a 
maior efetividade no uso dos recursos existentes, 
além do fortalecimento das capacidades institu-
cional e humana.

Uma característica fundamental da aids é o cres-
cimento exponencial das necessidades finan-
ceiras, especialmente quando a epidemia atinge 
o estado generalizado. Os governos nacionais 
devem, portanto, assumir uma liderança efetiva 
na ampliação dos recursos disponíveis para a 
prevenção ao HIV. As ações mais importantes 
incluem um aumento real dos financiamentos 
para prevenção ao HIV, investimentos dos 
setores público e privado, programas nos locais 
de trabalho, e o reconhecimento de que o inves-
timento na prevenção ao HIV deve ser entendido 
como um investimento de capital para o futuro 
e não como um item de despesa. A aids deve 
ser tratada no âmbito do planejamento para o 
desenvolvimento em, por exemplo, Abordagens 
Amplas do Setor (Sector Wide Approaches 
– SWAps), Trabalhos sobre Estratégias para 
Redução da Pobreza (Poverty Reduction Strategy 
Papers - PRSPs) e Parcerias Públicas-Privadas 
(Public-Private Partnerships – PPPS), bem 
como em fóruns do tipo “Educação para Todos 
–Iniciativas de alcance rápido”.

O fortalecimento da capacidade das instituições 
mais importantes, de vários setores distintos, é 
crítico para garantir a prevenção adequada ao 
HIV. As colaborações multi-setoriais e inter-
setoriais não são conceitos novos, mas precisa 
haver algum avanço que garanta que os sistemas 
de saúde sejam fortalecidos para garantir a 
prevenção rápida e adequada, particularmente 
num contexto em que o acesso ao tratamento 
esteja sendo ampliado. O setor da educação tem 
papel fundamental, especialmente na área da 
educação sexual apropriada e abrangente. Os 
serviços sociais, particularmente aqueles relacio-
nados ao cuidado dos órfãos e das crianças vulne-
ráveis, incluindo meninas, o setor privado e as 
organizações não governamentais estão bastante 
envolvidas nos esforços intersetoriais.

Medidas também são necessárias para manter e 
construir capacidade dos outros setores impor-
tantes, a manutenção de uma boa alimentação 
e da segurança alimentar e uma compreensão da 
prevenção, tratamento e assistência em situações 
de conflito, instabilidade ou desabrigo.

Medidas urgentes são necessárias para proteger e 
construir a capacidade humana, tanto em países 
com alta prevalência, como também naqueles 
onde a epidemia ainda não avançou tanto. Esses 
incluem:

-   Adoção de medidas para prevenir novos casos 
de infecção pelo HIV;

-  A proteção da vida humana por meio da 
ampliação da disponibilidade de medica-
mentos anti-retrovirais e de outras formas de 
tratamento, quando a redução da disponibili-
dade de trabalhadores for muito influenciada 
pelas altas taxas de infecção;

-   Adaptação, inclusive por paises desenvol-
vidos, e/ou reforçamento das medidas já 
existentes, com vistas a facilitação da perma-
nência de profissionais habilitados nos países 
em desenvolvimento;

-   A capacitação de profissionais habilitados 
em organizações internacionais e em orga-
nizações não governamentais internacionais 
para apoiar os esforços nacionais, sempre que 
necessário;

-   A expansão do número e da capacidade das 
equipes em setores considerados críticos; e

-   O engajamento das pessoas em geral. 

É crucial o fortalecimento da capacidade da 
sociedade civil e, em especial, da capacidade das 
organizações das pessoas vivendo com HIV, de 
levantar recursos, montar instituições e assumir a 
prevenção ao HIV.

11. Revisão e reforma dos sistemas legais. A 
programação efetiva da prevenção ao HIV acon-
tece dentro do sistema legal existente em um 
país. Entretanto, a revisão e, quando necessária, 
a reforma dos sistemas legais já existentes é essen-
cial para garantir que a capacidade das pessoas 
para controlar o risco de infecção por meio de 
programas mais abrangentes, seja protegida. Isso 
incluiria a eliminação de desigualdades relativas 
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a gênero, que alimentam a epidemia por meio 
da exploração sexual e da violência baseada no 
gênero; acesso a sistemas de assistência à saúde 
livres de discriminação; fornecimento de opor-
tunidades de trabalho e de um ambiente de 
trabalho seguro; remoção das barreiras para a 
prevenção efetiva ao HIV baseada em evidên-
cias, incluindo as existentes entre os profis-
sionais do sexo, usuários de drogas injetáveis e 
homens que fazem sexo com homens, além do 
acesso à educação. As leis criminais e os sistemas 
de correção em especial, precisam ser revisados 
e reformados, quando for necessário, para 
garantir que não estão resultando em tentativas 
mal orientadas de controlar o HIV e que eles 
respeitam, protegem e atendem aos direitos de 
todas as pessoas, incluindo as pessoas vivendo 
com HIV e vulneráveis ou ainda as populações 
com risco de contrair o vírus.

A vulnerabilidade das pessoas em situação de 
maior risco de transmissão ao HIV, por exemplo, 
durante ou depois de conflitos, desabrigo ou 
encarceramento também precisa ser reconhecida. 
Os direitos dessas pessoas à informação, serviços 
e proteção precisam ser respeitados, protegidos 

e cumpridos. Em especial, como afirmado ante-
riormente, a legislação nacional vigente deve ser 
revisada e reformada, quando necessário, para 
garantir a sua consistência com as obrigações 
internacionais relativas aos direitos humanos.

12. Novas tecnologias de prevenção. Novas 
tecnologias, tais como vacinas preventivas e 
microbicidas, oferecem uma esperança para o 
controle sustentável da epidemia ao HIV, espe-
cialmente nas populações mais vulneráveis e 
marginalizadas do mundo, dentre as quais as 
mulheres constituem grande parte. Os gestores 
das políticas e as agências financiadoras precisam 
disponibilizar apoio para a pesquisa e desenvol-
vimento, sob formas que promovam eficiência e 
coordenação, além de serem baseadas em princí-
pios éticos. Também a iniciativa privada deverá 
dar contribuições com capital financeiro e inte-
lectual. Países em desenvolvimento, em colabo-
ração com aqueles que podem fornecer apoio 
onde for necessário, precisam construir a capaci-
dade necessária a realização dos ensaios clínicos, 
pesquisa social, licenciamento e acesso..
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1. Prevenção da transmissão sexual ao HIV  –  a 
prevenção da transmissão sexual ao HIV deve ter 
como base a promoção e a proteção dos direitos 
humanos, incluindo o direito de cada um de 
controlar a própria sexualidade, livre de coerção, 
discriminação e violência.  Os programas devem 
ser abrangentes, de alta qualidade e baseados em 
evidência. Devem incluir informação acurada e 
explícita sobre sexo seguro, incluindo uso consis-
tente de preservativo masculino e feminino, absti-
nência, retardo na iniciação sexual, fidelidade 
mútua, redução do número de parceiros sexuais, 
educação sexual abrangente e adequada, assim 
como o tratamento precoce e efetivo das doenças 
sexualmente transmissíveis. Os Programas devem 
também incluir serviços de informação e educação 
que expliquem, de maneira aberta e franca como 
a transmissão sexual ao HIV pode ser evitada. 
Os serviços devem ser particularmente direcio-
nados para populações mais afetadas pelo HIV. 
O preservativo masculino de látex é a tecnologia 

mais eficiente para reduzir a transmissão sexual 
ao HIV e das outras infecções transmitidas 
sexualmente26. Em conjunto com o preservativo 
feminino, ele é um componente primordial das 
estratégias de prevenção abrangentes que visam 
a reduzir o risco de exposição sexual ao HIV e 
ambos devem estar amplamente disponíveis, e de 
forma continuada, para todos aqueles que preci-
sarem.

Em adição, assim que microbicidas seguros e 
efetivos provarem ser seguros e efetivos e forem 
disponibilizados, eles fornecerão uma outra 
opção de prevenção que poderá ajudar a reduzir 
as novas infecções pelo HIV.

2. Prevenção da transmissão vertical (de mãe 
para filho) ao HIV – envolve conjuntos de 
serviços abrangentes, incluindo a prevenção 
da infecção primária pelo HIV em mulheres, a 
prevenção da gravidez não desejada em mulheres 

26 Position Statement on Condom and HIV prevention. Julho de 2004. Genebra. UNAIDS/UNFPA/WHO, 2004. 

Ações políticas essenciais para a prevenção ao HIV
1. Garantir que os direitos humanos sejam promovidos, protegidos e respeitados e que medidas sejam 

adotadas para eliminar a discriminação além do combate ao estigma.

2. Construir e manter uma liderança a partir de todos os segmentos da sociedade, incluindo governos, 
comunidades afetadas, organizações não governamentais, organizações religiosas, setores 
educacionais, setores privados e sindicatos.

3. Envolver pessoas vivendo com HIV na elaboração, implementação e avaliação de estratégias de 
prevenção, abordando as diferentes necessidades de prevenção.

4. Abordar as normas culturais e as crenças, reconhecendo tanto o papel fundamental que elas 
podem desempenhar no apoio aos esforços para prevenção, quanto o potencial que apresentam para 
estimular a transmissão ao HIV.

5. Promover a igualdade de gênero e abordar as normas e as relações envolvendo gênero para reduzir 
a vulnerabilidade de mulheres e meninas, envolvendo homens e meninos nesse esforço.

6. Promover a consciência e o conhecimento amplo de como o HIV é transmitido e como a infecção 
pode ser evitada.

7. Promover elos entre a prevenção ao HIV e a saúde sexual e reprodutiva.

8. Apoiar a mobilização de respostas baseadas na comunidade em todas as áreas da prevenção, 
assistência e tratamento.

9. Promover programas direcionados para as necessidades da prevenção ao HIV nos grupos e nas 
populações mais afetados.

10. Mobilizar e fortalecer capacidades financeiras, humanas e institucionais em todos os setores, 
especialmente na saúde e na educação.
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infectadas pelo HIV, a prevenção da transmissão 
ao HIV de gestantes infectadas para o bebê 
e o fornecimento de assistência, tratamento 
e apoio para mulheres infectadas pelo HIV e 
suas famílias27. Uma integração mais efetiva 
dos serviços de tratamento para garantir que 
as mães HIV positivas tenham acesso à terapia 
anti-retroviral e que, com o auxílio de serviços 
de saúde materno-infantil, possam ajudar a 
melhorar a cobertura dos serviços abrangentes e 
de qualidade para a prevenção da transmissão ao 
HIV de mãe para filho. 

3. Prevenção da transmissão ao HIV através do 
uso de drogas injetáveis – por meio do desen-
volvimento de um sistema de medidas abran-
gentes, integradas e efetivas que incluem um 
amplo espectro de tratamentos. Notavelmente o 
tratamento de substituição da droga; da imple-
mentação de medidas de redução do dano, 
através do contato de ex-usuários de drogas e 
de outras medidas; da testagem para HIV e do 
aconselhamento confidencial e voluntário, além 
da prevenção da transmissão sexual ao HIV entre 
usuários de drogas, incluindo o uso de preser-
vativos, prevenção e tratamento das infecções 
transmitidas sexualmente; acesso aos cuidados 
primários de assistência à saúde e finalmente do 
acesso à terapia anti-retroviral. Tal abordagem 
deve ser baseada na promoção, proteção e respeito 
aos direitos humanos dos usuários de drogas. 

4. Garantia de qualidade do suprimento de 
sangue – inclui a triagem obrigatória e rigorosa 
ao HIV em todo o sangue doado, respeitando 
o sigilo em relação aos doadores de sangue e 
promovendo o uso clínico apropriado do sangue 
doado28. A transfusão de sangue contaminado é 
uma forma extremamente eficiente de transmissão 
ao HIV e responde por 5 a 10% das infecções por 
HIV cumulativas em todo o mundo. Entretanto, 
a transmissão ao HIV através de sangue 
contaminado diminuiu significativamente nos 
últimos anos. Alguns países, no entanto, ainda 
não implementaram totalmente as políticas de 
segurança do sangue e o risco de transmissão ao 

HIV causado pela triagem inconsistente e ainda 
decorrente da utilização de sangue obtido a partir 
de doadores pagos. 

5. Prevenção da transmissão ao HIV em insti-
tuições de assistência à saúde. Inclui estabele-
cimentos formais e informais, por meio do uso 
consistente de precauções universais e da profi-
laxia pós-exposição para a infecção pelo HIV. É 
uma prática padrão, que profissionais de saúde 
adotem precauções universais ou medidas de 
rotina para sua proteção como, por exemplo, 
uso de luvas e outras roupas protetoras. A OMS 
recomenda que todos os profissionais da área de 
saúde adotem essas medidas de precaução quando 
houver a possibilidade de contato com sangue 
e outros fluidos corporais do paciente. Essas 
precauções protegem os profissionais em saúde e 
os pacientes de muitos tipos de infecção que são 
veiculados pelo sangue e outros fluidos corporais, 
incluindo o HIV29. A parceria entre o UNICEF, 
a OMS, o UNFPA e a Aliança Mundial para 
Vacinas e Imunizações também recomenda que 
todos os países usem para imunização, apenas 
seringas descartáveis e descartes seguros30. 

6. Promoção do acesso ao aconselhamento e a 
testagem – imperativo em qualquer estratégia de 
prevenção ao HIV. Esforços devem ser feitos para 
estimular as pessoas a saberem a sua situação em 
relação ao HIV, por meio do acesso ao aconsel-
hamento, da testagem voluntária e da garantia da 
confidencialidade solicitada pelos clientes. Ainda, 
a oferta rotineira dos testes nos setores de saúde, 
deve sempre respeitar os princípios do sigilo. Em 
todos os tipos de testagem ao HIV, os princípios 
do sigilo e do consentimento devem ser mantidos 
e o aconselhamento deve ser oferecido.

7. Integração da prevenção ao HIV aos serviços 
de tratamento da Aids – explorar o sinergismo 
entre os dois por meio do treinamento do pessoal 
da área de saúde e dos provedores de assistência 
da comunidade na disponibilização de prevenção 
e tratamento para o HIV, oferecendo aconsel-
hamento preventivo para o HIV nos estabeleci-

27The Glion Call to Action on Family Planning and HIV/AIDS in Women and Children. 3-5 de maio, UNFPA, 2004.
28 Blood and Clinical Technology Progress 2000-2001. (OMS/BCT/02.10). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2002.
29 http://www.who.int/hiv/topics/precautions/universal/em/ 
302004 Report on the global HIV/AIDS Epidemic: 4th global report. Genebra, UNAIDS, 2004.
312004 Report on the global HIV/AIDS Epidemic: 4th global report . Genebra, UNAIDS, 2004
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mentos envolvidos no tratamento e garantindo 
a disponibilidade de produtos e serviços para a 
prevenção ao HIV nos serviços de saúde.

8. Ênfase na prevenção ao HIV entre pessoas 
jovens – é fundamental, pois os jovens entre 15 
e 24 anos são os mais ameaçados pela epidemia 
de aids, contabilizando metade dos novos casos 
de HIV, e são também a maior esperança de ser 
reverter o curso da aids31. A susceptibilidade ao 
HIV, especialmente entre jovens, é formada por 
um conhecimento limitado de como o HIV se 
dissemina e como a infecção pode ser evitada. 
Além disso, as mulheres jovens em muitos países 
possuem muito menos informações sobre o HIV 
quando comparadas com os homens jovens. A 
iniciação sexual precoce, sexo entre pessoas de 
diferentes gerações e as disparidades de gênero, 
ressaltam o fato de que a educação sobre o HIV 
deve vir acompanhada do acesso a informações 
que construam habilidades para a vida  e também 
de serviços que atendam a essas necessidades, 
incluindo, em especial aqueles para as mulheres 
jovens, segurança para protegê-las da violência 
e da exploração sexual, bem como proteção 
dos seus direitos. Manter as crianças nas escolas 
também ajuda a protegê-las da infecção pelo 
HIV32. Atenção especial deve ser dada às crianças 
órfãs e vulneráveis devido a aids e àquelas em 
situações de conflito e desabrigadas33.

Existe a necessidade de fornecer aos jovens 
um conjunto completo de ferramentas para a 
prevenção da transmissão ao HIV, que inclui a 
integração da educação sexual adequada, baseada 
em evidências e no desenvolvimento de habili-
dades para a proteção da vida; serviços de saúde 
destinados aos jovens, que ofereçam intervenções 
mais profundas para a prevenção, diagnóstico 
e tratamento das outras infecções transmitidas 
sexualmente, além ao HIV; intervenções para 
prevenir a transmissão ao HIV por meio da prática 
do uso de drogas injetáveis de forma insegura; 

serviços direcionados para outros grupos vulne-
ráveis e que apresentem risco; intervenções de 
massa na mídia; e acesso contínuo a preservativos 
masculinos e femininos, prontamente disponíveis 
para todos que necessitarem. A programação, o 
planejamento, a implementação e o monitora-
mento das atividades de prevenção ao HIV deve 
incluir o envolvimento sério dos jovens. Nesse 
contexto, a responsabilidade e o papel adequado 
dos pais, familiares, guardiões legais e provedores 
de assistência deve ser reconhecido.

9. Fornecimento de informação e educação 
relacionadas ao HIV – o conhecimento dos 
fatos sobre as formas de disseminação ao HIV, 
como o vírus pode ser evitado e as maneiras para 
se prevenir a infecção, constituem uma parte 
essencial de todos os programas relacionados ao 
HIV. Entretanto, em 21 países africanos, mais 
de 60% das mulheres jovens ou nunca ouviram 
falar do vírus ou têm uma concepção equivocada 
sobre como ele se dissemina. Sem conhecimento 
básico, é pouco provável que as pessoas procurem 
serviços ou negociem comportamentos mais 
seguros.

A falta de conscientização também contribui para 
o aumento do estigma e da discriminação. Em 
muitos países, apesar dos altos níveis de cons-
cientização sobre a existência da aids, um grande 
número de pessoas considera que não corre risco. 
Por exemplo, um quarto dos adultos do Reino 
Unido, mais de 10 milhões de pessoas, consi-
dera que não sabe o suficiente sobre como o 
risco da infecção pelo HIV pode potencialmente 
estar relacionado a elas34. A informação sobre a 
prevenção ao HIV deve ser disponibilizada em 
todas as oportunidades. Essas incluem a inserção 
do tema no currículo escolar, educação informal, 
educação comunitária, local de trabalho, prisões e 
programas de massa na mídia. Além disso, inter-
venções específicas relacionadas a gênero também 
devem estar disponíveis.

32Iniciativa mundial em HIV/AIDS e Educação. UNESCO, 2004. A “Iniciativa mundial em HIV/ADIS e Educação, liderada 
pela UNESCO, foi lançada em março de 2004 para incrementar a prevenção ao HIV e o abrandamento da epidemia por 
meio de ajuda aos governos na implementação de programas educacionais abrangentes e de âmbito nacional para jovens. Ela 
contribuirá para ampliar a prevenção ao HIV no sistema de “Educação para Todos”. 

33 Young People and HIV/AIDS: Opportunity in Crisis. Genebra, UNAIDS, UNICEF e OMS, 2002 e 2004 Report on the global 
HIV/AIDS Epidemic: 4th global report. Genebra UNAIDS 2004.

  Media and HIV/AIDS: making a difference. Genebra, 2004



26

UNAIDS

10. Enfrentamento e abrandamento do estigma 
e da discriminação relacionados ao HIV - o 
estigma relacionado ao HIV sempre leva a discri-
minação e essa, por seu turno, leva a violação dos 
direitos humanos das pessoas vivendo como HIV 
e de seus familiares. As pessoas podem discriminar 
a capacidade pessoal e profissional dos indivíduos, 
enquanto os sistemas e instituições podem discri-
minar por meio das suas práticas e das suas polí-
ticas. O estigma e a discriminação comprometem 
os esforços para a prevenção fazendo com que as 
pessoas tenham medo de saberem se estão infec-
tadas ou não. Pode ainda fazer com que aqueles 
que estão infectados se envolvam em comporta-
mentos pouco seguros, por medo de levantarem 
suspeita sobre a sua situação de HIV positivo. 

Em muitos países, as leis, as políticas e as regula-
mentações contribuíram para o desenvolvimento 
de um ambiente de maior apoio à prevenção, 
assistência e apoio ao portador ao HIV. Mas, 
mesmo nesses locais onde existe uma polí-
tica e uma legislação de apoio, o cumprimento 
precário ou o não cumprimento dessas leis, faci-
lita a perpetuação do estigma e da discriminação. 
Isso ocorre porque geralmente se atribui pouca 
responsabilidade às ações discriminatórias ou 
à retratação junto aqueles que foram estigmati-
zados ou discriminados. Um ambiente de apoio à 
prevenção ao HIV precisa ser criado por meio de 
ações legais e de políticas que reduzam o estigma 
e a discriminação, relacionados ao HIV, promo-
vendo a conscientização pública e a abertura em 
relação à aids, com a garantia um maior envolvi-
mento das pessoas vivendo como HIV em todos 
os aspectos da prevenção35. Programas específicos 
para abordar o estigma e a discriminação relacio-
nados ao HIV são tão importantes para garantir 
o sucesso das estratégias de prevenção que devem 

ser priorizados em todos os locais36, tais como, 
ambientes de trabalho, saúde e educação.

11. Preparo para o acesso e uso de vacinas e 
microbicidas – É fundamental garantir que 
homens e mulheres terão acesso as novas tecnolo-
gias de prevenção uma vez que essas tenham sido 
testadas, consideradas seguras, efetivas e aprovadas 
para uso. Para garantir o acesso e o preparo para 
a introdução dessas tecnologias, as questões rela-
cionadas ao financiamento, direito a propriedade 
intelectual, produção, aquisição, logística, distri-
buição e treinamento de fornecedores e consumi-
dores deverão ser resolvidas. Por exemplo, para a 
distribuição de microbicidas seguros e efetivos, 
devemos elaborar e nos envolver em estudos 
preparativos criteriosos, explorar maneiras de usar 
os sistemas de distribuição já existentes e planejar 
estudos sobre os atributos do produto determi-
nando as preferências femininas em relação a uma 
variedade de produtos. Ainda, muito importante, 
são os mecanismos para financiar a aquisição e 
a distribuição desses produtos, que devem ser 
previamente estabelecidos com vistas a garantir 
sua disponibilidade universal.

Garantir a disponibilidade de vacinas e microbi-
cidas seguros e efetivos também vai demandar a 
aprovação de regulamentações apropriadas e de 
infra-estrutura para licenciamento, capacidade de 
produção, capacidade logística adequada e redes 
de distribuição razoavelmente confiáveis dentro 
do país. Mesmo quando toda essa infra-estru-
tura já está disponível, a garantia da adoção irá 
requerer conscientização do usuário final sobre 
os produtos preventivos, mecanismos efetivos de 
manutenção de preços e de financiamentos para 
garantir a viabilidade financeira e um ambiente 
político e social de apoio.

35 World AIDS Campaign, Live and Let Live, Strategy Background Note. Genebra, UNAIDS, 2002.
36Code of Practice on HIV/AIDS and the world work. Genebra, Organização Internacional do Trabalho, 2001.
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A liderança nacional, a propriedade e o compro-
misso na prevenção ao HIV constituem os 
pré-requisitos para a implementação de uma 
estratégia de prevenção bem sucedida. È neces-
sário o acompanhamento de várias ações, em 
nível nacional, para o desenvolvimento e a 
implementação de uma resposta intensificada 
de prevenção ao HIV. Essas são apresentadas na 
Figura 4. Essa seção pretende discutir o desenvol-
vimento de, e o apoio para, o universo sensibili-
zado pela questão, para defender as ações efetivas 
de prevenção ao HIV em nível nacional. 

Planejando o sucesso
Estabelecendo uma força tarefa para a 
prevenção ao HIV

Embora seja essencial que a prevenção ao HIV 
esteja firmemente baseada em um programa 
nacional de controle da aids, o desenvolvimento, 
a coordenação da implementação e o acompan-
hamento das estratégias de prevenção ao HIV 
precisam ser atribuídas a um grupo dedicado à 
prevenção ao HIV, que se reporte ao programa 
nacional, para garantir a supervisão e o acom-
panhamento necessários. Não há necessidade de 
se criar uma estrutura nova, mas sim uma forma-
lização dos mecanismos de coordenação nacional 
já existentes com ênfase na prevenção ao HIV. 
Idealmente, esse grupo deve consistir de:

• Um grupo maior que inclua todos os stake-
holders mais importantes, inclusive a socie-
dade civil e o setor privado, com vistas a 
assumir a liderança e o controle da estratégia 
além da responsabilidade pela coordenação; 
e

• Um núcleo central menor que impulsiona o 
processo, e que deve estar envolvido em todas 
as etapas do planejamento e monitoramento 
da resposta nacional à prevenção ao HIV.

Entendendo a epidemia nacional de 
aids

As informações já existentes e mais recentes nas 
áreas apresentadas a seguir devem ser reunidas, 
sintetizadas e analisadas: 

• Vigilância epidemiológica e comporta-
mental ao HIV;

• Contextos sociais, econômicos e culturais; e

• Barreiras e oportunidades para a prevenção 
ao HIV.

Para compreender a epidemia nacional de aids 
pode ser útil perguntar onde e porque as infecções 
mais recentes aconteceram. Muitos países não 
coletam informações sobre os comportamentos 

Seção 3: Respostas em nível nacional

Estabelecer uma força tarefa dedicada à 
prevenção do HIV dentro de um programa 
nacional de AIDS

Entender a sua epidemia de AIDS

Analisar a resposta atual

Acordar sobre as metas, objetivos e alvos

Coordenar a implementação

Desenvolver e adaptar um plano de prevenção 

ao HIV

Monitorar e avaliar

Compartilhar os resultados
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Figura 4: Ciclo de planejamento nacional da preven-

ção ao HIV
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que são responsáveis pelas novas infecções. Usar 
índices de prevalência apenas para fins de plane-
jamento tem suas limitações, pois os padrões de 
transmissão mudam ao longo do tempo. Por 
exemplo, na Tailândia, em 1991, apenas 5% 
das novas infecções ocorreram entre cônjuges, 
parceiros que coabitam, por meio da transmissão 
heterossexual. Já em 2002 essa proporção foi 
de 50%. Na Indonésia, os usuários de drogas 
injetáveis e profissionais do sexo responderam 
por aproximadamente a mesma proporção de 
infecções existentes em 1997. Um número 
crescente de usuários de drogas injetáveis desde 
então sugere que o uso de seringas sem medidas 
de segurança, atualmente responde por uma 
porcentagem muito maior de novas infecções37. 
Isso mostra claramente a necessidade de estudo 
da incidência (novas infecções) e da dinâmica 
da epidemia para que se possa planejar e imple-
mentar intervenções apropriadas de prevenção 
ao HIV. O processo de verificação de novas 
infecções precisará ser repetido regularmente, 
refletindo a mudança dinâmica da epidemia de 
aids. 

Será necessário fazer um balanço entre:

• O mapeamento detalhado dos dados epide-
miológicos nacionais ao HIV, isso pode 
demandar tempo e requerer estudos adicio-
nais; e

• Uma rápida avaliação da situação nacional, 
que forneça os principais elementos neces-
sários para uma tomada de decisão sobre 
como e o que priorizar na prevenção ao 
HIV.

Avaliando a resposta atual a 
prevenção ao HIV

Esse tema está intrinsecamente relacionado à 
etapa mencionada anteriormente, mas é apre-
sentado aqui separadamente para enfatizar a sua 
importância. A questão crucial a ser enfrentada 
é se a resposta atual de prevenção ao HIV é 
adequada no que tange a:

• Abordar os grupos mais relevantes afetados 
pela epidemia (âmbito);

• Cobertura dos programas de prevenção ao 
HIV (escala);

• Qualidade e tipo de programa de prevenção 
ao HIV (intensidade);

• Adaptação dos programas de prevenção ao 
HIV para se adequarem ao contexto e à 
cultura locais;

• Integração e sinergismo com outros 
programas; e

• Coordenação de diferentes stakeholders.

Acordando Metas, Alvos e Objetivos 

As etapas acima mencionadas irão fornecer uma 
sustentação sólida para o desenvolvimento de 
um plano intensificado de prevenção nacional 
ao HIV.

• A meta geral de prevenção ao HIV deve 
ser a de reduzir, de maneira significativa, a 
incidência ao HIV. Em países com epide-
mias generalizadas, esta pode ser mais bem 
avaliada por meio da prevalência ao HIV em 
indivíduos com idade entre 15 e 24 anos. 
Em todos os locais ela pode ser avaliada 
pela redução na prevalência em populações 
afetadas.

• Os objetivos específicos devem então ser 
desenvolvidos de forma a contribuírem 
para que a meta seja alcançada. A meta 
deve ser definida em cada país com base 
nos resultados de avaliações feitas para se 
compreender a epidemia de aids e a resposta 
obtida, além de informar, a partir de evidên-
cias bem documentadas, quais os programas 
a serem priorizados, em função da dinâmica 
da epidemia local.

• As metas de cobertura nacional devem 
ser desenvolvidas pelo país, para serem 
alcançadas num prazo definido e adotando-
se indicadores acordados internacionalmente 
para se medir o progresso38. Metas 
preliminares precisam ter como objetivo 
uma cobertura elevada, tendo como objetivo 
final o acesso universal à prevenção ao HIV. 
Em longo prazo, muitas sociedades terão 

37 2004 Report on the global AIDS epidemic: 4th Global Report. Genebra, UNAIDS, 2004.
38 The Declaration of Commitment on HIV/AIDS, Guidelines on construction of Core indicators. Genebra, UNAIDS, 2005.
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que aceitar que o HIV não irá desaparecer 
completamente, e que será necessário 
enfocar a manutenção de níveis baixos de 
incidência, além de marcos claros indicativos 
de progresso.

Desenvolvimento e adoção de um 
plano nacional de prevenção ao HIV

No desenvolvimento de um plano, deve-se dar 
especial atenção para:

• O preenchimento das lacunas nos serviços 
oferecidos (como identificado na revisão 
da resposta atual à prevenção ao HIV), e a 
construção de capacidade;

• A ampliação da prevenção ao HIV, 
garantindo uma maior cobertura;

• O fornecimento de uma separação clara 
de tarefas e de responsabilidades entre os 
stakeholders; e

• A maximização do sinergismo, evitando a 
sobreposição dos serviços oferecidos.

Para cada objetivo, como acordado na etapa 
anterior, deverá ser desenvolvido um plano de 
implementação detalhado incluindo:

• Resultados intermediários;

• Metas de desempenho;

• Estratégias específicas;

• Programas sugeridos, incluindo o 
treinamento da equipe;

• Parceiros responsáveis; e

• Cronograma de ação.

Além disso, será importante identificar os recursos 
financeiros, humanos e técnicos necessários para 
a implementação do plano.

Coordenando a resposta: os “três 
uns” ( Three Ones)

Para que a eficiência seja maximizada, os 
esforços nacionais devem estar em sintonia entre 
si. O desperdício e a ineficiência de esforços 
duplicados absorvem os recursos já escassos e 
são barreiras importantes para uma ação efetiva. 
São consideradas necessidades urgentes: tornar 

os “três uns” uma realidade e garantir o total 
envolvimento da sociedade civil e privada na 
prevenção ao HIV em nível nacional. Além disso, 
é necessário garantir um aumento substancial 
do perfil para tal atividade. As ações prioritárias 
incluem garantir que:

• O sistema de ação nacional em aids tem 
objetivos claros para implementar as ações 
de prevenção;

• O sistema único de monitoramento e 
avaliação acordado inclui indicadores 
apropriados para acompanhar e registrar o 
impacto dos esforços na prevenção ao HIV; 
e

• Os princípios que fundamentam os “três 
uns” devem constituir a parte essencial da 
prevenção ao HIV e as estratégias mais 
amplas de desenvolvimento nacional (por 
exemplo, estratégias de redução da pobreza).

Organizações multilaterais e bilaterais podem 
apoiar as respostas nacionais em relação a aids:

• Observando o desenvolvimento da 
assistência alocada para a epidemia de aids e, 
em particular, para prevenção;

• Garantindo que a prevenção ao HIV está no 
centro das abordagens de financiamento da 
aids e que essas estratégias de apoio nacional 
à aids estão alinhadas com os princípios dos 
“três uns”.

Monitoramento e Avaliação da 
Implementação

A avaliação e o monitoramento periódicos do 
plano nacional de prevenção ao HIV, como 
parte de uma estratégia mais abrangente em 
relação a aids, é fundamental para se acompanhar 
o progresso. A carga de trabalho da equipe 
responsável pela implementação do programa 
deve ser mínima, para garantir que eles não sejam 
desviados das suas responsabilidades principais. 
As orientações nacionais foram produzidas para 
apoiar os serviços de monitoramento e avaliação 
nacionais39. A UNAIDS deve desempenhar aqui 
o papel central de fornecer apoio, o que será 
abordado na próxima seção.

39 The Declaration of Commitment on HIV/AIDS, Guidelines on Construction of Core Indicators. Genebra, UNAIDS, 2005.
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Compartilhando os resultados

Assim como a epidemia de aids está constante-
mente mudando, também a estratégia nacional 
em relação a aids, incluindo a prevenção ao HIV, 
deve mudar. Essa estratégia deve antecipar e 
responder a essas mudanças. Para garantir que o 
plano de prevenção possa ser adaptado de forma 
adequada, as lições aprendidas e os resultados do 
monitoramento e da avaliação, apresentados nas 
etapas anteriores devem alimentar a etapa dois 
(entenda a sua epidemia) e a três (análise da 
resposta atual).

Construindo o universo 
sensibilizado (‘vocal 
constituency’) e liderança para 
prevenção ao HIV 
O ativismo, a liderança e a boa gestão têm 
desempenhado papel importante no apoio às 
respostas efetivas relacionadas a aids. No caso da 
prevenção ao HIV, é necessário desenvolver um 
universo sensibilizado a prevenção ao HIV, cons-
truindo-se um ativismo em relação às vacinas 

e aos microbicidas para o HIV. Além disso, as 
experiências de ativismo e defesa do tratamento 
precisam ser aprendidas. Em muitos exemplos, 
as organizações e os indivíduos podem ser os 
mesmos, fornecendo bases de defesa e lide-
rança já articuladas. Entretanto, será importante 
mobilizar também novos atores, para garantir 
uma resposta o mais abrangente possível. O 
ativismo na sociedade civil é uma das estratégias 
mais importantes para a superação da falta de 
interesse em se agir prontamente em relação a 
aids. Entretanto, a liderança e o ativismo devem 
ser sem fronteiras, partindo de governos nacio-
nais, das empresas, da mídia e da sociedade civil. 
Algumas medidas devem ser tomadas no nível 
nacional para fomentar tal defesa e para cons-
truir demanda à prevenção ao HIV, incluindo o 
trabalho com redes de pessoas jovens e organiza-
ções de mulheres. Para fazer isso, todas as opor-
tunidades e lideranças, disponíveis em diferentes 
setores, devem ser exploradas, para se ampliar à 
prevenção ao HIV e tornar conhecidas as mensa-
gens e os serviços em HIV.
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A necessidade de intensificação da prevenção 
ao HIV requer que a UNAIDS40 fortaleça a 
sua própria capacidade de apoiar estratégias de 
prevenção ao HIV tanto as mundiais quanto 
as nacionais, como parte de uma resposta 
mais abrangente a aids. Esta seção resume 
a avaliação que está sendo feita atualmente 
pela UNAIDS sobre como maximizar os seus 
esforços coletivos para a ampliação da prevenção 
ao HIV, construída com base nas vantagens 
comparativas da Secretaria da UNAIDS e dos 
co-patrocinadores. 

Está sendo solicitado o endosso, por parte do 
Conselho de Coordenação de Programas, de 
espectro mais amplo de ações, identificadas 
nesta seção, que posteriormente serão articuladas 
e desenvolvidas. Em termos gerais a UNAIDS 
pretende:

• Harmonizar e coordenar melhor os seus 
próprios esforços, com uma divisão mais 
clara das responsabilidades entre a secretaria 
da UNAIDS e os co-patrocinadores, bem 
como com os outros stakeholders em nível 
nacional e mundial.

• Fortalecer o seu apoio aos esforços nacionais 
e mundiais para prevenção ao HIV, 
enfatizando áreas específicas; e

• Fornecer uma clara responsabilização dos 
resultados.

Para garantir a sustentabilidade dos esforços para 
intensificar a prevenção ao HIV, a UNAIDS 
continuará a ser orientada pela centralização 
nacional e pela necessidade real de uma resposta 
verdadeiramente multisetorial.

A UNAIDS pretende, em consonância com 
as 5 funções centrais41, dar ênfase nas áreas 
mencionadas a seguir:

• Defesa da prevenção ao HIV;

• Desenvolvimento de políticas em áreas 
consideradas críticas para a prevenção ao 
HIV;

• Apoio técnico e construção de capacidade 
para a implementação de programas de 
prevenção ao HIV ampliados;

• Coordenação e harmonização dos esforços 
de prevenção ao HIV; e

• Acompanhamento, monitoramento e 
avaliação dos programas de prevenção ao 
HIV.

Defesa da prevenção ao HIV
As metas defendidas pela UNAIDS para a 
prevenção ao HIV pretendem:

• Estimular o aumento de um amplo espectro 
de apoio para os princípios fundamentais 
e para as ações consideradas essenciais no 
presente trabalho; e

40 UNAIDS se refere aos dez co-patrocinadores e à Secretaria do Programa da Organização das Nações Unidas em HIV/AIDS. Os 
dez Co-patrocinadores são: o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (the United Nations High Commissioner for 
Refugees – UNHCR), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa Mundial de Alimentação (the World 
Food Programme – WFP), o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (the United Nations Development Programme 
– UNDP), o Fundo das Nações Unidas para Populações (the United Nations Population Fund – UNFPA),  Escritório das 
Nações Unidas para Drogas e Crime (the United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a Organização das Nações Unidas Educacional, Científica e Cultural (UNESCO), a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e o Banco Mundial.

41As cinco funções centrais da UNAIDS, como endossado pelo PCB, ocorrido em Lisboa, em 2002 são: (i) liderança e defesa 
de ações efetivas para controle da epidemia; (ii) informação estratégica para orientar os esforços contra a AIDS em todo o 
mundo; (iii) acompanhamento, monitoramento e avaliação da epidemia e da resposta à epidemia; (iv) envolvimento da so-
ciedade civil e desenvolvimento de parcerias e; (v) mobilização dos recursos para apoiar uma resposta efetiva.

Seção 4:  O papel da UNAIDS em apoiar 
os esforços para intensificar a 
prevenção ao HIV 
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• Promover a ampliação de programas de 
prevenção ao HIV em níveis regionais, 
nacionais e mundiais por parte dos 
governos nacionais, com seus parceiros mais 
importantes, por exemplo, patrocinadores 
bilaterais e multilaterais, sociedade civil e 
setor privado.

A UNAIDS pretende fortalecer o seu próprio 
trabalho de defesa com ênfase nas seguintes 
áreas:

• Promoção e apoio para desenvolvimento 
de grupos fortes para a prevenção ao HIV 
nos níveis mundiais, nacionais e regionais 
na sociedade civil, incluindo grupos 
comunitários, gestores das políticas, líderes 
de opinião, grupos de mulheres, líderes 
jovens, pessoas vivendo com HIV e fortalecer 
a capacidade desses grupos para a defesa de 
medidas efetivas de prevenção ao HIV. 

• Apoio à UNAIDS por meio do engajamento 
em iniciativas específicas, que ampliem o 
espectro de prevenção ao HIV.

Desenvolvimento de políticas em 
áreas críticas para a prevenção 
ao HIV
Com base nas vantagens comparativas 
individuais dos dez Co-patrocinadores e da 
Secretaria, a UNAIDS proverá orientações 
coordenadas sobre as políticas para ampliar a 
prevenção ao HIV.

• A Secretaria pretende focar na coordenação 
das políticas e na documentação das boas 
práticas.

• No nível nacional, a orientação das políticas 
será fornecida pelos grupos técnicos de 
trabalho em HIV/aids das Nações Unidas42  
estabelecidos pelos Grupos Temáticos em 
HIV/aids das Nações Unidas.

• A UNAIDS, juntamente com parceiros 
chaves de nível mundial, nacionais e 
regionais, pretende realizar uma revisão para 
identificar lacunas nas políticas de prevenção 
ao HIV.

• Cada agência co-patrocinadora conveniada 
para questões temáticas43 deverá liderar 
o fornecimento de orientações políticas 
em nível mundial nas áreas específicas 
coordenadas pela Secretaria.

• O grupo de referência em prevenção ao 
HIV da UNAIDS44, criado em 2004, deverá 
continuar a fornecer a UNAIDS sugestões 
sobre novos desenvolvimentos e as questões 
mais importantes na prevenção ao HIV.

Além disso, no próximo ano, a UNAIDS deverá 
disponibilizar:

• Orientações operacionais para a 
implementação das ações essenciais para a 
prevenção ao HIV; 

• Um compêndio de evidências para subsidiar 
as ações de prevenção ao HIV; 

• Uma agenda das pesquisas necessárias para o 
fortalecimento baseado em evidência; e 

• Um plano de implementação para a prevenção 
ao HIV, de acordo com as recomendações do 
Grupo de Referência na Prevenção ao HIV, 
no contexto do tratamento. 

42 Em muitos países, os Grupos Temáticos estabeleceram Grupos Técnicos de Trabalho, compreendendo grupos focais da agên-
cia das Nações Unidas, além de outros parceiros nacionais e internacionais, que funcionam como os braços operacionais e 
Grupos Temáticos de atividades em todo o mundo.

43Em outubro de 2001, o Comitê da UNAIDS para Organizações Co-Patrocinadoras (CCO) conferiu status de agência conve-
niada para os co-patrocinadores e secretarias das seguintes áreas de trabalho: ILO (mundo do trabalho), UNODC (usuários 
de drogas injetáveis), UNDP (governabilidade e planejamento do desenvolvimento), UNESCO (setor educacional), UNFPA 
(programa de preservativos para prevenção ao HIV; pessoas jovens), UNICEF (órfãos e crianças vulneráveis), OMS (assistên-
cia e apoio no setor de saúde; prevenção da transmissão ao HIV em gestantes; mães e filhos), Banco Mundial (Avaliação dos 
programas em HIV/AIDS em nível nacional, impacto econômico), Secretaria da UNAIDS (Homens que fazem sexo com 
homens; trabalho sexual comercial, avaliação dos programas em HIV/AIDS em nível mundial). Fonte: UNAIDS (2002) 
Agências Conveniadas: Papéis e Responsabilidades. Duas co-patrocinadoras adquiriram o status de conveniadas, ao se as-
sociarem a UNAIDS, nas seguintes áreas de trabalho: WFP, segurança alimentar e nutrição (2003); UNHCR, populações 
deslocadas e refugiados (2004). 

44O grupo de referência em prevenção ao HIV da UNAIDS, composto por especialistas que lideram internacionalmente a 
prevenção ao HIV, foi criado pela UNAIDS no final de 2004. O seu objetivo é alertar a UNAIDS sobre as abordagens para 
um fortalecimento efetivo e sustentável das iniciativas de prevenção ao HIV em uma escala que esteja de acordo com as 
necessidades da epidemia.
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Apoio técnico e construção 
de capacidade para a 
implementação de programas 
ampliados de prevenção ao HIV
Para ampliar a prevenção ao HIV em um nível 
significativo, os países precisarão de apoio técnico 
fortalecido. A assistência técnica à prevenção 
ao HIV deverá ser facilitada e negociada pelos 
líderes co-patrocinadores da UNAIDS para áreas 
temáticas específicas ou grupos de populações 
específicos.

Em nível nacional, os grupos temáticos em 
HIV/aids das Nações Unidas deverão revisar 
as necessidades dos países para apoio à 
implementação e as capacidades disponíveis 
entre os parceiros nacionais co-patrocinadores 
da UNAIDS, incluindo os governos, a 
sociedade civil, o setor privado e as agências 
multi e bilaterais. Onde forem identificadas 
lacunas, os grupos temáticos em HIV/aids das 
Nações Unidas deverão alertar os países sobre 
o modo para obter apoio à implementação. 
As equipes de apoio regional da Secretaria 
da UNAIDS deverão trabalhar com os seus 
parceiros co-patrocinadores para identificar os 
recursos em nível regional, com vistas a apoiar 
os países quanto as suas necessidades de apoio 
técnico.

A UNAIDS também apoiará parceiros nacionais 
e internacionais no desenvolvimento de planos 
construídos a partir da capacidade nacional. Esse 
apoio deverá envolver:

• Defesa da capacidade de construção de 
uma resposta sustentável, para garantir a 
ampliação da prevenção ao HIV; e 

• Melhorar a capacidade de construção dos 
países parceiros, em torno das ações essen-
ciais para a prevenção ao HIV. 

Coordenação e harmonização 
dos esforços para prevenção ao 
HIV
A UNAIDS é responsável pelo fortalecimento, 
coordenação e harmonização do sistema de 
resposta a aids das Nações Unidas, o que incluí 
a prevenção ao HIV. Ao fazer isso, a UNAIDS 

deverá seguir os princípios dos “Três Uns”, 
devendo ainda:

• Avaliar como irá coordenar os seus esforços 
na prevenção ao HIV através de mecanismos 
mundiais, nacionais e regionais;

• Garantir que os respectivos papéis dos co-
patrocinadores e da Secretaria da UNAIDS 
na intensificação da prevenção ao HIV serão 
esclarecidos e comunicados com clareza a 
todos os stakeholders;

• Fortalecer o componente de prevenção 
ao HIV dentro dos Planos de Apoio à 
Implementação das Nações Unidas (UM-
ISP), desenvolvidos a cada ano pelas equipes 
Nacionais das Nações Unidas;

• Fornecer o apoio aos mecanismos nacionais 
de coordenação tais como, a Força Tarefa 
Nacional para Prevenção ao HIV e o Plano 
Nacional de Prevenção ao HIV, como esta-
belecido na seção 3; e

• Ajudar as entidades regionais tais como, a 
Associação do Sul da Ásia para Cooperação 
Regional, a Parceria Pan-Americana e 
Caribenha contra a Aids, a Comunidade 
Econômica dos Estados do Leste da África, 
a Comissão Econômica para a África e a 
Iniciativa dos Grandes Lagos (Great Lakes 
Initiative) em HIV/Aids, no fortalecimento 
dos seus próprios esforços para intensificar a 
prevenção ao HIV.

Esforços semelhantes serão feitos no nível 
regional pelas Equipes de Apoio Regional da 
Secretaria da UNAIDS e pelos Grupos Diretores 
Regionais das Nações Unidas.

Acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos 
programas de prevenção ao HIV.
Para garantir que os esforços em relação 
à ampliação da prevenção ao HIV estão 
caminhando na direção certa e atingindo os 
resultados desejados, a UNAIDS deverá enfatizar 
as seguintes atividades:

• Análise da informação nacional chave da 
tendência da epidemia, fluxo de recursos, 
cobertura dos programas de prevenção 
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ao HIV, monitoramento e avaliação dos 
achados para criar um senso de urgência em 
relação à prevenção ao HIV.

• Construção da capacidade nacional para 
desenvolver o entendimento local da epidemia, 
levando em consideração a avaliação da 
vulnerabilidade, determinando a combi-
nação apropriada de medidas para prevenção 
ao HIV, bem como as barreiras e as lacunas 
para a implementação das mesmas.

• Apoiar os esforços nacionais para o desen-
volvimento nacional de metas e de alvos 
para a prevenção ao HIV além de medir 
o progresso destas e aumentar a percepção 
destas, pelos formuladores de políticas.

• Documentação dos exemplos bem sucedidos e 
das boas práticas adotados pelos programas 
de prevenção ao HIV, particularmente 
àqueles que têm como alvo as populações 

vulneráveis, para estimular o aprendizado e 
reconhecer o sucesso na construção de um 
espírito positivo e otimista na prevenção ao 
HIV.

• Desenvolvimento, com um grupo amplo 
de stakeholders, de indicadores específicos 
para avaliar o sucesso mundial da prevenção 
ao HIV e o grau em que todas as pessoas 
envolvidas nas iniciativas para intensificar 
a prevenção ao HIV, podem ser conjunta-
mente responsabilizadas por garantir um 
maior compromisso, mais recursos, respon-
sabilidades comuns e divisão mais clara do 
trabalho.

A Secretaria da UNAIDS e seus co-patrocinadores 
deverão trabalhar no desenvolvimento de um 
plano de ação para os próximos meses, que 
garanta a clareza dos resultados que a UNAIDS 
está buscando obter.
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Conselho Coordenador do Programa. 27-29 
de junho de 2005 
Decisões, Recomendações e Conclusões

Item 3 da Agenda: Manuscrito sobre a situação 
das políticas da UNAIDS: Intensificando a 
Prevenção ao HIV

8. Reconhecendo as ações adotadas pela 
UNAIDS na decisão do seu 16º Encontro 
do Conselho Coordenador do Programa, 
ocorrido em dezembro de 2004, para que a 
UNAIDS se envolva no desenvolvimento de 
uma estratégia para intensificar a prevenção 
ao HIV, o Conselho de Coordenação do 
Programa da UNAIDS:

8.1 Expressa a sua satisfação com a 
extensão e o alcance das consultorias 
em que a UNAIDS se envolveu para 
o desenvolvimento de um manuscrito 
sobre a situação das políticas da 
UNAIDS: Intensificando a Prevenção 
ao HIV;

8.2 Endossa o manuscrito sobre a posição 
política da UNAIDS: Intensificando 
a Prevenção ao HIV, conforme 
emendada;

8.3 Considera urgente que a UNAIDS 
fortaleça a sua liderança e o apoio aos 
esforços mundiais, regionais e nacionais 
para intensificar a prevenção ao HIV 
como parte de uma resposta mais 
abrangente à aids;

8.4 Solicita que a UNAIDS assuma a 
liderança na intensificação da prevenção 
ao HIV, por meio da aceleração 
do desenvolvimento de um plano 
de ação baseado neste manuscrito 
sobre a situação das políticas, nas 
recomendações da equipe da força tarefa 
e do informe ao Conselho Coordenador 
do Programa do seu plano de ação até 
dezembro de 2005; ressaltando que esse 
procedimento deverá implicar em uma 
maior sintonia e coordenação dos seus 
esforços, por meio de uma divisão clara 
de tarefas entre a Secretaria da UNAIDS 
e os co-patrocinadores, bem como 
pela coordenação dos esforços com os 
stakeholders nacionais e mundiais.

8.5 Solicita que, em junho de 2006, a 
UNAIDS elabore um relatório sobre 
o progresso dos esforços da UNAIDS 
para intensificar a prevenção ao HIV; e

8.6 Observa que, de acordo com a declaração 
dos Estados Unidos, esse país não pode 
financiar programas de agulhas e seringas 
descartáveis porque tais programas estão 
em desacordo com a lei e a política atual 
norte-americana, e ressalta que não se 
deve esperar desse parceiro externo que 
ele financie atividades em desacordo 
com as suas leis e políticas nacionais.

Anexo





O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA) reúne dez 
organizações das Nações Unidas num esforço comum para lutar contra a epidemia: o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (UNHCR), o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), o Programa Mundial para a Alimentação (PMA), o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo das Nações Unidas para a 
População (UNFPA), o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e o Banco Mundial.

O ONUSIDA, como um programa co-patrocinado, reúne as respostas à epidemia das 
suas dez organizações co-patrocinadoras e junta a tais esforços iniciativas especiais. 
O seu objectivo é conduzir e apoiar o alargamento das acções internacionais contra o 
VIH/SIDA em todas as frentes. O ONUSIDA trabalha com uma vasta gama de parceiros 
– governos e ONG, especialistas/cientistas e não especialistas – com o fim de partilhar 
conhecimentos, competências e melhores práticas à escala mundial.
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