
Os Estados membros da ONU, reunidos na Reunião de Alto Nível da Assembleia

Geral das Nações Unidas de 2021 sobre HIV e AIDS, adotaram em 8 de junho de

2021 a Declaração Política sobre HIV e AIDS: Acabando com as Desigualdades

e Prosseguindo no Caminho para Acabar com a AIDS até 2030.

O QUE É A DECLARAÇÃO POLÍTICA DE 2021
SOBRE HIV/AIDS?

DECLARAÇÃO POLÍTICA SOBRE HIV E AIDS DE
2021: ACABANDO COM AS DESIGUALDADES E
PROSSEGUINDO NO CAMINHO PARA ACABAR
COM A AIDS ATÉ 2030

JULHO 2021 | RESUMO SOBRE ADVOCACY

Manter governos e parceiros responsáveis: O papel da sociedade civil na
realização dos objetivos da Declaração Política de 2021

O que é a
Declaração Política
de 2021 sobre
HIV/AIDS?

NESTE BRIEFING DE
ADVOCACY:

Principais
compromissos da
Declaração Política
de 2021 sobre HIV e
AIDS

O que a sociedade
civil e as
comunidades podem
fazer?
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Bielo-Rússia, Nicarágua, Rússia e Síria votaram contra a Declaração Política.1

A implementação da Declaração Política exige um forte compromisso e parcerias

em todos os níveis: de departamentos governamentais, agências multilaterais e

financiadores, a organizações da sociedade civil e comunidades. A sociedade civil

esteve intimamente envolvida nas negociações sobre a Declaração Política e

adotou uma Declaração da Sociedade Civil para a Reunião de Alto Nível sobre HIV

e AIDS de 2021, com mais de 800 signatários. No futuro, teremos uma infinidade

de funções a desempenhar, desde a implementação até a defesa de direitos e a

responsabilidade, bem como a adoção de ações corretivas caso os governos não

cumpram seus compromissos.

A Declaração Política demonstra solidariedade entre a esmagadora maioria dos

Estados membros da ONU  em relação a abordagens progressivas para enfrentar a

epidemia global de HIV/AIDS. É um endosso ao mais alto nível político da

Estratégia Global de AIDS 2021-2026: Fim das Desigualdades, Fim da AIDS. A

Declaração Política é crucial para orientar a resposta à epidemia global de AIDS

nos próximos cinco anos. Pela primeira vez, os estados membros adotaram metas

transformadoras e mensuráveis a serem alcançadas até 2025 que podem tornar o

fim da AIDS uma realidade.
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AGORA É O MOMENTO DE DESENVOLVER E ALINHAR ESTRATÉGIAS DE
ADVOCACY EM SEU PAÍS E EM SUAS COMUNIDADES, A FIM DE FAZER A

DIFERENÇA E ACABAR COM A AIDS ATÉ 2030!

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy


Maior envolvimento com organizações lideradas pela comunidade e maior apoio para

respostas comunitárias, incluindo pesquisa baseada na comunidade, monitoramento e

avaliação

Até 2025, reduzir para 10% ou menos a proporção de países

com estruturas legais e políticas restritivas que levam à

negação ou limitação do acesso aos serviços

Até 2025, reduzir para 10% ou menos a proporção de

mulheres, meninas, pessoas vivendo com, em risco e

afetadas pelo HIV que vivenciam desigualdades de gênero e

violência sexual e de gênero

Até 2025, reduzir para 10% ou menos a proporção de pessoas

que sofrem de estigma e discriminação

Garantir que 30% dos serviços de teste e tratamento sejam prestados

pelas comunidades até 2025

Garantir que 80% dos serviços de prevenção do HIV para as populações

com alto risco de infecção pelo HIV sejam prestados pelas comunidades

até 2025

Garantir que 60% dos programas de apoio ao alcance de facilitadores

sociais sejam entregues pelas comunidades até 2025 
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PRINCIPAIS COMPROMISSOS DA DECLARAÇÃO POLÍTICA DE
2021 SOBRE HIV E AIDS
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Maior liderança, melhor cooperação, ação urgente e solidariedade global

Ação urgente e transformadora para acabar com as desigualdades e leis, políticas e

práticas restritivas e discriminatórias e criar um ambiente legal favorável

Garantir a disponibilidade, adesão, aceitabilidade, acessibilidade e qualidade da

prevenção combinada, teste, tratamento, cuidado e apoio ao HIV
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Trabalhar em direção à visão de zero estigma e

discriminação contra pessoas que vivem com,

em risco de e são afetadas pelo HIV

Implementar os princípios do GIPA  e garantir

que as necessidades dos idosos vivendo com HIV

sejam atendidas
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Acrônimo do inglês Greater Involvement of People Living with

HIV/AIDS, ou em português, Maior Envolvimento de Pessoas Vivendo

com HIV/AIDS
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Financiar totalmente a resposta ao HIV e AIDS, aumentando os

investimentos anuais em HIV em países de baixa e média renda

para US $ 29 bilhões e expandindo o investimento em

facilitadores sociais para US $ 3,1 bilhões até 2025

Aproveitando o potencial de I=I para trabalhar em direção a zero

estigma e discriminação

Até 2025, atingir as metas 95-95-95: 95% das pessoas que vivem

com HIV sabem seu status sorológico; 95% das pessoas que

conhecem seu 

Acelerar a integração dos serviços de HIV na cobertura

universal de saúde e sistemas de saúde e proteção social

fortes e resilientes 

Até 2025, garantir que 95% das pessoas vivendo com, em

risco de e afetadas pelo HIV sejam protegidas contra

emergências de saúde e pandemias, e que as pessoas em

ambientes humanitários tenham acesso a serviços

integrados de HIV

reprodutiva tenham suas necessidades de HIV e saúde sexual

e reprodutiva atendidas, incluindo atendimento pré-natal e

materno, informação e aconselhamento

Até 2025, garantir que 95% das mulheres grávidas tenham acesso a testes pré-natais

para HIV, sífilis, hepatite B e outras infecções sexualmente transmissíveis, e que todas as

mulheres grávidas e amamentando que vivem com HIV estejam recebendo terapia

antirretroviral vitalícia
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Até 2025, testar 95% das crianças expostas ao HIV até os dois meses de idade e após a

interrupção da amamentação, e garantir que todas as crianças com diagnóstico de HIV 

Garantir que 95% das pessoas em risco de infecção por HIV tenham acesso e usem opções

de prevenção combinadas centradas nas pessoas e eficazes até 2025 P
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Implementar a prevenção combinada que atenda às diversas 

Implementar a redução de danos como parte da

prevenção combinada

necessidades das populações-chave, incluindo a PrEP, e

garantir a disponibilidade da PrEP para pessoas em risco

substancial

Até 2025, garantir que 95% das mulheres e meninas em idade 

recebam tratamento



DEFINIR QUAIS ÁREAS
PRECISAM DE ATENÇÃO

ESPECÍFICA EM SEU PAÍS E
MEIO AMBIENTE
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Onde as mudanças nas políticas e os investimentos são mais necessários?

IDENTIFICAR E ENTRAR EM
CONTATO COM AGÊNCIAS,

DEPARTAMENTOS E
FINANCIADORES 

Ministérios da Saúde, Assuntos Sociais, Trabalho, Justiça, Fundo Global de Combate à AIDS,

Tuberculose e Malária, PEPFAR,  financiadores privados etc.) que são mais relevantes para a

implementação da DP de 2021 e defender a existência de colaboração e parcerias entre

diferentes setores.

IDENTIFICAR PARCEIROS
DA SOCIEDADE CIVIL E

CONSTRUIR COALIZÕES

Quem pode ser um aliado em seus esforços de advocacy e apoiar sua causa? 

Pense fora da caixa e considere uma variedade de parceiros potenciais - movimentos sociais,

defensores dos direitos humanos, sindicatos, comunidades religiosas, outros?

GERAR EVIDÊNCIAS
RIGOROSAS 

Desafiar as políticas, leis e práticas governamentais que são discriminatórias, punitivas e

contrárias às evidências científicas mais recentes. 

Monitorar  os gastos do governo com saúde e HIV/AIDS. 

Trabalhar com o governo para garantir que os serviços de HIV e Saúde Sexual e Reprodutiva

sejam incluídos no pacote de Cobertura Universal de Saúde de serviços básicos de saúde.

ADVOGAR PELA
IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DA

DP DE 2021 E DA ESTRATÉGIA
GLOBAL DE AIDS

Demandar aos governos e financiadores de respostas nacionais à AIDS (Fundo Global de

Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, PEPFAR etc.) que alinhem suas estratégias atuais e

futuras e fluxos de financiamento com as metas específicas da DP e Estratégia Global de AIDS.

O QUE A SOCIEDADE CIVIL E AS COMUNIDADES PODEM FAZER?

ESTUDAR
CUIDADOSAMENTE A

DECLARAÇÃO POLÍTICA
(DP) DE 2021 E APLICÁ-LA

AO SEU CONTEXTO

O que significa a DP para o seu país, sua organização, as comunidades com as quais está

envolvido? 

Como a sua resposta nacional à AIDS está alinhada com os compromissos da DP? 

Que compromissos financeiros, necessidades de reforma legislativa e lacunas na resposta à

AIDS devem ser resolvidos com urgência?

DEFINIR QUESTÕES
ESPECÍFICAS

Exigir etapas concretas, reforma de políticas e leis, compromissos financeiros, prazos,

mecanismos de monitoramento e avaliação. 

Fornecer evidências geradas pela comunidade para maiores investimentos, maior qualidade

de serviços e acesso mais inclusivo e equitativo à saúde.

ALAVANCAR A
PARTICIPAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL NOS
MECANISMOS DE
COORDENAÇÃO 

Garantir que os do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária pedidos de

financiamento estejam alinhados com as metas da DP de 2021.

PARTICIPAR DO PROCESSO
DE PLANEJAMENTO DO
PLANO OPERACIONAL

NACIONAL / REGIONAL DO
PEPFAR (COP / ROP)

Defender o alinhamento das áreas prioritárias com as metas da DP de 2021.

SOLICITAR AO SEU
GOVERNO QUE EMITA
RELATÓRIOS ANUAIS

ABRANGENTES

Sobre os indicadores que serão desenvolvidos pela UNAIDS, para garantir a implementação dos

compromissos contidos na DP de 2021, e forneça ao seu governo dados comunitários focados nas

desigualdades, lacunas na cobertura dos serviços e progresso na resposta nacional à AIDS. 

Se nenhuma cooperação com seu governo puder ser assegurada, desenvolva e publique

relatórios paralelos refletindo o estado da resposta à AIDS em seu país a partir da perspectiva da

sociedade civil e das comunidades diretamente afetadas pela epidemia.

CONECTAR-SE
INTERNACIONALMENTE E

CRIAR MOVIMENTOS

Aprenda com as experiências em outros países e compartilhe as suas próprias. 

Reúna-se com Estados-membros com ideias semelhantes e grupos da sociedade civil e da

comunidade, inclusive de outros movimentos, por exemplo, direitos humanos, o movimento

das mulheres, etc.

GNP+ | AidsfondsENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES AQUI:
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Do inglês, President's Emergency Plan for AIDS Relief, é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos para responder à

epidemia de HIV/AIDS.
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https://gnpplus.net/project/high-level-meeting-coordination/
https://aidsfonds.org/unga-2021-high-level-meeting-on-hivaids-cso-coordination

