
PESQUISA PARA CONTRIBUIR COM A DECLARAÇÃO POLÍTICA DA REUNIÃO DE ALTO NÍVEL 
SOBRE  HIV/AIDS 2016 

 
[Texto para email e site internet]: 
 
Durante o mês de junho de 2016,  acontecerá em Nova Iorque a Reunião de Alto Nível sobre 
HIV/AIDS (HLM  na sigla em inglês), após a qual será adotada uma Declaração Política que  
delineará, não só as linhas estratégicas da resposta ao HIV nos próximos anos,  como também sua 
intensidade, alcance e priorização no marco da implementação de programas para atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,  aprovados  em 2015 pela Assembleia Geral.  
 
Trata-se de uma das maiores oportunidades de incidência política no futuro próximo. As 
Declarações Políticas sobre HIV/AIDS são importantes, pois têm sido historicamente a base  para 
programas mundiais  que têm feito a  diferença na epidemia do HIV , como  a já alcançada meta 15 
por 15 (colocar em  tratamento  15 milhões de pessoas até 2015). A  incidência política tem sido 
chave para a inclusão de metas claras e ambiciosas sobre prevenção, tratamento, direitos 
humanos e financiamento. 
 
O UNAIDS  realizará uma série de auscultações consultas nas próximas semanas,  começando  por 
esta pesquisa virtual, a fim de colher a opinião de todas as pessoas que desejarem contribuir, no 
que diz respeito aos temas que serão debatidos no HLM.  
 
FAÇA OUVIR A SUA VOZ sobre o conteúdo da Declaração Política da Reunião de Alto Nível sobre  
HIV/AIDS! Esta pesquisa não levará mais de 10 minutos.  
 
Por favor, responda esta pesquisa até  18 de fevereiro de 2016 e  compartilhe-a com os seus 
contatos: 
Português: XXXX 
Espanhol: https://es.surveymonkey.com/r/MZW6C89 
Inglês: https://es.surveymonkey.com/r/6D5B6NH 
 
[Texto para o landing page da pesquisa]: 
 
Durante o mês de junho de 2016, acontecerá em Nova Iorque a Reunião de Alto Nível sobre 
HIV/AIDS, após a qual será emitida uma Declaração Política que delineará as linhas estratégicas da 
resposta ao HIV nos próximos anos.  
Trata-se de uma das maiores oportunidades de advocacy no futuro próximo. As Declarações 
Políticas sobre HIV/AIDS são importantes (ver as Declarações de 2011 e 2006), pois têm sido 
historicamente a base para programas mundiais que têm feito a diferença na epidemia do HIV, 
como a já alcançada meta 15 por 15 (colocar em 15 milhões de pessoas até 2015). A incidência 
política tem sido chave para a inclusão de metas claras e ambiciosas sobre prevenção, tratamento, 
direitos humanos e financiamento. 
 
FAÇA OUVIR A SUA VOZ sobre o conteúdo da Declaração Política da Reunião de Alto Nível sobre 
HIV/AIDS! Esta pesquisa não levará mais de 10 minutos.  
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https://es.surveymonkey.com/r/MZW6C89
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Declaração 2011: 
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2010/44540/declaracao_politica_ungass_
aids_2011_pdf_10157.pdf 
 

Declaração 2006:  
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/UNGASS_2006_-__Declaracao_Politica.doc  
  



1. Você tem a opção de informar os seus dados institucionais abaixo ou responder à 
pesquisa de forma anônima. Sua opinião será igualmente valiosa. 
 

Nome e Sobrenome: 
Instituição: 
País:  
Indique se pertence à: 

o Sociedade civil  
o Governo 
o Nações Unidas 
o Outros 

 
2. Por favor, indique se considera que a Declaração Política das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS de 2016  deveria  mencionar explicitamente a cada uma das seguintes 
populações-chave: 
 

a. Homens gays e outros homens que fazem sexo com homens 
i. Sim 

ii. Não  
Comentários __________________________ 

b. Pessoas trans / transgênero 
i. Sim 

ii. Não  
Comentários __________________________ 

c. Trabalhadoras/es sexuais 
i. Sim 

ii. Não  
Comentários __________________________ 

d. Usuários de drogas 
i. Sim 

ii. Não  
Comentários __________________________ 

e. Pessoas migrantes 
i. Sim 

ii. Não  
Comentários __________________________ 

f. Outras populações (indique quais) 
i. Sim 

ii. Não  
Comentários __________________________ 
 

3. Indique se a Declaração Política sobre HIV/AIDS de 2016 deveria expressar-se nos 
seguintes termos: 

 
a. Incluir a expressão “diversidade sexual” caso não  haja consenso sobre a menção 

explícita das pessoas trans (travestis e transexuais) 
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 



iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

b. Mencionar a necessidade de promover a participação comunitária na provisão de 
serviços de saúde 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

c. Incluir um compromisso para a adoção e cumprimento das metas globais de 90-
90-90 promovidas pelo UNAIDS e adotadas pela América Latina e Caribe (90% das 
pessoas que vivem com HIV diagnosticadas; 90% das pessoas diagnosticadas em  
tratamento antirretroviral;  e 90% dos que estão em tratamento  com carga viral 
suprimida) 

[http://unaids.org.br/wp-
content/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENTO_META_PT_v4_GB.pdf] 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 
 

d. Incluir um compromisso para a adoção e cumprimento das metas de prevenção 
(reduzir as novas infeções a menos de 500000 até o 2020, e a menos de 200000 
até o 2030 - clique aqui para conhecer mais) 

[  http://www.onusida-latina.org/es/noticias/147-noticias-regionales/841-mejorar-la-prevencion-
combinada-del-vih-para-fortalecer-el-continuo-de-la-prevencion-y-la-atencion.html  ] 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 
 

e. Incluir um compromisso para a adoção e cumprimento das metas de zero 
discriminação (zero leis/políticas discriminatórias, eliminação da discriminação nos 
serviços de saúde e sociais, respostas adaptadas às necessidades das mulheres e 
meninas, eliminação da violência, e acesso à justiça) 

[  http://www.onusida-latina.org/es/noticias/147-noticias-regionales/841-mejorar-la-prevencion-
combinada-del-vih-para-fortalecer-el-continuo-de-la-prevencion-y-la-atencion.html  ] 
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i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

 
f. Incluir um compromisso para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e 

saúde sexual e reprodutiva 
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 
iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 
 

g. Incluir uma menção específica sobre a educação integral para a sexualidade, de 
acordo com a idade, para jovens e adolescentes 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

h. Incluir a “eliminação”, em vez da “revisão”, da legislação punitiva que impede ou 
obstaculariza o acesso aos serviços para as populações-clave 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

i. Incluir um compromisso por parte dos países sobre o financiamiento público da 
resposta nacional ao HIV,  conforme o seu nível de Produto Interno Bruto (PIB)  

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

j. Fazer um chamado para aumentar o financiamento de fontes como o Fundo 
Global, o setor privado ou outros doadores, para preencher as lacunas nas 
respostas nacionais ao HIV, incluindo para a sociedade civil  



i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

k. Mencionar o desenvolvimento e/ou fortalecimento de políticas nacionais sobre a 
equidade de gênero e identidade de gênero. 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

l. Incluir o fortalecimento e atualização da linguagem referente às flexibilidades dos 
Acordos TRIPS sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados ao Comércio – (clique aqui para acessar um documento do UNAIDS 
sobre este ponto) 

 
[  http://unaids.org.br/tag/acordo-trips/  ] 
 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

4.  Indique se acha que a Declaração Política sobre  HIV/AIDS de 2016 deveria incluir novas 
metas, incluindo  metas relativas a 
 
a.  Profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP - clique aqui para acessar informações do 

UNAIDS sobre  esta medida de prevenção) 
 
[  http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ ] 
 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

b. Circuncisão masculina voluntária 
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 
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iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

c. Acesso a preservativos masculinos e femininos  
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 
iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

d. Acesso a serviços de saúde para jovens e adolescentes 
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 
iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

e. Acesso à prevenção para populações-chave (ver definição de populações-chave de 
UNAIDS) 

[  http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-
guidelines_es_0.pdf ] 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários______________________________________________________________________ 
 

f. Equidade de gênero e eliminação da violência baseada em gênero  
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 
iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

 
Comentários______________________________________________________________________ 
 

g. Eliminação da transmissão vertical  do HIV  
i. Discordo totalmente 

ii. Discordo 
iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  
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Comentários______________________________________________________________________ 
 

 
5. Indique se acha que a Declaração Política sobre  HIV/AIDS de 2016 deveria recomendar a 

implementação de terapias de substitução de opiáceos no contexto de redução de danos 
para pessoas que  injetam drogas 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentarios______________________________________________________________________ 
 
 

6. Indique se acha que a Declaração Política sobre   HIV de 2016 deveria incluir um 
compromisso dos Estados  e outros atores para melhorar o foco geográfico da resposta 
ao HIV (por ex. em cidades com uma grande concentração da epidemia)  

[  http://unaids.org.br/2015/11/paises-adotam-a-estrategia-de-aceleracao-da-resposta-do-unaids-
para-dobrar-o-numero-de-pessoas-em-tratamento-para-hiv-ate-2020/  ] 

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários__________________________________________________________________ 
 

7. Indique se acha que a Declaração Política sobre  HIV/AIDS de 2016 deveria fazer um 
chamado para posicionar o HIV no contexto mais amplo de cobertura universal de saúde 
e no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.  

i. Discordo totalmente 
ii. Discordo 

iii. Nem concordo e nem discordo  
iv. Concordo 
v. Concordo totalmente  

Comentários__________________________________________________________________ 
 
 
 
8. Outros comentários sobre o conteúdo da Declaração Política [opcional]: 
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