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O QUE É UNICEF? 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) acredita que 
promover os direitos da criança e cuidar das crianças do mundo são 
a base do desenvolvimento humano. 

Atuante em mais de 190 países, ele utiliza da sua autoridade global 
para trabalhar com parceiros de todos os níveis para tentar garantir 
que as crianças tenham o melhor início de vida e possam crescer em 
um ambiente livre de pobreza, desigualdades, discriminação e doenças. 

O UNICEF, um copatrocinador fundador do UNAIDS, é a principal 
voz para crianças na resposta global à AIDS. Tem como objetivo 
alcançar uma geração livre da AIDS, e na qual todas as crianças 
nascerão livres do HIV. E onde as crianças que nascem com o vírus 
ou que sejam afetadas por ele tenham acesso ao tratamento, 
assistência e apoio necessário para crescer. 

A resposta ao HIV do UNICEF para crianças se esforça para
garantir que nem idade nem pobreza, nem desigualdade de gênero 
e tampouco exclusão social sejam fatores determinantes para o 
acesso à prevenção, tratamento e assistência relacionados ao HIV.
 
Através de uma liderança apaixonada e dinâmica, e em parceria 
com governos nacionais e as principais partes interessadas, o 
UNICEF desempenha uma função crucial de galvanizar 
compromissos, recursos e ações para lidar com HIV em crianças.
 
Esses compromissos são feitos com base nos direitos humanos, 
formulados por inovações científicas e programáticas, e definidos 
pela determinação do UNICEF, trabalhando com líderes nacionais 
e também com as próprias mulheres e crianças para atingir a meta 
de zero nova infecção por HIV, zero morte relacionada 
à AIDS e zero discriminação.

O QUE O UNICEF FAZ PELA RESPOSTA À AIDS

Proteger as crianças da infecção pelo HIV é uma das sete principais 
áreas do Plano Estratégico da UNICEF. 

O UNICEF trabalha com parceiros de todo mundo para ajudar 
países de renda baixa e média a aumentar programas efetivos e 

“Essa é uma questão de 
vida e morte e precisamos 
nos conduzir até a linha 
de chegada, não apenas 
para evitar que mais 
crianças nasçam com 
o HIV, onde temos feito 
progresso, mas também 
fazer algo pelos 2 milhões 
de crianças em todo o 
mundo que vivem com 
HIV e que precisam obter 
medicamentos."



eficientes a fim de eliminar novas infecções em crianças, de prover remédios 
às famílias e às crianças vivendo com HIV, de prevenir e tratar novas infecções 
em adolescentes e de prover proteção, assistência e apoio às famílias 
afetadas pelo HIV.

Os esforços programáticos do UNICEF para primeira década da vida das crianças 
focam  nas crianças em amamentação e menores de cinco anos, mulheres
 grávidas e mães, e contribuem para cumprir as metas internacionais do Plano 
Global para a eliminação de novas infecções pelo HIV entre crianças até 2015 
(http://unaids.org.br/2015/06/oms-valida-eliminacao-da-transmissao-de-mae-

para-filho-do-hiv-e-da-sifilis-em-cuba/), mantendo suas mães vivas e do 
Compromisso com a sobrevivência infantil: uma promessa renovada
(http://www.unicef.org/publications/index_75736.html#)

Fortalecer a saúde da mãe e da criança é esforço primordial para eliminação da 
transmissão do HIV de mãe para filho, com ênfase na expansão do acesso ao 
tratamento para gestantes e lactantes vivendo com HIV e na melhoria do teste 
infantil e do acesso ao tratamento para crianças. Para a segunda década de vida 
da criança, o UNICEF foca em adolescentes (10-19 anos), especialmente aqueles 
com alto risco de exposição ao HIV - meninas adolescentes em epidemias 
generalizadas, adolescentes vivendo com HIV e adolescentes de populações-chave 
(homens que fazem sexo com outros homens, adolescente que usam drogas
injetáveis e crianças e adolescentes explorados pela indústria sexual). 

A ênfase é dada no apoio aos países para que aumentem as intervenções de 
alto-impacto a fim de reduzir a transmissão do HIV, morbidade e mortalidade 
em adolescentes.O UNICEF também trabalha em diversos setores para desafiar 
a vulnerabilidade ao HIV por meio da educação e encorajando a igualdade de
gênero, direitos humanos e programas de proteção infantil. 

Engajar jovens, incluindo aqueles que vivem com HIV, em planejamento de 
programa, prestação de serviços, criação e monitoramento de demanda e 
monitoramento são elementos fundamentais para alcançar melhores resultados.
 
Mobilização da comunidade é característica essencial em todos os aspectos da 
resposta ao HIV do UNICEF. Como parte de um amplo esforço para fortalecer
sistemas nacionais de proteção social, o UNICEF está trabalhando com governos 



e parceiros de desenvolvimento para expandir proteção social sensível ao HIV, 
apoio econômico e cuidados da família para fortalecer a resiliência das crianças 
e das famílias e promover acesso sustentável à prevenção, ao tratamento e 
aos cuidados relacionados ao HIV.

Aplicar a visão do UNICEF para seu programa de HIV voltado para situações 
frágeis e humanitárias é especialmente importante para assegurar que populações 
sob risco e afetadas por emergências não sejam excluídas em tempos de
maior necessidade. 

Mais informações estão acessíveis    aqui  (www.childrenandaids.org)




