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O QUE É ACNUR?

“Estigma e discriminação
continuam a ser um
importante obstáculo para
as pessoas que tentam
acessar a prevenção e
o tratamento para o HIV,
distanciando-as da
informação e dos serviços
de que necessitam;
exacerbando o risco de HIV
e minando a eficácia
da resposta."
António Guterres
Alto Comissário das Nações Unidas
para os Refugiados

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados é encarregado
de liderar e coordernar as ações globais para defesa dos direitos
e do bem-estar de dezenas de milhões de refugiados, pessoas
deslocadas internamente, incluindo apatriados, necessitados de asilo,
retornados e comunidades de acolhimento ao redor.
A agência, funciona em mais de 120 países, contribui de forma única
para a resposta internacional à AIDS. O ACNUR chega a pessoas que
podem ter se tornado mais vulneráveis ao HIV, por causa de
deslocamentos ou de exposição a situações de conflitos, com uma
vasta gama de intervenções e programas conduzidos por sua vasta
competência e experiência relacionadas à AIDS, desenvolvidas ao
longo de décadas.
O ACNUR executa mais substancialmente programas na África, Ásia,
nas Américas, no Oriente Médio e a Europa do Leste. Sob a
Divisão de Trabalho do UNAIDS, o ACNUR é um dos líderes da
Força Tarefa para Tratar de HIV/AIDS em Emergências Humanitárias,
o que envolve, além de outras tarefas, coordenar o apoio
técnico de HIV para populações deslocadas.
Como principal organização responsável por tais populações, o ACNUR
desempenha um papel fundamental servindo como ponto de
entrada para governos e outros interessados a nível nacional
que requisitam apoio técnico específico do UNAIDS.
Para cumprir o seu mandato, o ACNUR promove sinergias eficazes
e capitaliza as vantagens comparativas de um grande espectro de parceiros,
incluindo refugiados e comunidades acolhedoras, governos, agências
doadoras, agências das Nações Unidas e outras organizações
internacionais, instituições não-governamentais nacionais ou
internacionais (tais como organizações religiosas), instituições
acadêmicas ou de pesquisa e setor privado.

O QUE A ACNUR FAZ PARA RESPOSTA A AIDS
O ACNUR se concentra em cinco áreas de apoio a países.
O ACNUR visa reduzir a transmissão do HIV a partir de uma
abordagem de proteção baseada em direitos.

A organização faz trabalho de advocacy em países de asilo para prevenir que
os refugiados sejam submetidos a qualquer forma de teste de HIV compulsório
e assegura que os refugiados não tenham que enfrentar o risco de repulsão (ou seja,
a ameaça de ser obrigado a retornar ou ser expulso para um local de perigo).
A agência defende o fortalecimento de programas que desafiem a violência
sexual e baseada em gênero.
Além disso, o ACNUR defende fortemente a inclusão de refugiados e pessoas
em dificuldades em planos nacional estratégicos de HIV. Também engaja
jovens (10-24 anos) em campos de refugiados em função de suas necessidades
especiais de prevenção e resposta ao HIV.
O ACNUR também apoia a introdução de modelos mais recentes para melhorar
a efetividade dos testes de HIV e aconselhamento de serviços em campos com
cobertura limitada, incluindo o fortalecimento e a garantia de qualidade para
serviços de testagem e aconselhamento em diversos pontos de entrada no
sistema de saúde e em nível comunitário.
A ACNUR também facilita o acesso à terapia antirretroviral (TARV) e continua
a apoiar e a trabalhar com ministérios da saúde e conselhos nacionais de AIDS
para garantir que os os refugiados se beneficiem de protocolos nacionais
adotadas recentemente.
A mesma ênfase é dada tanto à garantia de adesão ao tratamento quanto ao acesso,
com o ACNUR se esforçando para garantir disponibilidade equitativa de TARV
para crianças e populações-chaves (como profissionais do sexo, homens que se
relacionem com homens, pessoas usuárias de drogas injetáveis e pessoas trans).
O ACNUR trabalha junto com parceiros para prover serviços integrais a fim de
eliminar a transmissão de HIV de mãe para filho, incluindo o acesso a aconselhamento
voluntário e ao teste por mulheres grávidas e seus filhos, bem como acesso a
regimes adequados a TARV.
O ACNUR se esforça para garantir uma ampla gama de serviços de prevenção
de transmissão do HIV de mãe para filho esteja firmemente integrada a sistemas
fortalecidos de saúde materna e infantil, o que inclui cuidados focados de
pré-natal e bons serviços de saúde neonatal no momento do parto.

A agência também contribui para melhorar o acesso a serviços integrais de
saúde reprodutiva, materna e neonatal. O ACNUR apoia o Pacote de Serviços
Iniciais Mínimos (MISP, da sigla em inglês) saúde reprodutiva em crises,
o qual lista a redução da transmissão de HIV como seu segundo objetivo.
Esse Pacote de Serviços é implementado no início de uma emergência de
refugiados e, até que a situação seja estabilizada, as operações são apoiadas
para que estabeleçam programas abrangentes de saúde reprodutiva.
A ACNUR ajuda a aumentar o uso de tecnologias inovadoras e apropriadas ao
HIV e aos serviços de saúde reprodutiva. Isso permite novas abordagens para
desenvolver modelos sustentáveis e expansíveis para fornecer cuidados de HIV
e de saúde reprodutiva em países onde há significativas necessidades não
supridas, incluindo novas soluções e modelos inovadores ampliem o acesso
a serviços de saúde de qualidade e acessíveis a mulheres e meninas.
Mais informações estão acessíveis aqui (unhcr.org/pages/49c3646ce3.html).

