Estratégia do UNAIDS 2016–2021:
metas / objetivos / visão

METAS PARA 2020

Meta 6

Meta 1

90% das populações-chave, incluindo
profissionais do sexo, homens que fazem
sexo com homens, pessoas que usam
drogas injetáveis, pessoas trans e
pessoas privadas de liberdade,
bem como migrantes, têm
acesso aos serviços de
prevenção combinada
do HIV.

90% das pessoas (crianças, adolescentes
e adultos) que vivem com HIV conhecem o
seu estado sorológico para o HIV;
90% das pessoas vivendo com HIV
já diagnosticadas recebem o
tratamento; e 90% das pessoas
em tratamento estão com
carga viral indetectável.

Meta 2

ZERO discriminação
ZERO morte
relacionada à AIDS

Meta 9
Investimentos financeiros globais para
a resposta à AIDS em países de
baixa e média renda alcançam
pelo menos 30 bilhões de dólares,
com aumento contínuo em
relação aos níveis
atuais de fontes
públicas nacionais

Zero nova infecção por HIV
entre crianças e suas
mães vivas e bem

ZERO nova
infecção por HIV

PRINCIPAIS ODS
RELACIONADOS
À AIDS ATÉ 2030

Acabar com a
epidemia de AIDS

ODS 3
Saúde de qualidade
e bem-estar

METAS ODS
PARA 2030

Meta 7
90% das mulheres e meninas vivem
livres de desigualdade de gênero
e da violência de gênero para
atenuar o risco e o
impactodo HIV

Meta 3

ODS 5
Igualdade de gênero

Meta 10

90% dos jovens são capacitados
com as qualificações,
conhecimentos e capacidade
para se proteger
do HIV

75% das pessoas que vivem com HIV,
em situação de risco de infecção ou
afetadas pelo vírus, e que passem
por necessidades, podem se
beneficiar de proteção social
sensível ao HIV

ODS 16
Paz e justiça

Menos de 500.000
mortes relacionadas
à AIDS

Meta 4
90% das mulheres e homens,
especialmente os jovens e
aqueles em ambientes de alta
prevalência, têm acesso à
prevenção combinada do
HIV e a serviços de saúde
sexual e reprodutiva

ODS 10
Redução das
desigualdades

Meta 5

Menos de 500.000
novas infecções por HIV

27 milhões adicionais de homens em
locais de alta prevalência passam pela
circuncisão médica voluntária, como
parte dos serviços de saúde
sexual e reprodutiva
integrados para homens

Eliminação da
discriminação
relacionada ao HIV

ODS 17
Parcerias e meios
de implementação

Meta 8
90% das pessoas que vivem com HIV,
em situação de risco de infecção ou
afetadas pelo vírus estão livres da
discriminação, especialmente
em contextos de saúde,
educação e trabalho
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