NOTA À IMPRENSA

Participação do UNAIDS na 71ª Assembleia Mundial da Saúde
Durante a 71ª Assembléia Mundial da Saúde, o UNAIDS organizará e participará de vários
eventos importantes como parte dos esforços contínuos do UNAIDS para fortalecer as
parcerias e defender a estratégia de Aceleração da Resposta para acabar com a epidemia
de AIDS até 2030.
Abaixo estão alguns dos eventos em que o UNAIDS estará envolvido.
Sábado, 19 de maio
Evento: Câncer cervical: uma doença não transmissível que podemos superar
Data: 19 de maio de 2018, 13:15–16:15
Local: Hotel Intercontinental, Genebra
Resumo: O objetivo da mesa redonda é catalisar o acesso a novas oportunidades
financeiras e técnicas para eliminar o câncer cervical como uma ameaça à saúde pública
até 2030. Serão destacados os fatores de sucesso, particularmente dos países africanos
que enfrentam o maior ônus desta doença. Entre os participantes, estão ministros,
parceiros de desenvolvimento e implementadores.
Palestrantes:
Presidente da mesa: Michelle Bachelet, ex-Presidente do Chile
Discurso de abertura: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização
Mundial da Saúde, e Isaac Adewole, Ministro da Saúde da Nigéria
Michel Sidibé, Diretor Executivo do UNAIDS
Lelio Marmora, Diretor Eecutivo da UNITAID
Deborah Birx, Coordenadora Global de AIDS dos Estados Unidos e Representante
Especial para Diplomacia da Saúde Global
Pontos Focais: Deborah Von Zinkernagel | vonzinkernageld@unaids.org / Luisa Cabal |
caball@unaids.org

Segunda-feira, 21 de maio
Evento: Atenção primária à saúde e cobertura universal da saúde—a eficácia dos
agentes comunitários de saúde
Data: 21 de maio de 2018, 12:30–14:00
Local: Palais des Nations, Sala XXIV
Resumo: Durante o evento, representantes dos Estados-membros das Nações Unidas,
especialistas e parceiros promoverão evidências e experiências sobre as contribuições
2 0 3 0 | Acabando com a epidemia de AIDS

dos agentes comunitários de saúde para atenção primária à saúde e cobertura universal
da saúde, com ênfase na política de saúde e considerações de sistemas.
Palestrantes:
Graça Machel, fundadora da Fundação Graça Machel
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde
Michel Sidibé, Diretor Executivo do UNAIDS
Ministros do Equador, Etiópia, Noruega, República Unida da Tanzânia
Representante da sociedade civil
Anfitriões: Governos da Etiópia e Equador
Pontos Focais: Gang Sun | sung@unaids.org / Joy Backory | backoryj@unaids.org

Evento: Reunião ministerial da África Central e Ocidental sobre como abordar o
impacto negativo das taxas dos usuários no acesso aos serviços de AIDS,
aumentando as desigualdades e afetando o direito à saúde
Data: 21 de maio de 2018, 13:00–14:00
Local: Palais des Nations, Sala XV
Resumo: As cobranças aos usuários nas unidades de saúde impedem o acesso aos
serviços relacionados ao HIV e de saúde e e, particularmente aos cuidados maternos e a
testagem e tratamento do HIV—aumentando a morbidade e a mortalidade e
empobrecendo famílias inteiras. Os grupos vulneráveis são os mais afetados e o efeito
prejudicial das taxas dos usuários não é apenas retardar o progresso rumo às metas de
Aceleração da Resposta, mas, mais importante, aumentar as desigualdades e afetar o
direito à saúde. A liderança para mobilizar parceiros e mudar políticas é fundamental
para definir os próximos passos para identificar soluções adaptadas para os países se
afastarem das taxas dos usuários.
Anfitriões: UNAIDS, PEPFAR, Fundo Global
Pontos Focais: Victor Bampoe | bampoev@unaids.org / Iris Semini | seminii@unaids.org

Terça-feira, 22 de maio
Evento: Rumo à cobertura universal com serviços de prevenção ao HIV e commodities—
a Coalizão Global sobre Prevenção do HIV e o Roteiro para eliminar novas infecções
pelo HIV
Data: 22 de maio de 2018, 12:30–14:00
Local: Palais des Nations, Sala XXIV
Resumo: Os Estados-membros da Coalizão Global sobre Prevenção do HIV
apresentarão os progressos realizados desde a inauguração da coalizão em outubro de
2017 e discutirão a prevenção do HIV como um componente crítico da cobertura
universal de saúde. A reunião também fornecerá uma oportunidade para novos países
expressarem compromissos com a prevenção primária ao HIV e se juntarem à Coalizão.
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Anfitriões:Quênia e Zimbábue
Ponto focal: Karl Dehne | dehnek@unaids.org

Evento: Conferência internacional sobre acesso a medicamentos de qualidade na
África francófona
Data: 22 de maio de 2018, 13:00 – 19:00
Local: 13:00 – 14:30, almoço de alto nível, UNAIDS
14:30 – 16:15, reunião de especialistas, UNAIDS, Sala de Reuniões Kofi A. Annan
17:00 – 19: 00, segmento de alto nível, Palais des Nations, Salle XX
19:15, Recepção, Palais des Nations, Bar Serpent
Resumo: A conferência internacional será realizada para compartilhar informações sobre
o acesso a medicamentos de qualidade na África francófona e incluirá discussões sobre
a distribuição e produção de medicamentos.
Anfitriões: Organização Internacional da Francofonia, UNAIDS, OMS
Ponto focal: Virginie Mongonou | mongonouv@unaids.org

Quinta-feira, 24 de maio
Evento: Reunião Ministerial da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO)
Data: 24 de maio de 2018, 8:00 – 9:30
Local: UNAIDS, Sala de Reuniões Kofi A. Annan
Resumo: Os Ministros da Saúde da CEDEAO irão se unir para fortalecer seu
entendimento comum sobre como lidar com as necessidades de saúde da região da
CEDEAO. Os tópicos em discussão incluirão: estratégias inovadoras para reduzir a
mortalidade materna e infantil; desenvolvimento de padrões de qualidade e estatutos
para centros de excelência; medicamentos e vacinas—produção e qualidade regional;
como melhorar a prevenção e controle de doenças não transmissíveis e transmissíveis; e
informações sobre saúde.
Anfitrião: Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)
Pontos focais: Sylvie Daouda | daoudas@unaids.org / Joy Backory |
backoryj@unaids.org
UNAIDS
O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) lidera e inspira o
mundo para alcançar sua visão compartilhada de zero nova infecção por HIV, zero
discriminação e zero morte relacionada à AIDS. O UNAIDS une os esforços de 11
organizações—ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mulheres, OIT,
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UNESCO, OMS e Banco Mundial—e trabalha em estreita colaboração com parceiros
nacionais e globais para acabar com a epidemia da AIDS até 2030 como parte dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Saiba mais em unaids.org.br e se conecte
com a gente no Facebook, Twitter e Instagram.

