
1/4  

18 Dezembro 2020 
 
 
 

47ª Sessão Virtual da Junta de Coordenação do Programa do UNAIDS  
Genebra, Suíça 

 
15-18 Dezembro 2020 

 
 

Decisões 
 
 
 
A Junta de Coordenação do Programa do UNAIDS, 
 

 
Lembrando que todos os aspectos do trabalho do UNAIDS são dirigidos pelos seguintes 
princípios orientadores: 
 

 
• Alinhado às prioridades das partes interessadas nacionais; 
• Baseado no envolvimento significativo e mensurável da sociedade civil, 

especialmente das pessoas vivendo com HIV e populações em maior 
vulnerabilidade para infecção por HIV; 

• Baseado nos direitos humanos e igualdade de gênero; 
• Baseado nas melhores evidências científicas e conhecimentos técnicos 

disponíveis; 
• Promoção de respostas abrangentes à AIDS que integrem prevenção, 

tratamento, atenção e apoio; e 
• Baseado no príncipio da não discriminação; 

 
 
Decisões intersessionais: 

 
Lembrando que, para fazer frente às circunstâncias específicas devido à crise de saúde 
de COVID-19, foi decidido através do procedimento intersessional (ver decisões em 
UNAIDS/PCB/(47)/20.23): 
 

• que a 47ª reunião da Junta de Coordenação do Programa ocorrerá virtualmente 
nos dias 15 a 18 de dezembro de 2020, as datas acordadas intersessionalmente 
no documento, Reorganização das reuniões do PCB do UNAIDS em 2020 tendo 
em vista a crise de COVID-19 (UNAIDS/PCB (46)/20.2) 

• sobre as modalidades e regras de procedimento estabelecidas no documento, 
Modalidades e procedimentos para a 47ª reunião do PCB do UNAIDS (UNAIDS/PCB 
(47)/20.23), para a 47ª reunião da Junta de Coordenação do Programa e seus 
preparativos. 
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Agenda item 1: Abertura da reunião e aprovação da agenda 
 
1. Aprova a agenda 

 

Agenda item 1.2: Consideração do relatório da quadragésima sexta reunião 
 
2. Aprova o relatório da 46ª reunião da Junta de Coordenação do Programa 

 
Agenda item 1.3: Relatório da Diretora Executiva 
 
3. Toma nota do relatório da Diretora Executiva; 

 
Agenda item 1.4. Relatório do Representante de ONGs 
 
4.1 Relembra pontos de decisão anteriores (da reunião de 2012 do PCB, quando o 

relatório de avaliação foi apresentado, além de outros pontos de decisão 
recentes e relevantes relacionados com o envolvimento da sociedade civil)1; 

 
4.2 Reconhece que o envolvimento significativo das comunidades e da sociedade civil 

é crítico e um elemento essencial para uma resposta eficaz ao HIV no caminho 
para acabar com a AIDS 2; 

 
4.3 Reconhece o valor, a contribuição, a eficácia e o impacto da Delegação das ONGs 

no PCB como a melhor prática, particularmente em trazer à luz as preocupações 
urgentes enfrentadas por pessoas que vivem com HIV, populações-chave, 
mulheres, jovens e migrantes, para atenção e ação imediatas; 

 
4.4 Toma nota do relatório; 

 
4.5 Convida os Estados Membros e o Programa Conjunto para homologar a 

Delegação das ONGs como um componente integral da governança do PCB e 
para garantir um ambiente propício para seu envolvimento significativo contínuo, 
representando a autenticidade das vozes das comunidades e suas perpectivas, e a 
capilaridade das comunidades e sociedade civil; 

 
4.6 Estimular o Programa Conjunto a assegurar a participação plena e significativa 

sociedade civil no PCB por meio da Delegação das ONGs, incluindo a continuidade 
do apoio financeiro para facilitação para comunicação e consulta proporcional às 
suas funções; 

 
4.7 Solicita ao Programa Conjunto que garanta que as estratégias para o 

envolvimento da comunidade e da sociedade civil sejam conservadas na 
próxima Estratégia Global de AIDS; 

 
 

1 Pontos de Decisão 4.2, 4.5, 7.4, 7.5, 8.2 e 8.3 da 45ª Reunião do PCB; Pontos de Decisão 7.5 e 10.3 
da 43ª Reunião do PCB; Pontos de Decisão 4.3, 4.4, 7.2 e 7.3 da 41ª Reunião do PCB 

2 Resolução do ECOSOC de 2019 sobre o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 
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4.8 Baseia-se nas lições aprendidas com o envolvimento da comunidade e da 
sociedade civil, particularmente as populações-chave e pessoas vivendo com HIV 
nas respostas ao HIV global, regional, nacional e local, incluindo, mas não se 
limitando a: 

a. a importância de trazer o conhecimento incorporado ao HIV e as 
experiências vividas para os processos de tomada de decisão; 

b. o conhecimento sobre das necessidades das pessoas que vivem com e 
afetadas pelo HIV, e o que funciona e por que outras intervenções não 
funcionam em nível de país; 

c. a eficiência no planejamento e utilização de recursos em programa de HIV; 
d. a eficácia dos programas e prestação de serviços liderados pelas comunidades; 

 
Agenda item 3: Relatório anual de progresso sobre a prevenção do HIV em 2020 

 
5.1 Solicita que o Programa Conjunto: 

 
a. garanta que a prevenção de novas infecções por HIV tenha alta prioridade na 

nova Estratégia Global de AIDS e no novo Orçamento Unificado do UNAIDS, 
que os Resultados e Estrutura de Responsabilidade do UNAIDS tenham um 
foco particular em populações e locais com alta incidência de HIV, prevalência e 
alto risco de infecção, incluindo por meio da prevenção combinada 3; 

b. apoiar ativamente os governos na convocação de parceiros em nível de país 
para construir uma unidade de propósito entre governo, comunidades e 
organizações de implementação no desenvolvimento de respostas de 
prevenção ao HIV que estejam alinhadas ao contexto da epidemia do país e 
à orientação de implementação e boas práticas; 

 
5.2 Solicita aos Estados Membros e ao Programa Conjunto que: 

a. Liderem uma visão para a prevenção do HIV que intensifique o foco e 
investimento em estratégias e programas para populações vulneráveis e 
chave com alta incidência de HIV em todas as regiões. A Estratégia Global 
de AIDS deve incluir uma abordagem claramente definida para superar as 
barreiras políticas e legais, de financiamento, implementação para a 
prevenção do HIV, com um foco particular nas populações-chave em todas 
as regiões e nas meninas adolescentes e mulheres jovens em países com 
alta prevalência de HIV. A Estratégia deve igualmente incorporar o 
fortalecimento e recursos para intervenções lideradas pela comunidades; 

b. Apoiem e defender o investimento estratégico nas capacidades nacionais 
e aumentar os investimentos domésticos locais na prevenção do HIV para 
gerir os programas de prevenção do HIV. O PCB também solicita que o 
Programa Conjunto assegure que a capacidade de suporte técnico e de 
implementação adequada esteja disponível nos países; 

c. Reforcem e manter para além de 2020 o progresso feito pela Coalizão Global 
de Prevenção do HIV no revigoramento das respostas de prevenção do HIV, 
destacando a apropriação nacional pelos membros da coalizão e expandindo a 
adesão a países e regiões com aumento da incidência de HIV; 

 
3 Conforme definido na Estratégia da UNAIDS 2016-2021: Acelerando a resposta ao HIV para acabar 
com a AIDS 

 



4/4  

 
 
 
5.3 Convoquem os Estados-Membros para abordarem as principais barreiras 

jurídicas, políticas e estruturais que afetam as populações-chave e as 
meninas adolescentes e mulheres jovens; 

 
5.4 Solicita ao Programa Conjunto que informe à Junta de Coordenação do Programa 

sobre o progresso feito na prevenção do HIV como parte dos relatórios regulares; 
 
 
 
 
Agenda item 4: Acompanhamento do segmento temático da 45ª reunião da 
Junta de Coordenação do Programa 

 
6.1 Observação com preocupação que 850.000 crianças (de 0 a 14 anos) vivendo com 

HIV não estão atualmente em tratamento para HIV; que as 950.000 crianças em 
tratamento têm muito menos probabilidade de sofrer supressão virológica do que os 
adultos em tratamento; que regimes de medicamentos favoráveis e a falta anterior 
de formulações apropriadas para crianças pequenas contribuíram para isso; e que, 
por falta de dados, não se sabe se a meta de atingir 1 milhão de adolescentes (15-
19 anos) vivendo com HIV com tratamento até 2020 foi alcançada; 

 
6.2 Toma nota das experiências (UNAIDS/PCB (45)/19.36) e do relatório resumido 

do segmento temático da Junta de Coordenação do Programa sobre o impacto 
da AIDS nas crianças e jovens (UNAIDS/PCB (47)/20.27); 

 
6.3 Recorda que os participantes do PCB são solicitados a submeter comentários 

escritos em substituição ao debate após a 47ª reunião do PCB, conforme 
acordado através do procedimento intersessional (UNAIDS/PCB (47)/20.23) e 
solicita ao Programa Conjunto que tenham em consideração os comentários 
enviados para informar futuras intervenções; 

 
6.4 Garanta que a próxima Estratégia do UNAIDS após 2021 contenha metas 

ambiciosas para fechar as lacunas críticas na resposta ao HIV para crianças, 
adolescentes e jovens, incluindo uma meta para 2023 sobre a resposta em 
crianças; 

 
6.5 Convida os Estados Membros a: 

a. Prevenir novas infecções verticais (de mãe para filho) por HIV, garantindo a 
prestação de serviços ideais de diagnóstico, prevenção e tratamento para 
mulheres grávidas e mulheres amamentam e priorizando e garantia do 
acesso às fórmulas pediátricas mais adequadas paraHIV e TB; 

b. Fechar as lacunas no diagnóstico do HIV, tratamento e supressão da carga 
viral para bebês, crianças, adolescentes e mulheres grávidas que vivem com 
HIV, inclusive por meio do uso de modelos diferenciados, estrategicamente 
integrados e de prestação de serviços comunitários; 

c. Otimizar a prestação de serviços para crianças, adolescentes e jovens 
usando dados desagregados por idade para identificar as lacunas no 
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diagnóstico, prevenção e tratamento do HIV; aumentar a qualidade e o 
acesso adequado à idade e serviços de diagnóstico, prevenção, tratamento e 
proteção social baseados em evidências; e envolver as comunidades 
afetadas em todas as partes do projeto e prestação de serviços;  

d. Abordar urgentemente as 95.000 mortes evitáveis relacionadas à AIDS em 
crianças, intensificando as intervenções, incluindo o diagnóstico infantil 
precoce e passando rapidamente para o tratamento antirretroviral mais eficaz 
e adequado para crianças, recomendado pela OMS, de primeira linha de 
tratamento, incluindo formulações genéricas agora disponíveis para uso 
expandido em bebês e crianças 4 

e. Acelerar sua colaboração com o Programa Conjunto do UNAIDS e outros 
parceiros-chave (Fundo Global, PEPFAR e outros) para abordar fatores 
estruturais que aumentam a vulnerabilidade ao HIV de meninas adolescentes 
e mulheres jovens e populações-chave jovens; 

6.6 Solicita ao Programa Conjunto que assegure que o UBRAF inclua um apoio 
coordenado aos países para reduzir as novas infecções pelo HIV entre crianças, 
adolescentes e jovens e para acabar com a AIDS pediátrica; e para relatar o 
progresso como parte do relatório anual da UBRAF; 

 
Agenda item 5: Saúde Mental & HIV 

 
7.1 Reconhecendo o progresso feito pelos países, o Programa Conjunto do UNAIDS e 

outros parceiros no apoio a serviços integrados de saúde mental e HIV, e o 
potencial impacto negativo adicional da COVID-19 na saúde mental e no bem-estar 
das pessoas que vivem e são afetadas pelo HIV; 

 
7.2 Toma nota do relatório sobre saúde mental e HIV; 

 
7.3 Recorda que os participantes do PCB são solicitados a submeter comentários 

escritos em substituição ao debate após a 47ª reunião do PCB, conforme 
acordado através do procedimento intersessional (UNAIDS/PCB (47)/20.23) e 
solicita ao Programa Conjunto para levar em consideração o comentários 
enviados para informar futuras intervenções; 

 
7.4 Solicita que o Programa Conjunto informe sobre o progresso em seus relatórios 

regulares ao PCB; 
 
Agenda item 6: Relatório da Equipe de Tarefa sobre respostas à AIDS lideradas pela 
comunidade 

 
8.1 Relembrando a aprovação intersessional das decisões, conforme descrito no 

documento Estabelecimento da Equipe de Trabalho sobre Respostas à AIDS 
lideradas pela Comunidade (UNAIDS/PCB (47)/20.29); 

 
8.2 Toma nota do relatório de progresso da Equipe de Trabalho Multissetorial sobre 

respostas à AIDS lideradas pela comunidade; 
 

4 Conforme recomendado pela OMS: Recomendações atualizadas sobre regimes antirretrovirais de 
primeira e segunda linha e profilaxia pós-exposição e recomendações sobre diagnóstico precoce de 
HIV em bebês; Considerações para a introdução de novas formulações de medicamentos 
antirretrovirais para crianças 
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8.3 Recorda que os participantes do PCB são solicitados a enviar comentários por 

escrito em substituição ao debate após a 47ª reunião do PCB, conforme acordado 
através do procedimento intersessional (UNAIDS/PCB (47)/20.23) a serem 
transmitidos à Equipe de Trabalho Multissetorial para consideração e possível 
revisão conforme apropriado; 

 
8.4 Espera receber as recomendações finais em uma futura reunião do PCB; 
 
Agenda item 7: Avaliação 

 
Relatório anual de avaliação 

 
9.1 Recorda a decisão 6.6 da 44ª sessão e a decisão 11 da 45ª sessão da Junta de 

Coordenação do Programa que aprovou a Política de Avaliação do UNAIDS e o 
Plano de Avaliação 2020-2021; 

 
9.2 Congratula-se com o progresso na implementação da Política de Avaliação e do 

Plano de Avaliação, reconhece o importante trabalho realizado pelo Comitê 
Consultivo de Especialistas em apoio ao Escritório de Avaliação do UNAIDS e 
solicita que o próximo relatório anual seja apresentado a Junta de Coordenação 
do Programa em 2021; 

 
9.3 Solicita à Diretora Executiva a garantia que a função de avaliação permaneça 

com recursos adequados e com equipe de acordo com a Política de 
Avaliação; 

 
Avaliação: Avaliação Independente da Resposta do Sistema das Nações Unidas à AIDS 
2016-2019 

 
9.4 Toma nota da Avaliação Independente da Resposta do Sistema das Nações 

Unidas à AIDS 2016-2019; 
 
Avaliação: Resposta da Gerência à Avaliação Independente da Resposta do 
Sistema das Nações Unidas à AIDS 2016-2019 

 
9.5 Toma nota do progresso atual da resposta de gestão da UNAIDS à Avaliação 

Independente da Resposta do Sistema das Nações Unidas à AIDS 2016-2019 
e solicita que o Programa Conjunto mostre como pretende apoiar os países na 
implementação da Estratégia Global de AIDS 2021-2026 com maior 
especificidade de ação, contribuições e prestação de contas, por meio de seu 
novo quadro de resultados e prestação de contas, na Sessão Especial de 
março de 2021; 

 
9.6 Incentiva o Programa Conjunto a implementar o plano de ação de resposta da 

gestão; 
 
9.7 Solicita ao Programa Conjunto para revisitar a Resposta da Gestão e se 

comprometer com uma área de resultados ambiciosos, dedicada ao gênero na 
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estratégia e integrando ações, indicadores e recursos responsivos a gênero dentro 
do novo UBRAF para atender mulheres e meninas e todas as populações-chaves 
e vulneráveis com maior risco de contrair HIV e AIDS; 

 
Agenda item 8: Estratégia da UNAIDS após 2021 

 
10.1 Relembrando a aprovação da opção 2 através do processo de tomada de 

decisão intersessional do PCB, conforme descrito no documento Resultado da 
revisão da atual Estratégia do UNAIDS 2016-2021 e consultas com uma opção 
para a Estratégia do UNAIDS após 2021 (UNAIDS/PCB (479)/20,35); 

 
10.2 Toma nota do esboço comentado da Estratégia Global de AIDS 2021-2026; 
 

10.3 Solicita que a Repartição organize um Briefing do PCB até o final de janeiro de 
2021 para a apresentação da estrutura revisada, incluindo um resumo executivo 
para a Estratégia do UNAIDS, identificando as ações prioritárias necessárias 
para acabar com a AIDS até 2030 e levando em consideração os comentários da 
47º reunião da Junta de Coordenação do Programa; 

 
10.4 Solicita à Diretora Executiva que apresente a Estratégia Global de AIDS 2021-

2026 em uma sessão especial do PCB até março de 2021 para consideração e 
adoção; 

 
Agenda item 9: Declaração do Representante da Associação de Funcionários do 
UNAIDS 

 
11.1 Toma nota da declaração do representante da Associação de Funcionários do 

Secretariado do UNAIDS; 
 
11.2 Solicita à Diretora Executiva que tome nota das preocupações levantadas pela 

equipe do Secretariado e tome medidas rápidas conforme apropriado, e relate o 
progresso ao 48ª PCB por meio da atualização sobre questões de gestão 
estratégica de recursos humanos, incluindo uma atualização sobre a 
implementação da Gestão Plano de ação; 

 
Agenda item 10: COVID-19 & HIV 

 
12.1 Toma nota do relatório sobre COVID-19 & HIV; 

 
12.2 Solicita ao Programa Conjunto e aos Estados Membros que monitorem os impactos 

sociais e de saúde da pandemia de COVID-19 na resposta ao HIV para permitir 
que todas as partes interessadas compreendam e abordem as causas e mitiguem 
os efeitos; 

 
12.3 Solicita ao Programa Conjunto e aos Estados-Membros que continuem a alavancar 

a infraestrutura do HIV e a seguir uma abordagem combinada para ambas as 
pandemias para contribuir para uma ação integrada centrada nas pessoas, que 
pode colaborar da melhor forma para construir sistemas resilientes, que são 
capazes de preparar, prevenir, detectar e responder a todas as ameaças à saúde; 
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12.4  Reconhece que as lições aprendidas com a resposta multissetorial à epidemia 

de HIV devem continuar a informar a preparação para epidemias; 
 
12.5 Solicita que o Programa Conjunto apoie os países e comunidades para proteger e 

melhorar os esforços para aumentar a prevenção, tratamento e cuidados do HIV no 
contexto da COVID-19, aproveitando e compartilhando lições aprendidas, melhores 
práticas e inovações, incluindo a dispensação multimês, engajamento da 
comunidade para ganhar terreno perdido, particularmente na prevenção, e 
melhorar a agilidade, desempenho e eficiência para atingir a meta de acabar com a 
AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030; 

 
12.6 Solicita aos doadores e aos Estados-Membros  que protejam e intensifiquem os 

investimentos, a alocação de recursos e as medidas de proteção social para 
todas as pessoas vivendo  

 
ou afetadas em risco de HIV, em particular as vulneráveis e populações chaves, 
mais afetadas pelas pandemias duplas de HIV e COVID-195; 

 
Agenda item 11: Relatório do Grupo de Trabalho do PCB sobre a Revisão da 
Gestão e Administração da Unidade de Inspeção Conjunta do Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV / AIDS (UNAIDS) 

 
13.1 Toma nota do relatório do Grupo de Trabalho do PCB sobre a Revisão da Gestão 

e Administração da Unidade de Inspeção Conjunta do Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS); 

 
13.2 Concorda com o esclarecimento das funções de supervisão e responsabilidade das 

Junta de Coordenação do Programa e aprova o anexo “Funções de supervisão e 
responsabilidade da Junta de Coordenação do Programa” como anexo 4 do Modus 
Operandi; 

 
13.3 Concorda em estabelecer um comitê consultivo de supervisão externa 

independente, aprova os termos de referência descritos no anexo 3 do relatório e 
concorda em revisar, com contribuições do Comitê Consultivo de Supervisão 
Externa, os TORs pelo menos a cada 3 anos ou antes, se houver então pedidos; 

 
13.4 Concorda que o comitê consultivo independente e externo de supervisão análise e 

recomende um maior fortalecimento da gestão de risco ao PCB como parte de 
seu primeiro plano de trabalho após seu estabelecimento; 

 
13.5 Reconhece que o Secretário-Geral detém a responsabilidade de supervisão do 

cargo de diretor executivo, enquanto o PCB é responsável pela supervisão do 
Programa Conjunto do UNAIDS; 

 
5 A Federação Russa se desassocia do ponto de decisão e reafirma que, no contexto da pandemia 
de COVID-19, o apoio social deve ser fornecido a todas as pessoas, com foco especial nos grupos 
mais afetados. 
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13.6 Solicita à Diretora Executiva do UNAIDS que forneça um relatório periódico sobre o 
estado das recomendações da JIU e a sua implementação à comissão de 
supervisão como parte do seu plano de trabalho, e que a comissão de supervisão 
forneça uma atualização do PCB; 

 
13.7 Toma nota dos princípios orientadores revisados dos co-patrocinadores, incentiva 

a implementação dos princípios com foco na eficiência, eficácia e uso de 
abordagens baseadas em evidências, e reconhece a importância de uma 
comunicação clara para co-patrocinador dos conselhos administrativos no PCB 
sobre pontos de decisão e recomendações relevantes para a sua participação no 
Programa Conjunto; 

 
13.8 Concorda em incluir no próximo relatório do PCB ao ECOSOC uma 

recomendação de que o Conselho solicite ao Secretário-Geral que apresente um 
relatório, após consulta ao PCB, sobre o estabelecimento de dois limites de 
mandato de quatro anos e expectativas de desempenho para a posição da 
Diretora Executiva do UNAIDS em linha com as melhores práticas do sistema das 
Nações Unidas, conforme recomendado pela JIU. 

 
Agenda item 12: Atualização sobre o progresso na implementação das 
Recomendações da JIU 

 
14. Toma nota da atualização e congratula-se com os progressos na implementação;; 

 
Agenda item 13: Próximas reuniões do PCB 

 
15.1 Concorda que os temas dos segmentos temáticos do 48º e 49º Junta de 

Coordenação do Programa serão: 
a. COVID-19 e HIV: sustentando os ganhos do HIV e reconstruindo respostas 

melhores e mais justas ao HIV 
b. O que os dados regionais e nacionais nos dizem, estamos ouvindo e 

como podemos aproveitar melhor esses dados e a tecnologia relacionada 
para cumprir nossas metas para 2020 e 2030? 

 
15.2 Solicita ao Bureau da Junta de Cordenação do Programa que tome as medidas 

adequadas para garantir que o devido processo seja seguido na convocação de 
temas para as 50ª e 51ª reuniões da Junta de Cordenação do Programa; 

 
15.3 Acorda a data para a 52ª (27-29 de junho de 2023) e a 53ª (12-14 de dezembro 

de 2023) reuniões da Junta de Coordenação do Programa; e 
 
Agenda item 14: Eleição de Diretores 

 
16. Elege a Namíbia como Presidente, a Tailândia como Vice-Presidente e os 

Estados Unidos da América como Relator para o período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2021 e aprova a composição da Delegação de ONGs do PCB 
(UNAIDS/PCB (47)/20.42). 

 
[Fim do documento]   
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