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Garantir que 30 milhões 

de pessoas vivendo com 

HIV tenham acesso ao 

tratamento por meio do 

cumprimento das metas 

90–90–90 até 2020.

Eliminar novas infecções 

pelo HIV entre crianças 

até 2020, garantindo, 

ao mesmo tempo, 

que 1,6 milhão de 

crianças tenham 

acesso ao tratamento 

para HIV até 2018.

Garantir o acesso a 

opções de prevenção 

combinada, incluindo 

profilaxia pré-exposição, 

circuncisão masculina 

médica voluntária, 

redução de danos e 

preservativos, a, pelo 

menos, 90% das pessoas 

até 2020, especialmente 

as mulheres jovens e 

meninas adolescentes 

em países com alta 

prevalência, bem como 

as populações-chave – 

gays e outros homens 

que fazem sexo com 

homens, pessoas trans, 

profissionais do sexo e 

seus clientes, pessoas 

que usam drogas 

injetáveis  e pessoas em 

situação de prisão.

Eliminar as desigualdades 

de gênero e pôr fim 

a todas as formas de 

discriminação e violência 

contra mulheres e 

meninas, pessoas vivendo 

com HIV e populações-

chave até 2020.

Garantir que 90% 

dos/das jovens 

tenham habilidades, 

conhecimento e 

capacidade para se 

proteger do HIV e 

tenham acesso a serviços 

de saúde sexual e 

reprodutiva até 2020, a 

fim de reduzir o número 

de novas infecções 

por HIV entre meninas 

adolescentes e mulheres 

jovens para menos 

de 100 mil por ano.
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Garantir que 75% das 

pessoas vivendo com HIV, 

sob risco de contraí-lo e 

afetadas pelo vírus, sejam 

beneficiadas por medidas 

de proteção social 

sensíveis ao HIV até 2020.

Garantir que pelo 

menos 30% de todos os 

serviços de HIV prestados 

sejam liderados pela  

comunidade até 2020.

Garantir que os 

investimentos em HIV 

aumentem para US$ 

26 bilhões até 2020, 

incluindo 25% para a 

prevenção do HIV e 6% 

para facilitadores sociais .

Empoderar as pessoas 

vivendo com HIV, sob 

risco de contraí-lo e 

afetadas pelo vírus,  para 

que conheçam seus 

direitos e tenham acesso 

à justiça para prevenir 

e enfrentar violações 

de direitos humanos.

Comprometer-se a tirar 

a AIDS do isolamento 

por meio de sistemas 

centrados em pessoas, 

para melhorar a cobertura 

universal de saúde, 

incluindo tratamento 

para tuberculose, 

câncer do colo do útero 

e hepatites B e C.

6 7 8 9 10 

ACELERANDO A RESPOSTA
Reduzir novas infecções por HIV para menos de 500 mil até 2020

Reduzir os óbitos relacionados à AIDS para menos de 500 mil até 2020

Eliminar o estigma e a discriminação relacionados ao HIV até 2020
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METAS GLOBAIS AMPLIADAS

Reduzir o número de novas infecções 
por HIV para menos de 500 mil

 Garantir que 90% das pessoas sob risco de infecção 
pelo HIV tenham acesso a serviços abrangentes 
de prevenção do HIV, incluindo profissionais do 
sexo e seus clientes, homens que fazem sexo com 
homens, pessoas trans, pessoas que usam drogas 
injetáveis  e pessoas em situação de prisão.

  Garantir que 90% dos/das jovens tenham 
as habilidades, o conhecimento e a 
capacidade para se protegerem do HIV.

  Garantir o acesso universal a serviços de saúde 
sexual e reprodutiva de qualidade e a preços 
acessíveis, incluindo serviços de HIV, para mulheres.

  Garantir o acesso a programas de redução de danos.

  Alcançar 3 milhões de pessoas com 
profilaxia pré-exposição até 2020.

 Alcançar 25 milhões de homens com 
circuncisão masculina médica voluntária em 
países com alta incidência até 2020.

 Disponibilizar 20 bilhões de preservativos anualmente 
até 2020 em países de renda baixa e média.

  Investir pelo menos 25% dos recursos para 
AIDS  na prevenção do HIV até 2020.

Metas regionais
 
Reduzir o número de novas infecções 
por HIV entre jovens e adultos (15 anos 
de idade e mais) em 75% até 2020.
 

 Reduzir para 88 mil novas infecções 
por HIV na Ásia e no Pacífico.

 Reduzir para 44 mil novas infecções por HIV 
no leste europeu e na Ásia Central.

 Reduzir para 210 mil novas infecções por 
HIV na África Oriental e Austral.

 Reduzir para 40 mil novas infecções por 
HIV na América Latina e no Caribe.

 Reduzir para 6,2 mil novas infecções por HIV 
no Meio Oriente e no Norte da África.

 Reduzir para 67 mil novas infecções por 
HIV na África Ocidental e Central.

 Reduzir para 53 mil novas infecções por HIV na 
Europa Ocidental e Central e na América do Norte.
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Reduzir os óbitos relacionados 
à AIDS para menos de 500 mil

Reduzir o número de novas infecções 
entre crianças (abaixo dos 15 anos 
de idade) em 95% até 2020.
 

 Reduzir para 1,9 mil novas infecções por 
HIV em crianças na Ásia e no Pacífico.

 Reduzir para menos de 100 novas infecções por HIV 
em crianças no leste europeu e na Ásia Central.

 Reduzir para 9,4 mil novas infecções por HIV 
em crianças na África Oriental e Austral.

 Reduzir para menos de 500 novas infecções por 
HIV em crianças na América Latina e no Caribe.

 Reduzir para menos de 200 novas infecções por HIV 
em crianças no Oriente Médio e no Norte da África.

 Reduzir para 6 mil novas infecções por HIV 
em crianças na África Ocidental e Central.

 Reduzir para menos de 200 novas infecções 
por HIV em crianças na Europa Ocidental 
e Central e na América do Norte.

 Garantir que 30 milhões de pessoas vivendo 
com HIV acessem o tratamento até 2020.

 Comprometer-se com as metas 90–90–90.

 Garantir que 1,6 milhões de crianças vivendo com HIV 
tenham acesso ao tratamento antirretroviral até 2018.

 Reduzir os óbitos relacionados à tuberculose entre 
pessoas vivendo com HIV em 75% até 2020.

 Revisar regras, políticas e práticas que impedem 
o acesso a medicamentos genéricos, serviços de 
diagnóstico e tecnologias de saúde relacionadas 
que sejam seguros, eficazes e a preços acessíveis, 
inclusive por meio da garantia da utilização plena 
das flexibilidades permitidas pelo Acordo da 
Organização Mundial do Comércio sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados 
ao Comércio  (Acordo TRIPS), além de fortalecer 
a capacidade regional e local para desenvolver, 
fabricar e disponibilizar produtos de saúde com 
qualidade garantida a preços acessíveis.
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Metas regionais
 
Aumentar a porcentagem de jovens e 
adultos (com 15 anos de idade e mais) em 
tratamento para pelo menos 81% até 2020

 Aumentar para 4,1 milhões de 
pessoas na Ásia e no Pacífico.

 Aumentar para 1,4 milhão de pessoas 
no leste europeu e na Ásia central.

 Aumentar para 14,1 milhões de pessoas 
na África Oriental e Austral.

 Aumentar para 1,6 milhão de pessoas 
na América Latina e no Caribe.

 Aumentar para 210 mil pessoas no 
Oriente Médio e no Norte da África.

 Aumentar para 4,5 milhões de pessoas 
na África Ocidental e Central.

 Aumentar para 2 milhões de pessoas na Europa 
Ocidental e Central e na América do Norte.

 Garantir o acesso igual ao tratamento 
por mulheres e homens.

Fornecer terapia antirretroviral para 
1,6 milhões de crianças (abaixo dos 
15 anos de idade) até 2018.
 
Garantir que pelo menos 81% das 
crianças (abaixo dos 15 anos de idade) 
estejam em tratamento em 2020.

 Alcançar 95 mil crianças na Ásia e no Pacífico.

 Alcançar 690 mil crianças na África Oriental e Austral.

 Alcançar 8 mil crianças no Oriente 
Médio e no Norte da África.

 Alcançar 340 mil crianças na África 
Ocidental e Central.

 Alcançar 7,6 mil crianças no leste 
europeu e na Ásia central.

 Alcançar 17 mil crianças na América 
Latina e no Caribe.

 Alcançar 1,3 mil crianças na Europa Ocidental 
e Central e na América do Norte.

 Assegurar o acesso igual ao tratamento 
por meninas e meninos.
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 Eliminar o estigma e a discriminação relacionados 
ao HIV nos serviços de  saúde até 2020.

 Eliminar as desigualdades de gênero e pôr fim 
a todas as formas de violência e discriminação 
contra mulheres e meninas, pessoas 
vivendo com HIV e populações-chave.

 Revisar e revogar leis  que reforcem o estigma e a 
discriminação, incluindo legislação sobre a idade do 
consentimento, a não revelação do estado sorológico 
para o HIV, a exposição ao HIV e sua transmissão, 
restrições de viagem e testagem compulsória.

 Reduzir novos casos de infecção crônica pelas 
hepatites virais B e C em 30% até 2020.

 Garantir que 5 milhões de pessoas recebam 
tratamento para a hepatite B até 2020.

 Garantir que 3 milhões de pessoas com infecção 
crônica pela hepatite C sejam tratadas até 2020.

 Alcançar 90% de todas as pessoas que precisam 
de tratamento para tuberculose, incluindo 90% 
das populações sob maior risco, e obter pelo 
menos 90% de sucesso com o tratamento.

 Comprometer-se a tomar todas as medidas 
apropriadas para eliminar as novas infecções por HIV 
em crianças e para eliminar também a sífilis congênita.

Eliminar o estigma e a discriminação 
relacionados ao HIV

Tirando a AIDS 
do isolamento

Os Compromissos de Aceleração da Resposta são 
provenientes da Declaração Política de 2016 das 
Nações Unidas sobre o Fim da AIDS, adotada pelos 
Estados-Membros das Nações Unidas na Reunião 
de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações 
Unidas de 2016 sobre o Fim da AIDS, e também 
da Estratégia do UNAIDS para 2016–2021.
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