
Profundamente preocupados com o fato de a epidemia mundial do HIV/AIDS constituir uma emergência 
mundial e um dos maiores desafios à vida e dignidade humanas; 
Vendo com profunda preocupação que, no final do ano 2000, havia 36,1 milhões de pessoas, em todo o 
mundo, a viver com o VIH/SIDA, 90% das quais em países em desenvolvimento e 75% na África 
Subsaariana; 
Respeitando a Carta das Nações Unidas e a Declaração dos Direitos Humanos; 
Salientando o Artigo XXV/1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a saber, “Toda pessoa tem 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência fora de seu controle”; 
Tendo em vista a necessidade de cumprimento das 10 Metas do Milênio sobre HIV/AIDS; 
Lembrando e reafirmando os compromissos que contraímos anteriormente no que se refere ao VIH/SIDA, 
principalmente o compromisso da “Declaração do Milênio”, aprovada pelas Nações Unidas; 
Tendo em mente o propósito do Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS): criar soluções e 
ajudar nações no combate a AIDS.  
 
O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS: 
  
No que diz respeito à acessibilidade dos medicamentos e materiais preventivos ao HIV/AIDS prevemos: 
 
1.  Disponibilizar companhias e Órgãos, para que haja a conscientização da população mais afastada e sem 
recursos através de caravanas de voluntariado, chefiadas por profissionais provenientes do Médico sem 
Fronteiras; 
2.    Investir em tecnológicos apoiados por Órgãos na distribuição de materiais preventivos em cada país; 
3.  Investir em longo prazo, na infraestrutura de países incapacitados de desenvolver uma melhoria no 
sistema de saúde;  
4.   Diminuir gradativamente os preços dos remédios relativos ao HIV/AIDS; 
5.  Recomendar a criação de um Fundo Monetário da Saúde e de um Centro Tecnológico em território 
africano. 
6.  Visar um melhor financiamento sólido e confiável, propomos a criação de um fundo global de combate a 
AIDS que irá desempenhar um papel vital para acelerar a expansão do tratamento do HIV. Para que o 
projeto seja realizado propomos que: 

6.1.   Os parceiros nacionais e internacionais identifiquem mecanismos de financiamento inovadores, 
tais como o imposto sobre transações financeiras, contribuições para a AIDS. 

6.2.      Os países aumentem o investimento interno, tendo em conta a sua situação financeira 
6.3.      Os países que estiverem de acordo, doarem uma quantia de no mínimo 0,15% do seu PIB para o 

fundo Monetário.  
 

No que diz tange a transmissão vertical determinamos: 
 

1. Reunir esforços para eliminar a transmissão vertical do HIV como porta de entrada para o aumento da 
sobrevivência materna, por meio da oferta da terapia antirretroviral a gestantes; prestação de uma atenção 
continuada para promover as ligações com a atenção pré-natal, incluindo a testagem; e disponibilizar o 
acesso pleno à contracepção por meio de serviços de saúde sexual e reprodutiva. 
2. Promover a instrução de agentes de saúde — e curandeiros tradicionais — a fazer o diagnóstico primário 
de maneira correta, tendo em vista que estes possuem um intenso contato com a maioria da população, 
levando-os a encaminhar casos em que se têm os visíveis sintomas do HIV/AIDS para hospitais e postos de 
saúde. 
3. Definir que a via de parto será escolhida em função de situações obstétricas e/ou da carga viral, de 
acordo com a avaliação do obstetra e do clínico/infectologista responsável pela gestante. A paciente e seus 
familiares devem ser informados sobre os riscos e benefícios da via de parto recomendada 

3.1. Definir que a via de parto indicada será a cesariana, tendo que o AZT intravenoso deve ser iniciado 
no mínimo três horas antes do procedimento e mantido até a ligadura do cordão umbilical. 

3.2. Inferir que no caso de parto normal, a infusão deverá ser instituída desde o início do trabalho de 
parto e mantida até o clampeamento do cordão umbilical.  

3.3. Promover a criação de um banco de leite a fim de que as crianças filhas de portadores de HIV 
possam ter uma boa qualidade de vida visto que o leite materno é de extrema importância na vida de um 
recém-nascido para isso propomos: 
4. Aplicar testes no leite logo após a sua doação, a fim de evitar a contaminação, havendo fiscalização das 
doadoras com testes rápidos. 
5. Reconhecer a residência médica como um tipo de serviço público prestado para os países em 
desenvolvimento que necessitam que o êxodo de médicos destas áreas cessem visto também que todo ano 



terá médicos residentes, logo, a presença destes nunca irá faltar. 
5.1 Enviar enfermeiros e fisioterapeutas, sobre supervisão da Cruz Vermelha, que ajudarão os médicos 

do programa MSF, com o objetivo de auxiliar as mães e a toda população que precisa ser conscientizada 
sobre o vírus do HIV. 

5.2 Garantir políticas públicas para o serviço de segurança a todos os médicos nos países em que irão 
trabalhar, e também a toda medicação que será fornecida, sobre supervisão do UNODC.  

5.3 Promover a educação e investimentos visando as gestantes, crianças, e jovens quanto ao assunto 
da transmissão vertical sob supervisão do UNICEF. 

5.4 Conscientizar, por meio da publicidade, toda a população sobre o vírus do HIV sobre supervisão do 
HIV. 
6. Instituir que a partir do intercâmbio, todos os médicos devem voltar aos seus países de origem para criar 
uma ordem para a educação. 

6.1 Estabelecer que os Médicos sem fronteira e a Cruz Vermelha devem ajudar enquanto o intercâmbio 
acontece, nos países onde os médicos se ausentaram. 
7. Promover a fixação de médicos formados nos seus países de origem, como exemplo a da Uganda que 
possui um sistema de auxilio alimentação, e também a implementação de políticas salariais e de 
infraestrutura. 
8. Iniciar projeto de teste rápido para infecção HIV, onde nações sem infraestrutura adequada possam ter 
acesso ao teste para a detecção do vírus, através de médicos qualificados realizando o tal de residência em 
residência. 
9. Promover campanha de conscientização para que mães portadoras do vírus saibam que ela podem ter 
filhos saudáveis, mesmo sendo soropositivos. 
10. Recomendar o auxílio aos programas como o banco de leite e os programas de médicos por parte dos 
países: 

A) Espanha 
B) Alemanha 

 C) França 
D) Suíça 
E) China 

 F) demais países interessados que possam ajudar. 
 
No que diz cerne a questão dos homossexuais com relação ao HIV/AIDS, orientamos a: 
 
1. Propor o planejamento de projetos para a melhoria da qualidade de vida dos homossexuais que portem a 
doença, de modo que não seja ferida a política interna de todos os pais; 
2. Tratar os homossexuais como um grupo de risco em relação a AIDS, assim como as gestantes e usuários 
de drogas; 
3. Dar a liberdade ao homossexual de sair do seu país, caso seja de sua vontade, para viver em outro país 
que ele escolha; 

3.1 Aplicar somente as penas de crime, nos países que as tem às pessoas que insistirem em 
permanecer no país e forem contra a ideologia do mesmo. 

4. Dar aos homossexuais, de acordo com as condições do seu país de origem, o tratamento necessário. 
 
No que diz respeito às viagens internacionais, prevemos: 
 
1. Incentivar campanhas de conscientização popular 
2. Realizar um controle intenso em relação ao numero de soropositivos no mundo 
3. Realizar uma nova reunião em 2015 para averiguar o andamento do desenvolvimento de novos 
medicamentos e índices de portadores do vírus HIV além de nos comprometermos em flexibilizar as 
fronteiras uma vez que o cenário mundial esteja controlado.  
 
Para os países africanos situados no Subsaara, determinamos que: 
 
1. Construir laboratórios de pesquisa no continente africano principalmente a região subsaariana, esses 
laboratórios contarão com médicos e cientistas do programa de formação de profissionais já apresentado: 

1.1 Garantir que os países que contribuírem terão direitos garantidos as descobertas feitas. 
2. Investir na infraestrutura interna nos países da África Subsaariana para que as medidas de tratamento a 
AIDS sejam efetivas; 
3. Promover intercâmbios para os africanos nos países que estão dispostos a oferecer estudos de 
qualidade, tais como França e Alemanha; 
4. Sugerir uma porcentagem destinada ao fundo criado para a AIDS aos países da África Subsaariana; 

4.1. Garantir que todo o dinheiro cedido terá que ser destinado a saúde e infraestrutura e seu uso 
devera ser fiscalizado: 



4.1.1 O governo pode escolher ser fiscalizado por ONGs ou prestar contras as nações 
unidas. 

5. Enviar caravanas financiadas pelo fundo criado em prol do HIV com intuito de levar o diagnostico e 
acesso a todos as regiões da África Subsaariana. 
6. Instituir apoio internacional como já foi proposto em vários tópicos anteriores a esse, como o subtópico 
relacionado à criação de Centros Tecnológicos em território africano e o envio de caravanas com diversos 
benefícios às populações mais inacessíveis no território africano; 
7. Gerar abertura de intercâmbios para a população africana com o objetivo de uma maior instrução dos 
mesmos, propostos pela República Francesa e outras Repúblicas que estiverem de acordo;  
8. Instituir que a OMS, o UNICEF, o UNODC, a Cruz Vermelha, o MSF junto com o PNUD auxiliará e 
fiscalizará a população da África Subsaariana sobre o vírus do HIV/AIDS os mostrando formas de 
prevenção e ajudando aqueles que já contraíram a doença. 
 
Ao acompanhamento psicológico ao infectado, propomos: 
 
1. Criar Grupos de Apoio e Centros de Recuperação com a ajuda da OMS e do UNICEF para total apoio aos 
já infectados e órfãos tendo em vista uma melhoria na recuperação dos mesmos; 
2. Disponibilizar auxílio profissional dos Médicos Sem Fronteiras e da Cruz Vermelha para pacientes 
soropositivos a fim de que os mesmos se socializem mais facilmente para uma melhora na sua 
recuperação; 
3. Disponibilizar apoio psicossocial sigiloso aos familiares dos soropositivos e dos mesmos para que estes 
tomem ciência da gravidade da doença e do seu tratamento; 
4. Fornecer incentivo governamental sobre a exposição dos meios de transmissão do HIV/AIDS, para que 
não haja o preconceito errôneo, e assim um melhor convívio dos soropositivos; 
5. Encorajar a parceria entre governos e organizações privadas para oferecer apoio psicológico aos 
infectados com o vírus 
 
Para os usuários de drogas injetáveis, visamos: 
 
1. Implantar centros de recuperação eficientes, que incluam acompanhamento psicológico e toxicológico 
para usuários de drogas a fim de que os mesmos percam esse vício;  
2. Investir em meios de comunicação eficiente, tais como publicidade, para conscientizar a população sobre 
o alto risco da transmissão de HIV a partir de drogas injetáveis;  
3. Criar centros de apoio psicossocial sigiloso aos infectados pelo HIV; 
4. Capacitar pelo menos 50% dos curandeiros tradicionais africanos, latinos americanos e asiáticos em 
áreas rurais; 
5.  Contratar profissionais capacitados para atendimento dos portadores do HIV relacionados às drogas 
injetáveis;  
6. Recomendar o enrijecimento de leis alfandegárias em áreas de risco para prevenir a importação de 
drogas;  
7. Recomendar o enrijecimento das penas a usuários de drogas, que incluam o tratamento dos usuários; 
8. Conscientizar as pessoas sobre as consequências do uso de drogas injetáveis em relação a AIDS; 
9. Usar instituições como a UNICEF, UNODC, Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras no apoio e controle 
dos usuários. 
10. Instituir que tendo como punição a quem usar a droga ilícita a internação do dependente, podendo 
ocorrer de três maneiras em função do nível do vicio do usuário e dos perigos que ele pode causar a 
sociedade em que está inserido: 

10.1 Definir que a internação voluntária se dá pelo consentimento do usuário;  
10.2 Definir que a internação involuntária, gerada sem o consentimento do usuário, se dá 

com solicitação de terceiro; 
10.3 Definir que a internação compulsória, deve ser determinada pela Justiça. 

11. Realizar programas em clínicas de reabilitação;  
12. Criar grupos de apoio para os antigos usuários que saíram das clinicas para que eles não voltem ao 
vicio; 
13. Levar o diagnostico e o tratamento para quem for diagnosticado com o vírus nas prisões. 
 
No que cerne aos profissionais do sexo, analisamos que devemos: 
 
1. Incentivar a criação de campanhas de conscientização sobre a prevenção do HIV/AIDS oferecida pelo 
governo de cada nação aos profissionais do sexo, orientando assim sobre a importância do uso do 
preservativo e incentivando a buscar as unidades de saúde em busca do item, gratuitamente. 



2. Ampliar a distribuição de preservativos, visto que a grande maioria desses profissionais é do sexo 
feminino e dessa maneira oferece uma maior ampliação da prevenção da HIV/AIDS pelas ONGs como os 
Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha. 
3. Assegurar o diagnóstico precoce da doença a esses profissionais, que seguido do acesso a 
medicamentos antirretrovirais e do acompanhamento clínico adequado, são os grandes responsáveis pelo 
aumento da qualidade de vida aos portadores do HIV. 
4. Buscar junto aos órgãos superiores à inclusão nos documentos de autorização de funcionamento de 
empresas mineradoras cláusulas que assegurem campanhas sobre a prevenção de DST, visto que a região 
de instalações dessas empresas também se constitui um enorme centro de aglomeração de profissionais do 
sexo, assim, visando à diminuição dos casos. 
5. Enviar uma carta recomendatória a UNODC a fim de sugerir que tome uma posição mais rígida em 
relação ao trafico de pessoas a fim da prostituição. 
6. Promover a distribuição de materiais voltados para população específica, com linguagem própria e 
procurando ressaltar a autoestima. 
7. Disponibilizar centros de apoio aos profissionais do sexo, de acordo com a disponibilidade do país. 
8. Criar campanhas a nível regional, agregada a uma mesma mundial, que deem apoio social e de 
informações a todos os profissionais do sexo, principalmente os mesmos do sexo feminino; 
9. Implantar programas de conscientização da população tendo como objetivo uma maior socialização dos 
profissionais do sexo; 
10. Maior fiscalização na entrada de profissionais do sexo a outros países, e os instruindo sobre todas as 
medidas de prevenção da doença; 
11.  Assegurar que com a colaboração da OMS e outras organizações possamos: 

11.1 Criar campanhas para distribuição de preservativos a estes profissionais; 
11.2 Orientar esses profissionais acerca da violência que existe no meio; 

12. Implantar campanhas de obrigatoriedade sigilosa dos testes de HIV/AIDS a todos os profissionais do 
sexo; 

12.1 Promover tais campanhas somente nos países onde a atuação dos profissionais do sexo não é 
vedada. 
 
Visando os jovens e crianças, afirmamos que devemos: 
 
1. Investir na educação preventiva; 

1.1 Inserir programas educacionais sobre educação preventiva;  
1.2 Criar um programa de conscientização em escolas públicas e privadas em centros urbanos; 

2. Investir nos meios de comunicação em massa para conscientização das pessoas sobre HIV/AIDS; 
3. Garantir tratamento pediátrico trabalhando em conjunto com a Cruz Vermelha e a UNICEF as crianças e 
adolescentes soropositivos; 
4. Prover apoio psicológico às crianças e adolescentes afetados de acordo com a colaboração da UNICEF; 
5. Promover com a colaboração do Fundo Monetário Mundial em conjunto com os países produtores de 
preservativos a distribuição de preservativos gratuitos em países que concordarem com a disponibilização 
dos mesmos; 
6. Concretizar através da UNICEF e OMS um programa de incentivos à adoção de crianças órfãs 
portadoras do vírus e que perderam seus pais devidos esta doença; 
7. Construir a partir do trabalho conjunto entre a UNICEF, Cruz Vermelha e a OMS meios para ajudar as 
crianças órfãs  a partir da  criação de lares adotivos dando auxílio médico e psicológico aos órfãos; 
8. Instigar Expansão do projeto de formação de profissionais de países subdesenvolvidos de modo a incluir 
pedagogos e psicólogos nos serviços públicos desses países. 
9. Promover Inclusão de pedagogos nas caravanas de modo a explicar a AIDS, suas complicações e formas 
de contaminação de modo lúdico e compreensível. 
 
Para o cenário pós 2015 teremos que: 

 
1. Promover a verificação da eficácia dos acordos firmados durante a Conferência da UNAIDS 
realizada no Rio e Janeiro em 2001. 
2. Intensificar campanhas de conscientização popular, visando disseminar conhecimento acerca 
das formas de prevenção e importância do teste. 
3. Trabalhar com os países para fazer programas de HIV mais rentáveis, eficientes e sustentáveis; 
4. Reduzir os números de mortes e infectados pela HIV/AIDS em 45%. 
5. Eliminar a transmissão pelo HIV de mãe para filho; 
6. Reduzir as mortes por doenças oportunistas em pessoas vivendo com HIV; 
7. Garantir o acesso igualitário à educação para crianças órfãs e vulneráveis pelo AIDS 
8. Intensificar a garantia dos direitos humanos de populações chave, especialmente os 5h's, mas 



também as crianças e adolescentes, mulheres e a população carcerária, entre outros; 
9. Procurar junto aos países que possuíam uma dificuldade na situação da flexibilização das 
fronteiras sobre as atuais medidas e promove-las continuamente. 
10. Expandir a produção de medicamentos, facilitando o acesso os mesmos; 
11. Garantir que todas as nações tenham aderido e colocado em pratica 3/5 dos termos propostos 
na reunião da UNAIDS realizada no Rio de Janeiro em 2001. 
12. Estabelecer censos, ou seja, a quantificação dos dados para o dimensionamento das 
questões. 
13. Procurar a reestruturação de campos de refugiados devido a inúmeras guerras civis que 
assolam e promovem a contaminação e a disseminação do vírus. 
14. Certificar que a OMS, na figura de seu representante, irá conferir pessoalmente a o 
andamento das questões em cada país. 
15. Organizar duas conferências entre o período do dia de hoje, até o ano de 2015: 

15.1 Realizar a primeira conferência no ano de 2008, para averiguação dos projetos 
propostos pelo UNAIDS; 

15.2 Efetuar durante a segunda conferência, realizada no ano de 2015, o estabelecimento 
de novas metas e projetos de acordo com o cenário  atual de tal período; 
16.  Enviar um relatório completo a cada 3 anos, direcionado a PNUD e OMS contendo todos os 
dados específicos referentes a todas as propostas aceitas na reunião de 2001 e todos os 
respectivos progressos.  

 
 
 
 


