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Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR 
Cumprindo a Promessa da América de Erradicar a Pandemia do HIV/AIDS até 2030

O Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR baseia-se na contribuição extensa das partes interessadas do PEPFAR 
no processo PEPFAR Vision 2025 conduzido em 2021, bem como em sessões extensas de escuta conduzidas em 2022 com 
governos de países parceiros, sociedade civil, parceiros multilaterais, setor privado e agências governamentais dos EUA que 
implementam o PEPFAR.

O PEPFAR encontra-se em um momento crucial da resposta global ao HIV/AIDS.  Em 2004, registraram-se mais 
de 1,8 milhão de novas infecções anuais pelo HIV em todos os países do mundo apoiados pelo PEPFAR.  Em 2020, 
em grande parte devido ao PEPFAR, as novas infecções anuais pelo HIV diminuíram pela metade, e as mortes 
relacionadas ao AIDS foram reduzidas em 64 por cento.  No entanto, o trabalho não está terminado.  Lacunas 
persistentes nos serviços de prevenção e tratamento do HIV permanecem em países específicos e dentre populações 
específicas, e todos temos de nos comprometer novamente a eliminar desigualdades que ainda se nos deparam e que 
somente foram exacerbadas pela pandemia da COVID-19.  As escolhas que fizermos agora terão implicações cruciais 
nos anos vindouros.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO:  
Reimaginaremos a direção estratégica do PEPFAR para acelerar a trajetória de resposta e até 2030 erradicar a pandemia 
do HIV/AIDS como ameaça contra a saúde pública e reforçar de forma sustentável os sistemas de saúde pública.

O Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR estabelece uma linha de ação ousada para alcançar e sustentar o 
impacto da resposta ao HIV/AIDS, contribuindo assim para maior segurança sanitária global.  Ao fazê-lo, o PEPFAR 
continuará a apoiar o compromisso da comunidade internacional em alcançar até 2030 o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 3 de erradicar a epidemia global de AIDS como ameaça contra a saúde pública - ao mesmo tempo 
que promove ODS interdependentes.

O Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR será estreitamente coordenado com a nova Estratégia Global de 
AIDS 2021-2026 - Acabar com as Desigualdades, Acabar com a AIDS, lançado pela UNAIDS e adotado pelos países  
em 2021, e a nova Estratégia do Fundo Global 2023-2028 - Combater as Pandemias e Construir um Mundo Mais 
Saudável e Equitativo para continuar a otimizar complementaridade, valor do investimento e impacto. Maximizará 
ainda sinergias e aprendizagens bidirecionais com a nova Estratégia Nacional de HIV/AIDS dos Estados Unidos.

1 95% das pessoas vivendo com HIV sabem do seu status sorológico; 95% das pessoas diagnosticadas soropositivas quanto ao HIV receberão terapia antirretroviral sustentada;  
95% das pessoas que recebem terapia antirretroviral atingirão supressão viral.
2 Menos de 10% dos países terão ambientes legais e políticos punitivos que negam ou limitam o acesso a serviços de HIV, menos de 10% das pessoas que vivem com HIV e  
populações-chave sofrerão estigma e discriminação, e menos de 10% das mulheres, meninas, pessoas que vivem com HIV e populações-chave sofrerão desigualdade e violência 
baseada em gênero.



PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS DO PEPFAR
1. Respeito e Humildade: Respeito profundo, confiança e humildade são valores centrais do programa PEPFAR e 

devem-se revelar em cada interação que vivenciamos com nossos parceiros e beneficiários.
2. Equidade: Lutar por tratamento e resultados equitativos, tanto na forma como nós e nossos parceiros operamos, 

como para benefício das populações que servimos.
3. Responsabilização e Transparência: Assegurar a utilização eficaz de recursos e comprometer-se com abertura e 

transparência quanto a toda informação crucial sobre nossas intenções e resultados programáticos.
4. Impacto: Orientar nossas atividades para áreas que conduzirão a maior progresso no sentido de erradicar a 

pandemia do HIV/AIDS, utilizando dados de qualidade, processos informados por evidências e reforçando os 
sistemas de saúde pública.

5. Envolvimento Sustentado: Assegurar que estejamos soerguendo a liderança dos nossos parceiros, de comunidades 
locais e de países para sustentar o nosso impacto, não apenas com o objetivo de cumprir metas.

O PEPFAR está empenhado em apoiar a visão global de erradicar, até 2030, a pandemia de HIV/AIDS como 
ameaça contra a saúde pública e a continuar ajudando países e comunidades a potenciar plataformas robustas de 
saúde pública, comunidades e cuidados clínicos apoiados pelo PEPFAR para enfrentar outras ameaças sanitárias 
atuais e futuras que afetam as pessoas vivendo com HIV/AIDS e por ele afetadas.  A base desse apoio é delineada no 
Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR, que se concentra em cinco pilares estratégicos que apoiam equidade 
e sustentabilidade sanitárias, sistemas de saúde pública, segurança, parcerias e ciência.
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O objetivo do Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR é garantir que logremos:

1. Atingir as metas globais de tratamento 95-95-95 para todas as idades, gêneros e comunidades demográficas.

2. Reduzir drasticamente, em apoio dos alvos da UNAIDS, as novas infecções pelo HIV através de prevenção e 
tratamento eficazes, particularmente em populações prioritárias, incluindo meninas adolescentes e mulheres 
jovens, populações-chave e crianças.

3. Realizar ganhos significativos para enfrentar desafios sociais que impedem o progresso na realização das metas 
globais 10-10-10, reduzindo estigma, discriminação, violência baseada em gênero e combatendo desigualdades.

4. Transformar o programa PEPFAR no sentido de sustentar o impacto do HIV e a sustentabilidade a longo prazo, 
reforçando as capacidades do governo, da sociedade civil e dos parceiros locais para liderar e gerir o programa.

5. Alavancar eficazmente os investimentos do PEPFAR para obter ganhos mensuráveis e sustentáveis nos sistemas 
de saúde pública dos países parceiros e na segurança sanitária para proteger a prevenção do HIV e controlar 
riscos oriundos de outras ameaças contra a saúde.
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O Reimaginando a Direção Estratégica do PEPFAR empenha-se em ser simultaneamente focalizado e ousado.  A direção 
estratégica está conferindo prioridade às áreas onde o PEPFAR pode reimaginar a resposta para obter resultados sui generis 
e duplicar nossas aspirações coletivas de conduzir mudança transformadora na programação global contra o HIV/AIDS 
quando vislumbramos o futuro.  Se o PEPFAR e nossos parceiros lograrem sucesso, o mundo verá o fim do HIV/AIDS 
como ameaça sanitária global até o final da década e estará pronto a manter uma resposta controlável e sustentável ao  
HIV/AIDS.
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O PEPFAR continuará profundamente empenhado em garantir que todas as idades, gêneros e 
grupos demográficos em risco de contrair o HIV recebam, na prevenção do HIV, dados e serviços de 
tratamento equitativos, centrados na pessoa, informados por evidências e que sejam sensíveis ao 
gênero afirmado.  As pandemias não afetam todas as pessoas de forma uniforme, fato este evidenciado 
pelas enormes lacunas em equidade que persistem dentre meninas adolescentes e mulheres jovens, 
crianças e populações-chave.  Além disso, como reconhece a Atualização Global sobre AIDS da 
UNAIDS de 2022 no relatório Em Perigo, o mundo assistiu a uma desaceleração no declínio de novas 
infecções, especialmente entre estes grupos vulneráveis.  O PEPFAR duplicará seus esforços existentes 
para intencionalmente conferir prioridade a estes grupos, acelerando nosso esforço para efetiva e 
eficientemente alargar o alcance da programação preventiva e de tratamento do HIV informada por 
evidências para alcançar supressão viral duradoura e redução da incidência e mortalidade atribuídas 
ao AIDS em clientes.  Adicionalmente, o PEPFAR colaborará com parceiros para desmantelar barreiras 
sociais e estruturais que impedem o progresso da resposta global ao HIV, abordando a equidade para 
mulheres e meninas, além de pessoas LGBTQI+ em todo o mundo.

área de enfoque 1:  meninas adolescentes e mulheres jovens

Lançar a próxima geração de programação DREAMS para prevenir novas infecções pelo HIV em meninas 
adolescentes e mulheres jovens através de programas preventivos atentos ao gênero e informados por evidências, 
incluindo a expansão de profilaxia pré-exposição (PrEP), centrados em comunidades apoiadas por uma parceria 
mais profunda com governos e parceiros focados nessa população, incluindo organizações lideradas por 
jovens.  A programação do PEPFAR também reconhecerá efetivamente a contribuição em curso sobre novas 
infecções dentre meninas adolescentes e mulheres jovens, tanto por tendências demográficas como por lacunas 
persistentes no programa de HIV entre parceiros sexuais masculinos sem supressão viral.

área de enfoque 2:  crianças

Preencher as lacunas na Prevenção da Transmissão de Mãe para Filho, diagnóstico e tratamento pediátrico, 
encontrando-se com os clientes onde eles estão e os munindo com o que precisam através de modelos 
inovadores para prestação de serviços diferenciados de HIV.  Isto inclui maior apoio a mães jovens, famílias 
necessitadas e melhorias contínuas na precisão das estimativas de crianças vivendo com HIV, através de fontes de 
dados e métodos analíticos inovadores.

área de enfoque 3:  populações-chave (pc) 3

Preencher lacunas nos serviços preventivos e de tratamento de PCs, através de programação de HIV uniforme, 
dedicada e informada por evidências, fornecida por organizações de fornecedores de alto desempenho ou 
alta competência relativa à populações-chave.  Apoiar a realização de pesquisas de alta qualidade, focadas na 
população e assegurar que os esforços do programa sejam eficazmente direcionados a geografias e populações 
onde houver maior vulnerabilidade ao HIV e maiores lacunas do programa quanto a populações-chave, através de 
reforço de liderança e colaboração com populações e comunidades prioritárias.

PILAR ESTRATÉGICO 1: EQUIDADE SANITÁRIA PARA POPULAÇÕES  
PRIORITÁRIAS

1

"Estaremos nos empenhando em identificar e colmatar lacunas". 
– Embaixador Nkengasong
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3 Homens homossexuais e outros homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, transexuais, pessoas que injetam drogas, prisioneiros e outras pessoas encarceradas.



área de enfoque 1:  roteiro de sustentabil idade

Lançar o desenho e a implementação do Quadro Mensurável de Sustentabilidade do HIV, com a liderança política 
nacional juntamente com organismos mundiais (por exemplo, UNAIDS, OMS, Fundo Global) e regionais centrais 
para resposta ao HIV, visando o desenvolvimento conjunto de roteiros de sustentabilidade do HIV específicos 
a cada país, com métricas e marcos para medir a transição dos programas de HIV/AIDS na direção de gestão e 
liderança nacional de todos os aspectos da resposta ao HIV e impacto sustentado e equitativo do HIV/AIDS em 
todas as populações.  Em parceria com outros doadores e parceiros críticos de HIV, e com base nas necessidades 
e nos recursos dos países, o PEPFAR fornecerá apoio contínuo aos países para alavancar programas de HIV que 
reforcem capacidades e resultados transversais do sistema de saúde pública e protejam as reduções de incidência 
e mortalidade por HIV nas populações.

área de enfoque 2:  localização

Reforçar as capacidades centrais de governos e comunidades parceiras para autonomamente liderar, gerir e  
monitorar a resposta ao HIV de uma forma eficaz, equitativa e duradoura. Isto exigirá apoio ativo ao aumento das 
capacidades técnicas, institucionais e de prestação de serviços dos parceiros locais, particularmente instituições 
acadêmicas, não governamentais, setor privado, organizações religiosas, populações-chave, organizações lideradas 
por jovens e mulheres, organizações de base e pessoas vivendo com HIV/AIDS, para reforçar a sua capacidade de 
liderar a programação e absorver maior apoio ao PEPFAR, proveniente de governos e de outros doadores.

O HIV/AIDS é uma doença vitalícia e enfrentar o impacto do HIV exigirá um esforço de várias décadas.  
Se a comunidade global  conseguir alcançar as metas 95-95-95 juntamente com a prevenção do HIV e 
cobertura quase universal do tratamento, mas não planejar ativamente o enfrentamento sustentável do 
impacto do HIV, todos os ganhos obtidos ao longo de duas décadas de PEPFAR estarão ameaçados.  
Manter continuidade do tratamento, reduzir mortalidade e melhorar a qualidade de vida constitui 
componentes críticos da resposta sustentada.  O PEPFAR envidará esforços de sustentabilidade com 
países líderes para assegurar um processo transparente com expectativas compartilhadas.

PILAR ESTRATÉGICO 2: SUSTENTANDO A RESPOSTA2

área de enfoque 4:  barreiras à equidade sanitária

Reforçar um ambiente propício à melhoria da saúde e do bem-estar, superando barreiras políticas, 
programáticas, sociais e estruturais críticas (por exemplo, estigma, leis punitivas, e violência baseada em 
gênero) e desigualdades de acesso, tratamento e continuidade dos serviços de HIV, particularmente para 
crianças, meninas adolescentes, mulheres jovens e populações-chave — através da utilização de dados locais 
que apoiam as metas globais 10-10-10.
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área de enfoque 3:  integração

Trabalhar com os governos para integrar a programação vertical do HIV/AIDS de forma mais eficiente e eficaz 
na infraestrutura local de prestação de serviços sanitários, aperfeiçoando a assistência técnica do PEPFAR e 
medindo capacidades e resultados do sistema local de saúde pública para gerir maior quota-parte da resposta 
ao HIV.  Sempre que possível, o PEPFAR integrará a programação de HIV em sistemas de saúde pública 
reforçados para gerir a tuberculose, doenças não transmissíveis de elevado fardo, saúde sexual reprodutiva, 
direitos e serviços sanitários, bem como outras prioridades sanitárias locais que impactam as pessoas que 
vivem com HIV - para proteger os ganhos obtidos no combate ao HIV/AIDS e reforçar resultados econômicos 
e sanitários.  Além disso, será fundamental conceber e sustentar modelos de prestação de serviços, incluindo 
abordagens diferenciadas de prestação de serviços que satisfaçam eficazmente as necessidades preventivas de 
HIV e de pessoas que vivem com HIV para homens e mulheres adultos, crianças e populações-chave. 

O PEPFAR adotará uma abordagem centrada no paciente e nas pessoas para prestação de serviços sanitários 
através de parceria com governos para desenvolver o ambiente de formulação de políticas apropriado que permita 
aos prestadores de serviços privados desempenharem um papel crucial para complementar e preencher lacunas 
na prestação de serviços de HIV/AIDS, inclusive no enfrentamento de problemas de hipertensão e saúde mental, 
sistemas de saúde pública e inovação, assegurando ao mesmo tempo acesso e acessibilidade de preços para 
clientes com HIV e beneficiários.

área de enfoque 4:  alinhamento

Alcançar alinhamento estratégico, complementaridade e eficiência entre os principais recursos sanitários e de  
HIV para impacto e valor máximo do PEPFAR, país parceiro, Fundo Global e outros investimentos de doadores.   
O PEPFAR se empenhará no sentido de reforçar as ligações entre investimentos do programa de HIV e sistemas 
mais amplos de  saúde pública para cuidados com a saúde, inclusive orçamentos e sistemas de dados sanitários 
dos governos de países parceiros.



O PEPFAR continuará a reforçar os sistemas de saúde pública dos países parceiros, preparação contra 
pandemias, e esforços liderados pela comunidade, necessários para manter o impacto a longo prazo dos 
programas de HIV, e que também podem ser alavancados para vigilância de epidemias e prestação de 
cuidados com a saúde eficazes, eficientes e sustentáveis para pessoas vivendo com HIV e beneficiários.  
Alinhados com as prioridades do governo dos Estados Unidos, globais e regionais, estes investimentos 
irão ainda aumentar a segurança sanitária global, não só equipando os países para sustentar o impacto 
do HIV, mas também, de forma eficiente, reforçar a capacidade local de preparação e resposta a outras 
doenças e surtos.

área de enfoque 1:  instituições de saúde pública regionais e nacionais

Reforçar a capacidade das instituições regionais e nacionais de saúde pública nos países parceiros apoiados pelo 
PEPFAR, melhorando sua liderança e gestão em vigilância, coleta e gestão de dados, e sistemas laboratoriais para 
sustentar reduções na incidência do HIV e reforçar a capacidade local para proteger os ganhos de resposta ao 
HIV/AIDS e de preparação e resposta a outras doenças e surtos.

área de enfoque 2:  trabalhadores da saúde

Apoio adicional aos países parceiros apoiados pelo PEPFAR para capacitar, gerir, integrar e manter um quadro 
duradouro de liderança na saúde pública do país parceiro e dentre trabalhadores da saúde em nível nacional, 
subnacional, comunitário e das instalações.  Isto incluirá maior apoio a enfermeiros e trabalhadores de saúde 
comunitária, juntamente com formação em epidemiologia, laboratório e trabalhadores de dados sanitários digitais 
para sustentar o impacto e proteger os ganhos da resposta ao HIV/AIDS.

área de enfoque 3:  produção regional

Contribuir para que o mercado seja moldado, tornando-se apto a expandir a produção local e regional de 
diagnóstico de HIV, ARV e outros produtos e mercadorias relacionadas ao HIV, em colaboração com instituições 
de desenvolvimento e financiamento comercial, setor privado e governos de países parceiros, assegurando ao 
mesmo tempo garantia de alta qualidade e competitividade de custos para todas as mercadorias.

área de enfoque 4:  cadeia de fornecimento

Fazer evoluir a futura cadeia de fornecimento de HIV na direção da meta de um sistema integrado de cadeia 
de fornecimento de produtos sanitários centrado no cliente, que seja reativo, eficiente, adaptável a surtos e 
emergências, transparente e sustentável, incluindo reforço da supervisão governamental de parceiros e sistemas 
regulamentares, através de parcerias significativas com o setor privado local.

área de enfoque 5:  saúde pública para pessoas vivendo com hiv

Reforçar os sistemas nacionais de dados necessários para rastrear a incidência do HIV, principais comorbidades 
e causas de mortalidade entre pessoas vivendo com HIV, inclusive a tuberculose, e assegurar que a plataforma 
PEPFAR esteja posicionada como base para ajudar os países parceiros a desenvolver e sustentar serviços 
necessários para responder com tratamento centrado na pessoa com outras condições, tais como saúde mental, 
especialmente à medida que a população continua a envelhecer.

PILAR ESTRATÉGICO 3:  SISTEMAS DE SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA3
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PILAR ESTRATÉGICO 3:  SISTEMAS DE SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA
área de enfoque 6:  alavancando recursos do pepfar para segurança sanitária

Para sustentar o impacto e proteger os ganhos da resposta ao HIV/AIDS, alavancar e integrar os sistemas de saúde 
pública e plataformas de prestação de serviços atuais apoiados pelo PEPFAR, ao mesmo tempo mantendo o 
enfoque no HIV para reforçar preparação e resposta.

O enfoque do PEPFAR para erradicar a pandemia de HIV/AIDS somente será realizado colocando os 
governos de países parceiros, parceiros e a sociedade civil na dianteira e no centro do debate para 
construir e sustentar parcerias transformadoras. Vamos aproveitar o forte apoio bipartidário de longa data 
do PEPFAR e o poder sua posição no Departamento de Estado dos EUA para se associar estrategicamente 
e reunir partes interessadas em contribuir com recursos e capacidades adicionais para lograr os objetivos 
altamente prioritários do programa HIV/AIDS.  

área de enfoque 1:  parceiros multilaterais

Reforçar e aprofundar o nosso alinhamento estratégico e a relação com parceiros globais de HIV/AIDS, inclusive 
UNAIDS, Fundo Global, OMS e Banco Mundial.  Soerguer e reforçar o papel das instituições regionais, tais 
como órgãos políticos, instituições de saúde e bancos de desenvolvimento na resposta ao HIV/AIDS através de 
parcerias estratégicas.

área de enfoque 2:  filantropias

Conjuntamente desenhar e coordenar com filantropias o financiamento de modelos inovadores para identificar 
rapidamente novas oportunidades programáticas de HIV que possam ser implementadas com países parceiros 
apoiados pelo PEPFAR.

área de enfoque 3:  setor privado

Capitalizar sobre capacidades centrais do setor privado multinacional e local, investimentos e inovações para 
maior eficiência e eficácia do programa, reforço das capacidades do sistema de saúde pública e impacto 
sustentado na saúde através da produção regional, cadeia de fornecimento, analítica de comportamento, geração 
de demanda, saúde digital e prestação de serviços clínicos e laboratoriais, assegurando ao mesmo tempo um 
acesso equitativo entre populações e subgrupos de renda.

área de enfoque 4:  instituições americanas

Aproveitar o melhor da engenhosidade americana, incluindo comunidade científica, instituições acadêmicas, 
diáspora, organizações religiosas e organizações comunitárias, e reforçar a coordenação entre o PEPFAR e outros 
programas globais de saúde e desenvolvimento do governo dos EUA, inclusive contra tuberculose, malária, 
direitos sanitários sexuais e reprodutivos, igualdade de gênero, direitos das pessoas LGBTQI+ e direitos humanos.

PILAR ESTRATÉGICO 4: PARCERIAS TRANSFORMADORAS4
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Testagem rápida de HIV, Cazaquistão 
Crédito fotográfico: PSI

O PEPFAR goza de um legado de ser guiado pela ciência e por dados orientadores de decisões 
programáticas para maior eficácia e eficiência.  A continuação dessa tradição exigirá cada vez mais 
investimentos em áreas da ciência que visam transformar o futuro da programação de HIV e estabelecer 
parcerias eficazes com inovadores científicos que impulsionem a adoção de novas tecnologias e 
modalidades de entrega de resultados em todo o nosso programa.

área de enfoque 1:  ciência comportamental

Intencionalmente identificar e propagar intervenções sistemáticas, informadas por evidências, em ciências 
comportamentais e sociais - especialmente destinadas a superar barreiras persistentes enfrentadas por 
populações vulneráveis, que sejam efetivamente alcançadas e mantidas em serviços preventivos, diagnósticos e 
de tratamento do HIV, inclusive redução do estigma e empoderamento dos clientes.  Estas intervenções incluem 
abordagens tais como marketing, economia comportamental, comunicação social e de mudança comportamental 
e desenho centrado no ser humano.

área de enfoque 2:  ciência de implementação

Desenvolver um roteiro científico de implementação partilhada em colaboração com agências, parceiros 
governamentais, não-governamentais e acadêmicos, globais e nacionais para investir estrategicamente, a fim 
de enfrentar questões-chave de implementação voltadas ao futuro e traduzir mais rapidamente resultados em 
reformas programáticas escalonadas, eficazes e rentáveis de HIV, reforçando ao mesmo tempo a capacidade das 
organizações locais para implementar programas científicos rigorosos de implementação.

área de enfoque 3:  moldagem de mercado

Implantar o poder de mercado do PEPFAR para acelerar proativamente a adoção de produtos e modelos novos 
e promissores de entrega que tenham surgido ou demonstrado evidência de que terão um impacto substancial 
sobre resultados programáticos.  A abrangência, profundidade e abordagem informatizada do PEPFAR 
oferecem oportunidades de aprendizagem e iteração rápidas na introdução e dimensionamento de novos 
produtos e modelos.

PILAR ESTRATÉGICO 5: SEGUIR A CIÊNCIA5
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área de enfoque 4:  serviços de testagem de hiv

Abordagens de apoio para serviços de testagem de HIV neutros quanto ao status sorológico, incluindo testes 
preventivos de HIV (por exemplo, no contexto de intervenções PrEP), acesso ao autoteste de HIV e detecção 
estratégica de casos para alcançar os primeiros 95, ao mesmo tempo que se investe em novas abordagens, tais 
como testes multiplex e estratégias de reengajamento.

área de enfoque 5:  epidemiologia e vigilância aplicadas

Aguçar e apoiar uma multiplicidade de abordagens de vigilância de HIV (inclusive vigilância de casos, infecção 
recente, resistência aos medicamentos ARV, carga viral, mortalidade) e outras abordagens de vigilância e detecção 
da saúde pública para monitorar o impacto do HIV e de outros programas de saúde pública, para identificar 
lacunas nos programas, casos novos, grupamentos e surtos, salvaguardando ao mesmo tempo os direitos 
humanos e protegendo as populações vulneráveis. 

VIABILIZADOR 1: LIDERANÇA COMUNITÁRIA

O PEPFAR continuará a envolver plenamente recursos, capacidades e vantagens comparativas sui generis 
das comunidades, inclusive organizações lideradas por populações-chave, jovens e mulheres, organizações 
religiosas e pessoas vivendo com HIV, a fim de gerar um impacto significativo e centrado nas pessoas 
através de liderança comunitária sustentada em países parceiros apoiados pelo PEPFAR.

área de enfoque 1:  liderança em todos os níveis

Melhor integrar vozes comunitárias em todos os níveis do programa - desde o planejamento global, 
desenvolvimento, implementação e monitoramento do programa.  Reforçar capacidade e integração ao 
programa por organizações lideradas pela comunidade para monitoramento e liderança comunitária, 
envolvimento direto de clientes e enfrentamento de estigma e discriminação de modo a promover equidade  
e serviços centrados nas pessoas.

área de enfoque 2:  centralizando a equidade

Assegurar que as comunidades mais vulneráveis e subrepresentadas estejam efetivamente posicionadas e 
capacitadas para liderar discussões e decisões que moldem os aspectos críticos dos programas preventivos e  
de tratamento que afetam as suas comunidades.

área de enfoque 3:  l iderança juvenil

Soerguer as capacidades de liderança juvenil e de organizações focadas na juventude para defender ativamente 
os seus interesses e alcançar efetivamente a grande maioria desta geração com mensagens desestigmatizantes, 
empoderando mensagens sobre o HIV/AIDS para facilitar maior impacto e aproveitar conhecimentos 
especializados dos jovens para informar a inovação e desempenhar um papel vital na prestação de serviços.

reimaginando a direção estratégica do pepfar  |  10



11  |  reimaginando a direção estratégica do pepfar

VIABILIZADOR 2: INOVAÇÃO

O PEPFAR continuará a impulsionar e cultivar inovação, inclusive através de expansão rápida de novas 
tecnologias comprovadas, descobertas e produtos científicos, através da utilização de dados analíticos 
rigorosos para avaliar o impacto, a demanda de mercado e a relação custo-eficácia esperada. Contudo, 
exigirá também mudanças nos incentivos organizacionais, processos e cultura em todo PEPFAR e seus 
parceiros.

área de enfoque 1:  adoção de inovações

Eliminar barreiras à adoção de inovação em nível global, regional e nacional, e alavancar mais eficazmente o 
financiamento dos EUA em saúde global com recursos de capital privado através de modelos de financiamento 
misto, para rapidamente implantar e mercadejar futuras inovações informadas por evidências na prestação de 
serviços sanitários, plataformas sanitárias digitais e novos diagnósticos e terapêuticas.

área de enfoque 2:  assunção de risco

Assegurar que nossas prioridades de financiamento e processos decisórios identifiquem cuidadosamente o 
potencial de inovações de maior impacto e revisar dados relativos ao impacto e à relação custo-eficácia de 
intervenções atuais para fazer investimentos estratégicos, ao mesmo tempo que se embutem salvaguardas 
adequadas em matéria de gestão de riscos.

área de enfoque 3:  cultura

Acompanhar ativamente o tempo necessário para incorporar práticas inovadoras em todo o programa PEPFAR 
e conceber novos processos, recompensas, incentivos e mecanismos que possam ser incorporados no nosso 
financiamento, recrutamento de pessoal, e orientação política para criar um ambiente propício para que nosso 
governo e parceiros implementadores possam fazer emergir inovações de potencial elevado.

VIABILIZADOR 3: LIDERARANDO COM DADOS

O PEPFAR continuará a investir em dados e programar com dados, assegurando coleta e utilização de 
dados granulares para identificar tendências principais e aberrações epidemiológicas, obter outras 
perspectivas sobre o programa, compreender a relação custo-eficácia de intervenções e avaliar progresso 
e impacto de intervenções atuais e avanços inovadores do programa. À medida que as necessidades de 
dados se tornam cada vez mais complexas, o PEPFAR assegurará que os nossos investimentos em dados  
coadunem-se com os objetivos de uma trajetória programática de longo prazo.

área de enfoque 1:  dados inteligentes

Construir um roteiro de dados PEPFAR disponível ao público que considere nossas necessidades atuais e futuras 
de dados, com base em prioridades estratégicas que nos permitam identificar onde o PEPFAR precisa investir em 
novos métodos, métricas, sistemas e conjuntos de dados, e onde os investimentos existentes podem ser alinhados 
com os governos dos países parceiros para monitorizar progresso, resultados e impacto.
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O Embaixador Dr. John Nkengasong falando sobre a necessidade de liderar com dados no lançamento do relatório da UNAIDS Em Perigo, na Conferência Internacional de AIDS de 2022 
em Montreal. 
Crédito fotográfico: Veronica Davison

área de enfoque 2:  integração

Trabalhar com os países parceiros para assegurar que os investimentos em sistemas de dados, métodos de 
coleta e digitalização estejam ativamente integrados nos roteiros, ferramentas e capacidades nacionais e locais 
de dados digitais (inclusive através dos Institutos Nacionais de Saúde Pública) para assegurar que os nossos 
investimentos sejam institucionalizados, otimizando assim a atribuição de recursos de HIV às áreas geográficas, 
grupos demográficos e etários mais necessitados, identificar rapidamente, responder a surtos e monitorar/gerir  
o progresso e a sustentabilidade do programa.

área de enfoque 3:  transparência

Continuar a institucionalizar sistemas de dados robustos, granulares e transparentes nos países parceiros, inclusive 
para vigilância, gestão e informação sanitária, e tomada de decisão orientada por dados em vários níveis para gerir 
e monitorizar a resposta ao HIV/AIDS, detecção da doença e controle de surtos.
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CUMPRINDO COM O REIMAGINANDO A DIREÇÃO ESTRATÉGICA DO PEPFAR

Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, o PEPFAR está posicionado e equipado de forma sui generis para 
proporcionar impacto sustentado de HIV. Com a forte liderança e coordenação do Departamento de Estado dos EUA e a 
robusta capacidade de implementação de sete agências e departamentos do governo dos EUA, o PEPFAR permanece como 
veículo ideal para controlar a pandemia de HIV/AIDS, reforçando a resiliência sanitária global e permitindo que os países 
construam sistemas reativos e sustentáveis capazes de satisfazer as necessidades mais amplas de cuidados sanitários de suas 
populações para sustentar o impacto do HIV.  

Em alinhamento com os esforços do governo dos EUA para apoiar diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade (DEIA) 
na força de trabalho federal, bem como para promover equidade racial em comunidades insuficientemente atendidas, 
prevenir e combater a discriminação com base na identidade de gênero ou orientação sexual, o PEPFAR trabalhará para 
assegurar que estes princípios sejam mantidos, promovidos e avançados em todos os programas PEPFAR e na forma como 
fazemos negócios.  O PEPFAR também continuará a aderir a um conjunto mais amplo de princípios e valores fundamentais 
no nosso trabalho. Além disso, o PEPFAR fará oposição às violações de direitos humanos, estigma, discriminação e a todas 
as outras táticas que intimidem e desencorajem a integração plena e significativa de todas as populações em todos os locais 
onde operamos. 

Para implementar a Direção Estratégica, o PEPFAR embarcou em melhorias dos processos de Planejamento Operacional 
Nacional e Planejamento Operacional Regional, mantendo os elementos centrais de responsabilização, ao mesmo tempo em 
que os desenvolve para estarem aptos para um futuro de sustentabilidade do impacto do HIV.  Tais melhorias visam reforçar 
ainda mais a colaboração entre agências e equipes, capacitar países e comunidades a liderar o desenvolvimento de estratégias, 
melhorar ferramentas e processos e permitir maior enfoque na implementação programática. Embora preservando acesso, 
dados e transparência para a sociedade civil, a implementação dessas melhorias terá início no ciclo do COP 23. 

Será necessário que todos nós, unidos, sustentemos o impacto salvador da resposta ao HIV/AIDS. O governo dos EUA, 
através do PEPFAR, está pronto para continuar a liderar este esforço histórico e a construir um mundo mais saudável e 
seguro para todos.
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Um fornecedor leigo, treinado da Clínica G-link no Vietname, testa o HIV em um jovem, utilizando um teste de diagnóstico rápido.  
Crédito fotográfico: PATH



Front cover: Desde 2017, o PEPFAR tem  
forjado parcerias com faculdades e 
universidades historicamente negras para 
aproveitar seus conhecimentos sobre HIV, 
visando abordar desigualdades sanitárias e 
prestação de serviços sanitários na Zâmbia. 
Crédito fotográfico: PEPFAR Zâmbia


