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HIV e AIDS: a história até agora…

Estatísticas de várias fontes, entre elas, UNAIDS, Fundo Global e OMS
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“Os primeiros casos de AIDS
foram diagnosticados em
1981. Desde então, a doença
propagou-se rapidamente
por todo o mundo. A maioria
dos países agora tem pessoas
com AIDS ou infectadas com
o HIV. A propagação da AIDS
foi muito rápida, e não há cura
para a doença.”
Isabel Carter
Editorial,
Footsteps (versão inglesa da
Passo a Passo) 6: AIDS, 1991

“A AIDS ameaça cada passo do progresso no
mundo em desenvolvimento. Com 50 milhões
de pessoas infectadas, podemos estar ainda
no início, quase tão longe de uma cura ou
vacina de baixo custo quanto dez anos atrás.
Muitas nações africanas já estão enfraquecidas.
Campos cultivados por crianças, aldeias lutando
para funcionar, enquanto, nas cidades, os
investimentos estrangeiros desaparecem.”

1995

É criada a UNAIDS, com
o objetivo de fortalecer a
resposta das Nações Unidas
para a epidemia da AIDS

Primeiros
casos de AIDS
“Dados recentes da Organização Mundial
da Saúde (OMS) mostram que a situação
da AIDS/SIDA é realmente muito séria.
Em janeiro de 1994, foi estimado que mais
de 15 milhões de adultos e crianças
estavam infectados com o HIV. Mais
de três milhões de casos de AIDS/SIDA
foram registrados até o momento.
Recomendo que você aprenda
com outras pessoas. Não espere
até ver pessoas morrerem em sua
comunidade para começar a fazer
algo. Manifeste-se agora! Muitas
pessoas ainda pensam que a AIDS/
SIDA é um sonho, que ela não afeta
realmente seu país ou comunidade.
Prepare-se!”
Nyangoma Kabarole
Passo a Passo 19: Tuberculose e AIDS/
SIDA, 1994
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2001

Até 2001, 13 milhões
de crianças haviam
ficado órfãs devido
à AIDS

A terapia antirretroviral
(TARV) combinada
começa a ser usada
para tratar o HIV

2002

Como a situação mudou nos últimos 10 anos?
Que cuidados as pessoas que vivem com o HIV ou AIDS
recebem agora?

Passo a Passo 44: Trabalho em rede,
2000

Temos somente cinco anos para interromper a trajetória da
epidemia da AIDS. Nosso progresso ao longo dos próximos cinco
anos determinará o impacto que poderemos ter nos 10 anos
seguintes, até 2030. Essa é uma evidência nova e convincente,
que não podemos ignorar.”

O que você acha que acontecerá nos próximos 10 anos?

Michel Sidibé, Diretor Executivo, UNAIDS,
Relatório sobre o progresso na resposta global à AIDS, 2015

2006

Os Estados-membros das
Nações Unidas assinam uma
Declaração Política sobre o HIV/
AIDS, comprometendo-se a
trabalhar pelo acesso universal
à prevenção, tratamento,
cuidados e apoio para o HIV

2003

São disponibilizados
medicamentos genéricos
em 2003, após uma
campanha intensiva

É criado o Fundo Global
de Luta contra AIDS,
Tuberculose e Malária

“O tratamento para diminuir a
rapidez com que o vírus HIV se
transforma em AIDS (SIDA) está
disponível em alguns países, porém
possui muitos efeitos colaterais,
exige supervisão médica cuidadosa
e custa, no mínimo, US $2.000 por
paciente, embora, agora, novos
medicamentos bem mais baratos
estejam sendo desenvolvidos.”

“Desde 2001, as novas infecções de HIV caíram em 38%. Uma
notícia ainda melhor é que as novas infecções entre crianças
caíram em 58%, ficando, pela primeira vez, abaixo de 200.000
em 21 países altamente afetados na África. Esse é um marco
significativo na nossa jornada rumo a 2020 e 2030 para erradicar
a epidemia da AIDS como ameaça à saúde pública.

Quais foram os piores anos em termos de mortes
relacionadas com a AIDS?

Patrick Dixon
Passo a Passo 44: Trabalho em rede, 2000
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Quando houve o primeiro caso de HIV na sua
comunidade?

2011

A TARV ajuda
a prevenir a
transmissão
do HIV

2013

A mortalidade
relacionada com a
AIDS diminui em 30%
desde o auge, em 2005

2005

2015

Auge da
mortalidade
relacionada
com a AIDS

Mais de 36 milhões de
pessoas vivendo com
o HIV; 1,2 milhão de
pessoas ainda morrem
de AIDS a cada ano

“Agora há mais de 40 milhões de
pessoas que vivem com o HIV no
mundo. Em 2005, mais 4,1 milhões de
pessoas infectaram-se, e 2,8 milhões
morreram de doenças relacionadas
com a AIDS. A igreja precisa ir além
das suas respostas atuais para o HIV,
as quais não são adequadas.”
Dr. David Evans
Passo a Passo 69: Saúde sexual, 2006

“Sendo filha de um pastor evangélico na
Bolívia, revelar meu status sorológico
acarretava o risco de enfrentar a censura,
o sentimento de culpa e a recriminação.
Quando recebi o resultado de soropositiva,
em 2000, decidi falar abertamente sobre
meu status sorológico e minha
experiência como sobrevivente de
estupro. Baseei essa decisão na minha
crença de que as comunidades religiosas
e as redes que trabalham com o HIV e a
AIDS tinham de quebrar o silêncio em
torno da propagação do HIV entre as
mulheres.”
Gracia Violeta Ross Quiroga
Passo a Passo 86: Estigma, 2011
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