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1. ÁFRICA DO SUL 

A África do Sul se localiza no continente africano, mais especificamente no 

extremo sul da África. É um país multiétnico e reconhecido pela diversidade de 

línguas, culturas e religiões.  

Os primeiros casos de AIDS no país foram registrados em 1982 entre dois 

homossexuais. A epidemia do HIV/AIDS é um problema preocupante para o país. O 

impacto da doença é tão grande que chega a causar queda na expectativa de vida 

da população (Gráfico 1).  A África do Sul tem o crescimento mais rápido de 

população soropositivo do mundo. Dados revelam uma perspectiva futura assustadora onde a AIDS 

matará um sul-africano por minuto. 

Dentre os problemas enfrentados pelo país que, agravam ainda mais a situação, destaca-se a elevada 

taxa de estupros realizados por ano. Segundo pesquisa realizada entre 1998-2000 pela Organização 

das Nações Unidas, a África do Sul tem classificação de primeiro lugar em estupros per capita. A 

pesquisa também indica que o número total de estupros relatados era de 55.0008 até ano 

pesquisado. Cerca de 500 mil estupros são cometidos anualmente no país.  O estupro é um problema 

comum no país e está diretamente relacionado à transmissão do vírus HIV.  

 Os problemas raciais e de acesso a educação também afetam a resposta da população sul-

africana diante do HIV/AIDS.  As diferenças nos níveis educacionais entre as raças também são 

fatores que interferem nos índices da doença. O último National Household Survey of Health 

Inequalities in South Africa (CASE, 1995) mostra que 57% da população completou apenas 5 anos de 

estudo ou menos.  

  Apesar dos investimentos na área da saúde, o HIV/AIDS continua sem receber atenção 

suficiente pelo governo.  As campanhas desenvolvidas pelos governos entre 1992 e 1994 foram um 

fracasso e grande parte da população não recebe acesso tanto a informações adequadas quanto 

tratamento apropriado e gratuito. Apesar disso, a África do Sul abriga o maior hospital do mundo, o 

Hospital Chris Hani Baragwanath em Joanesburg.  

A AIDS afeta principalmente a população sexualmente ativa e está fortemente presente na 

população negra.  As mortes causadas pela doença afeta às famílias que muitas vezes perdem a sua 

principal fonte de renda. Como consequência o país também conta com um alto número de órfãos.   

 O National Health and Population Development, departamento do governo sul-africano 

liberou uma pesquisa realizada pela SAIMR (South African Institute of Medical Research) que pode 

ser resumida a partir de um gráfico (Gráfico 2). O gráfico mostra que ao final dos anos 80 é visível 

que, apesar do primeiro caso de HIV ter ocorrido entre homossexuais no futuro a população mais 

afetada pelo HIV/AIDS será a heterossexual. O gráfico também mostra o alto crescimento de casos 

no país. Esse alto e rápido crescimento da epidemia também pode ser analisada a partir do gráfico 3. 

Este apresenta o crescimento da epidemia no país entre os anos de 1990 e 1999. Apesar de uma 

pequena diminuição de 22,8 % em 1998 para 22,4 % em 1999 a porcentagem de pessoas vivendo 

com o HIV/AIDS no país ainda é muito grande, basta perceber que dentro de apenas uma década 

houve um crescimento de 0,73% em 1990 para 22,4% em 1999 (Gráfico 3).  



Dentre os principais meios de transmissão da doença as relações sexuais se mantêm como em 

primeiro lugar. Ao contrário de muitos países ao redor do mundo a transmissão por meio do 

compartilhamento de agulhas e uso de drogas recreativas não possui números relevantes. (Abdool-

Karim, 2000). 

A condição social e raça são dois fatores importantes para considerar na análise dos índices de 

infectados.  Quanto mais baixa a situação sócio econômica de uma comunidade maior a 

probabilidade dessa ser pouco saudável. Enquanto 94 % da população branca possui uma condição 

social elevada, apenas 14% da população negra disfruta dessa situação. Claramente esses índices nos 

mostram como a desigualdade social e racial da África do Sul tem impactos sobre a saúde da 

população.  Segundo pesquisa realizada pela UNISA em 2000 a desigualdade na África do Sul está 

entre as mais altas do mundo. 

 Na África do Sul a população jovem é a mais afetada pelo HIV/AIDS, esse dado está 

diretamente relacionado com o fato de que 45% da população sul-africana tem menos de 20 anos. 

Estimativas divulgadas em 2000 revelam que mais de 60% dos novos casos de infecção são 

registrados em indivíduos entre 15 e 25 anos de idade (Gráfico 4). Sendo que, as mulheres são 

infectadas mais cedo do que os homens. No geral entre a população feminina entre 15 e 30 anos o 

índice de casos é de 35%, enquanto entre os homens esse número cai para 29% (ABT Associates 

Incorporation, 2000). 

Durante a conferência da UNAIDS 2001 a África do sul representa um dos papéis mais importantes. A 

delegação sul-africana deve buscar novos projetos de cooperação, reforçar relação com demais 

países do cenário internacional e trabalhar para criação de investimentos em tratamento e 

informação adequada que seja capaz de atingir toda a população, em especial de baixa renda. O país 

também deve se preocupar com o alto índice de órfãos que perderam seus pais para o HIV/AIDS e os 

problemas sócio-econômicos que o HIV/AIDS geram no país. Lidar com a falta de espaços nos 

municípios para comportar o numero de mortes e melhorar a infraestrutura dos hospitais também 

devem ser pontos relevantes para a delegação.  

Além disso, a delegação também deve se preocupar em debater a mortalidade infantil causada pelo 

HIV/AIDS, criando planos para que as previsões de expectativa de vida que contam com uma queda 

de 63 em 1999 para aproximadamente 40 em 2010 (BOURNE, 2000) se transforme em um aumento 

devido a qualidade de vida e da saúde populacional.  

Gráfico 1.  Expectativa de vida em alguns países do sul da África. 

 



 

Gráfico 2. Número de casos de HIV por ano entre 1986-1992

 

Gráfico 3.  Crescimento da epidemia de HIV/AIDS na África do Sul. 

 

Gráfico 4.  Proporção de casos de infecção pelo vírus HIV entre 1995-2000 de acordo com gênero 

 



2. Alemanha 

O número de infecções confirmadas pelo HIV na Alemanha cresceu 

acentuadamente no primeiro semestre, o que, segundo o governo, indica que a 

epidemia não está sendo levada suficientemente a sério. O número de infecções 

pelo HIV saltou para 1.164 na primeira metade de 2000, um aumento de 20 por cento em 

comparação com o mesmo período de 1999, segundo nota do Instituto Robert Koch, 

que centraliza os dados da doença para o governo. Segundo o Instituto Robert Koch, 

homens homossexuais respondem por quase 60 por cento das novas infecções pelo 

HIV. "O risco de um homossexual masculino contrair uma infecção por HIV na 

Alemanha é quase o dobro do que há 12 anos". 

  Para os homens em geral, o risco de contrair a doença é 7,5 vezes maior do que para as 

mulheres. Os mais atingidos pelas novas infecções são homens de 25 a 45 anos.  

O principal fator de risco para as mulheres no país é o contato sexual com homens de outros grupos - 

homens de países com alta incidência de AIDS, usuários de drogas injetáveis e homens que tiveram 

relações homossexuais.  

O instituto disse que nos grandes centros urbanos da Alemanha - Berlim, Hamburgo, Munique, 

Colônia e Frankfurt - a incidência do vírus é maior.  

Onde cerca de 40 milhões de pessoas no mundo são portadores do vírus. Outro grupo que preocupa 

a Alemanha são os jovens que mesmo possuindo informação, muita das vezes ignoram o perigo e 

fazem sexo sem as devidas precauções. Com isso, em 1995, menos de 1% dos soropositivos 

acompanhados pela Berlin Aids Hilfe (Instituição que apoia e interlocuta com todas as principais 

Agências nacionais e internacionais referente ao tema) tinha menos de 20 anos. Hoje, em 2001, a 

proporção é de 3%. 

Registrando um dos menores índices da Europa e, consequentemente, do mundo, o país com 73 mil 

infectados, 600 mortes por ano em decorrência do agravamento do quadro clínico dos pacientes 

infectados e uma média de 3 mil novos casos por ano analisa que um pré-requisito essencial para a 

prevenção da AIDS é o tratamento aberto e o combate à discriminação contra as pessoas infectadas 

pelo vírus. Porém, em comparação com a década de 1990, esse número se mostra alto uma vez que 

se chegou a apenas 1700 infecções médias por ano no país. Isto se dá, segundo especialistas, a 

negligência das práticas sexuais seguras e uma mudança de atitude diante dos perigos da AIDS em 

que a utilização de preservativos diminui cada vez mais. E isso é comprovado no setor industrial com 

a diminuição da venda dos mesmos.   

No UNAIDS, a Alemanha vem com o intuito de Alemanha pressionar as nações ricas a fazer mais 

pelos países africanos devastados pela AIDS. Em que os governos e a indústria farmacêutica devem 

agir em conjunto para ajudar a combater a doença e instaurar um programa de prevenção à doença 

em todo o continente. 

Alguns dados importantes: 

 

 

 



Gráfico 1: Incidência de AIDS na população jovem alemã e seu comportamento 

 

Gráfico 2: Incidência de AIDS na população homossexual masculina, profissionais do sexo e 

transgêneros alemães e seu comportamento

 

3. ANGOLA  

Angola ou República de Angola é um país lusófono que se encontra na 

costa ocidental da África.  O índice de HIV/AIDS no país é baixo em 

comparação a outros do continente africano, mas isso não quer dizer que 

a situação no país não é preocupante. Segundo dados divulgados pela 

UNAIDS em 2000 (Tabela 1), cerca de 15.000 pessoas vivem com a 

doença. Apesar do número relativamente baixo, as pesquisas não são 

fontes precisas, deixando dúvidas quanto ao número real de pessoas 

infectadas pelo vírus.  

Os dados oficiais divulgados pela UNAIDS estimam que a taxa de 

prevalência em adultos seja de 2,78 % (UNAIDS 2000). Outra estimativa 

realizada pela UNICEF em 2001 mostra em níveis nacionais que o país apresenta cerca de 3,5 % da 

população infectada. As pesquisas também indicam que em um futuro próximo, se medidas não 

forem tomadas, o número de adultos que se tornarão soropositivos será de aproximadamente 

200.000 (United Nations, 2001). 

The National AIDS Programme divulgou dados de 1999, onde 3,4 % da população adulta (15- 49 

anos) estava infectada pelo vírus, enquanto em 1993 o percentual era de 1,06. (CMI, 2001). A partir 



desses dados e considerando o cenário nacional do país marcado pela guerra e pela falta de 

investimentos do governo podemos imaginar um número de infectados em 2009 muito próximo da 

estimativa realizada pela United Nations.  

Ainda pensando no cenário nacional pode-se afirmar que a epidemia de HIV/AIDS é maximizada por 

problemas como: a falta de infra-estrutura, educação e saúde de qualidade. Os investimentos na 

saúde, por exemplo, caíram de 3,3 % em 1995 para 1,5 em 1999 (Tabela 2). O baixo investimento na 

educação e saúde é resultado da guerra civil que o país enfrenta desde 1975 e do alto investimento 

militar realizado pelo governo para proteger o país de grupos separatistas. Investimentos estes que 

acabam tomando grande parte da renda do país.  

Em vista dos índices e previsões de alastramento da doença e numa tentativa de reverter a situação 

do país foram criadas em dezembro de 1997, a CNLS (Angolan AIDS Comission) e CNTS (Technical 

Commission for Aids). Além dessas duas comissões o país também conta com uma grande 

quantidade de ONG’s, agências da ONU e fundações religiosas que lutam para levar atendimento 

médico e informação para a população angolana.   

 Para além dos índices e preocupações citadas acima também deve-se considerar os danos 

sociais que o vírus gera no país. O HIV/AIDS afeta as famílias e pessoas diretamente atingidas pela 

doença e também gera impactos econômicos sobre o país, como a diminuição da capacidade da 

agricultura, elevação nos custos de produção e diminuição no consumo.  

A África do Sul que possui uma percentagem de 20% da população vivendo com HIV/AIDS tinha uma 

taxa menor do que da Angola apenas a 10 anos atrás. Isso nos mostra que as perspectivas futuras 

para a Angola não são das melhores.  Assim, os desafios a serem enfrentados pela delegação da 

Angola durante a Conferência UNAIDS 2001 são muitos. O país precisa buscar formas de cooperação 

na área da saúde para criação de projetos de tratamento, prevenção e contenção do HIV/AIDS e uma 

aproximação a países lusófonos, como o Brasil. Precisa também, dialogar possíveis investimentos 

financeiros gerados através de parcerias com outros países nas áreas de educação preventiva e 

sistema de saúde. Apesar dos diversos problemas enfrentados pelo país, a Angola deve almejar 

acordos e parcerias para acesso a medicamentos e tratamentos além de se comprometer para com a 

diminuição das taxas de mortes causadas pelo HIV/AIDS que vem aumentando com o passar dos 

anos (Gráfico 1). 



Tabela 1.  Porcentagem estimada e número de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

  

Tabela 2. Gastos do Governo em porcentagem nos setores sociais. 

 

 

Gráfico 1. Mortes causadas pelo HIV na Angola entre os anos de 1991 e 2000. 

  



4. Arábia Saudita 

A Arábia Saudita ocupa a maior parte da Península Arábica, com uma área de cerca 

de 2.240.000 km quadrados (figura 1). Compreende 13 províncias administrativas, ou 

seja, província Makkah (que inclui a cidade sagrada de Meca, Jeddah e Tayef), na 

província de Madinah (que inclui a cidade sagrada de Madinah), na província de Riyadh 

(que inclui a capital cidade de Riyadh), na província oriental (que inclui Dammam, Ahsa e 

Hafr Albaten), na província de Asir (que inclui Abha e Bisha), na província de Joaf (que 

inclui Joaf e Qerayyat), Hudud Shamaliyah (fronteiras norte) província (que inclui Arar) e 

Baha, Jizan, Najran, Salve, Qassim e províncias Tabook. A capital e maior cidade é Riyadh. A 

população da Arábia Saudita é de 22 milhões de habitantes, incluindo 6 milhões não-nacionais. 

Aproximadamente 42.3% da população está abaixo de 15 anos de idade, 54.8% entre 15 e 64 anos e 

2.9%, acima dos 64 anos de idade. Noventa e nove por cento da população é muçulmana e o país é 

governado de acordo com a lei islâmica. Informações acerca da epidemiologia do HIV na Arábia 

Saudita e outros países islâmicos são limitados. O Islã proíbe relações não matrimoniais, 

homossexualidade e uso de drogas injetáveis. Portanto, pressupõe-se que a prevalência e incidência 

de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis sejam baixa em Comunidades islâmicas. 

 Figura 1: 

 

A Arábia Saudita registrou 452 casos de AIDS com outra 833 testes de HIV-positivo desde 1984, 

quando o reino começou a monitorar a doença, de acordo com o Ministério da Saúde oficial Yaqub 

al-Mazrou. Ele não disse se as pessoas infectadas com o vírus eram nacionais ou estrangeiros 

sauditas, que de acordo com normas rígidas do reino, são deportados imediatamente após o teste 

HIV. A Arábia Saudita tem uma população de 22 milhões. Seus 6 milhões de residentes estrangeiros 

são obrigados a submeter-se a exames médicos antes de serem autorizados a entrar no país rico em 

petróleo. 



De 1984 a 2001, um total de 6.046 casos de HIV foram diagnosticados, 1.285 (21.3%) casos entre 

Cidadãos sauditas e 4761 (78.7%) casos entre os expatriados. A Tabela 1 mostra os dados 

demográficos, fatores de risco e a mortalidade dos doentes infectados. O modo previsível de 

transmissão do HIV entre os 340 pacientes sauditas do sexo feminino foi como se segue: a transfusão 

de sangue, 86 (25.3%) pacientes; sexo marital, 74 (21.8%) pacientes, a transmissão materna de bebês 

do sexo feminino, 27 (7.9%) pacientes; sexo não conjugal, 8 (2,4%) pacientes, abuso de drogas por 

via intravenosa, 3 (0.9%) pacientes, e no restante 142 (41.7%) dos pacientes de modo desconhecido 

de trasmissão. Entre os 1376 pacientes não-sauditas do sexo feminino infectados pelo HIV, o modo 

provável de transmissão foi a seguinte: sexo não conjugal, 209 (15.2%) pacientes, transfusão de 

sangue, 32 (2.3%) pacientes; sexo marital, 4 (0.3%) pacientes, uso de drogas endovenosas, 3 (0.2%) 

pacientes; transmissão materna para bebês do sexo feminino, Três (0.2%) pacientes, e nos restantes 

1.125 (81.8%) doentes, o modo de transmissão era desconhecida. Um total de 157/1285 (12.2%) dos 

pacientes sauditas soube da doença, AIDS, no momento do diagnóstico do HIV, enquanto o restante 

não possuíam nenhum tipo de sintomas (884 pacientes, ou 68.8%) ou nenhuma manifestação da 

SIDA (244 pacientes, ou 19.0%), tais como linfadenopatia generalizada, candidíase oral ou vaginal, 

leucoplasia pilosa oral, dentre outras.  

Tabela 1:  

 

Entre 4761 expatriados infectados pelo HIV, 3.771 (79.2%) pacientes eram de países africanos, 624 

(13.1%) pacientes de países asiáticos, 352 (7.4%) pacientes, do Oriente Médio, e 14 (0.3%) pacientes 

de países ocidentais. Noventa e dois por cento dos pacientes estavam entre 10 países, 

nomeadamente: Etiópia (2.214 pacientes ou 46.5%), Nigéria (343 pacientes ou 7.2%), Chade (329 

pacientes ou 6.9%), Iêmen (309 pacientes ou 6.5%), Sudão (267 pacientes ou 5.6%), Eritreia (248 

pacientes ou 5.2%), Índia (219 pacientes ou 4.6%), Somália (176 pacientes ou 3.7%), Paquistão (152 

pacientes, ou 3.2%) e Bangladesh (133 pacientes ou 2.8%), e os restantes 371 (7.8%) doentes 41 

eram de outros países. 



A Tabela 2 mostra o número de casos de HIV por 100 mil habitantes por região. Casos de HIV foram 

relatados a partir de praticamente todas as regiões da Arábia Saudita, mas a maior prevalência foi 

observada em Jeddah e Meca no província de Western (figura 1). A Tabela 3 mostra as indicações 

para o teste de HIV nos pacientes sauditas. Aproximadamente, um terço dos casos foram 

identificados por causa da suspeita clínica e o resto dos casos eram assintomáticos identificados 

seguindo triagem de HIV para as indicações mencionadas na tabela 3. A Figura 2 mostra as infecções 

por HIV relatados anualmente entre os pacientes da Arábia Saudita durante o período de vigilância, 

1984 até 2001. Tem havido um aumento gradual do número de casos notificados anualmente, mas 

este parece ter estabilizado no período de 1997 a 2001. Figura 3 mostra o número relatado 

anualmente de infecções por HIV transmitida por transfusão de sangue ou hemoderivados por ano 

de diagnóstico de HIV a partir de 1984 até 2001. O número destas infecções tem diminuído para zero 

no ano de 2001. Todas essas infecções eram derivadas de transfusões realizadas aos pacientes antes 

de 1986. 

Tabela 2: 

 

Tabela 3: 

 



Figura 2: 

 

Figura 3: 

 

Para a Conferência do UNAIDS 2001, do ponto de vista islâmico, estratégias preventivas incluem a 

prevenção de sexo fora do casamento, o não uso de drogas injetáveis e, por conseguinte, o incentivo 

do "sexo seguro" com a união legal. Dessa forma, mesmo que o número de casos de HIV na Arábia 



Saudita é ainda limitado, existe um potencial para uma rápida difusão desse vírus particularmente 

entre os jovens. Estratégias para preveni a propagação deste vírus na Arábia Saudita, bem como em 

outros países islâmicos devem estar em conformidade com as regras islâmicas e os valores para ser 

bem sucedido. 

5. Argentina       

 Importante país na América Latina, a Argentina contabiliza em julho de 2001 uma 

população de cerca de 37 milhões de habitantes. Desse número, a taxa mais recente de 

incidência de habitantes infectados com HIV/AIDS era de 70 mil habitantes, segundo 

dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Há dados 

ainda que mostram uma minúscula queda no número de mortes de infectados no país 

que passou de 1,8 mil em 1999 para 1,5 mil em 2001. (veja gráfico abaixo) 

Figura 1: gráfico e tabela que mostram o número de mortes de infectados com AIDS 

 

A epidemia na Argentina fica concentrada nos principais aglomerados urbanos. As estatísticas são de 

12% de infectados de homens homossexuais, 7% de usuários de drogas injetáveis, 5,41% de 

profissionais do sexo e 34% entre transexuais. A Direção Nacional de AIDS e Doenças sexualmente 

transmissíveis do Ministério Nacional de Saúde da Argentina recebe aproximadamente notificações 

de 5.500 diagnósticos novos de infecção por ano.  

 

 

 

 

 

 



Figura 2: taxas de novos diagnósticos de HIV na Argentina 

 

Figura 3: taxas de HIV por 100 mil habitantes por sexo e grupo de idade. 

 

Um fato importante é que na Argentina os dados de pessoas infectadas com HIV e pessoas 

portadoras da doença AIDS são diferentes. A razão dessa diferença está atribuída ao fator do 

diferente acesso que as pessoas têm aos diagnósticos. Por exemplo, a oferta de diagnóstico às 

mulheres grávidas reduziu a diferença entre infectados homens e mulheres o que poderia ser 

diferente caso o diagnóstico também estivesse disponível aos companheiros dessas mulheres 

grávidas. 

 



Figura 4: estimativas das taxas de infecções por HIV e casos de AIDS por 100 mil habitantes. 

 

Quanto ao acesso e distribuição de medicamentos, na Argentina, o cenário precisa melhorar, mas 

ainda na América do Sul a situação é melhor que algumas regiões, como a América Central.  Segundo 

a AVERT, uma ONG mundial no combate à HIV/AIDS, a Argentina ainda precisa atingir o acesso total 

da população infectada aos tratamentos e medicamentos, entretanto, esse serviço já está disponível 

para mais de metade da população desde meados dos anos 90.  

O governo federal argentino adotou algumas medidas para prevenir a infecção de HIV entre a 

população para garantir que o tratamento esteja disponível para aqueles que já estão infectados. 

Essas medidas incluem o estabelecimento do Programa Nacional para Luta contra AIDS (Programa 

Nacional de Lucha contra el SIDA). O programa é coordenado pelo Ministério da Saúde e a tentativa é 

de que se promovam ações que guiem a uma melhora na qualidade do tratamento médico aos 

infectados pelo vírus, levar conhecimento e divulgação de prevenção para grupos de risco e 

diminuição da morte de portadores do vírus. Além do governo, existem também algumas instituições 

não governamentais que oferecem alguns serviços para aqueles que sofrem da doença. Por exemplo, 

algumas organizações disponibilizam informações e conselhos para indivíduos portadores de 

HIV/AIDS e para suas famílias.  

Sobre o teste da AIDS, na Argentina, eles podem ser realizados apenas nas pessoas que o 

consentirem. Excepcionalmente em três situações o teste é obrigatório: indivíduos que são doadores 

de órgãos, indivíduos que doam sangue para transfusão ou para quaisquer outros usos terapêuticos 

e para imigrantes que desejam residir na Argentina. 

Para a conferência do UNAIDS em 2001, crê-se que a postura da delegação argentina será a de 

manifestar apoio ao aumento de políticas globais que visem ao combate eficaz da doença e ao 

preconceito. Por exemplo, relatórios globais que norteiam as ações que devem ser tomadas pelos 

países. Serão cobrados das nações desenvolvidas esforços maiores que visem à ampliação do acesso 

ao medicamento e tratamento àqueles portadores da doença além de melhorias tecnológicas a fim 

prover melhores tratamentos. Além disso, a representação argentina tenta reforçar sua posição de 

combate à AIDS no mundo e fortalecer laços com organismos monetários internacionais que 

comprometam com a continuação do direcionamento de fundos e ajuda econômica no combate 

contra a doença.  



 

6. Bangladesh 

País no centro-sul da Ásia, Bangladesh está localizado no delta dos rios Ganges e 

Brahmaputra, na região chamada de Subcontinente Indiano. Possui 140.4 milhões de 

habitantes e, em seu primeiro caso de HIV/AIDS foi relatado em 1989. Desde 1994, os 

níveis de infecção pelo HIV têm aumentado, embora o problema continue relativamente em 

pequena escala, com cerca de 7.700 pessoas infectadas. No entanto, gradativamente, 

Bangladesh se caracteriza como sendo uma nação que caminha para uma epidemia, a 

menos que uma resposta seja estabelecida.  

Figura 1: estimativa de queda no número de infectados pelo vírus HIV nos próximos anos, 

incluindo adultos e crianças que desenvolveram ou desenvolverão ou não sintomas da AIDS. 

 

 

No momento em que o HIV se limita principalmente a grupos como usuários de drogas infetáveis 

(UDI), os trabalhadores migrantes e homens que fazem sexo com homens (MSM), e relata-se que 

esse foco em grupos de risco levou a uma falta de urgência entre os formuladores de políticas para 

lidar com o problema. No entanto, em Dhaka, capital de Bangladesh, programas de redução de 

danos foram creditados com retardar a propagação do HIV entre usuários de drogas injetáveis. A 

prevalência do HIV nessa população passará de 1.4 por cento em 2000 para 7 por cento em 2007 

segundo mostram estudos, bem abaixo dos níveis observados em áreas sem programas de 

prevenção. 

As estimativas atuais sugerem uma taxa de prevalência de HIV menor que 1% entre os grupos 

populacionais sob maior risco. O número de pessoas que vivem com HIV e as mortes por AIDS em 

Bangladesh são anunciados no Dia Mundial da AIDS a cada ano pelo Ministry of Health and Family 

Welfare (MoHFW), estes números têm vindo a aumentar (Figura 2). Foram 1.207 casos notificados 

http://mohfw.nic.in/
http://mohfw.nic.in/


de HIV e 125 novos casos de AIDS no final de 2000 (conforme estimativa para tal ano). Com base nos 

dados disponíveis, o número estimado de infecções em Bangladesh é de cerca de 7500. 

Figura 2: número de casos notificados e estimados de HIV e AIDS, 1989-2007. 

 

Bangladesh iniciou uma resposta rápida à epidemia do HIV, a partir de meados dos anos 1980. Desde 

então, o res-ponse foi melhorado consideravelmente, e muitas intervenções de prevenção do HIV 

entre populações em risco e os jovens em geral estão sendo realizadas. Juntamente com as 

atividades de prevenção, a compilação de dados tem sido uma atividade chave promovida pelo 

Governo e por parceiros de desenvolvimento individuais. A epidemia de HIV ainda está em níveis 

relativamente baixos e está concentrada principalmente entre usuários de drogas injetáveis (UDI) na 

cidade de Dhaka. Além disso, quando foram analisados os casos passivamente-relatados, outro grupo 

da população que parece ser especialmente vulneráveis são os trabalhadores migrantes que deixam 

suas famílias e viajam para o exterior para trabalhar. No entanto, dados confirmam que os 

comportamentos de risco que tornam os indivíduos vulneráveis ao HIV são evidentes na maioria das 

populações em situação de risco e a população em geral (homens adultos e homens e mulheres 

jovens).  

Com base nas atividades atuais e as fontes de dados, exercícios de modelagem do futuro da 

epidemia do HIV em Dhaka sugerem que, se as intervenções não são reforçadas, provavelmente o 

país estará com uma epidemia semelhante à de outros países vizinhos, que irá, em seguida, passar 

para outros grupos populacionais, incluindo os trabalhadores do sexo, homens que fazem sexo com 

homens, clientes de profissionais do sexo e, finalmente, as suas famílias. Esta avaliação reitera a 

mensagem muitas vezes repetida que se Bangladesh quer ser um exemplo de como evitar uma 

epidemia de HIV, precisa-se agir agora com programas baseados em evidências, a fim de combater 

esse mal. É o que se espera da nação para a Conferência da UNAIDS em 2001. 

 

 



7. Bolívia      

 O Estado Plurinacional da Bolívia é composto por uma população de pouco 

mais de 8 milhões de habitantes. Um país diverso, pluriétnico e multicultural 

contando com 36 nacionalidades e povos dentro do seu território.  

O primeiro caso de HIV/AIDS diagnosticado na Bolívia foi no ano de 1984. E agora, o 

número de infectados com HIV vem crescendo mais de 40% anualmente. Em 2001, 

um número de 333 novos casos de pessoas com HIV/AIDS foi notificado. Transmissão 

heterossexual abrange 51% dos casos reportados. Homens que tem relações sexuais 

com outros homens, 41%. Usuários de drogas injetáveis, 3%. E de todos os casos, 37% 

é entre pessoas entre 15 e 30 anos de idade. Entretanto, é o país com a menor taxa 

de prevalência de HIV/AIDS na América Latina. O UNAIDS estima que cerca de 8.000 

bolivianos estejam infectados com a doença, mas desconhecem sua condição e o 

número de mortos estimados devido a doença é de menos de 500 para o ano de 2003.  

Figura 1: número de pessoas com HIV na Bolívia entre 1990 e 2001

 

O governo tenta agir no combate à AIDS, entretanto, o sistema de saúde boliviano devido a sua 

complexidade contribui para aumentar a dificuldade na luta contra a AIDS.  

Na Bolívia, o serviço de saúde é dividido em serviço público de saúde, seguro social e um subsetor 

privado, como constam num estudo da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). Nesse 

estudo, consta que em 1997, 66,3% da população eram “coberta” pelo serviço de saúde da seguinte 

maneira: 30% pelo serviço público, 25,8% pelo seguro social e 10,5% pelo setor privado. A partir 

desses dados, percebe-se que o restante da população, 33,7% não tem acesso a nenhuma cobertura 

de saúde . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: sistema de saúde boliviano 
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Segundo o Ministério da Saúde boliviano, o primeiro diagnóstico da AIDS no país foi no sexo 

masculino. E os mais recentes estudos mostram que a taxa de população infectada é de 0,1%, abaixo 

da média da América Latina, que é de 0,6%. Entretanto, ativistas e representantes da sociedade civil 

contestam esses números indicando muitos problemas como a “sub notificação” e também com a 

metodologia usada na coleta de dados que geralmente são obtidos através dos estudos 

principalmente entre as mulheres grávidas desconsiderando o restante da população. A incidência da 

doença também nos mostra que a epidemia está concentrada nas áreas urbanas, e poucos casos são 

relatados na área rural.  

Figura 3: Porcentagem de pessoas entre 15 e 49 anos vivendo com HIV entre 1990 e 2001 

 



A posição da Bolívia na reunião do UNAIDS 2001 tende para o direcionamento de questões como a 

necessidade de financiamento para o combate contra doença visto que o país é um grande 

dependente de recursos externos para implementar ações e políticas públicas. Dado esse cenário, 

angariar recursos e ajuda dos demais atores estrangeiros é primordial para o combate da doença no 

território boliviano. Um exemplo dessa necessidade na luta contra o HIV/AIDS é a doação estrangeira 

de medicamentos antirretrovirais que auxiliam no tratamento dos doentes. Juntamente com os 

parceiros latino-americanos, a delegação boliviana na presente conferência pressionará nações mais 

desenvolvidas por avanços tecnológicos nos estudos de combate à doença e pela maior 

disponibilidade de recursos para as nações que precisam.  

8. BOTSWANA  

Botswana é um país da África Austral que faz fronteira com a África do Sul, Namíbia 

e Zimbabwe. O primeiro caso de HIV no país foi reportado em 1985.  Desde o 

primeiro diagnóstico o país buscou trabalhar para prevenir a transmissão do vírus 

através de transfusões de sangue.  No entanto, os gastos do governo para controle da 

doença era mínimo na época e permaneceu assim até meados de 1997.  Como 

consequência o vírus se espalhou e a expectativa de vida caiu de 65 anos em 1990 para 

57 em 1997.  Em 1997 o governo anunciou o chamado “national vision” (vision 2016) 

que visava que até o ano de 2016 a transmissão do vírus HIV não seria mais espalhado, 

assim o país não teria ue lidar com novos casos da doença. 

Alguns dados divulgados pela UNAIDS mostram que a taxa de prevalência de HIV entre indivíduos de 

15 a 49 anos continua crescendo, passando de aproximadamente 10% em 1993 para 20% em 1996 e 

subindo para aproximadamente 26% em 2000 (Gráfico 1).  Apesar de uma tendência a diminuição 

desses números; devidos aos programas e projetos implementados no país; o número de mortes 

causadas pela AIDS também cresceu entre os períodos de 1990 e 2000 (Gráfico 2). O número de 

pessoas vivendo com HIV em Botswana cresceu substancialmente quase triplicando entre os 

períodos de 1994 e 2000 (Gráfica 3).  A taxa de prevalência de HIV em mulheres grávidas em 

Botswana apresenta-se irregular operando entre momentos de queda como em 1999(Gráfico 4).  

A partir de 1997 observa-se um aumento de esforços por parte do governo no combate ao HIV/AIDS.  

O governo de Festus Mogae em 1999, por exemplo, criou o programa de prevenção para transmissão 

de mãe para filho, Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT). Em 2000 a Fundação Gates 

em conjunto com a Harvard AIDS Iniciative e empresas farmacêuticas como a Meck começaram um 

programa de tratamento com o apoio do governo de Botswana.  Apesar dos novos programas e 

investimentos, esses encontraram problemas para se estabelecer e se instalar no país devido a falta 

de infra-estrutura de qualidade , principalmente na área da saúde.  

Botswana se baseia no principio chamado “Three-Ones”. Esse princípio se sustenta a partir da 

National AIDS Coordinating Agency estabelecida em 1999, The National AIDS Control Programme 

iniciado em 1987 e a AIDS/STD Unit estabelecida em 1992. 

O país também desenvolveu em 1999 o programa nacional de cuidado com órfãos. O programa 

oferece tratamento psicológico, alimentação e facilitação no acesso a escolas. O programa é um 

modelo a ser seguido pelo restante do continente.  Apesar dos inúmeros projetos e programas 

instalados em Bostwana os índices de HIV/AIDS ainda precisam ser controlados e o país ainda tem 



um longo caminho a percorrer em diversos setores que ajudam a prevenir e controlar a epidemia. A 

delegação da Botswana deve se preocupar em estabelecer novas conexões para adquirir suporte aos 

programas já existentes que sofrem com a falta de recursos e infra-estrutura. Além disso, é de 

interesse da delegação levar aos demais países suas próprias experiências e buscar a criação de 

novas parcerias para implementar o tratamento contra HIV/AIDS 

Gráfico 1. Taxa de prevalência de HIV em indivíduos entre 15 e 49 anos.  

.  

 

Gráfico 2. Número de mortes anuais causadas pela AIDS 

 

Gráfico 3. Número de pessoas vivendo com HIV na Botswana 

 



Gráfico 4. Taxa de prevalência de HIV em mulheres grávidas em Botswana. 

 

9. Brasil 

Em uma escala que mede o quadro da AIDS nos países classificando-os por 

concentrada, nascente ou generalizada, o maior país da América Latina é nomeado 

como concentrada onde a prevalência da infecção pelo HIV é superior a 5% em uma ou 

mais subpopulações com comportamento de alto risco tendo o mesmo desempenho 

de alguns outros países vizinhos. O Brasil depara-se, hoje, com quadro marcado pelos 

processos da heterossexualização, da feminização, da interiorização e da pauperização 

da doença o que mostra a evolução de seu quadro clínico uma vez que, 

principalmente, na década de 80 eram o HIV se restringia basicamente em grandes 

centros urbanos, em homossexuais masculinos e hemofílicos.  

Com uma amplitude de 59% dos 5.507 municípios brasileiros, Desde o início da epidemia, em 1980, 

até junho de 2000, como mostram Ana Maria de Brito, Euclides Ayres de Castilho e Célia Landmann 

Szwarcwald, foram notificados à Coordenação Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, 

190.949 casos de AIDS em que 6.750 são crianças, 139.502 adultos masculinos e 44.697 adultos 

femininos. Sua taxa de contágio em 1998 registra 13,7 infectados a cada 100 brasileiros onde entres 

se concentram mais nas regiões Sudeste e Sul. 

Internacionalmente o país ganha destaque dentro das Conferências Internacionais sobre o tema, 

principalmente, com a discussão da quebra de patente para os remédios antirretrovirais e de suas 

distribuições. Como um dos representantes do mundo em desenvolvimento, o Brasil tenta mostrar 

ao mundo ao longo dos anos à insuficiência ou até mesmo a ineficiência tecnológica de países 

periféricos e semi-periféricos na obtenção dos recursos encontrados, criados e administrados pelos 

países desenvolvidos, visto que os primeiros possuem baixo poder de compra.   



Na área do planejamento da Saúde, o Brasil de destaca novamente com o oferecimento de 

tratamento a sua população de forma gratuita pelo seu Sistema Único de Saúde o que muitos países 

desenvolvidos não conseguem oferecer a suas respectivas populações de forma tão eficaz. Pode-se 

analisar também o papel das Organizações Não Governamentais na construção de políticas públicas 

para a saúde onde estes se desenvolvem com o intuito de apoio e de advocacy; de pressão política e 

de pesquisa aplicada; e de pessoas vivendo com AIDS. Como exemplo pode citar o Grupo Vhiver, dos 

MGs (Movimento Gay) de todo o país, o ACP (Associação Cidadãos Positivos) SEMPRE-VIVA e o GAPA 

(Grupo de Apoio a Pessoa vivendo com HIV/AIDS). 

Para a Conferência do UNAIDS 2001, o Brasil como um dos principais atores internacionais na 

questão do HIV e objetivando o cumprimento da Meta do Milênio que averba sobre o combate a 

AIDS, malária e outras doenças, trará novamente o debate da qualidade do tratamento oferecido ao 

portador e a questão de novas tecnologias e metodologias a serem utilizadas. Levantará questões 

sobre o auxílio aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e cobrará dos países 

desenvolvidos ações de maiores qualidades no que se refere ao apoio ao paciente e a projetos que 

auxiliam pesquisa e tratamento. Utilizará de seu histórico para demonstrar que ações devem ser 

tomadas e que estas sirvam para um planejamento tático de qualidade e realmente busquem 

soluções viáveis e possíveis. 

 

Alguns dados importantes: 

Figura 1: Percentual de casos de AIDS por ano e suas subcategorias de exposição. 

 



Tabela 1: Taxa média de incidência de AIDS a cada 100.000 habitantes per capta populacional e por 

período de tempo. 

 

Figura 2: Municípios com pelo menos um caso de AIDS entre 1987 a 1993. 

 

10. Camarões    

Com população de aproximadamente 15.000.000 milhões de pessoas, Camarões, 

país localizado na África Subsaariana é um dos mais afetados pela doença no 

continente africano. De natureza pobre, 30% da população não possuem 

emprego e 50% vive abaixo da linha da pobreza. Estima-se segundo o Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) que 500.000 mil pessoas 

(15-49 anos) estejam infectadas com o vírus da AIDS em 2001. Desse total, o 

número de mortes devido à doença é de aproximadamente 50.000 pessoas.  

 

 

 

 



Figura 1: 1- estimado número de pessoas vivendo com HIV/AIDS; 2- crianças órfãs que perderam 

seus pais devido a AIDS; 3- número de mortes relacionados à AIDS; 4- população em 2001.  

 

Um dos principais grupos de risco em Camarões são as mulheres. Há muito tempo sofrendo 

desigualdade de gênero com os homens, o sexo feminino em Camarões é marginalizado e isso 

implica numa série de consequências, dentre elas o avanço da epidemia dentro desse grupo. Depois 

disso, como outra consequência, aquelas mulheres que estão infectadas e engravidam acabam por 

transmitir o vírus para seus filhos.  

Figura 2: Prevalência de HIV entre mulheres grávidas de 15-24 anos e números relativos à prevenção 

 

Segundo a organização humanitária Médecins Sans Frontières (Médicos sem Fronteiras), a maior 

parte da população infectada com HIV/AIDS de Camarões não tem acesso ao tratamento e esse 

claramente é um desafio que precisa ser revertido. Segundo o UNAIDS, em 2000, apesar de já existir 

no país um programa nacional contra HIV/AIDS, suas estratégias não eram bem definidas e isso 

atrapalha a execução eficaz do plano. Além dos problemas infraestruturais que são intrínsecos ao 

país, há também o estigma e preconceito enfrentado por aqueles portadores de HIV/AIDS e isso os 



coloca à margem da sociedade muitas vezes lhe sendo negados serviços básicos de saúde, como 

tratamento dentário.  

A delegação de Camarões chega à conferência do UNAIDS 2001 a ser realizada no Brasil 

pressionando as nações desenvolvidas e organismos internacionais para que ajudem o país na luta 

contra a doença. Dos recursos aplicados no país no combate ao HIV/AIDS, quase que a totalidade 

vem do exterior. Então, a manutenção dessa ajuda é fundamental para a população de Camarões. 

São necessários recursos e investimentos tecnológicos para minimizar os efeitos da doença e prover 

melhorias no futuro da população de Camarões, por exemplo, auxílio no combate à transmissão 

vertical da doença que é um fator que eleva o número de infectados no país. Outro ponto no qual se 

acredita que a delegação de Camarões irá discutir é a necessidade de reduzir o preço dos 

antirretrovirais para que aumente o número de pacientes recebendo os remédios no país.  

11. Canadá 

 O Canadá, o segundo maior país do mundo, é um conjunto de dez grandes 

províncias e três territórios. A área total do Canadá é de 9.984.670 quilômetros 

quadrados. Inicialmente, o Canadá foi uma colônia do Reino Unido, mas hoje é uma 

nação livre. A bandeira nacional do Canadá tem uma grande folha vermelha no meio – 

conhecida como maple leaf –, com bordas vermelhas grossas em ambos os lados. O 

Canadá representa uma Monarquia Constitucional Federal com a democracia 

parlamentar. Toronto é a maior cidade do país. A capital é Ottawa. As línguas oficiais 

do país são o inglês e o francês. 

 No que se refere ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), em 1982 o primeiro caso de AIDS foi diagnosticado no Canadá. A 

primeira morte canadense atribuída a AIDS ocorreu em 1983, e cerca de 21 mil pessoas no Canadá já 

morreram enquanto infectados com HIV ou AIDS. Por conseguinte, este primeiro caso de HIV/AIDS 

no Canadá surgiu como uma doença na população masculina gay e em pessoas infectadas pela 

transfusão de sangue. Em resposta a esta nova ameaça, a comunidade gay mobilizou organizações 

de pequeno porte baseadas em um trabalho voluntário no início de 1980, com AIDS ligação 

Vancouver External e do Comitê de AIDS de ligação Toronto External, sendo incorporadas como as 

primeiras organizações em coordenar e lutar em prol dessas comunidades infectadas pela AIDS no 

Canadá. 

Com a ameaça de HIV/AIDS crescendo, no entanto, os governos de todos os níveis, o sistema de 

cuidados a saúde, organizações não-governamentais, pesquisadores e outros setores da sociedade se 

envolveram na causa. Hoje, centenas de grupos e milhares de pessoas - incluindo numerosos 

voluntários - estão envolvidos na resposta do HIV/AIDS em cidadãos canadenses, como também para 

todo o resto do mundo. 

A face do HIV/AIDS mudou drasticamente no Canadá, no último quarto de século. A epidemia de 

HIV/AIDS do Canadá é agora, na verdade, várias epidemias, ocorrendo em populações específicas. 

Embora os homens que fazem sexo com homens (gays e homens homossexuais ativos) continuam a 

ser a população mais afetada pelo HIV/AIDS, a doença também se tornou um problema de saúde 

pública significativo para usuários de drogas injetáveis, mulheres, povos indígenas, presidiários, 

pessoas de países onde o HIV é endêmica, assim como aqueles que já vivem com HIV/AIDS. Dados de 



comportamento de risco em jovens canadenses mostram também um potencial significativo para a 

transmissão do HIV entre os jovens. 

Através dos esforços combinados de muitos colaboradores - governos, as pessoas que vivem com 

HIV/AIDS, as populações afetadas pela epidemia, a sociedade civil, os profissionais que trabalham na 

área da saúde, educação e serviços sociais e jurídicos, os pesquisadores e o setor privado – no 

Canadá, apontam para um número de sucessos importantes durante as últimas duas décadas. Por 

exemplo, a transmissão do HIV de mãe para filho foi quase eliminado no Canadá. O avanço da 

epidemia tem sido abrandado recentemente entre certas populações (por exemplo, usuários de 

drogas injetáveis), e os avanços do tratamento tem prolongado e melhorado a qualidade de vida de 

muitos canadenses que vivem com HIV. O sistema sanguíneo no país tem sido feito de maneira 

segura quanto possível da contaminação por HIV e outras doenças infecciosas, e foram tomadas 

medidas para aumentar a consciência pública sobre HIV/AIDS e para combater o estigma social e 

discriminação em torno da doença. 

No entanto, a epidemia continua a crescer no Canadá, tendo um pedágio trágico e desnecessário em 

algumas das populações mais marginalizadas do país. Até que uma vacina segura e eficaz é 

desenvolvida para o HIV, e uma cura encontrada para AIDS, o HIV/SIDA continuará a ser uma 

preocupação de saúde pública para todos os canadenses. 

Para a Conferência, a delegação do Canadá se preocupada com os problemas referentes ao HIV/AIDS 

e as outras doenças sexualmente transmissíveis, encarando tal realidade como uma maneira de 

poder confrontar essas questões sociais internas, como também externas. Para isso, a delegação se 

apresenta com uma postura contundente para a solução e conscientização de toda população 

canadense, assim como a mundial, para que projetos sejam ofertados para toda comunidade 

internacional. O Canadá como um país democrático e, por assim dizer, uma nação igualitária no que 

tange os direitos a liberdade de expressão, se mostra a favor dos homossexuais, principalmente 

aqueles subjugados por serem soropositivos. Além do mais, se qualifica como um Estado-nação, de 

certa forma, aberto as migrações, não caracterizando como um país que age no sentido de deportar 

e expatriar sua população, buscando maiores soluções para esses contrapassos. 

Figura 1: Número de casos de AIDS notificados, por ano de diagnóstico, 1979-2001 e estimativa para 

os anos seguintes. 

 



Figura 2: Novas infecções de HIV e pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 

Figura 3: Estimativa da proporção de relatórios de testes de HIV positivo por sexo, 1985-2009. 

 

Figura 4: estimativa esperada por pesquisadores acerca da proporção de casos reportados e que irão 

ser reportados de HIV no Canadá, por grupo de idade nos anos de 2000-2009. 

 



12. Chade     

Chade, colônia francesa até 1960 fica localizado no continente africano e tem 

o poder restrito a uma minoria étnica do país. É um dos países africanos que 

sofre imensamente com o HIV/AIDS. Segundo o UNAIDS, em 2001, o número de mortes devido à 

AIDS foi de aproximadamente 10.000 mil pessoas e o número de 

infectados com HIV no mesmo ano ultrapassa a marca das 100.000 mil 

pessoas. O número de novos infectados por ano cresce desde 1990 

atingindo o patamar de 20.000 mil por ano em 2001. A taxa de infecção 

por HIV é particularmente alta entre profissionais do sexo, com uma 

estimativa de 25,5% na capital do país Ndjamena.  

Figura 1: porcentagem de pessoas entre 15 e 49 anos com HIV entre 1990 

e 2009 (após 2001 os números representam estimativas) 

 

No país, houve o “The Chad Population and AIDS control project” que se tornou efetivo em 1995. 

Dentre os objetivos do projeto, um deles é minimizar os efeitos adversos do HIV/AIDS. O projeto 

atinge as populações que vivem com HIV através de duas maneiras, dentre elas, através de políticas 

implementadas pelos Ministérios de Desenvolvimento e Saúde Pública enquanto organizações não 

governamentais (ONGs) são treinadas para dar assistência social como educação da prevenção. Um 

dos desafios do governo do Chade é a luta contra o preconceito e estigma. O UNAIDS ressalta que as 

autoridades locais devem garantir avanços nessas áreas porque a discriminação leva à 

marginalização na sociedade das pessoas com HIV afastando-as de serviços necessários para a saúde 

dos infectados. Outro obstáculo do governo na luta contra o HIV é as dificuldades impostas às 

mulheres chadianas que sofreram por muito tempo a falta de acesso à educação e aos cuidados com 

a saúde. Por isso, a epidemia da AIDS levou o governo do Chade a fazer da doença umas das 

prioridades do país na área da saúde. 



Figura 1: número de novas crianças diagnosticadas com HIV devido a transmissão vertical (mãe para 

filho) entre 1991 e 2015 (após 2001 os números apresentam estimativas) 

 

O Chade chega à reunião do UNAIDS 2001 com o desejo de implementar o acesso universal ao 

tratamento e livre de custos para seus infectados e procura o apoio de nações desenvolvidas para 

atingir tal fato. A maioria dos recursos financeiros dos programas nacionais do Chade de combate à 

AIDS vem do exterior e a manutenção dessa ajuda é fundamental para o país. Outra prioridade do 

Chade na reunião será a necessidade de combater novas infecções entre as crianças, e levará isso ao 

debate na reunião do UNAIDS 2001 procurando por apoio das demais nações. O Chade também 

ressaltará e reforçará a parceria com os países africanos o que promove avanços na luta contra à 

doença na região. Além disso, um dos principais pontos a serem levantados pela delegação do Chade 

é o avanço necessário no combate à Transmissão Vertical da doença.  

12. China 

Localizado no Sudeste Asiático ao longo da costa do Oceano Pacífico, a China é o 

terceiro maior país do mundo, depois da Rússia e do Canadá. Com uma área de 9,6 

milhões de quilômetros quadrados e uma costa de 18 mil quilômetros, a sua forma 

no mapa é como um galo. Atinge Mohe na província de Heilongjiang como seu 

extremo norte, Zengmu Ansha (ou James Shoal) para o sul, Pamir a oeste, e expande-

se para a fronteira oriental no conjunto do Heilongjiang (Amur) Rio e o Wusuli 

(Ussuri) Rio, abrangendo cerca de 50 graus de latitude e 62 graus de longitude. A 

China faz fronteira com 14 países - Coréia, Vietnã, Laos, Birmânia, Índia, Butão, 

Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Mongólia e 

Rússia. Vizinhos do lado Marine incluem oito países - Coreia do Norte, Coreia do Sul, 

Japão, Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietnã. 

Na China, a epidemia de HIV começou lentamente em meados de 1980. Um pequeno número de 

casos de HIV foi diagnosticado, principalmente, em comunidades costeiras. As autoridades chinesas 

atribuíram o surto de visitantes estrangeiros e estudantes chineses que retornaram a partir dos 

estudos realizados em países estrangeiros. O governo chinês postou avisos oficiais para as mulheres 



chinesas não fazerem sexo com quem o governo denominou de "visitantes estrangeiros", porque 

eles podiam estar infectados pelo vírus HIV. Simplificando, a China, de certa forma, sentiu que o HIV 

fosse problema de outra pessoa. 

A posição oficial do governo sobre o HIV foi que o risco chinês era muito limitado. O HIV foi, por 

vezes, pensado como sendo uma doença predominantemente homossexual e o governo acreditava 

que na China, a homossexualidade e o "sexo anormal" era um problema limitado. 

A partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, a infecção por HIV emergiu como um problema 

crescente entre os usuários de drogas intravenosas. Ainda assim, o governo sentiu que o HIV 

também fosse uma "doença do Ocidente", uma vez que seu problema com as drogas era emergente. 

O HIV foi identificado como "uma doença do capitalismo", ao qual a China não fazia parte. Mas a 

partir de meados dos anos 90 ao início dos anos 2000, o HIV começou a se espalhar em todas as 

províncias chinesas. O culpado para o problema generalizado foi determinado como sendo uma 

fonte de sangue contaminado. 

O governo chinês contratou centros de recolha de sangue comerciais em toda a China. Embora 

houvesse diretrizes em vigor para garantir a qualidade, muitos dos centros de recolha privados 

cortaram seus custos a fim de aumentar seus lucros. Eles possuem técnicas de recolha de milhares 

de pessoas expostas ao HIV. Equipamentos de coleta foram utilizados rotineiramente em vários 

pacientes e de sangue coletados de vários doadores foram agrupados. Funcionários separaram os 

componentes do sangue de que precisavam e, em seguida, reinfundido o que restou da parte de trás 

do sangue acumulado em doadores, expondo assim os doadores ao HIV, hepatite C e outras doenças 

transmitidas pelo sangue. 

Durante os primeiros anos do novo milênio, a China acordou para a perspectiva muito real de uma 

epidemia generalizada de AIDS no país. O governo, desde então, virou-se radicalmente a sua 

resposta ao HIV/AIDS e implementou uma ampla gama de estratégias para atingir os grupos de alto 

risco, bem como educar a população em geral sobre a prevenção do HIV. O governo também 

levantou a proibição de viajar, que tinha barrado pessoas com HIV ou SIDA de entrar no país. 

Apesar de um esforço concertado para combater a epidemia está em curso, a luta tem de nenhuma 

maneira foi vencida. Dada à dimensão e complexidade da epidemia do país muitos desafios e 

esforços bem coordenados serão necessários para o progresso contínuo. Em 2000, impulsionado 

principalmente pelo fornecimento de sangue seguro, o número de casos de HIV aumentou, o que 

levou o governo chinês para elevar a sua política oficial de silêncio do HIV e sua negação. Para a 

Conferência, de modo geral, a delegação chinesa deve ter como postura a continuação de estratégias 

que busquem a prevenção do HIV, como também ao tratamento dos já infectados pelo mesmo. Com 

isso, o governo tem como intuito e discurso a promoção para o seu e os demais países a se 

conscientizarem a colocar na agenda doméstica e da Conferência a colocar em vigor para os 

indivíduos de todos os países: remédios gratuitos para áreas rurais e urbanas financeiramente 

conturbadas, testes gratuitos de HIV e aconselhamento, medicamentos gratuitos para mulheres 

grávidas infectadas, escola gratuita para crianças órfãs devido ao HIV e a AIDS, tratamento do HIV e 

assistência econômica para aqueles que vivem com o HIV. 

 



 

 

Figura 1: casos relatados e estimados de HIV por Províncias, 1985-2005. 

 

13. Colômbia      

País sul-americano, a Colômbia, em 2001 contabiliza uma população de pouco 

mais de 40 milhões de pessoas. Dessas pessoas, o número de infectados com o 

vírus HIV, segundo o UNAIDS, é de aproximadamente 130.000 mil pessoas e o 

número de mortes anuais devido a AIDS superou a marca 9.000 mil pessoas em 

2001 segundo as estimativas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS. A porcentagem de infectados entre a faixa etária de 15 e 49 anos é 

estimada em 0.5%, e o número de crianças com menos de 05 anos, portadoras do 

HIV e que morrem chega a 50.  



 

Figura 1: casos de AIDS notificados em 1995. 

De todos os casos notificados, a maioria dos infectados tem entre 20 e 39 anos e a principal maneira 

que a doença é transmitida no país é através de relações sexuais de risco, principalmente entre 

homossexuais do sexo masculino. Tanto que existe na cidade de Bogotá, um programa chamado de 

“Regional consultation on HIV/AIDS prevention, care and support programmes in Latin America and 

the Caribbean for men who have sex with men”. Essa iniciativa tenta minimizar e dar suporte aos 

homens que tem relações sexuais com outros homens e por fim estão infectados com HIV. 

Entretanto, o cenário que se encontra no país é da heterossexualização da doença.  

 

Figura 2: número de mulheres adultas infectadas com HIV no ano de 2001 (estimativas) 

Além disso, a Liga Colombiana de luta contra a AIDS tem um importante papel no ambiente 

doméstico. Uma entidade sem fins lucrativos monitorada pelo Ministério da Saúde que tem como 

fim “melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS, prevenir o avanço da 

epidemia e controlar seus efeitos sociais na comunidade mediante programas de prevenção, 

diagnóstico, atenção e direitos humanos com uma equipe e uma tecnologia apropriadas”. 



Quando à distribuição de medicamentos antirretrovirais, a Colômbia começou a promover à 

disponibilização desses medicamentos por volta de 1998. Esse avanço pode ser atribuído a grupos de 

infectados que pressionaram as autoridades reivindicando o direito delas de ter acesso ao 

tratamento. Desde 1997, houve um decreto no qual dizia que os antirretrovirais são incluídos na lista 

de medicamentos que as pessoas que são portadoras de HIV/AIDS têm o direito de receber via o 

sistema nacional de saúde da Colômbia. Entretanto, a cobertura não atinge todos os portadores do 

vírus e da doença, o que compromete o combate à epidemia da AIDS. 

 

Tabela 1: Relação de como é feita a distribuição de medicamentos contra HIV através do sistema 

público de saúde, seguridade social e recursos privados. Ao lado, mostra-se o tipo de tratamento 

oferecido 

A delegação colombiana chega à reunião do UNAIDS 2001 e ressaltará a importância de programas 

de cooperação internacional como o ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association) criado em 1992 com atividades expandidas em 1994 para a América Latina que contribui 

juntamente com as autoridades locais para promover a troca de informações entre as demais 

organizações e governos. Outro ponto que deve ser ressaltado pela delegação da Colômbia é o 

avanço tecnológico no campo dos medicamentos vistos que eles apresentam alto custo o governo 

não consegue arcar inteiramente com as despesas. Serão pressionados pela representação da 

Colômbia os países desenvolvidos detentores de mais tecnologia e os organismos internacionais que 

provêm a ajuda necessária. Como quase a totalidade dos gastos com tratamento e prevenção vem 

do governo colombiano, a delegação irá cobrar mais ajuda internacional visto que o problema da 

AIDS é global. Um ponto que será particularmente ressaltado pela delegação da Colômbia é a 

necessidade de melhorar as campanhas de prevenção e orientação da população para se evitar o 

contágio com o HIV/AIDS. 

14. Congo 

O Congo é um país africano localizado no centro-oeste da África, oficialmente 

reconhecido como República do Congo, sendo sua capital e cidade mais populosa 

Brazzaville.Os primeiros casos de HIV/AIDS no Congo foram em 1983, e logo 

despertou o interesse do governo que iniciou ações de divulgação e sensibilização, 

além de aproximar se da Organização Mundial de Saúde para assistência técnica. 



Sob esta assistência técnica, ficou decidido que o Programa Nacional de Luta contra a AIDS (PNLS) 

seria estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

O Congo foi um precursor neste assunto específico na região da África Central. Foi montada uma 

forte campanha contra a pandemia. No entanto, este progresso foi interrompido pela crise 

econômica e guerras civis. Atualmente, pouco é feito para reverter a propagação do HIV / AIDS. A 

caixa abaixo irá fornecer datas importantes e eventos significativos. 

Em 1995, estimou-se que a taxa de infecção de AIDS em adultos do Congo foi de 7,8%. O Programa 

Nacional de Controle da AIDS estima 10.223 casos de HIV/AIDS notificados até essa data, como pode 

ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Casos notificados de HIV/AIDS até 1995 

Year Number 

1986 250 

1987 1000 

1988 330 

1989 360 

1990 465 

1991 1077 

1992 1785 

1993 1126 

1994 1380 

1995 2450 

A Vigilância Nacional cessou em 1996 e só pretende recomeçar este ano, 2001. Enquanto isso, o 

HIV/AIDS  vem se espalhando em um ritmo alarmante no Congo. Como resultado da guerra civil, a 

notificação do número de casos de AIDS não foi feita sistematicamente por muitos anos. Em 1995, a 

prevalência do HIV/AIDS já ficou 7,8% acima do limiar UNAIDS, de 4%. Os anos seguintes a 1995 

foram anos de violência, inclusive em larga escala de violência sexual. O número de pessoas vivendo 

com a doença pode ser notado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Número de pessoas vivendo com HIV/AIDS no Congo

 



 

A taxa de prevalência do HIV mediana entre as pessoas atendidas em clínicas pré-natais nessas áreas 

aumentou de cerca de 5% no final de 1980 para 8% em 1994. A prevalência de HIV em 1993 foi 

encontrado para ser de 4% entre as mulheres testadas fora das grandes áreas urbanas. No entanto, 

quase 50% dos trabalhadores do sexo testados tiveram o resultado de HIV positivo em 1993. No final 

de 1999, estima-se de 82.000 adultos foram relatados para estar vivendo com HIV/AIDS dos quais 

45.000 eram mulheres. 

Durante a década de 90, uma vez que o sistema de vigilância não existia, portanto, a precisão dos 

dados epidemiológicos é questionável. Alguns estudos realizados entre 1990 e 2000, encontrou as 

vias de transmissão do HIV na Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 – Transmissão de HIV/AIDS 

Designação Porcentagem 

Mãe para Filho transmissão 03% a 15%  

Transfusão sanguínea 10% a 15% 

Prostituição 30% a 70% 

Prevalência em pessoas com DST’s 17% 

São muitos os fatores que contribuem para a propagação do HIV/AIDS no Congo. Eles incluem a 

cultura do silêncio persistente dentro das organizações religiosas, pobreza, guerras e conflitos 

armados, além das suas consequências (estupro, violência sexual), discriminação e rejeição social ao 

portador da doença (chegando a até o acusar de assassino involuntário), desigualdade de gênero (as 

mulheres continuam a ser vítimas de discriminação generalizada em casa, no local de trabalho, 

perante a lei, e nas instituições públicas) etc. 

Com todos esses diversos fatores a disseminação da doença só tende a crescer, levando junto o 

número de mortes por ela, como pode-se notar no Gráfico 2. 

Gráfico 2- Número de mortes por HIV/AIDS no Congo 

 

Com isso, o Congo deve buscar nesta Conferência a ajuda de ONG’s, igrejas, sociedade civil, setor 

privado e parceiros externos na criação de metas e soluções. Assim, associada a seus esforços com 

aqueles que já contratada pelo Programa Nacional de Controle da AIDS pode-se reduzir as taxas de 

mortalidade e combater o HIV/AIDS. 



15. Coreia do Norte 

Localizado no leste asiático, a Coreia do Norte é um país caracterizado como sendo o 

mais fechado do mundo, inicialmente, em meados da década de 1990. Desta forma, 

não há informações disponíveis publicamente sobre a epidemia na República 

Democrática Popular da Coreia (Coreia do Norte). Esta falta de informação está 

provavelmente relacionada com uma falha no diagnóstico e, em vez de reportar a 

ausência do HIV, embora relativo isolamento do país possa ter atrasado a entrada 

inicial do vírus. Havendo assim, poucos estudos referentes acerca do HIV/AIDS 

partindo de instituições que preocupam com o assunto.  

O número de coreanos que estão infectadas com o HIV está a aumentar, de acordo com um estudo 

divulgado pela nação Instituto Nacional de Saúde. Entre janeiro e setembro deste ano, 277 pessoas 

foram atestadas com HIV-positivo, aumentando, presumidamente, o número total de pessoas com 

HIV de 1888 nos próximos anos. A taxa mostra uma média de uma pessoa infectada a cada dia. Este é 

um aumento de 19.7 por cento em relação ao mesmo período do ano. Entre aqueles que deram 

positivo, 73 contraíram AIDS e 59 morreram da doença. O estudo também constatou que, das 

pessoas que sabiam que estavam infectados, 97.2 por cento, ou 1505, disse que adquiriu o vírus 

durante a relação sexual. Das pessoas infectadas sexualmente, 360 (23.9 por cento) adquirido o vírus 

por contato com estrangeiros, enquanto que 688 (quase 46 por cento) adquiriu a partir de coreanos. 

Trinta por cento (457 pessoas) foram infectados por membros do mesmo sexo. 

Com a dificuldade de encontrar informações concretas a respeito do HIV/AIDS na Coreia do Norte e 

de haver apenas alguns estudos sobre, não há números oficiais sobre o mesmo no país, ademais, não 

há estatísticas. As Nações Unidas juntamente com a UNAIDS não têm números concretos sobre o HIV 

na Coréia do Norte. Como se pode observar nas figuras 1, 2 e 3, resultados não são obtidos, ou 

melhor, encontrados na Coreia do Norte, devido ao seu fechamento político, econômico e cultural 

com o restante do mundo. 

Figura 1: visão geral do país 

 

 

 

 

 



Figura 2: tratamento e cuidado aos pacientes com HIV/AIDS no país 

 

Figura 3: transmissão sexual do HIV em sua fase de testes. 

 

 

 Por outro lado, algumas tabelas demonstram alguma das dificuldades encontradas para os 

indivíduos e pacientes infectados pelo vírus HIV e/ou que vivem com a doença. As tabelas 1 e 2 

representam isto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabela 1: 44 países, territórios e áreas que impõe algum tipo de restrição à entrada, 

permanência e residência de pessoas vivendo com HIV com base no seu estado de HIV. Coreia do 

Norte se encontra, em ordem alfabética, correspondendo a numeração 11. 

 

Tabela 2: 19 países que deportam indivíduos, uma vez que seu status de HIV positivo é atestado. 

República Democrática da Coreia do Norte se enquadra, em ordem alfabética, no número 3. 

 

Fonte: HIV & AIDS in the Middle East; The world factbook; unaids.org 

16. Coreia do Sul 

Localizado na Ásia Oriental, na metade sul da península coreana na fronteira com 

o Mar do Japão e o Mar Amarelo, a Coreia do Sul teve seu primeiro caso de HIV 

diagnosticado e relatado em 1985 e, em seguida, o número de infectados pelo 

vírus não parou de aumentar, porém não se apresenta tão significativamente. Para lidar com esta 

carga de pessoas atestadas com esta doença emergente, a Coréia do Sul 

estabeleceu, em 1987, diversos programas e comitês consultivos para prevenir e 



conscientizar acerca do HIV/AIDS, tais como o Prevention Act e os HIV/AIDS Prevention Programs. 

Na Coréia do Sul, o número acumulado de indivíduos infectados pelo HIV era menor do que em 

outros países. Os testes de HIV obrigatórios, o método dominante até meados da década de 1990 

tem sido gradualmente alterado para testes voluntários do mesmo. O primeiro caso constatado de 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) na Coréia do Sul foi trazido por um residente 

estrangeiro, e o primeiro vírus da imunodeficiência humana (HIV) contraído por um sul-coreano deu-

se durante viagens ao exterior em 1985. Isso estimulou um sistema nacional de prevenção para esta 

infecção emergente na Coreia do Sul, que se tornou prevalente nos Estados Unidos e na Europa no 

início de 1980. Em 1985, os testes obrigatórios de HIV foram estabelecidos em profissionais do sexo 

(profissionais do sexo) com o contato sexual com estrangeiros, e, em 1986, o teste obrigatório foi 

ampliado para profissionais do sexo com o contato sexual com coreanos e hemofílicos. Presidiários e 

amostras de sangue doadas foram incluídos no grupo de testes obrigatórios em Julho de 1987. O 

teste obrigatório de HIV foi estendido para marítimos estrangeiros com contratos de longo prazo em 

1988, e o teste voluntário anônimo de HIV tinha permissão para assegurar triagem mais ampla em 

1989. O Artigo 8º da Lei de Prevenção de Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (1986) 

estabeleceu o sistema nacional de vigilância para a detecção de indivíduos HIV-positivos. Centros de 

saúde públicos (PHCs) foram instruídos a realizar testes de triagem de HIV para a infecção 

sexualmente transmissível (IST), grupos de risco, periodicamente, e por grupos de voluntários 

arbitrariamente. O número de testes de HIV obrigatórios na Coréia atingiu cerca de 2 milhões até 

1997, com a adição de funcionários de salão de beleza, restaurante, funcionários e colaboradores da 

indústria de alimentos, trabalhadores do saneamento da indústria e de alimentos e trabalhadores da 

saúde pública. Contudo, em 1998, o governo sul-coreano alterou a política de testes de HIV, 

estabelecendo uma mudança dos testes obrigatórios para os voluntários através do Act of Health 

Check for Food Industry Employees e outros. Este fez com que isentasse trabalhadores de 

restaurantes, indústrias alimentícias dentre outros a fazerem o teste de HIV. 

A taxa de pacientes com tuberculose (TB) e imunodeficiência humana/síndrome da imunodeficiência 

adquirida (HIV/AIDS) ainda é baixa, mas há o aumento na Coréia do Sul. Os médicos devem 

considerar a realização de testes de HIV em pacientes com TB, especialmente em grupos de alto 

risco, como jovens do sexo masculino com TB extrapulmonar no país. Embora, na Coreia do Sul, o 

vírus HIV continua aumentando e a tuberculose também vem crescendo suas taxas reveladas, tem 

havido poucos relatos sobre casos de TB/HIV na década de 1990. No início do milênio, contudo, vem 

apresentando um aumento no nível de infectados. 

Figura 1: idade de prevalência do HIV, número de pessoas vivendo com HIV e suas estimativas. 

 



Espera-se que a delegação da Coreia do Sul compareça na Conferência do UNAIDS tendo como 

intuito e continuidade a implementação de programas ao combate e ao auxílio aos portadores do 

HIV/AIDS/TB, assim como sua prevenção. Além do mais, se faz necessário à nação sul-coreana se 

apresentar como exemplo a todo o mundo, uma vez que se inclui como sendo um dos países com 

menor número de infectados em todo mundo e de agir constantemente ao combate a Síndrome, 

mesmo esse apresentando um aumento de casos de HIV, AIDS e TB. Sendo estes significativos para a 

reunião, visto que os abundantes e diversos casos de soropositivos se tornaram presentes no início 

do milênio em toda a Coreia do Sul. Desta forma, alternativas devem ser mostradas e apresentadas 

para as outras nações presentes, principalmente no que tange este crescido número de infectados 

pelo vírus.  

Figura 2: taxa incidente do HIV/ número de novas infecções/ número anual de mortes por AIDS, 

como também suas estimativas para o próximo ano. 

 

17. COSTA DO MARFIM  

A Costa do Marfim, ou em francês Côte d’lvoire é uma das nações mais prósperas 

do oeste africano, conquistou sua independência apenas em 1960. O país possui a 

maior taxa de prevalência de AIDS em toda a África Ocidental.  Entre as 

trabalhadoras do sexo, comuns de se encontrar no país, as taxas de infecção chegam 

a 55%.  Em 1988 4,8 % da população adulta nas áreas rurais do país eram 

soropositivos, enquanto isso na capital o número de infectados era de 7,3%. (Revista 

da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 1993). 

Estudos realizados em 1997 revelam que a diminuição nas áreas cultivadas no país está ligada 

também ao vírus HIV/AIDS responsável pela diminuição no número de mão-de-obra. A doença 

também afeta as famílias dos portadores do vírus. Pesquisas mostrar que essas famílias estão 

sujeitas a cortes na renda que variam de 40% a 60%, afetando diretamente a economia do país. 



Portanto, nesta conferência da UNAIDS 2001 a Costa do Marfim deve buscar a construção de 

parcerias e projetos para ajudar as famílias daqueles que vivem com HV/AIDS e trabalhar em busca 

de novas estratégias de assistência a fim de melhorar as condições de vida das famílias vivendo com 

o HIV/AIDS.  

A participação das ONG’s no país é de extrema importância para levar medicamento e informação à 

população. A Costa do Marfim conta, por exemplo, com a AMICAALL (Iniciativa da Aliança dos 

Presidentes de Câmara para Ação das Comunidades Locais contra a AIDS). A ajuda internacional e um 

plano de investimentos na saúde por parte do governo são objetivos que devem estar em mente da 

delegação. Segundo dados divulgados pela UNAIDS, em 1994 foram criados dois grupos de 

entreajuda onde portadores da doença visando ajudar de forma material, social e psicológica podem 

se encontrar. Os grupos são de importante relevância social no país e devem receber atenção por 

parte do governo.  

 Como o Gráfico 1 mostra, o país apresenta uma queda no número de mortes causadas pelo 

HIV/AIDS. Em 1998 o número ultrapassava 68k e em 2001 o número caiu para aproximadamente 

55k.  

Dados apresentados pelo projeto RETRO-CI realizado entre 1983 e 1993 mostram elevados números 

de casos de HIV/AIDS entre pacientes do sexo masculino portadores de DST e prostitutas. Os casos 

entre pacientes do sexo masculino portadores de DST aumentarem de 9% em 1987 para 27% em 

1992. Em 1993, 87% das prostituas que participaram do projeto se encontravam infectadas, o maior 

índice entre todos os grupos (Gráfico 2).  Durante o período da pesquisa foi constato que o número 

de homens infectados subiu de 61% em 1987 para 67% em 1967, enquanto na população feminina 

esses números subiram de 54% para 75%.  

Apesar do aumento no número de casos que ocorreu entre 1990 e 1995 o número de pessoas 

vivendo com a doença começa a ter uma queda a partir do final da década de 90 e início de 2000 

(Gráfico 2). A taxa de prevalência entre indivíduos de 15 e 49 anos também apresenta uma redução 

ao longo dos anos, como pode-se observar no gráfico 3. A diminuição nas taxas pode ser relacionada 

ao aumento do investimento tanto nacional quanto internacional para realização de tratamentos e 

para distribuição de medicamentos.  

Em um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, mostra quem 1996 foi realizada uma 

estimativa do custo direto do tratamento de crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV e de 

crianças infectadas pelo vírus no país. Os dados dessa pesquisa revelam que o custo anual para o 

tratamento era de aproximadamente 1,671 FF (254 EUR) por criança infectada ultrapassando o 

número de 709 FF (108 EUR) do custo médio do tratamento de crianças HIV negativo nascidas de 

mães HIV positivo, ou seja, a infecção gera um aumento de 74% nos custos de tratamento de 

crianças. Espera-se que a delegação da Costa do Marfim procure acordos e meios para baratear o 

custo de tratamento médico não apenas para crianças portadoras de HIV/AIDS, mas também para 

toda a população infectada. 

A respeito da taxa de incidência nos adultos, segundo relatório sobre epidemia mundial do HIV/AIDS 

realizada em junho de 2000 pela ONUSIDA, a Costa do Marfim se encontra na lista dos 16 países do 

mundo com uma taxa de prevalência acima de 10%. O país se encontra na 15ª posição do ranking e 

conta com uma porcentagem de 10,70% da população adulta infectada.  



 

Gráfico 1. Número de mortes causadas pelo HIV entre 1999 e 2001 

 

 

Gráfico 2. Número de pessoas vivenco com HIV. 

 

 

 



Tabela 1.   Número de casos de HIV em grupo selecionado para projeto entre 1987 e 1993 

 

18. Cuba    

País conhecido devido a sua grande relevância histórica, Cuba está 

localizado no Caribe. É uma ilha entre o Mar do Caribe e Oceano 

Atlântico, a 150 km ao sul da costa dos Estados Unidos da América.  

Na visão de alguns cientistas, o Programa Nacional de Combate à AIDS de 

Cuba é o mais bem sucedido no mundo baseado unicamente em 

estatísticas. Mesmo antes da AIDS se tornar um problema de saúde pública 

na ilha caribenha, o governo tomou medidas no combate à doença. 

Estudos do UNAIDS mostram que a taxa de contaminados em Cuba é de 

menos de 1.0% e o número de infectados em 2001 gira em torno de 4.000 

pessoas. Esses dados são contabilizados nas populações mais afetadas na região do Caribe e, 

portanto, em Cuba, onde a predominância da doença se dá em relações heterossexuais, e a 

contaminação por usuários de drogas injetáveis não tem grande expressão no número de infectados. 

 Figura 1: presença de HIV (%) na faixa etária de 15 e 59 anos entre 1990 e 2001 

 



Figura 2: número de pessoas vivendo com HIV entre 1990 e 2001

 

Em 1983, o governo cubano criou uma Comissão Nacional de AIDS que teve papel importante na luta 

contra a doença. Além disso, leis foram promulgadas a fim de minimizar o problema. Por exemplo, 

em Julho de 1983, a lei de número 41 afirmava que “o Ministério de Saúde Pública determinará quais 

doenças representam riscos para a sociedade civil e serão adotados diagnósticos e medidas 

preventivas além do estabelecimento de métodos e procedimentos para tratamento obrigatório.”¹ 

(Hoffman, 2004, tradução nossa) 

Segundo Sarah Hoffman, em seu estudo publicado no US National Library of Medicine National 

Institutes of Health, todos os soropositivos em Cuba recebem medicamentos antirretrovirais 

produzidos no próprio país que teve o início da produção de remédios genéricos em 2001. Algumas 

outras medidas cubanas, citadas pro Hoffman são: todas as grávidas devem se submeter a testes de 

HIV e caso seja confirmada a doença, elas começam a receber medicamentos a fim de evitar a 

transmissão vertical; pessoas infectadas com o vírus devem fornecer o nome de seus parceiros 

sexuais nos últimos seis meses e esses indivíduos são submetidos ao teste do HIV/AIDS. Entretanto, 

há um ponto controverso no programa cubano de combate à AIDS que é a internação compulsória. 

Todos aqueles diagnosticados com o vírus da AIDS devem ir para o sanatório por oito semanas a fim 

de ampliar o conhecimento sobre a doença. Depois desse programa, os pacientes são permitidos de 

retornar para suas comunidades, famílias e trabalho ao se comprometerem a realizarem visitas 

regulares ao médico.  

Algumas dessas medidas violam direitos individuais, perante os organismos internacionais, mas tem 

sido eficazes no combate à doença. Além disso, há algumas lacunas no tratamento dos portadores da 

doença em Cuba. Por exemplo, os esforços contra a doença não atingem os usuários de drogas 

injetáveis. 

Figura 3: número anual de mortes por AIDS entre 1990 e 2001

 



Figura 4: número de novas infecções entre 1990 e 2001 

 

Na conferência do UNAIDS 2001, Cuba irá encorajar as outras delegações a tomarem como exemplo 

os resultados obtidos no país na luta contra a doença através de educação de prevenção modelo que 

promoveram um controle eficaz do HIV/AIDS na ilha. Além disso, Cuba ressaltará a importância de 

cooperação internacional tal como a parceria estabelecida em 2001 que ficou conhecida como “The 

Carribbean Partnership Commitment”, assinada em fevereiro de 2001 como o primeiro mecanismo 

regional de parceria de coordenação e esforços na luta contra a epidemia da AIDS no Caribe. Cuba 

ressalta que tal cooperação internacional não deva ocorrer apenas no campo da saúde. Deve-se 

ocorrer no campo de educação, cultura e comunicação. Isso inclui assistência no desenvolvimento e 

implementação de propostas e programas e coordenação de atividades através de doações de 

agências internacionais, regionais e nacionais. Além disso, Cuba tentará promover avanços no campo 

do combate à discriminação e marginalização dos infectados. 

19. Egito      

Localizado no nordeste da África, o Egito possui umas das menores taxas de 

infectados com HIV/AIDS. Em 2001, o UNAIDS registrou menos de 5.000 

portadores do vírus HIV, com a incidência de população adulta infectada em 

0,1%, num total de quase 70 milhões de pessoas que são contabilizadas como 

população egípcia. Os números, apesar de pequenos, não significam em menos 

esforço necessário no combate à epidemia.  

O primeiro caso de AIDS no país foi diagnosticado em 1986, e atualmente maioria 

das transmissões da doença ocorre através de relações sexuais sem proteção, 

com incidência prevalecendo nas relações heterossexuais (49,5%). Segundo o 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS a transmissão através do 

uso de drogas injetáveis contabilizam 4,6% e a transmissão vertical (de mãe para 

filho) são 1.8% das infecções reportadas. Um problema agravante no país é que dados coletados 

entre as crianças de rua e as crianças que tem uma vida estável em casa mostra que os primeiros 

estão mais expostos ao vírus e isso é um desafio a ser combatido pela população egípcia.  



Em 1987, foi lançado o Programa Nacional sobre AIDS na tentativa de liderar a resposta egípcia na 

luta contra o HIV/AIDS. Nos 05 anos seguidos a 1987 foram implementadas diversas medidas, 

basicamente, através de educação sexual, conscientização e serviços de testagem.  

Apesar de todos os esforços do Egito, ainda há problemas sérios a serem resolvidos como a luta 

contra estigma e discriminação. A cultura conservadora no Egito contribui veemente para o 

preconceito vivido pelas populações de risco (homossexuais do século masculino, usuários de drogas 

injetáveis e profissionais do sexo) e pelas pessoas que vivem com a doença. O país ainda apresenta 

restrições à entrada e permanência de imigrantes portadores do vírus/doença no território nacional. 

Além de deportar aqueles que são diagnosticados depois de entrar no país, as autoridades locais 

solicitam que os imigrantes mostrem que eles são HIV negativo mesmo que a permanência no Egito 

seja por um período curto (10-90 dias).  

Figura 1: país que deportam indivíduos uma vez que o status de HIV positivo deles é descoberto. Por 

ordem alfabética, Egito número 04.  

 

Espera-se que a delegação do Egito na conferência do UNAIDS 2001 compartilhe com as demais 

nações as estratégias que tem sido utilizadas na luta contra a epidemia da AIDS no país. Ademais, a 

delegação egípcia pressionará os países na busca por um tratamento mais barato e mais eficaz, visto 

que o país enfrenta problemas na distribuição e acesso aos medicamentos. Além disso, a 

representação do Egito trará ao debate a questão das crianças de rua que são consideradas um dos 

grupos de risco da doença no país, mas provavelmente manterá sua posição conservadora quanto as 

restrições à entrada e permanência de infectados no país mesmo que as expectativas das demais 

delegações seja pelo fim dessas barreiras.  

 

Algumas informações sobre a doença no país 

Figura 2: cobertura (%) de medicamentos antirretrovirais (projeção). 



 

 

Figura 3: número anual de mortes devido a AIDS entre 1990 e 2008 (projeção). 

 

20. Espanha 

 Oficialmente Reino da Espanha, o Estado espanhol localiza-se no sudoeste da 

Europa, fazendo fronteira com o Mar Mediterrâneo, ao norte do Oceano Atlântico, 

Golfo da Biscaia, e nas montanhas de Pirenéus, sudoeste da França. Para deixar a par 

do assunto, o Vírus (HIV) da imunodeficiência humana é uma condição crônica que 

gradualmente enfraquece o sistema imunitário do paciente e, se deixados sem 

tratamento, leva a SIDA e, por conseguinte, a morte. Embora a infecção primária 

produza uma série de sintomas eles são muito inespecíficos e frequentemente passam 

despercebidos, assim, em muitos casos, o diagnóstico é feito somente após a pessoa afetada ter 

experimentado danos consideráveis para o sistema imunitário, ou já desenvolvido a SIDA.  

As pessoas infectadas pelo HIV que não têm conhecimento da sua situação são de grande 

preocupação para autoridades públicas de saúde e médicos, por várias razões. Em primeiro lugar, 

porque não beneficiam de tratamento antirretroviral altamente ativa (HAART), e consequentemente 

são muito mais propensos a desenvolver AIDS e de morrer do que os pacientes que são 

diagnosticados e tratados precocemente. Em segundo lugar, porque as pessoas podem 

inconscientemente transmitir a infecção: alguns estudos americanos mostram que 54% das novas 



infecções são devido aos 25% de pessoas que não sabiam que estavam infectadas. Finalmente, o 

custo do tratamento e cuidados para pacientes com apresentação tardia é muito mais elevada do 

que se tivessem sido diagnosticada mais cedo.  

Por esses motivos, a detecção de pessoas infectadas pelo HIV que não têm conhecimento do seu 

estado, o que tem sido chamado de "epidemia oculta", tornou-se uma prioridade para os 

responsáveis por controlar o HIV em todo o mundo. 

 Desde o início da epidemia, 67.466 casos de AIDS foram registrados na Espanha, com um 

número de mortes estimados que varia entre 40.000 e 50.000. A Espanha tem a maior taxa de HIV 

entre os países da Europa Ocidental. O número estimado de pessoas infectadas pelo HIV é de cerca 

de 130 mil (faixa 110.000-150.000). No entanto, pensa-se que apenas 75% de todos os casos foram 

diagnosticados e recebem tratamento adequado. Estudos epidemiológicos na Espanha mostram que 

existem cerca de 97.500 pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS. Informação nacional sobre a 

distribuição da gravidade da doença HIV/AIDS (39.5% assintomáticos de HIV, 19.4% HIV sintomáticos 

e 41.1% AIDS) nos permite distribuir essas pessoas nos três grupos seguintes: 38.513 como 

assintomáticos HIV, 18.915 como HIV sintomático e 40.073 como AIDS. 

 Na Espanha, estima-se que cerca de 30% das pessoas com HIV não sabem que estão 

infectadas. Em um estudo anônimo realizado em 1998-2000 as pessoas que solicitam atendimento 

em centros de infecções sexualmente transmissíveis (IST), constatou-se que 38% de todas as pessoas 

infectadas com o HIV não estavam cientes de sua situação. Em um trabalho posterior, observou-se 

que, entre os casos de sífilis e gonorreia diagnosticados em 15 centros de DST e correcional, 11.1% 

foram co-infectados com HIV e, destes, 34.1% não tinham conhecimento de sua condição no que diz 

respeito à infecção. Após o ajuste para sexo e local de origem, verificou-se que a falta de 

conhecimento do estado serológico foi mais comum em pessoas com menos de 35 anos de idade 

(menores de 29 anos: OR: 3.3 IC 95%: 1.3-8.4; 29-35 anos: OR: 2.7 IC 95%: 1.1-6.5) em comparação 

com aqueles com idade entre 40 anos ou mais, e bissexuais do sexo masculino em comparação com 

os homossexuais do sexo masculino (OR: 4.6 IC 95%: 0.9-23.9), o número de pessoas nessa faixa foi 

pequeno, no entanto, pelo que as estimativas são instáveis. Por outro lado, aqueles com história de 

DST apresentaram maior probabilidade de ter sido diagnosticado com HIV antes que o episódio atual 

de sífilis e/ou gonorreia (OR: 0.2 IC 95%: 0.07-0.32). Isto sublinha a importância de oferecer o teste 

HIV para todas as pessoas que procuram consulta médica para qualquer tipo de DST. 

 É dessa forma que, sem sobra de dúvidas, a delegação do Reino da Espanha se apresentará 

na Conferência do UNAIDS como uma nação europeia preocupada na erradicação do HIV/AINDS. Isto 

se deve, uma vez que o descompasso da sua trajetória a respeito da conjuntura internacional no que 

tange o HIV/AIDS vem mostrando na comunidade internacional um problema no que se refere ao 

elevado índice de pessoas soropositivas em seu território. Com isso, se faz necessário à introdução 

de propostas e projetos alternativos na promoção de melhores condições a essa população infectada 

e das que devem ser prevenidas.  

 Figura 1: número de pessoas vivendo com HIV/AIDS (1990-200). 



 

 Figura 2: Número total e estimativo de casos de AIDS notificados por sexo e faixa etária. 

 

Tabela 1: Número de casos de AIDS por categoria de transmissão e ano de diagnóstico, Espanhol 

AIDS Registro 1994 – 2000. 

 

* Estes totais incluem categorias "outro" e "desconhecido" de transmissão. 

21. ETIÓPIA  

A Etiópia se localiza no Cifre da África e é o segundo país mais populoso da África. O 

HIV/AIDS é um dos principais problemas de desenvolvimento enfrentados pelo 

governo no país. Casos de infecção de HIV foram descobertas no país em 1984.  

Estimativas revelam que a previsão para 2010 é de 7 a 10 milhões de pessoas infectadas. 

As guerras e situações de conflito no país contribuem significantemente para alastrar o a 

doença, por exemplo, muitos soldados contraíram o vírus durante a guerra Civil nos anos 

80. Quando a guerra acabou em 1991 muitos soldados e prostitutas voltaram para casa 

espalhando o vírus HIV/AIDS nas vilas e cidades.  

. Infelizmente o governo da Etiópia não faz da AIDS um dos seus principais focos de atuação, o país 

conta com poucos serviços públicos no combate ao HIV/AIDS. O país gasta muito de seus esforços e 

recursos no conflito com a Eritreia. Assim, os projetos de combate e prevenção são fundados e 
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mantidos principalmente por ONG’s. A própria ONU já enviou mensagens de alerta para o governo 

pedindo maior atenção no assunto.  As ONG’s representam um papel extremamente importante no 

combate ao HIV/AIDS.  De acordo com informações divulgadas pela PHR (The Partnerships for Health 

Reform) em 2001, toda atividade relacionada a doença é realizada pelas ONG’s.  

A Etiópia nunca teve um sistema de saúde pública viável devido aos vários anos de conflito e 

escassez de recursos.  O governo deve buscar assistência internacional nesse aspecto para ampliar 

sua infra-estrutura na área da saúde.  Em 1985 o país dissolveu uma unidade de coordenação de 

HIV/AIDS (The HIV/AIDS coordination unit) e em 1998 foi estabelecida uma coordenação federal 

juntamente com comitês regionais com o objetivo de estabelecer e implementar entre 2000-2004  

um programa fundado pelo World Bank.  

No final de 1999, estimava-se que 3 milhões de pessoas na Etiópia estavam infectadas com HIV, 

tornando está a terceira maior população infectada do mundo atrás apenas da África do Sul e da 

Índia. Ainda segundo dados divulgados pela UNAIDS em 2000 estima-se que 280.000 pessoas 

morreram de AIDS no país.  

Durante a Conferência da UNAIDS 2001 o país deve buscar aumentar seus investimentos para o 

combate e prevenção do HIV/AIDS e concentrar esforços nessa área. A delegação deve buscar a 

construção de um plano estratégico e para isso é preciso apoio da comunidade internacional.  

Segundos dados divulgados pelo World Bank, divulgados em 2000 no ano de 1995 quase metade de 

todos os jovens e 70% de todas as mulheres acima de 15 anos eram analfabetos. Nos anos 90 o uso 

de contraceptivo entre as mulheres era de apenas 4%, o segundo índice mais baixo do mundo. A 

expectativa de vida em 1998 era de apenas 43 anos, o quarto mais baixo do mundo. O crescimento 

anual de da população do país entre 1980 e 1998 era de 2,7% com previsão de queda para 2,1% no 

período entre 1998-2015 resultante da epidemia de AIDS no país.  Esses dados deixam claro como a 

AIDS está associada à pobreza do país.  

A prevalência de HIV/ADIS entre indivíduos de 15 a 49 anos no país nos anos 80 era baixa, mas 

acelerou consideravelmente durante os anos 90, subindo de 3,2% e 1993 para 10,6% em 1999, 

segundo dados divulgados pela Western Michigan University em 2000. 

A AIDSCAP divulgou em 2001 que dentre os fatores que contribuem para o rápido alastramento do 

HIV estão: a migração sazonal de trabalhadores a procura de melhores condições de vida, aumento 

assim o quantidade de parceiros sexuais do individuo. O deslocamento de pessoas devido a Guerra 

Civil, o aumento da atividade sexual entre jovens e o alto índice de desemprego. 

Em 2000 o “AIDS surveillance system of the Ministry of Health” baseado em relatórios mensais 

concluiu que aproximadamente 400.000 casos de HIV se espalham porque a maioria das pessoas 

doentes e que vivem no campo não tem acesso a hospitais.  Além do difícil acesso a hospitais o erro 

de diagnóstico também é muito comum no país o que agrava ainda mais a situação dos pacientes.  

Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2000 aponta que o predomínio do HIV na 

população sexualmente ativa entre 15 e 49 anos nas áreas urbanas da Etiópia é de 13,4%.  16,8 % em 

Addis Ababa e aproximadamente 5% nas áreas rurais.  



Crianças, adolescentes e jovens adultos se tornaram um grupo de risco nos últimos anos. Estima-se 

que 250.000 crianças estavam infectadas em 2000 e 11,9% de mulheres e 7,5% de homens entre 15 e 

24 anos. Estima-se ainda, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde e pela UNAIDS 

em 2000, que em 1999 existiam 1,2 milhões de crianças órfãs devido a AIDS.  

 Apesar de uma redução nos números de HIV/AIDS no país como podemos observar nos 

gráficos 1 e 2, o governo da Etiópia ainda tem um longo caminho para superar essa epidemia de 

HIV/AIDS que aflige o país desde 1984. Nesta Conferência a delegação deve se comprometer a 

redução das taxas de HIV/AIDS. Deve também melhorar a saúde pública do país, buscando para isso 

acordo com demais países do cenário internacional e suporte nas ONG’s. A respeito da atuação das 

ONG’s no país, estas devem se manter ativas, no entanto o governo precisa reajustar seus 

investimentos para que a maior parte de projetos e ajuda dada a população soropositiva e sua 

família seja distribuída pelo governo e não pelas organizações.  O país precisa investir na prevenção 

da epidemia e no auxílio a jovens e crianças órfãs.  

 

 

 

Gráfico 1. Estimativa do número de crianças e adultos mortos pelo HIV/AIDS na Etiópia 

 

Gráfico 2.  Taxa de predomínio de HIV/AIDS em adultos na Etiópia; 



 

22. Estados Unidos das Américas  

Os Estados Unidos das Américas (EUA) apresentam dados sobre HIV/AIDS que 

mostram que o cenário da doença neste país é alarmante. Figurando em sétimo lugar, 

com 1,2 milhão de pessoas, no ranking que mede o número de pessoas que vivem com 

HIV/AIDS em cada país com uma taxa de incidência de 0,6% na sua população adulta, 

ficando atrás de países menos desenvolvidos como Argentina (68) e Singapura (129) e 

até mesmo de seus pares como França (75) e Reino Unido (106). Por fim, o número de 

mortes em consequência do agravamento do quadro clínico de pacientes com HIV/AIDS 

se encontra em 17.000, o décimo oitavo em comparação mundial. Em 2001, estudos apontam que 

850 mil pessoas viviam com AIDS no país. As mortes chegam à casa dos 20.000. No território norte-

americano, vigora desde 1990 a Ação de Extensão do Tratamento de HIV/AIDS Ryan White. Essa ação 

é tida como um marco na luta contra o preconceito em relação ao HIV nos EUA. Apesar de todos os 

esforços, o país permanece rígido quanto à entrada de portadores do vírus da AIDS em seu território 

onde ainda existem barreiras para a entrada desses portadores no país. 

 O histórico da doença nos EUA, começa no início da década de 1980 com o surgimento  dos 

primeiros casos de HIV em homossexuais, em seguida a confirmação da doença em território 

estadunidense  e o começo de inúmeras publicações sobre o assunto, em especial a primeira onde o 

Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA publica o seu primeiro artigo sobre cinco 

homossexuais com um tipo raro de pneumonia. Já em 1985 começa a se fazer algumas Conferências 

Internacionais voltadas diretamente para a questão do HIV/AIDS tendo em vista a gravidade com que 

o vírus de espalhava pelo mundo. O primeiro foi realizado em Atlanta na Geórgia e dois anos depois 

o presidente americano Ronald Reagan fez o primeiro discurso sobre AIDS vindo de um presidente 

dos EUA quando 36 mil americanos já possuíam diagnóstico e 20.000 já haviam morrido em 

consequência da doença e a partir desse ano, os EUA começam a investir em programas 

internacionais para prevenção do HIV. Em 1994, as consequências do HIV e da AIDS são as principais 



causas de morte em território estadunidense. O país ainda sedia a 3ª Conferência Internacional de 

AIDS em Washington em 1987 e a 6ª Conferência Internacional de AIDS em São Francisco em 1990. 

O grande impasse internacional estadunidense se refere ao acesso ao tratamento e a medicação 

necessária para um tratamento de qualidade ao paciente portador do vírus. Diferentemente de 

diversos outros países como o Brasil, o tratamento de HIV para o infectado estadunidense não é 

oferecido gratuitamente fazendo com que poucos tenham condições de arcar com todas as despesas 

provenientes do mesmo. Para esta Conferência, os EUA apoiarão o auxílio, seja monetário, 

psicológico, estrutural ou de qualquer outra forma, a aquela população que ao longo dos anos se 

mostra mais necessitada de salvaguarda. Suas principais metas são a redução do índice de novas 

contaminações e para isso foca nos homossexuais, na transmissão mãe-filho e a proteção da mulher. 

O seu foco de debates será o tratamento para prevenir novas infecções e o uso estratégico da 

terapia antirretroviral tendo como objetivo a tentativa de se alcançar um tratamento universal para a 

doença até 2015. Em resumo, seus esforços se encontram na projeção de uma geração livre da AIDS 

ao intensificar sua ação para deter a pandemia mundial e no financiamento de atividades para apoiar 

a circuncisão na África do Sul, ajudar as mulheres grávidas com HIV a ter acesso a tratamentos para 

evitar infectar seus bebês, e também no desenvolvimento de atividades que promovam uma barreira 

para o aumento do número de contaminados. 

Alguns dados importantes: 

Figura 1: Estimativa das novas infecções pelo HIV nos Estados Unidos para as subpopulações mais 

afetados 

 

Figura 2: Distibuição dos casos de HIV/AIDS nos EUA até 2000 levando em consideração sua divisão 

política. Dados para cada 100.000 habitantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. França  

A França se mostra muito inovadora e superiora em comparação aos outros países no 

que diz respeito ao tratamento, suporte e auxílio ao portador do vírus do HIV. Como 

suas técnicas são reconhecidas internacionalmente desde o inicio dos anos 1980 com o 

isolamento, pela primeira vez, do vírus da AIDS pelo Instituto Pasteur a França atua 

como exportadora desta tecnologia. Atuando com países parceiros como Estados 

Unidos e Brasil, a França cumpre um papel de motor, tanto em termos de pesquisa 

quanto de financiamento dos programas de acesso aos tratamentos e de realização de 

testes nos países do Sul dando preferência, também, aos países francofônicos os 

apoiando na concepção, implementação, acompanhamento, avaliação e medição dos 

resultados provenientes dessas pesquisas e programas.  

Estatisticamente, a taxa de prevalência do vírus do HIV/AIDS na população adulta está na casa dos 

0,4% um nível rasuavelmente bom em comparação aos seus países pares. Sua política pública se 

dirige, principalmente, para três grupos: homessexuais, estrangeiros provenientes principalmente da 

África subsaariana e jovens. Que por meio de estudos foi comprovado alto índices de 

comportamento de risco deste dois grupos, neste país nos últimos anos, como a falta do uso de 

camisinhas em relações sexuais e o uso de drogas injetaveis com agulhas reutilizavel.  Com isso, 

150.000 pessoas vivem hoje com HIV na França e já chegam a 1.700 mortes por complicações em 

consequência da doença. 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo país está justamente na passagem de uma etapa a 

outra para a criação de novas tecnologias para o mercado. Muitos estudos para o controle e 

tratamento da AIDS são feitos, tecnologias são criadas e aperfeiçoadas porém o empasse se econtra 

no desenvolvimento desses produtos que por vezes sofrem ambargos e proibições de seus 

superiores o que acaba retardando evoluções que poderiam ser passadas mais rapidamente as 

pessoas em tratamento. A França se mostra hoje como o primeiro colaborador europeu e segundo 

colaborador mundial do Fundo mundial de luta contra a AIDS, a tuberculose e o paludismo 



investindo com 360 milhões de euros por ano nessas pesquisas e programas voltados para a questão 

do vírus do HIV/AIDS. 

Tendo isso e seu histórico em vista, pode-se afirmar que a França comparecerá na reunião do 

UNAIDS 2001 com o intuito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas em todo o mundo além de 

cobrar ações mais eficazes dos países desenvolvidos com relação a parcerias com o bloco Sul. 

Participará de promoções para desenvolvimento de tecnologias farmacêuticas e a sua acessibilidade 

para com todo o mundo fazendo com que o tratamento do HIV/AIDS alcance um maior número de 

pessoas. Com isso, caberá a nação francesa o desenvolvimento de atividades e parcerias que 

promovam parcerias públicas e privadas em nível mundial que igualem, a um nível satisfatório, o 

cenário da doença. 

Alguns dados importantes: 

Tabela 1: Novos casos de soropositivos a partir de seus grupos 

 

Gráfico 1: Novos casos de HIV em 2001demonstrando contaminação por heterossexuais separados 

por sexo, nacionalidade  

 

23. Gana 

Gana é um país da África Ocidental, oficialmente reconhecido como República de Gana. 

Segundo o Demographic and Health Survey de 1998, o primeiro caso de AIDS no país foi 

reportado em março de 1986. Desde então, a epidemia se espalhou lentamente, mas 

constantemente. De acordo com o sistema de vigilância sanitária, monitorado pelo 

Ministério da Saúde, atualmente cerca de 5 % da população na faixa etária de 15 a 49 

anos é infectada com HIV / AIDS (Ministério da Saúde, 1999). 



O Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Controle de DST / Aids tem liderado várias 

estratégias para conter e limitar a propagação da infecção pelo HIV. Estas estratégias incluem a 

manutenção de um suprimento de sangue seguro, garantindo o uso seguro de agulhas, e divulgação 

de informações através de campanhas públicas para mudar atitudes e comportamentos sociais. 

Cerca de 3% de toda a população adulta do país é infectada pelo HIV. A maioria dessas pessoas nem 

sequer sabem que são portadores do vírus. Em 2000, cerca de 330 mil adultos e 20.000 crianças 

eram soropositivos. Entre o início da epidemia, em meados da década de 1980 e o final de 2000, 

mais de 185 mil pessoas podem ter já desenvolvido AIDS, embora nem todos estes casos foram 

oficialmente registrados. Não há cura disponível para a AIDS e, a doença está se tornando um dos 

mais graves questões de desenvolvimento no país. 

A análise dos dados do Ministério da Saúde, como indica o gráfico 1, demonstra que a prevalência do 

HIV na faixa etária de 20 a 44 anos é muito mais incidente em mulheres do que nos homens. E que a 

faixa etária de 5 a 14 são a esperança do país para a diminuição de taxas futuras. 

            Gráfico 1: Idade-Sexo Distribuição dos casos de AIDS notificados 

 

 

 

 

 

 

 

Um ponto importante na hora de alertar sobre a infecção é a escolha dos meios de comunicação que 

atingem a maior parcela da população. Em Gana, o rádio é a fonte mais importante de informação 

sobre AIDS entre homens e mulheres, 76 % e 84 %, respectivamente. Cerca de uma em cada duas 

mulheres e homens já ouviu falar sobre AIDS em seu local de trabalho, enquanto que 45 % das 

mulheres e 53% dos homens se referiram a televisão como uma fonte de informação. 24% das 

mulheres e 18% dos homens também afirmou que a igreja ou mesquita é uma importante fonte de 

informações sobre a AIDS. Os jornais são uma das fontes mais importante para os homens (21%) do 

que para as mulheres (8%). Amigos, parentes e reuniões da comunidade são de menor importância. 

(Demographic and Health Survey,1998) 

Entretanto, a prevalência do HIV é maior na região leste de Gana e menor nas regiões do norte do 

país. Além de ser, geralmente, maior nas áreas urbanas, em cidades de fronteira, e ao longo das 

principais rotas de transporte.  

Dentre a população que estava ciente do vírus HIV, uma grande porcentagem respondeu às 

perguntas do Demographic and Health Survey,1998 dizendo que o governo deveria ser responsável 

pelos infectados e por um tratamento público e gratuito, como demonstrado na tabela 1.  



Tabela 1: Tratamento da AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, o HIV/AIDS tomou seu próprio rumo em Gana, e o governo deve tomar uma atitude, pois a 

epidemia se tornou tão séria que vai ter um impacto profundo sobre o desenvolvimento social e 

econômico de o país no futuro. 

O objetivo de Gana dentro dessa conferência é assumir suas dificuldades de lidar com a situação e o 

efetivo aumento das mortes pelo vírus HIV, para com isso, buscar, por meio de parcerias bilaterais e 

multilaterais, de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil, uma 

participação ativa na resposta nacional ao vírus. Além de buscar financiamento substancial para 

atividades contra o HIV/AIDS, sobretudo de países como o Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, 

Dinamarca, Japão, Canadá. Para que com a ajuda efetiva Gana poderá pôr em prática seu plano 

estratégico nacional, que é focado em cinco temas: prevenção de novas infecções, cuidados e apoio 

às pessoas vivendo com HIV/AIDS, a criação de um ambiente propício para uma resposta nacional; 

descentralização da execução das atividades de HIV/AIDS através de arranjos institucionais, a 

investigação; e monitoramento e avaliação de programas. Além deste, existe outro plano, mas que 

ainda está em processo de estudo, ele incide sobre: política, advocacia e ambiente favorável, 

coordenação e gestão da resposta descentralizada; mitigar os impactos econômicos, socioculturais e 

legais, a prevenção e mudança de comportamento de comunicação, tratamento, cuidados e suporte, 

pesquisa e vigilância e monitoramento e avaliação. 

 

 



24. Haiti 

O Haiti, oficialmente reconhecido como República do Haiti, é um país das Caraíbas 

que ocupa o terço ocidental da Ilha de São Domingos, e tem como sua capital e 

cidade mais populosa Porto Príncipe.  

Seu primeiro caso de HIV/AIDS foi hospitalizado em 1979 e até hoje a HIV/AIDS tem 

impactado Haiti mais severamente do que qualquer outro país da América Latina ou 

do Caribe.  

Desde a identificação dos primeiros casos de AIDS no Haiti, ocorreu uma mudança no 

padrão de transmissão visto no país. Nas fases iniciais da epidemia, muitos casos pareciam ser 

concentrados nos mesmos grupos que foram fortemente afetados nos Estados Unidos e Europa. 

  Análises cuidadosas revelaram que os fatores de risco entre os primeiros pacientes haitianos 

foram idênticos aos nos EUA: 85% dos pacientes eram do sexo masculino e 80% viviam em Porto 

Príncipe, a maioria no subúrbio de Carrefour, que foi reconhecido como um centro de prostituição 

masculina e feminina na época. 

Em 1983, por exemplo, 50% dos pacientes com HIV/AIDS no Haiti eram bissexuais, 25% eram 

heterossexuais, e 25% tinham recebido transfusões de sangue. Em 1986, no entanto, a percentagem 

de pacientes com AIDS que eram bissexuais tinham caído para 10%, enquanto a percentagem que 

eram heterossexuais tinha aumentado para 80%. De acordo com esta mudança, nos últimos vinte 

anos, houve um grande aumento na proporção de doentes com AIDS feminino (15% em 1982-46% 

em 1992). Como resultado, o número de infecções em crianças aumentou dramaticamente também. 

Apesar das barreiras para viajar devido a falta de infraestrutura, os haitianos continuaram a migrar 

dentro e fora do país em busca de trabalho, uma tendência que pode ter contribuído para o 

desenvolvimento da epidemia do HIV/AIDS ao longo dos anos, como pode se notar no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Pessoas com HIV/AIDS no Haiti 

 

 

 

 

 

 

 

 



O país é essencialmente rural, apenas 36% de sua população vive em áreas urbanas. Devido 

a migração rural-urbana, no entanto, a taxa de crescimento da população em áreas urbanas é 

três vezes mais rápido do que em áreas rurais. Este rápido crescimento urbano, resultou no 

desenvolvimento das vilas  em torno de muitas áreas urbanas. 

 Embora a economia do Haiti era tradicionalmente baseada na agricultura, ao longo das duas 

últimas décadas tem deslocado para uma economia de mercado com uma forte ênfase sobre 

o setor informal. Devido a esta ênfase, ele é difícil avaliar com precisão o estado da economia 

do país. Estima-se que 70% da população vive abaixo da linha da pobreza.  

O acesso e exposição aos meios de comunicação é relativamente limitado no Haiti. Em nível 

nacional, 47% de todas as famílias possuem um rádio, enquanto 23% possuem um aparelho 

de televisão e 4% possuem um telefone. Propriedade desses bens é particularmente limitado 

em áreas rurais, onde 31% dos domicílios possuem rádio, 3% possuem um aparelho de 

televisão, e 0,2% possuem um telefone. O que dificulta substancialmente os projetos de 

divulgação  e campanhas contra a AIDS. 

Muitos autores também concordam que a falta de compromisso consistente para a prevenção do 

HIV/AIDS e controle por parte do governo e da sociedade haitiana como um todo tem sido 

fundamental para o desenvolvimento da epidemia e o aumento do número de morte, como pode ser 

notado no Gráfico 2. 

Gráfico 2: Morte por HIV/AIDS no Haiti 

 

Grande parte do progresso que ocorreu nesta frente durante a última década pode ser atribuído aos 

esforços de várias ONGs , através do qual o financiamento internacional foi canalizado durante o 

politicamente turbulenta década de 1990. Eleições parlamentares falharam em 2000 e exacerbou as 

tensões políticas no Haiti , o que levou à redução ou suspensão de milhões de dólares em 

financiamento do setor da saúde por parte de alguns governos e organizações multilaterais (como o 

Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento , a Comissão Europeia União , Holanda, 

Alemanha , França e Japão).  



É nesta conferência que o país deve programar um novo plano estratégico nacional para o HIV/AIDS, 

que incida na prevenção da transmissão mãe-filho transmissão, além de garantir a segurança do 

suprimento de sangue do país, pesquisa de vacinas e cuidados e apoio às pessoas vivendo com AIDS. 

Para isso, deve-se buscar financiamento para tais aperações por parte de parceitos internacionais. 

25. Índia 

 Estado-nação localizado no sul da Ásia, na fronteira com o Mar da Arábia e a Baía 

de Bengala, entre a Birmânia e o Paquistão, a Índia representa um dos maiores e mais 

populosos países do mundo, com mais de um bilhão de habitantes. Deste número, 

estima-se que cerca de 2,4 milhões de pessoas vivem atualmente com HIV. O HIV surgiu 

mais tarde na Índia do que em muitos outros países. As taxas de infecção subiram ao 

longo dos anos 1990 e, hoje, a epidemia afeta todos os setores da sociedade indiana, não 

apenas os grupos - como profissionais do sexo e caminhoneiros - com o qual foi 

originalmente associado. Em um país onde a pobreza, o analfabetismo e problemas de 

saúde são abundantes, a propagação do HIV apresenta um desafio assustador. 

No início de 1986, apesar de mais de 20 mil casos de AIDS em todo o mundo, a Índia não tinha casos 

notificados de HIV ou AIDS. Houve o reconhecimento, no entanto, que este não seria o caso, por 

muito tempo, e as preocupações foram levantadas sobre como a Índia iria lidar com os casos de HIV 

e AIDS, uma vez que estes começaram a se emergir significantemente. Um relatório, publicado em 

uma revista médica em janeiro de 1986, declarou: 

"Ao contrário dos países desenvolvidos, a Índia não tem os laboratórios científicos, centros de 

pesquisa, equipamentos e médicos para lidar com uma epidemia de AIDS. Além disso, fatores como 

os tabus culturais contra a discussão de práticas sexuais, má coordenação entre as autoridades de 

saúde locais e suas comunidades, pobreza e desnutrição, e uma falta de capacidade de teste e sangue 

dificulta, severamente, a capacidade do governo para controlar a AIDS, visto que esta se tornou 

generalizada."  

No final do ano, os primeiros casos de HIV na Índia foram diagnosticados entre os trabalhadores do 

sexo em Chennai, Tamil Nadu. Notou-se que o contato com os visitantes estrangeiros tinham 

desempenhado um papel em infecções iniciais entre os trabalhadores do sexo e, através dos centros 

de triagem de HIV foram checados em todo o país apelos para que os visitantes fizessem o 

diagnóstico para detectar se tinham o HIV. Aos poucos, essas medidas diminuíram os casos e maior 

atenção foi dada para garantir que o rastreio do HIV fosse realizado em bancos de sangue. 

Em 1987, um Programa Nacional de Controle da AIDS foi lançado para coordenar as respostas 

nacionais. Suas atividades recobrem vigilância, triagem de sangue e saúde educação. Até o final de 

1987, de 52.907 que haviam sido testados, cerca de 135 pessoas foram encontrados com HIV-

positivo e 14 tinham AIDS. A maioria destes casos iniciais tinha ocorrido através do sexo 

heterossexual, mas no final da década de 1980 foi observada uma rápida disseminação do HIV entre 

usuários de drogas injetáveis (UDI), em Manipur, Mizoram e Nagaland - três estados do nordeste da 

Índia, na fronteira com Myanmar (Birmânia). 

No início da década de 1990, como as taxas de infecção continuaram a subir, as respostas foram 

reforçadas. Em 1992, o governo criou NACO (National AIDS Control Organization), para supervisionar 



a formulação de políticas, o trabalho de prevenção e programas de controle relativos ao HIV e AIDS. 

No mesmo ano, o governo lançou o Plano Estratégico, o National AIDS Control Programme (NACP) 

para a prevenção do HIV. Este plano estabeleceu a base administrativa e técnica para a gestão do 

programa e também criar State AIDS Control Societies (SACS), em 25 estados e sete territórios da 

união. Era capaz de fazer uma série de melhorias importantes na prevenção do HIV, tais como 

melhorar a segurança do sangue. 

Ao longo dos anos 1990, ficou claro que, apesar dos estados e cidades haver epidemias distintas, o 

HIV se espalhou para a população em geral. Cada vez mais, foram observados casos de infecção 

entre as pessoas que anteriormente tinham sido vistas como "de baixo risco", como donas de casa e 

os membros mais ricos da sociedade. Em 1998, um autor escreveu: 

"A infecção pelo HIV é agora comum na Índia, exatamente o que a prevalência seja não é muito 

conhecido, mas pode-se afirmar sem medo de errar que a infecção é generalizada... está se 

espalhando rapidamente para os segmentos que a sociedade na Índia não reconhece como estando 

em risco. A AIDS está saindo do armário." 

Em 1999, a segunda fase do National AIDS Control Programme (NACP II) entrou em vigor, com o 

objetivo declarado de reduzir a propagação do HIV através da promoção da mudança de 

comportamento. Durante esse tempo, o programa de prevenção da transmissão de mãe para filho 

(PTV) e da prestação de tratamento antirretroviral gratuito foram implementadas pela primeira vez.  

Para a Conferência do UNAIDS em 2001, se espera que o governo indiano adote ainda mais 

programas para a prevenção e cuidados aos infectados pelo vírus HIV. Dessa forma programas como 

a Prevenção Nacional da AIDS e a Política de Controle são exemplos de propostas já mencionadas 

pelo ex-primeiro-ministro Atal Bihari Vajpayee referindo a HIV/AIDS como um dos desafios de saúde 

mais graves que o país enfrenta quando se dirigi ao parlamento. Anseia da Índia essa postura quanto 

à consolidação desses planejamentos. De acordo com estimativas, haverá melhora ao longo do 

tempo nos índices elevados de soropositivos no país. Desta maneira, o comportamento da nação 

deve se basear na continuação pragmática desse efeito no país e em todo o continente asiático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: prevalência do HIV entre mulheres que frequentam clínicas pré-natais, profissionais do sexo 

e usuários de drogas injetáveis, 2001. 

 

Figura 2: estatística sobre a AIDS na Índia e sua estimativa para a metade do milênio (2000). 



 

Figura 3: estimativa do número de infectados pelo HIV de 1990 a 2005. 

 

 

 

 



26. Israel 

Israel é um país cuja capital é Telaviv. A Cidade Velha de Jerusalém tem dentro de seus 

muros lugares sagrados para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.  O primeiro caso 

de AIDS no país foi diagnosticado como tendo ocorrido no início da década de 1980. 

Até o final de 2000, foram diagnosticados 682 casos de AIDS e 2.204 indivíduos HIV-

positivos de 13 ou mais anos.   

Médicos e laboratórios relataram o primeiro caso de AIDS desde 1983 e a infecção 

pelo HIV desde 1999, mas os HIV, de fato, foram relatados desde 1986. Casos 

diagnosticados antes de ter sido incluído no Registo Nacional desde 1986. Casos investigados de 

HIV/SIDA são realizados em sete centros regionais de luta contra a SIDA (cada um incluindo uma 

clínica e um laboratório) e/ou por 15 District Health Offices (DHO) que comunicam a AIDS ao 

departamento Ministry of Health (MOH) onde os dados são gravados no registo nacional. Enzyme 

linked immunosorbent assay (ELISA) é o teste de HIV que se encontra disponível mediante pedido, 

gratuitamente no país. Todos os doadores de sangue e de órgãos foram selecionados a fazerem o 

teste de HIV para o ato da doação desde 1986. Além disso, todos os novos imigrantes (com idades 

compreendidas entre nove anos e mais) da Etiópia fazem o texto do HIV na chegada (desde 1991). 

Sistemáticas triagens são realizadas nas prisões e de alguns recrutas militares.  

Alguns dos 160-200.000 testes ELISA são feitos a cada ano (para uma população média total de 6.29 

milhões de indivíduos em 2000). Cerca de 200.000 doações de sangue também são testadas a cada 

ano (Head of the Blood Services, Shinar E. personal communication).  

Entre 1980-2000, pacientes com HIV-positivo e AIDS foram diagnosticados em adultos e adolescentes 

em 682 e 2.204 casos, respectivamente (taxa de infecção de HIV cumulativa é 61/100.000). Destes, 

1.881 (65.2%) são do sexo masculino, 910 (31.5%) e mulheres (95 – 3.3% do gênero desconhecido). 

Certa idade média para homens e mulheres é, respectivamente, 35 anos de idade (DP ¼ 11.0) e 31.4 

anos (SD ¼ 10.5). 

A distribuição anual de novos casos de HIV/AIDS, de acordo com a Organização mundial da Saúde 

(OMS), os modos de categorias de transmissão, é mostrada na figura 1. A mudança ocorreu em 1991, 

principalmente devido à imigração em massa de países com epidemias generalizadas de HIV. Antes 

de 1991, o número médio anual de novas pessoas que vivem com HIV (PVHS) foi relativamente baixo 

(61), principalmente do sexo masculino (86,4%) e apenas 11,6% foi entre heterossexuais. Desde 

1991, a média anual quase quadruplicou e 68% estavam entre os heterossexuais (Tabela 1). 

De acordo com as estimativas, o crescente número de casos de HIV/AIDS no país é visto como súbita, 

uma vez que esse tende a crescer ainda mais durante o milênio. Dessa forma, para a Conferência do 

UNAIDS em 2001, a nação de Israel deve pretender soluções para os problemas das doenças 

sexualmente transmissíveis no país, além do apoio por parte dos Estados Unidos como uma nação 

“irmã” e desenvolvida tecnologicamente. Projetos e alternativas como o avanço em pesquisas são 

ações que o país necessita buscar para que os índices de infectados e mortes decresçam. 

 

 



Figura 1: novos casos de AIDS/HIV notificados por ano e suas categorias de modo transmissão, Israel 

1980-2000. 

 

Tabela 1: mudanças drásticas no número total, de distribuição por sexo e modo de transmissão do 

HIV dos casos de HIV/AIDS em Israel, quando se comparam dois períodos de notificação, Israel 1981-

2000 * 

 

 



Tabela 2: pacientes notificados com AIDS por sexo, modo de transmissão e seu presumido local de 

infecção, Israel 1980-2000.

 

Tabela 3: pessoas notificadas como HIV-positivas não conhecidas e o progresso da AIDS, por sexo, 

modo de transmissão e presumido local de infecção, Israel 1985-2000. 

 

27. Jamaica   

População de pouco mais de 2.600.000 milhões de habitantes, a Jamaica apresenta 

em 2001 uma taxa de infectados com HIV de 1.2% da população adulta (15-49 anos). 

No Caribe, a Jamaica é a terceira nação com maior número de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, seguindo a República Dominicana e o Haiti. Num estudo chamado “Jamaica 

AIDS Report”, publicado em 2001, o Ministério da Saúde local declarou ter notificado 

6.038 casos de HIV/AIDS entre 1982 e 2001. E o número estimado de pessoas vivendo 

com HIV/AIDS na Jamaica está entre 24.000 mil e 32.000 mil pessoas. Muitos desses 

infectados não conhecem a sua situação enquanto portadores do vírus e isso contribui para a 

dispersão da doença, o que faz do diagnóstico uma necessidade imediata nas políticas públicas de 



combate à HIV/AIDS no país. A real magnitude do problema da AIDS no país é ainda comprometida 

pela falta de precisão na contabilidade dos dados.  

O primeiro caso de AIDS na Jamaica foi diagnosticado em novembro de 1982, logo no começo da 

epidemia se espalhar pelo mundo. E desde 1987, o número de casos anuais tem dobrado a cada dois 

anos.  Segundo o governo jamaicano, os casos são registrados mais frequentemente nos grandes 

centros urbanos, como na capital Kingston e a epidemia está relacionada à pobreza, baixo 

desenvolvimento social, pequeno crescimento da economia, altos níveis de desemprego, precoce 

iniciação sexual, cultura de múltiplos parceiros sexuais e o uso de drogas e ao setor comercial do 

sexo. 

Apesar do número crescente de infecções de HIV, há algumas ações jamaicanas que contribuem para 

o combate da epidemia. Por exemplo, existe um eficiente sistema de saúde pública no país, além da 

presença do Programa de Controle Nacional para HIV/AIDS. Esse programa existe desde 1987 e tem 

mostrado avanços no combate a epidemia.  

Espera-se que a delegação da Jamaica apresente na conferência dados mais concretos que 

possibilitem um mapeamento mais eficaz do que precisa ser feito para reduzir cada vez mais o 

número de infectados com HIV e portadores da AIDS. Além disso, espera-se que a delegação 

jamaicana pressionará nações desenvolvidas com alta capacidade tecnológica para a busca de formas 

mais baratas e mais eficientes nos tratamentos dos pacientes.  

Gráficos e tabelas sobre a doença no país: 

Figura 1: prevalência de HIV entre profissionais do sexo no período de 1990 e 2011 

 

 

 

 

 



Figura 2: Modalidades de transmissão de HIV na Jamaica mostrando o número de casos e o seu 

respectivo percentual da totalidade entre 1982-2001 

 

Figura 3: Casos de HIV/AIDS na Jamaica mostrando o número e a porcentagem do total por sexo e 

idade entre 1982-2001 

 

27. Japão 

 País do extremo oriente, o Japão caracteriza-se como um ator significativo no 

ambiente internacional e, principalmente, no continente asiático. O poderio que este possui de 

cunho tecnológico coloca-o em um nível avançado de nação. No que tange a problemática 

da Conferência, a história do HIV/AIDS no Japão começou em 1983. Não se tem claro qual 

foi o primeiro paciente de AIDS. Algumas pesquisas mostram que o primeiro paciente era 

um hemophilac. Outras fontes dizem que ele era um homossexual que vivia em Nova York. 



Entretanto, é verdade que os primeiros grandes números de casos de HIV ocorreram a partir do 

sangue. Desde 1978, hemoderivados utilizados para tratar a hemofilia foram importados para o 

Japão. Os produtos eram mais baratos do que os produtos produzidos no país, mas os médicos 

poderiam vender os novos produtos no preço de mercado mais caro. Os novos produtos de sangue 

foram feitos a partir do sangue de milhares de doadores de sangue. Algum dos doadores tinha HIV, o 

vírus que causa a AIDS. Em 1985, o Ministério da Saúde permitiu hemoderivados tratados 

termicamente (tratamento térmico mata o vírus), mas não impediu a venda de produtos sem 

aquecimento. O preço dos produtos não aquecidos desceu e os médicos continuaram a dar-lhes para 

os pacientes até 1987. Desta forma, 60% dos hemophilacs no Japão foram infectados com o HIV. 

Em 1986 e 1987, três pacientes heterossexuais do sexo feminino foram diagnosticados com AIDS. Foi 

muito difícil para as pessoas com HIV "saírem" para dizer publicamente que eles tinham o vírus. 

Em 1988, Akase Noriyasu, um ativista HIV-positivo, concordou em ser entrevistado na Japan 

Broadcasting Corporation (NHK). Na entrevista ele disse: "Eu só vou ser feliz se você me apresentar 

como um homem velho comum com hemofilia, um velho que contraiu HIV e está se divertindo, apesar 

de seu problema de saúde. Eu gostaria que meus amigos tivessem coragem de passar o seu tempo de 

uma forma significativa comigo. Não há problema em se preocupar e não há problema em pensar em 

todos os tipos de coisas, mas o tempo passa, não importa o quanto você se preocupa." Algum desses 

pacientes foi à Justiça contra o governo e as empresas farmacêuticas, como a Cruz Verde, que 

vendeu produtos sanguíneos infectados. A batalha judicial começou em 1989 e terminou em 1996. O 

tribunal decidiu que o Dr. Takeshi Abe, o conselheiro líder em produtos de sangue, era inocente. No 

entanto, três funcionários da Cruz Verde foram considerados culpados. 

 Por causa dos primeiros casos de infecção pelo HIV foram encontrados em hemofílicos, e 

porque os meios de comunicação focada em homossexuais HIV-positivos nos EUA havia mitos que os 

japoneses não poderiam contrair a doença. Muitas pessoas pensaram que era uma doença 

estrangeira ou que apenas algumas pessoas poderiam pegar, por exemplo, homens ou prostitutas, 

homossexuais, ou que você só pode pegá-lo em outro país. Esses mitos continuam até hoje, de certa 

forma no pensamento de algumas pessoas. No entanto, a população japonesa está igualmente em 

risco da infecção. Entre 1985 e 1999, 70% dos homens e mulheres com HIV japoneses tinham 

contraído o vírus dentro do Japão.  

Em 1999, a Lei sobre a prevenção de doenças infecciosas e pacientes com doenças infecciosas foi 

promulgada, a abolição da Lei de Prevenção de AIDS. Sob essa nova lei, HIV/AIDS foi classificada 

como "doença infecciosa Tipo IV". No mesmo ano, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 

(MHLW) formulou a Diretriz Nacional para a Prevenção e tratamento do HIV/AIDS. Quatro PVHS 

participaram do processo de orientação de desenvolvimento. A orientação provou ser altamente 

progressiva, e incluiu medidas para: o respeito pelos direitos humanos das PVHS e grupos-alvo 

(comunidades em risco de infecção pelo HIV), a implementação de estratégias de prevenção 

apropriadas, o reforço dos laços com as instituições e órgãos relacionados, implementação de 

monitoramento e avaliação, com a participação de diversas partes interessadas. 

Com essa orientação, de lugar, o legado negativo da década de 1980 parece ter sido praticamente 

destruído. Com efeito, a maioria das medidas articuladas na orientação não foram implementadas 

por mais de seis anos. Em termos de grupos-alvo, a formulação/implementação de medidas tem sido 

insuficiente nos últimos anos, com exceção de alguns projetos em operação visando à comunidade 



gay. Parceria Interministerial continua a ser uma mera formalidade. Quanto ao estabelecimento de 

monitoramento e avaliação do sistema, quase nada foi iniciado. 

Desde o ano de 2000, o quadro para a luta global contra o HIV/AIDS progrediu expressivamente. 

No entanto, essas novas tendências nas ações globais de HIV/AIDS teve quase nenhuma influência no 

Japão. Parceria Multiministerial/multisectoral é improvável que se materialize, e os esforços de 

educação e sensibilização sobre o HIV/AIDS são totalmente insuficientes. A necessidade de promover 

a ligação entre HIV-testagem e aconselhamento não está nem mesmo na agenda política, e o sistema 

de vigilância continua a ser um "relatório de casos de HIV/AIDS" incapaz de fornecer informações 

precisas sobre a situação epidemiológica atual da infecção pelo HIV. O caso mais grave é a situação 

de estrangeiros residentes no Japão. Há uma grande falta de acesso às medidas de prevenção, testes 

e tratamento. 

Dessa forma, em 2001, aspira-se da delegação japonesa para a Conferência do UNAIDS devido 

conhecimento a respeito desses indivíduos soropositivos, uma vez que não há nenhuma maneira 

completamente precisa em saber quantas pessoas têm HIV no Japão, mas os números estão 

crescendo. Muitas pessoas que têm o vírus não são testadas, porque eles acreditam que não estão 

em risco. Elas podem transmitir o vírus para outras pessoas durante o contato íntimo. Se todos 

entendam mais sobre a doença e faz uma mudança em sua/seu comportamento, podemos começar 

a parar a propagação do HIV no Japão.  

Figura 1: nacionalidade e gênero dos casos de pacientes com HIV e AIDS no Japão.  

Figura 2: modo de infecção de japoneses com casos de HIV do sexo masculino e pacientes com AIDS

. 



Figura 3: casos e estimativa de pacientes com HIV e AIDS, 1985-2009 no Japão.  

 

28. Jordânia     

Localizado no Oriente Médio, cuja capital é a cidade de Amã, a Jordânia é um país com 

taxas baixas de HIV com relação ao resto do mundo. Estudos do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) estimam que de uma população superior a 05 

milhões de habitantes, cerca de 0,2% da população adulta está infectada com o vírus HIV.  

Dos problemas enfrentados pelo país, destaca-se a precariedade na saúde da população da 

Jordânia. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, o acesso à informação é limitado. 

Quanto ao serviço de saúde pública, a situação também implica numa série de 

consequências graves. O governo jordaniano afirma que, por exemplo, cerca de apenas 

1.204 mulheres jordanianas tem acesso à obstetrícia e serviços ginecológicos nos hospitais 

públicos.  

Além disso, há um consenso na comunidade internacional que na Jordânia o desafio de combater a 

epidemia da AIDS esbarra em algumas áreas que não são pertinentes à outros países. Além dos 

grupos de risco tipicamente conhecidos (profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis e 

homens que tem relações sexuais com outros homens), fatores como vulnerabilidade da fronteira, 

assim como ampla mobilidade seja por trabalho ou conflito regional, implicam na dificuldade 

encontrada para a luta contra HIV/AIDS. Uma característica da Jordânia é que o país possui restrições 

à entrada/permanência de estrangeiros portadores de HIV. Quando é descoberto que um portador 

do vírus conseguiu entrar no país, inicia-se o processo de deportação do mesmo. 

Apesar dos dados coletados mostrarem uma incidência baixa de HIV/AIDS na população, o UNAIDS 

crê que esses números precisam ser revistos e espera contar com a colaboração do governo da 

Jordânia. E é nessa direção que se espera a atuação da delegação jordaniana. Além de se 

comprometer a realizar uma precisa contabilidade dos dados relacionados à AIDS/HIV no país, crê-se 

que a delegação da Jordânia pressionará as demais nações, principalmente as desenvolvidas, a ajuda-

la no que for necessário para avançar na luta contra a epidemia.  

Gráficos e tabela sobre a doença no país: 



Figura 1: número de casos por modalidade de transmissão de HIV na Jordânia no período de 1986-

2009 entre homens e mulheres 

 

Figura 2: status atual em porcentagem dos casos de HIV entre homens jordanianos. 

 

Figura 3: status atual em porcentagem dos casos de HIV entre mulheres jordanianas. 

 



29. Marrocos  

Oficialmente o Reino de Marrocos é um país situado no extremo noroeste da África e 

teve seu primeiro caso de HIV/AIDS ocorrido em 1986. Estima-se que até o fim de 2010, 

um total aproximado de 2.914 pessoas serão diagnosticadas com AIDS em Marrocos, e as 

estimativas apontam para cerca de 26 mil pessoas vivendo com HIV no país. Mais da 

metade dos casos são de três regiões: a região de Agadir (22%), a região de Marrakech 

(16%) e na região de Casablanca (14%). Adultos jovens (15-39 anos) representam 64% de 

todos os casos, e a proporção de infecções por HIV em mulheres aumentou de 18% (1986-

1990) para mais de 40% (2004-2008), segundo cálculos. A transmissão do HIV-1 é 

declaradamente atribuída à transmissão heterossexual em mais de 80% dos indivíduos. 

A rede nacional de vigilância Sentinela foi implementada em Marrocos desde 1993. Esta vigilância é 

baseada em um estudo anônimo, desvinculada e é aprovada pelo Comitê de Ética da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Grupos estudados incluem mulheres grávidas, pacientes de consultoria, 

centros de saúde com doenças sexualmente transmissíveis, pessoas com tuberculose, prisioneiros, 

usuários de drogas injetáveis (UDI) e profissionais do sexo. 

Um estudo de subtipos de HIV em Marrocos a partir de 1997 mostrou um predomínio do HIV-1 

subtipo B (93,5%), um padrão mais parecido com a Europa do que a África subsaariana. Mais 

recentemente, uma análise dos subtipos de HIV a partir de uma única região de Marrocos sugere um 

aumento de pessoas com HIV CRF02-AG, que tem sido geralmente associado a infecções 

provenientes da África subsaariana. Desde meados da década de 1990, Marrocos vem registrando 

uma significativa imigração de pessoas provenientes da África sub-saariana, muitos dos quais estão 

tentando entrar na Europa. Mais recentemente, a Espanha e a União Europeia (UE) intensificaram 

suas fronteiras e aumentaram a vigilância costeira destas. Consequentemente, Marrocos deixou de 

ser um país de trânsito para a estação final para muitos imigrantes. Outros países da região do 

Middle East and North Africa (MENA) também estão demonstrando uma epidemia de HIV mais 

diversificada em termos de distribuição de subtipos do HIV. 

Para a conferência do UNAIDS em 2001, crê-se que a postura da delegação marroquina deve-se 

embasar na busca de diminuir a incidência de casos de AIDS no país, como também de acabar com o 

preconceito aos pacientes portadores da doença. Com isso, espera-se da nação um comportamento 

contundente no que tange o aumento de mortes por AIDS, assim como o avanço de contaminados 

pelo vírus HIV. 

Figura 1: número de pessoas vivendo com HIV. 

 



Figura 2: eliminação da desigualdade de gênero e sua estimativa para os próximos anos. 

 

Figura 3: redução da transmissão sexual e sua estimativa. 

 

 



30. México    

O México, segundo o estudo Costing of HIV/AIDS Treatment in Mexico, ocupa a décima 

terceira posição na América no número total de casos de HIV reportados. E de acordo 

com os dados do UNAIDS, o número de pessoas vivendo com HIV no país é de 

aproximadamente 200.000 mil em 2001.  

A epidemia no país continua amplamente concentrada na região urbana e entre 

homens, 96% e 91% dos casos respectivamente. E em resposta à AIDS, o governo do 

México criou o Conselho Nacional para Prevenção e Controle de HIV/AIDS, em 1988 

que posteriormente, em 2001, teve seu nome alterado para Centro Nacional de 

Prevenção e Controle de HIV/AIDS, ou CENSIDA (sigla em inglês).  

Do total de fundos arrecadados para a luta contra a doença, mais de 90% vem do governo mexicano. 

Esses fundos contribuem para a eficácia das atividades do CENSIDA, das quais se destacam aquelas 

que têm o foco na prevenção da transmissão do vírus HIV. Outro ponto que merece destaque na luta 

mexicana contra a epidemia é a grande destinação de recursos às atividades contra a redução do 

impacto social que os indivíduos infectados sofrem nas suas famílias e na sociedade civil.  

Entretanto, desafios ainda precisam ser vencidos e são esses dilemas que impulsionarão a 

participação da delegação mexicana na conferência do UNAIDS 2001. Espera-se da delegação 

esforços juntamente com os demais países no sentindo de ampliar o acesso de medicamentos 

antirretrovirais para todos os infectados, e além dos medicamentos, a necessidade de oferecer um 

tratamento mais adequado aos pacientes impulsionará a participação da delegação do México na 

conferência.   

Alguns dados sobre a doença no país: 

Figura 1: prevalência de HIV entre adultos (15-49 anos) no período de 1990 a 2008 

 



Figura 2: Prevalência entre as populações com maior exposição que são infectadas com HIV 

(estimativa para 2011). 

 

Figura 3: razão entre homens/mulheres com AIDS de acordo com o ano de diagnóstico entre 1985-

201 

 
Figura 4: Procentagem de casos de HIV entre homens de 15 anos ou mais por categoria de 

transmissão entre 1983-2011

 



31. Namíbia  

A Namíbia é um país do continente africano que faz fronteira com a Angola, Botswana, 

África do Sul e Zâmbia. A população estimada do país e de 1,8 milhões de pessoas com 

uma expectativa de vida que varia de 40 a 51 anos. A língua oficial é o inglês, mas país 

conta com um índice de analfabetismo de 38%.  

Dados divulgados estimam que 22,5% da população adulta do país tem HIV/AIDS.  Os 

principais fatores de risco para o alastramento do vírus é o contato com múltiplos 

parceiros (as) sexuais, a alta taxa de circulação de DST, transmissão vertical e um 

elevado fluxo de migração.  

Apesar dos avanços que o governo do país tem feito para controle da taxa de mortalidade infantil o 

HIV/AIDS parece ofuscar os resultados alcançados. O último relatório de desenvolvimento da 

Namíbia lançado pela ONU deixa clara a relação entre a taxa de mortalidade infantil e a epidemia de 

HIV/AIDS.  O relatório informa que a taxa de mortalidade infantil caiu de 104 mortes a cada 1.000 

bebês que nascem em 1970 para 58 em 1997. Apesar dessa diminuição considerável o HIV/AIDS 

ainda é responsável por grande parte das mortes em bebês e crianças. O relatório informou que em 

1997 existiam 420 casos de AIDS a cada 100.000 pessoas.  

A taxa de crescimento populacional do país também se encontra comprometida pela epidemia de 

HIV/AIDS. Entre 1975 e 1997 a taxa de crescimento anual era de aproximadamente 2,7 %, mas se 

espera que esse índice tenha uma queda para 1,3% entre os anos de 1997-2015 devido ao impacto 

do HIV/AIDS.  

A expectativa de vida do país também é outro setor afetado pelo HIV/AIDS. O HIV/AIDS reduz 

aproximadamente cinco anos da expectativa de vida do país. Em 1989, a maioria da população 

viveria até aproximadamente 57 anos. No entanto, em 1997 esse número caiu para 52 anos.  

O relatório produzido pela UNICEF mostra que no ano de 2015, 48% de todas as mortes de crianças 

menores de cinco anos serão causadas pela AIDS. O sistema de saúde da Namíbia não consegue 

atingir toda a população com HIV/AIDS, segundo relatório divulgado pelo ministério da saúde do 

país. O crescimento da epidemia e a falta de recursos dificultam o acesso a tratamento adequado e 

ainda levam a diagnósticos errados.  

Assim como em muitos dos países afetados pelo HIV/AIDS a Namíbia também sobre com impactos 

econômicos e sociais. Existem casos relatados de empresas e ofertas de trabalho que não aceitam 

soropositivos.  

Dentre os projetos e investimentos no combate ao vírus o país conta com um programa em 

associação com a UNICEF. O projeto "My Future Is My Choice - Life Skills Programme, Namibia” foi 

criado para atingir a população jovem do país, levando informações, por exemplo, sobre saúde 

sexual, métodos contraceptivos. Dentre os principais objetivos do programa se destacam: evitar que 

os jovens venham a se infectar com o HIV, levar aos jovens fatos sobre a saúde sexual, gravidez, 

doenças sexualmente transmissíveis e HIV / AIDS, melhorar as habilidades de tomada de decisão dos 

jovens, melhorar a comunicação entre meninos e meninas, entre amigos, entre os jovens e seus pais 

e sua comunidade etc. Outro projeto interessante é o IBIS / Positive Vibes. Positive Vibes desenvolve 

pilotos de abordagens inovadores e participativas que permitem que as pessoas que vivem com 



HIV/AIDS recebam tratamento adequado. O programa faz uso extensivo de vídeos e filmes para 

alcançar a população do país. O ponto mais interessante do projeto é que grande parte de seus 

voluntários e empregados são soropositivos. 

Durante a Conferência da UNAIDS 2001 a delegação da Namíbia deve se se focar no 

comprometimento com a inovação e a implementação de projetos que diminuam o número de 

crianças e jovens afetados pela doença. O país também deve se esforçar para realizar parcerias e 

acordos que ajudem a levar tratamento e medicamento gratuitos para a população. O país deve 

buscar novas ideias e abordagens para conseguir diminuir as taxas de HIV/AIDS em seu território e 

proporcionar uma boa qualidade de vida para a população soropositiva e seus familiares.  

Tabela 1.  Taxa de prevalência de HIV entre mulheres de acordo com idade no período de 1994-2000. 

 

Gráfico 1. Número de pessoas vivendo com HIV na Namíbia. 

 



Gráfico 2. Porcentagem de pessoas com HIV na Namíbia com idade entre 15 e 49 anos.  

 

Gráfico 3. Mortes causadas pelo HIV por ano.  

 

32. Nigéria 

Nigéria, oficialmente República Federal da Nigéria, é um país localizado na África, 

mais especificamente no Golfo da Guiné, e tem como sua capital Abuja. Os dois 

primeiros casos de HIV/AIDS na Nigéria foram identificados em 1985 e foram 

relatadas em uma conferência internacional AIDS em 1986. Em 1987, o setor de 

saúde nigeriano criou a Comissão Nacional de AIDS Consultivo, que foi logo seguido 

pela criação do Comitê Nacional Consultivo de Peritos sobre AIDS (NEACA). 

No início, o governo nigeriano foi lento para responder às crescentes taxas de 



transmissão de HIV e foi apenas em 1991 que o Ministério da Saúde fez sua primeira tentativa de 

avaliar a situação com HIV/AIDS na Nigéria. Os resultados mostraram que cerca de 1,8 % da 

população de Nigéria fora infectada com o HIV. Relatórios de vigilância posteriores revelaram que, 

durante a década de 1990, a prevalência do HIV aumentou de 3,8% em 1993 para 5,4% em 1999. E os 

dados de 2001 indicaram um pico, sendo a taxa de 5,8%. Essas taxas variam minimamente de acordo 

com a zona, seja rural ou urbana, como pode ser observado no Gráfico 1 e 2.  

Em 1999, Olusegun Obasanjo tornou-se o presidente da Nigéria e mudou HIV/AIDS para o topo da 

agenda do país, prevenção, tratamento e cuidados do HIV se tornou uma das principais 

preocupações do governo. Um ano depois foi criado o Comitê de Ação Nacional sobre AIDS, que mais 

tarde tornou-se uma agência. No mesmo ano, o Banco Mundial intensificou seu apoio aos países 

para melhorar a eficiência e a sustentabilidade das suas respostas nacionais contra a AIDS. 

Em todo o mundo, a Nigéria tem um dos maiores números de novas infecções relatados e o número 

de mortes só cresce, como pode ser notado no Gráfico 2. Existem três principais vias de transmissão 

do HIV na Nigéria: 

Sexo heterossexual. Aproximadamente 80% das infecções pelo HIV na Nigéria são resultado de 

relações sexuais heterossexuais. Os fatores que contribuem para isso incluem a falta de informação 

sobre altos níveis de doenças sexualmente transmissíveis, saúde sexual e HIV e baixos níveis de uso 

do preservativo. 

As transfusões de sangue. Transmissão do HIV através de transfusão de sangue contaminado é a 

segunda maior fonte de infecção pelo HIV em Nigéria. Nem todos os hospitais nigerianos têm a 

tecnologia para identificar o sangue contaminado e, portanto, há um risco de o uso de sangue 

contaminado. O Ministério Federal da Saúde nigeriano têm respondido pela legislação de apoio que 

obriga hospitais a usar apenas o sangue do Serviço Nacional de Transfusão de Sangue, que tem 

tecnologia de sangue triagem muito mais avançado. 

Transmissão de mãe para filho. Segundo o Ministério da Saúde em dados de 2000, cerca de 75 mil 

bebês na Nigéria nascem com HIV. Estima-se que 360 mil crianças estão vivendo com o HIV no país, a 

maioria dos quais se infectaram a partir de suas mães. 

Como a Nigéria é um país tão grande e diversificado, as campanhas de mídia de sensibilização para o 

HIV são uma maneira prática de atingir muitas pessoas em diferentes regiões. As campanhas de 

rádio, como o criado pela Sociedade de Saúde da Família, são pensadas para aumentar o 

conhecimento e mudança de comportamento. "Sonhos futuros", era uma transmissão série de rádio 

em 2001, em nove idiomas em 42 canais de rádio. É focado no incentivo ao uso consistente do 

preservativo, aumentando o conhecimento e as habilidades crescentes para a negociação do 

preservativo em homens e mulheres solteiras com idade entre 18 e 34 anos. 

Outra campanha de mídia de alto perfil é liderada por Femi Kuti, filho de Fela Kuti, o famoso músico 

de Afrobeat, que morreu de AIDS em 1997. Ele aparece em outdoors ao lado de estradas em toda a 

Nigéria, com o slogan "AIDS: No dey show for face", o que significa que você não pode dizer que 

alguém tem AIDS apenas olhando para ele. 

O objetivo da Nigéria nesta conferência é buscar diminuir suas taxas de prevalência de AIDS 

buscando investimentos estrangeiros e criando Planos de Ação de Emergência contra a doença. Para 



poder colocar em foco a prevenção para os grupos de risco, ampliando o acesso ao tratamento e 

melhorar o conhecimento estratégico e gestão da epidemia para informar os programas de 

implementação. E assim tentar começar o maior programa de tratamento anti-retroviral de África. 

Gráfico 1. Percentual de adultos vivendo com HIV/AIDS 

 

Gráfico 2. Número total de Pessoas com HIV na Nigéria 

     

 

 

 

 



Gráfico 3. Mortes por HIV em todas as idades 

 

33. Paraguai     

De acordo com o governo paraguaio, desde 1985 até dezembro de 2007 (estimativa) 

foram notificados 1.940 casos de AIDS, 3899 infectados com o vírus HIV sem presença da doença e 

um total de 5.893 pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os mortos devido à doença somam 918 

no período contabilizado.  

Figura 1: Número de morte devido a AIDS relatado em 2005 e 2001 (estimativas) e a 

porcentagem de declínio da taxa pro mesmo período. 

 



Ainda nos dados do governo, entre 2005 e 2007 estima-se um crescimento da epidemia de 15%. 

Atualmente, se diagnostica 02 mulheres infectadas por cada 03 homens sendo a via sexual a mais 

frequente para transmissão (80% do total). Das crianças, 5% total de casos de AIDS registrados, a 

maior parte adquire a doença via transmissão vertical (de mãe para filho).  

O governo paraguaio, segundo o “Programa Nacional de Control de SIDA-ITS” (PRONASIDA), age nos 

âmbitos de estudos e coleta de dados sobre populações previamente definidas. Há o fornecimento 

de informações dos grupos afetados pela epidemia e os comportamentos de relevância que guiem à 

uma melhora da compreensão da dinâmica da doença a fim de compreender quais são as mudanças 

necessárias para a luta contra a doença. Entretanto, tais esforços precisam ser completados com 

medidas de ampliação de acesso à informação e ao tratamento além de auxílio psicológico devido ao 

problema de estigma e preconceito enfrentado pelos portadores do vírus e da doença.  

Espera-se que a delegação do Paraguai, em cooperação com as demais representações da América 

do Sul, irá dialogar para desenvolver planos regionais de combate ao HIV/AIDS. Áreas prioritárias 

devem ser destacadas pela delegação paraguaia tais como promoção à saúde, assistência aos 

infectados e portadores da doença nas áreas da saúde e direitos humanos além do intercâmbio de 

informações entre todos os países a fim de idealizar um plano regional e global de combate à 

epidemia. 

Algumas informações sobre a doença no país:  

Figura 1: Número de casos de AIDS de acordo com o sexo entre 2000 e 2009 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2: casos de HIV/AIDS segundo via de transmissão 

 

 

Figura 3: taxa anual de mortalidade por aids/100 mil habitantes entre 2000 e 2009 

 

 

34. Reino Unido 

 O painel da AIDS no Reuni Unido apresenta, hoje, uma melhoria graças a novos 

padrões de comportamento sexual dos britânicos que "desde 1990, houve importantes 

mudanças nas atitudes sociais dos britânicos e em sua conscientização sobre o HIV-1 e a 

Aids", escreveu o Dr. Deenan Pillay, da University College. Em que, apesar de um aumento 

muito recente do comportamento de alto risco entre os homens homossexuais, desde 

1990 se verificou um importante crescimento do uso de preservativos por parte da 

população, evitando que a doença se espalhasse mais do que em alguns outros países. 

Mais de 57 mil pessoas foram contaminadas pelo HIV-1 no Reino Unido desde que este 

vírus foi identificado pela primeira vez em 1982. 

 Para tanto, o país investe em parcerias com seus pares e com o setor privado para que 

tecnologia e informação circulem amenizando o agravamento de quadros clínicos em todo o mundo. 



Com isso, países como Brasil, África do Sul, Alemanha e Estados Unidos podem ter acessos a 

tecnologias farmacêuticas e parcerias que viabilizaram a troca de metodologias entre ambos os 

países. 

 Um de seus focos é os homens homossexuais e os jovens uma vez que o primeiro grupo 

sempre foram os maiores portadores e que a maioria destes e bissexuais soropositivos que tem 

possibilidade de transmitir a infecção ainda continuam não diagnosticadas. E o segundo grupo a 

partir de descuidos que comentem, como a não utilização de camisinhas e o aumento do uso de 

drogas injetáveis, fazem com que o vírus de alastre de forma muito rápida a futura geração adulta. E 

isso pode acarretar várias consequências como o nascimento de crianças já portadoras na 

transmissão mãe/filho vindo, assim, a colocar em risco e aumentar as estatísticas não só desta 

geração como colocando em risco também as futuras.  Mas é na população heterossexual que o 

governo se preocupa mais, com a estagnação das estatísticas da população homossexual o contágio 

entre as pessoas heterossexuais vem aumentado a cada ano ao longo da ultima década.  

Um quarto das pessoas infetadas pelo VIH não foi diagnosticada e metade das pessoas soropositivas 

é diagnosticada tardiamente e se observa um estancamento com relação a esses valores em relação 

à última década. Pensa-se que apenas 15 a 25% dos homossexuais e bissexuais fazem o teste para o 

VIH anualmente mesmo o Reino Unido contando com um dos melhores e mais sucedidos sistema de 

saúde gratuito e de livre acesso para toda a população. Mostra se que em média 18.000 

pessoas já tenham morrido no país em consequência da doença desde quando ela foi 

descoberta e que um terço das pessoas infectadas com HIV ainda não foi diagnosticado o 

que soma um montante de quase 25.000 homens e mulheres, heterossexuais, bissexuais e 

homossexuais brancos e negros que não tem acesso a um tratamento.   

Historicamente, em 1986 enquanto foi o desenvolvido os primeiros medicamentos anti-HIV 

chamados de AZT, o governo do Reino Unido primeiro foi o primeiro a ter consciência da real 

importância da discussão sobre o HIV e colocou a campanha "não ajuda AIDS" em circulação em todo 

seu território. Outro marco importante foi quando a Princesa Diana dissipou rumores sobre a AIDS, 

seu modo de contágio e descriminação com os portadores quando visitou e teve contato direto ao 

apertar as mãos de um doente de AIDS. 

Para esta Conferência, o Reino Unido vem como propulsor de novas tecnologias que possam chegar 

à cura da AIDS e com o anseio de novas conexões e desenvolvimentos com países africanos, latinos 

americanos e asiáticos. Visto isso, busca também a ampliação de seu mercado farmacêutico como 

também das inovações desenvolvidas dentro do seu território para todo o mundo. 

Alguns dados: 



 

 

 

 

 

 

35. Rússia  

A Rússia é um país localizado no norte da Eurásia, oficialmente reconhecido como 

Federação Russa, sendo sua capital e cidade mais populosa Moscou. O primeiro caso de 

HIV/AIDS registrado foi em 1987, e a partir daí o número de pessoas infectadas só cresceu. 

Este foi imediatamente divulgado em uma campanha de mídia de massa, que proclamou 

que o HIV/AIDS era uma doença de um estilo de vida corrupto. A URSS não estava pronto 

socialmente, ideologicamente ou economicamente para uma campanha séria de prevenção 

naquele tempo - a homossexualidade era ilegal, questões relacionadas com a saúde 

reprodutiva não foram considerados temas apropriados para a discussão pública, e o país estava 

sofrendo com a instabilidade da perestroika. 

Entre 1987 e 1989, um sistema de centros regionais AIDS em todo o URSS foi criada para realizar 

testes e atividades de prevenção limitadas. A política do governo enfatizou usando o teste de 

anticorpos HIV em larga escala em uma tentativa de identificar as pessoas soro-positivas. Entre os 

anos de 1987 e 1991, mais de 142 milhões de pessoas foram testadas. E a partir desse ano o número 

de pessoas testadas foram diminuindo por conta da instabilidade política e econômica do final dos 

anos 1980 e início de 1990 resultou em uma falta geral de atenção para a questão do HIV / AIDS, 

como pode ser notado no Gráfico 1. 

Em 1991, o Instituto de Medicina Preventiva parou de traduzir a literatura estrangeira sobre o 

assunto. As campanhas de informação deixaram de existir. O público deu pouca atenção à ameaça 

do HIV durante este período, que é muitas vezes associada a "revolução sexual ", da Rússia, um 

aumento no uso de drogas e um aumento na prostituição. Em 1995, de acordo com estatísticas 

oficiais do governo, havia mais de 10 milhões de casos de doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

relatados na Rússia. 

Em termos de taxas de prevalência ou números absolutos de pessoas vivendo com HIV e AIDS, a 

Rússia não está nem perto da escala da crise que domina muitos países africanos. Embora seja 

chocante que 15% das prostitutas em Moscou tem AIDS. Mas a pandemia da AIDS não é medida 

apenas em termos de onde é pior, mas como uma ameaça onde quer que seja, nas muitas formas 

que leva em diferentes sociedades e estados.  

A Infecção por HIV tem crescido dramaticamente na Rússia na última década, pois penetrou 

vulneráveis e populações de alienado, incluindo aqueles especialmente propensos a um 



comportamento de assumir riscos .O HIV já estourou dos grupos relativamente isolados de 

prisioneiros e também em usuários de drogas injetáveis da população geral heterossexual, pode-se 

perceber isso na Tabela 1. 

Como resultado, a menos que o Estado russo e a sociedade enfrentarem a realidade da crise que e 

tomarem ações imediatas, as taxas de prevalência de infecção pelo HIV vão seguir os padrões que 

têm atingido muitos países africanos nos anos 1990. A tendência é indiscutível e comprovado pelo 

aumento do número de infectados, especialmente aqueles reconhecidos como grupos de risco, nota-

se no Gráfico 2.  

A Rússia é vulnerável a uma crise da AIDS explodirá não apenas em virtude da biologia da doença, 

mas por causa da fragilidade do seu Estado e infraestrutura social. Rússia tem sofrido uma série de 

deslocamentos da economia, deixando quase inexistente a educação básica, saúde e infraestrutura 

de serviços sociais. A aparentemente interminável série de crises econômicas tem deixado os 

cidadãos com pouca capacidade ou incentivo para planejar o que fazer. Por isso, nesta Conferência 

da Rússia deve buscar um melhor direcionamento do seu PIB e ajuda dos outros países para superar 

a crise política e a falta de recursos para investimento em serviços sociais.  

Gráfico 1: Resultados dos testes de diagnóstico de HIV/AIDS na Federação Russa 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Novos casos de HIV/AIDS e mortes pela HIV/AIDS  na Federação Russa 

 

Tabela 1: Casos de HIV/AIDS na Rússia de 1997-2000* 

 

36. Senegal 

Senegal, oficialmente reconhecida como República do Senegal, é um país da África 

Ocidental e tem como sua capital Dakar. O primeiro caso de AIDS no país foi 

registrado em 1986. Entretanto, Senegal respondeu rapidamente acontecido, 

instituindo o Programa Nacional de Lutte contre le SIDA (Programa Nacional de Luta 

contra a AIDS) em 1986. O programa nacional rapidamente empreendeu medidas importantes para 



prevenir a transmissão do HIV / AIDS, incluindo a promoção do preservativo, vigilância 

sanitária para delimitar o alcance e barrar a propagação da epidemia, aconselhamento, 

testes confidenciais, educação dos trabalhadores do sexo e integração de HIV em 

educação sexual. 

Desde o início da epidemia, o governo trabalhou ativamente para envolver os líderes religiosos e das 

comunidades na prevenção do HIV/AIDS. Em 1995, uma conferência nacional resultou em uma 

proclamação de apoio às atividades de prevenção do HIV e de uma parceria entre os prestadores de 

cuidados de saúde e líderes religiosos muçulmanos e cristãos na luta contra a AIDS. Esta abordagem 

combina programas de extensão visando às populações de alto risco, com a promoção do 

preservativo e outros esforços de prevenção e, simultaneamente, com a participação de líderes 

religiosos e de organizações baseadas na fé, reforçando as normas sexuais tradicionais, que têm 

protegido Senegal a partir de uma epidemia generalizada de HIV/AIDS. Líderes religiosos 

muçulmanos, em particular, têm estado na vanguarda da resposta nacional, pregando sobre o 

HIV/AIDS em mesquitas e incorporar a educação AIDS nos programas de ensino religioso. 

Organizações, tanto muçulmanos e cristãos prestavam serviços de cuidados higiênicos e 

psicossociais, além de promover a tolerância. 

Embora Senegal seja um país muito pobre, ele tem mantido uma baixa prevalência de HIV. Com uma 

epidemia "concentrada", a população em geral no Senegal manteve-se relativamente livre de AIDS, 

embora as populações vulneráveis têm maior prevalência, entre profissionais do sexo, por exemplo, 

a prevalência é de cerca de 17%. 

O sucesso do Senegal a manter uma baixa prevalência global foi atribuída à convergência de uma 

série de fatores, incluindo uma forte liderança política, o envolvimento precoce, liderança entre os 

líderes religiosos, as normas culturais conservadoras em relação às práticas sexuais, e uma 

abordagem estratégica global implementada no início da epidemia. De acordo com o órgão UNAIDS, 

o sucesso do Senegal a manter uma baixa prevalência entre a população geral pode ser atribuído a 

uma implementação rápida e consistente do país, de diversas medidas, tais como: o reforço do 

suprimento de sangue nacional (que tinha sido testada para sífilis e hepatite desde a década de 1970, 

a fim de prevenir a transmissão do HIV por meio de transfusões de sangue), o fornecimento de 

equipamentos e pessoal apropriado treinados em teste de HIV para os bancos de sangue nacionais e 

regionais, programas de educação sobre o HIV, registro médico regulamentados para exames dos 

trabalhadores do sexo (prejudicar as medidas de redução que permitem o acesso aos preservativos e 

serviços de saúde nesta população de alto risco), a promoção do uso do preservativo na população 

em geral (divulgação de milhões de preservativos através de programas de marketing social para a 

população em geral e distribuição gratuita de populações de alto risco). 

Senegal serve como um modelo entre os países africanos em sua luta contra o HIV/AIDS. A taxa de 

prevalência nacional de HIV tem sido inferior a 1% nas últimas duas décadas, como pode ser 

observado no gráfico 1, um sucesso que pode ser atribuído à resposta rápida do país à epidemia. 

Entretanto, ainda ocorrem mortes pelo vírus no país, e o índice não está em decaimento, como 

demonstrado no Gráfico 2. 

Políticas do Senegal são consideradas bem sucedidos no controlo da disseminação do VIH. 

Entretanto, diversos desafios para o sucesso continuado ainda devem ser superados pelo Senegal e 

assim abordados nessa conferência, são eles: movimento da população através das fronteiras, a 



prevalência do HIV alta entre profissionais do sexo, e a necessidade de alcançar os jovens que se 

aproximam da vida sexual. 

Gráfico 1: Porcentagem de pessoas entre 15 e 49 anos com HIV 

 

Gráfico 2: Mortes por HIV 

 

37. Serra Leoa  

A Serra Leoa é um país da África Ocidental. O país é conhecido mundialmente como 

um dos países mais tolerantes religiosamente, tendo uma população 

predominantemente mulçumana. Os primeiros casos de HIV no país foram 

diagnosticados em 1987. No primeiros anos após o surgimento da doença o governo 

de Serra Leoa tratou o HIV/ADIS como apenas um problema de saúde, assim grande parte dos 

esforços para solucionar o problema foram direcionados para a área da saúde. No entanto, com o 



suporte da WorldHealth Organization e outras agencia da ONU, o ministério da Saúde 

estabeleceu em 1986 o Programa Nacional de Controle da AIDS ( AIDS Control Program 

Secretariat). Esse projeto desenvolveu diversos programas educacionais. O primeira 

pesquisa realizada em 1987 mostrou um total de 10 casos de infecção por HIV, 2 casos 

de AIDS e uma morte causada pela AIDS. Em dezembro de 2000 o número de casos de 

HIV chegou a 1716, 608 casos de AIDS e 386 mortes causadas pela doença. Com o 

aumento nos números de HIV/AIDS outros problemas ficaram evidentes nos pais. O setor sócio-

econômico é um dos mais atingidos pela doença. 

De acordo com a Divisão de População da ONU, a população de Serra Leoa em 1999 era de 

4.717.000. Adultos entre 15 e 49 anos que apresentam comportamento de alto risco para infecção 

por HIV representam 46% da população.  A taxa de HIV nesse grupo era de aproximadamente 2,99%, 

segundo a UNAIDS.  No final de 1999 68.000 adultos e crianças estavam vivendo com HIV/AIDS.  Em 

Serra Leoa o HIV/AIDS é responsável por mais de 56.000 crianças órfãs.  Em resposta a epidemia, o 

governo desenvolveu um plano de ação que incluí estratégias de combate e diminuição da incidência 

de HIV/AIDS em nove setores diferentes. Alguns exemplos de atividades desenvolvidas através desse 

plano incluem: comportamento sexual, serviço de aconselhamento, suporte psicológico e programas 

especiais voltados para as áreas de prostituição.  

Uma das principais estratégias para reduzir as taxas de HIV/AIDS é promover o acesso à informação 

sobre como o HIV é transmitido e os meios de prevenção. Dentre as mulheres de 15-49 anos, 54% já 

ouviram falar da AIDS. Esse percentual é maior nas áreas urbanas (78%) do que nas áreas rurais 

(44%). Uma pesquisa realizada pelo governo de Serra Leoa em 2000 registram os percentuais de 

informação dentre as mulheres entrevistadas na tabela 1.  

Testes voluntários e acompanhamento permitem que a população tenha acesso à saúde e 

tratamento de qualidade, além de prevenir outras infecções.  Pesquisas realizadas pelo governo 

mostram que 9% das mulheres em idade reprodutiva conhecem um lugar onde podem realizar o 

teste para HIV/AIDS. Esse número é muito pequeno e preocupa o governo que deve investir em 

campanhas que informem a população sobre os testes e os locais onde podem ser realizados. Dentre 

a população feminina analfabeta apenas 4% conhece um local para realizar os testes e apenas 2% da 

população feminina em idade reprodutiva alegou ter sido testada para HIV/AIDS.  

Durante a Conferência UNAIDS 2001, a delegação de Serra Leoa deve buscar apoio e parceria com a 

UNAIDS, além de outras agências da ONU para desenvolver projetos de desenvolvimento em 

diferentes setores do país como forma resposta a epidemia de HIV/AIDS do país. O país deve 

trabalhar para diminuir as taxas de transmissão de DST e Tuberculose, doenças associadas aos 

primeiros estágios de infecção por HIV.  Os projetos devem se focar na prevenção da doença entre 

mulheres e jovens, dois grupos extremamente vulneráveis ao HIV/AIDS.  

 

 

 

 



 

Gráfico 1.  Número de pessoas vivendo com HIV em Serra Leoa. 

Tabela 1. Indicadores de conhecimento sobre HIV/AIDS.  

 

 

 

 

 



 

Tabela 2.  Porcentagem de mulheres com conhecimento suficiente sobre HIV/AIDS de acordo com 

nível educacional.  

     

38. Singapura  

O primeiro caso de HIV em Singapura foi diagnosticado em 1985. Existem poucos 

dados a respeito do HIV/AIDS em Singapura, a fonte mais segura de dados continua 

sendo a UNAIDS e o próprio Ministério da Saúde do país. Os números disponíveis 

indicam que as taxas de incidência de HIV/AIDS nos grupos de alto risco são baixas. 

A taxa de prevalência de HIV, por exemplo, entre trabalhadoras do sexo subiu de 0% 

entre 1986-1993 para 2% em 1995 e ainda assim pode ser visto como um dos 

índices mais baixos em relação a outros países que sofrem com a epidemia de 

HIV/AIDS. (Gráfico 1). 

 A taxa de infecção entre usuários de drogas era de 0% na primeira metade de 1992 e subiu 

para menos de 0,5% em 1994 (Gráfico 2).  A taxa de incidência de HIV entre pacientes que 

frequentarem clínicas para tratamento de DST durante o ano de 1992 e o primeiro semestre de 1993 

era de menos de 1% (Gráfico 3).  

Durante uma conferencia sobre a AIDS, “AIDS Conference” realizada em 1998, os organizadores do 

evento lançaram uma nota chamando atenção da comunidade médica e do governo do país para o 

fato de que apesar do baixo número de casos as taxas e os novos casos em Singapura continuam em 

crescimento, desde o registro do primeiro caso. A Comissão organizadora ainda alerta que o 

HIV/AIDS não é apenas um problema de saúde, mas também um problema social, cultural e 

econômico e psicológico. A conferência pede que os investimentos do governo passem a abranger 

todas essas áreas citadas.  



Nos primeiros 10 meses de 2000, 189 casos de  HIV foram detectados em Singapura. 

Aproximadamente 86% dos novos casos foram diagnosticados em homens, e 14% em mulheres.  A 

transmissão através de relações sexuais continua como principal meio de propagação do vírus HIV. 

Dentre os 189 casos detectados em 2000, quase 97% das vezes a infecção foi adquirida através de 

relações sexuais, sendo 5% através de relações sexuais homossexuais e 6% através de relações 

sexuais bissexuais. Dentre o total de casos aproximadamente 83% foi contraída a partir de relações 

com prostitutas ou sexo casual. Do total de novos casos 65% dos pacientes tem entre 30 e 49 anos. 

Metade dos infectados eram solteiros, 35% estavam em uma relação estável, 11% eram divorciados 

e 4% viúvos.  

Somados aos demais casos registrados até outubro de 2000, Singapura contava com 1325 casos de 

HIV. Desses 543 eram assintomáticos, 320 com sintomas da AIDS desenvolvidos e 462 mortos.  A 

transmissão através de relações sexuais heterossexuais é o meio de propagação mais comum desde 

1991, sendo que muitos dos casos estão diretamente relacionados com a prostituição. 

A maioria dos casos (aprox. 1164) de infecção pelo vírus HIV é encontrada entre homens esse 

número cai para 161 entre as mulheres, criando uma taxa de sete homens infectados para cada 

mulher infectada. Dentre a população masculina, 64% são solteiros, no entanto entre as mulheres 

68% delas são casadas.  

O Ministério da Saúde acredita que o único meio de evitar a AIDS é diminuir o numero de relações 

sexuais casuais entre a população do país e diminuir também a procura por prostitutas. O Ministério 

também se preocupa em alertar a população que aqueles em risco de infecção não devem doar 

sangue e que todas as grávidas devem procurar médicos para realizar testes de HIV/AIDS e evitar a 

transmissão vertical.  

Dentre os projetos desenvolvidos no país, podem-se destacar os serviços de saúde oferecidos pelo 

governo. O governo conta com programas de atendimento a domicilio, tratamento e 

acompanhamento de longo prazo e programas de saúde especifico para comunidades.  O país 

também conta com a presença da AFA (Action for AIDS Singapore). O projeto oferece suporte 

financeiro e psicológico para os pacientes soropositivos, trabalhando com ações voluntárias para 

chegar até a população infectada.  

Durante a Conferência da UNAIDS 2001 a delegação de Singapura deve se preocupar em desenvolver 

meios para contenção e diminuição das taxas de infecção pelo vírus HIV em seu território, evitando 

que o país e sua população sofram mais com o HIV/AIDS. O país também deve explorar a troca de 

conhecimento e projetos com demais países a fim de ajudar os países que possuem elevadas taxas 

de HIV/AIDS. Desenvolver projetos sociais para diminuir os casos de HIV relacionados com 

prostituição e a prestação de serviços sociais e de saúde para a população que trabalhar com sexo 

também deve ser pontos 

relevantes no 

comportamento da 

delegação. Por fim, 

Singapura deve buscar uma 

boa e construtiva relação 



com os demais países da conferência.  

Gráfico 1. Taxa de prevalência de HIV entre trabalhadoras do sexo.  

 

 

Gráfico 2.  Taxa de infecção entre usuários de drogas.  

 

  

Gráfico 3.  Taxa de HIV entre pacientes com DST.  

 

 



Tabela 1. Número de pessoas infectadas com HIV entre 1985-2000
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39. Somália 

A Somália, oficialmente República Federal da Somália, tem como capital Mogadíscio e fica 

no Corno da África. O primeiro caso de AIDS foi registrado em 1992 no país. Alegou-se que 

a prevalência de HIV/AIDS no país é relativamente baixa, menos de 1% (UNICEF, 1999), 

como apresentada no gráfico 1, são 43.000 pessoas vivendo com o vírus no país. 

O Médico Dr Firdosi Mehta diz a OMS "O HIV não pode parecer ser um grande problema 

agora, mas o estudo ICD também descobriu que um terço das mulheres queixaram-se de 

sintomas relacionados a doenças sexualmente transmissíveis que são definitivamente 

relacionadas com o HIV." No entanto, se os números estão corretos, Somália poderia ter 

uma chance de evitar a epidemia de HIV encontrada em muitos países africanos. 

Entretanto novos censos foram realizados e encontraram pequenos focos da doença pelo território 

da Somália, na sua maioria próximos da fronteira com outros países. Algumas regiões chegaram a 

8,8% de casos de HIV/AIDS (OMS, 2000). Além de que outras doenças sexualmente transmissíveis 

chegaram a taxas tão elevada como 30% (Gillian Duffy, 1999). 



Existe um perigo de proliferação rápida do vírus HIV no país e está alta prevalência de doenças 

sexualmente transmissíveis pode ser um indicador dessa possível ameaça, além dos países vizinhos 

onde à doença é hiperendêmica. As não esterilizações de materiais que perfuram e são cortantes 

utilizados em operações pequenas, normalmente realizados durante a infância, aumentam o perigo 

do HIV /AIDS no país.  

Existem ainda, muitos fatores para agravar a situação do país. A frequente seca no sul da Somália 

Central, guerras e conflitos armados, que resultam em deslocamento forçado, o colapso das 

estruturas sociais e quebra do Estado de Direito colocam as pessoas em maior risco de infecção pelo 

HIV. Além disso, a sociedade somali é poligâmica, divórcio e novos casamentos podem acontecer 

com frequência. 

Educação é a chave para uma resposta eficaz ao HIV/AIDS. Estudos mostram que as mulheres 

educadas são mais propensas, a saber, como prevenir a infecção pelo HIV, a adiar a atividade sexual 

e de tomar medidas para se proteger. Entretanto, devido a uma barreira cultural e religiosa, as 

mulheres na Somália tem um índice baixíssimo de conscientização, comparado aos outros países, 

sobre a doença e suas formas de prevenção, como retratada na Tabela 1. 

O conhecimento e a consciência de DSTs entre 975 jovens entrevistados em um estudo mostrou 

resultados extremamente baixos, a maioria deles  se recusou a responder a perguntas sobre o tema 

devido ao preconceito com a doença e a sua relação com a promiscuidade. (UNICEF / Mohl, 1999). 

Os estigmas e resistências são elevados em relação a doença, as famílias abandonam seus parentes, 

uma vez que eles sabem que são afetados pelo HIV. 

Devido a esses fatores, a Somália, nesta conferência, deve buscar reduzir suas taxas de HIV/AIDS nas 

suas fronteiras, e não apenas manter prevalência de HIV total baixa, mas buscar erradicá-la. E para 

isso, uma revisão e criação de estratégia para acabar com os fatores que poderiam agravar a doença, 

além de uma campanha de conscientização com a população, devido a forte barreira religiosa e 

cultural imposta à doença e aos seus cuidados, buscando os investimentos necessários para isso. 

Gráfico 1.  Prevalência do HIV, total, na faixa etária de 15-49 

 

 



 

Tabela 1: Porcentagem de mulheres que conhecem as principais formas de prevenir a transmissão do 

HIV, por nível de educação. 

 

 

40. Sudão 

O Sudão, oficialmente República do Sudão, localiza-se no centro-leste da África é o maior 

país do continente do mesmo, com uma diversidade cultural, religiosa, linguística e étnica. 

Cercado por nove países, alguns tendo uma alta prevalência de infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV e AIDS) e tendo 

conflitos étnicos e políticos de longo prazo experientes, o Sudão é vulnerável no aumento 

da prevalência de HIV e AIDS. O primeiro caso de HIV e AIDS no Sudão foi relatado em 

1986. Como em outros países da África sub-saariana, o principal modo de transmissão é o 

heterossexual, responsável por 97% dos casos de HIV positivos. De acordo com um estudo 

de base populacional realizado em no começo do milênio (2000), a soroprevalência foi estimada em 

1,6%. Entre as mulheres atendidas em clínicas pré-natais, profissionais do sexo, prisioneiros, 

soldados, indivíduos infectados com doenças sexualmente transmissíveis (DST) e estudantes 

universitários a prevalência de HIV e AIDS foi estimada a variar entre 0,5% (soldados) e 4,4% 

(trabalhadores do sexo). Além disso, as evidências sugerem que a prevalência do HIV e SIDA entre os 

doadores de sangue no Sudão passaram de 0,15% em 1993 para 1,4% em 2000. O Sudão é 

atualmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), por ser um país com uma 



prevalência do HIV/AIDS intermediário. É geralmente aceito e fundamental para se enfrentar a 

doença que todos os profissionais de saúde devem fornecer tratamento e atendimento de qualidade 

a todos os pacientes soropositivos indiscriminadamente.  

O medo de contágio de HIV gera grandes preocupações entre os profissionais de saúde e pode 

produzir uma barreira aos esforços bem sucedidos de educação sobre a Aids. Isto pode levar a uma 

variedade de efeitos adversos, tais como a relutância para tratar doentes com SIDA completamente. 

O temor sobre o contágio ou a AIDS causa, de certa forma, fobia. Dessa maneira, foi atribuído à falta 

de conhecimento sobre o HIV e as suas vias de transmissão. Tem sido sugerido que os profissionais 

de saúde são deficientes em gerir adequadamente e aconselhar pacientes com HIV e AIDS e, a falta 

de conhecimento suficiente dos sintomas, bem como a forma de diagnosticar e tratar pacientes 

infectados adequadamente aumenta ainda mais o número de casos de infectados em todo o país.  

O Ministério do Interior no Sudão autorizou medidas para regulamentar a permanência de 

estrangeiros no país em uma tentativa de limitar a propagação da AIDS. O departamento de 

imigração endureceu as regras que regem a concessão do estatuto de residência para estrangeiros 

no Sudão, a menos que seja confirmado que eles estão livres de AIDS. Brig Bashir Bashir Ahmad, 

diretor do escritório executivo do departamento de imigração, disse que qualquer estrangeiro 

encontrado com AIDS seria deportado. 

Para a Conferência do UNAIDS em 2001, o Sudão como maior ator territorial do continente africano 

trás consigo a importância na conscientização dos profissionais da saúde no intuito de melhorar a 

qualificação destes. Dessa forma, sua atitude se baseia em lapidar questões primordiais na melhoria 

das instituições as quais cuidam da saúde e prevenção das doenças virais, não só a AIDS. Além disso, 

se propõe a ampliação de campanhas publicitárias no intuito de conscientizar não só sua população 

como também todos os outros nove países fronteiriços, uma vez que estes apresentam maior 

propagação da epidemia. 

Figura 1: número de pessoas vivendo com HIV e estimativa para até o final da década. 

 

Figura 2: número anual de mortes por AIDS.  



 

41. Suíça    

De acordo com o World Factbook, a Suíça ocupa a 77ª posição no ranking mundial com 

prevalência de HIV na população adulta, sendo um total de 0.4% desse segmento 

populacional. Ao todo, seriam 18.000 pessoas vivendo com HIV/AIDS no país.  

No âmbito nacional, a Secretaria Federal de Saúde da Suíça considera a situação 

“preocupante” e lança diversas campanhas intensivas de prevenção. Dos casos 

registrados, a via principal de transmissão é sexual e atinge mais frequentemente 

homossexuais do sexo masculino. Além disso, a proporção de soropositivos continua 

maior na Suíça do que na parte ocidental da Europa. Em 200, 8,2 testes positivos eram 

registrados num grupo de 100 mil pessoas, enquanto obtinha-se a relação 6,1 a cada 100 

mil na Europa Ocidental. 

No ano de 1998, a Suíça sediou a 12ª Conferência Internacional de AIDS, na qual ficaram evidentes as 

dificuldades dos portadores do vírus à adesão aos medicamentos antirretrovirais. A própria Suíça 

tem instalada no seu território, a empresa farmacêutica Roche que produz um remédio contra a 

AIDS, o Nelfinavir, e os direitos intelectuais sobre a produção é um fator que contribui para os altos 

preços cobrados pelos medicamentos. Isso implica diretamente na distribuição e acesso aos 

medicamentos não só na Suíça como no cenário internacional, visto que as grandes indústrias 

farmacêuticas ficam com o monopólio da produção de tais remédios. Esse tópico é debatido em 

diversos fóruns e conferências internacionais, inclusive nas reuniões do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS.  

Espera-se, portanto, que na Conferência do UNAIDS (2001), a delegação da Suíça conduzirá seus 

debates em torno da questão dos direitos intelectuais dos fabricantes dos medicamentos 

antirretrovirais e enfatizará, também, a necessidade de esforços entre todos os países para o 

aumento da informação a fim de prevenir o aumento da doença no mundo.  

Alguns dados sobre a doença no país: 

 

 

 



Figura 1: Número de novas infecções em todas as idades no período de 1990 à 2000.  

 

Figura 2: Número de mortes devido à AIDS entre 1990 e 2000.  

42. Tailândia 

 Situada no sudeste da Ásia, na fronteira com o Mar de Andaman e no Golfo da 

Tailândia, sudeste da Birmânia, a Tailândia é caracterizada como uma das nações com 

maior índice de HIV/AIDS no mundo. O país também é definido como tendo elevado índice de 

doenças virais além da AIDS. Em meados de 1958 a 1990 o Estado tailandês contava com 

uma taxa de mortes por doenças infecciosas associados caindo em 5 vezes (de 163.4 

mortes/100.000 habitantes em 1958 para 29.5/100.000 em 1997). Esta redução média 

anual de 3.2 mortes/100.000 habitantes foi atribuída em grande parte à queda no 

número de mortes relacionadas com a malária, tuberculose, pneumonia e infecções 

gastrointestinais. No entanto, durante 1998-2001, a taxa de mortalidade aumentou (pico 

de 70.0 mortes/100.000 habitantes já no início de 2001), coincidindo com o aumento da taxa de 

mortalidade por AIDS, tuberculose e pneumonia.  

O primeiro caso de HIV na Tailândia foi relatado em 1984. Durante a próxima década, a epidemia de 

HIV tornou-se comum entre mulheres profissionais do sexo (FSWs) e usuários de drogas injetáveis 

(UDI). Em 1991, a Tailândia respondeu à epidemia de HIV, em parte, com a introdução do Programa 

de preservativos 100%, o que era um esforço de prevenção multifatorial com foco no uso do 

preservativo e na prevenção do HIV. No âmbito desta iniciativa, houve uma redução dos casos de 

DST por mais de 90%, e houve um aumento no uso de preservativos nas relações sexuais comerciais 

para mais de 90%. A prevalência do HIV posteriormente em FSWs diminuíram baseados em bordeis 

depois de um pico de prevalência de 31% em 1994. Desde o final da década de 1990, o Programa de 

preservativos 100% foi reduzido em parte devido aos cortes no financiamento global de prevenção 

do HIV, levando a uma diminuição do número de clínicas de DST, atividades de extensão e 

disponibilidade de preservativos. 

As doenças infecciosas foram responsáveis por um número considerável de mortes na Tailândia 

durante meados do século XX, principalmente a AIDS. Durante 1948-1955, a Tailândia 

experimentaram o desenvolvimento econômico e social substancial e transição de uma exploração 

agrícola para uma sociedade urbana e industrial, a taxa de mortalidade começou a declinar. Em 

1968, as doenças infecciosas tais como a tuberculose (TB) e pneumonia eram a principal causa de 



morte na Tailândia; menos mortes foram causadas por doenças não infecciosas (por exemplo, 

doenças do coração, doenças malignas). No entanto, no início de 1980, uma transição 

epidemiológica estava ocorrendo, e as doenças não-transmissíveis se tornaram uma grande 

preocupação de saúde pública. Em contraste com as baixas taxas de mortalidade em muitos países 

industrializados, onde as doenças transmissíveis são bem controladas, a taxa de mortalidade na 

Tailândia manteve-se relativamente elevada. No entanto, o surgimento de HIV/AIDS contribuiu para 

um aumento no número de mortes na década de 1990 e interrompeu a transição epidemiológica. 

Doenças transmissíveis ainda são responsáveis por um número considerável de mortes na Tailândia, 

o que é notório nos últimos anos no país, principalmente no elevado índice de HIV/AIDS no mesmo. 

Devido à crescente ameaça de doenças emergentes e re-emergentes infecciosas, é vital para 

compreender os padrões de mortes por doenças infecciosas relacionadas em um país que sofreu o 

desenvolvimento econômico e melhorias simultâneas em saúde, saneamento e acesso aos cuidados 

de saúde.  

Espera-se da delegação da Tailândia uma postura pragmática na Conferência do UNAIDS em 2001, 

recorrente aos índices oscilantes de doenças sexualmente transmissíveis e a crescente taxa de 

HIV/AIDS no final do século XX e início do novo milênio. Dessa forma, espera-se que a Tailândia como 

exemplo de um país onde um forte compromisso nacional para combater a epidemia de HIV e SIDA 

valeu a pena, com uma história admirável dos esforços de prevenção do vírus busque alternativas 

para o mesmo. No entanto, alguns desses sucessos de prevenção no passado começam a ser 

prejudicada por uma corrente de falta de prevenção do HIV e aumento das taxas de DST. Novas 

infecções são maiores entre homossexuais e mulheres que foram infectadas por seus maridos ou 

parceiros sexuais. O surgimento da AIDS e o aumento da tuberculose e as mortes por pneumonia no 

final do século XX, enfatizam a necessidade de direcionar recursos e esforços para o controle dos 

países emergentes e re-emergentes a doenças infecciosas. 

Figura 1: número de pessoas vivendo com HIV no país e sua estimativa para o final da década de 

2010.  

 

Figura 2: número anual de mortes por HIV.  



 

Figura 3: eliminação da desigualdade de gênero e sua estimativa para os próximos anos. 

 

Figura 4: eliminação do estigma e discriminação. 

 



43. Turquia    

De acordo com os Relatórios de Progresso do País sobre HIV/AIDS, a Turquia é considerada 

como país com baixo nível da presença da epidemia em seu território. Desde o primeiro 

caso reportado de infecção de HIV, em 1985, menos de 3000 casos somam-se ao total presente. 

Desse total, a maior incidência está nas províncias principais do país, como é o caso de 

Istambul. Além disso, recentemente, mais da metade dos novos casos diagnosticados são 

entre heterossexuais. No que se refere à prevenção e ao tratamento, o Ministério da Saúde 

da Turquia oferece ambos os serviços. Por exemplo, camisinhas são distribuídas 

gratuitamente em ambientes de saúde pública como hospitais e postos de saúde.  

No estudo apresentado pelo Ministério da Saúde turco, consta a informação de que o elevado 

número de incidência entre heterossexuais tem como razão a relação sexual com profissionais do 

sexo. Tais profissionais do sexo vêm do leste da Europa e de países que recentemente conquistaram 

a independência. Além disso, o estudo afirma que existem medidas que precisam ser colocadas em 

prática a fim da manutenção do combate à doença na Turquia. O governo turco afirma, por exemplo, 

que há a necessidade de aumentar a prevenção entre jovens com programas que identifiquem as 

melhores táticas e estratégias mais efetivas na coordenação dessa prevenção.  

Espera-se da delegação turca durante a Conferência do UNAIDS (2001) que ela aborde temas como o 

uso de medicamentos antirretrovirais genéricos a fim de reduzir o custo dos medicamentos para 

todos os infectados. Espera-se ainda que a delegação da Turquia aborde a necessidade de um fundo 

monetário para prevenir a disseminação do HIV nas populações de risco além de um fundo 

monetário para pesquisa nos avanços da luta contra a doença.  

Alguns dados sobre a doença no país:  

  

Figura 1: Número de pessoas vivendo com HIV na Turquia entre 1990 e 2000  

 



Figura 2: Número anual de mortes relacionadas à AIDS entre 1990 e 2000 

 

 

Figura 3: prevalência de HIV (%) na população entre 15 e 49 anos entre 1990 e 2000. 

44. Ucrânia 

A Ucrânia é um país localizado na Europa Oriental, na fronteira com o Mar Negro, 

entre a Polônia, Romênia, Moldávia e no oeste e no leste da Rússia. Os dados 

disponíveis sobre HIV e AIDS na Ucrânia precisam de uma interpretação cuidadosa, 

pois eles são muito diferentes dos dados comuns na África e na Ásia. Dados de HIV são 

normalmente elaborados a partir de pesquisas de grupos específicos. Normalmente 

eles vão incluir doadores de sangue, pessoas atendidas em clínicas de DST, pessoas 

com TB e mulheres que frequentam as clínicas pré-natais. A última fonte, ANC 

attendees, fornece os dados mais úteis do desenvolvido mundial como é, geralmente, 

baseado em pesquisas feitas em intervalos regulares, e tem mais e menos previsíveis 

preconceitos. Recentes estudos de base populacional têm mostrado que os dados do 

ANC fornecem uma boa estimativa da prevalência do HIV em adultos quando a epidemia é 

heterossexual como conduzido na África e parte da Ásia. 

 Durante o período inicial da epidemia (1987-1994), houve testes de HIV em massa. Mais de 

39 milhões (39.226.9860) de testes foram realizados. Estes foram realizados em todos os doadores 

de sangue, mulheres grávidas, parceiros sexuais de pessoas HIV-positivas, contatos sociais e 

profissionais de pessoas HIV-positivas, pacientes hospitalizados, militares, pessoas que estavam no 

exterior por mais de três meses, pessoas consideradas “promíscuas”, os pacientes com doenças 

sexualmente transmissíveis, os presos, homens que fazem sexo com homens (HSH), e viciados em 

drogas. Dos 39 milhões de testes apenas 398 foram positivos, e a maioria destes (215) eram 

estrangeiros (Tabela 1). 



Tabela 1: HIV positive por categoria de transmissão 1978-94, 1995 e 1996.

 

É claro que antes de 1994 a Ucrânia não estava passando por uma epidemia de 

HIV, mas sim, houve ocorrências esporádicas, principalmente entre os não-ucranianos. No entanto, 

mesmo com esse baixo nível de transmissão da infecção atingiu todos os oblasts (regiões 

administrativas) do país. Desde 1994, a grande maioria dos infectados eram ucranianos. A proporção 

de homens/mulheres é desigual, com mais homens do que mulheres sendo infectadas (4130-1270 

em 1996), e a maioria (>70%) dos novos casos são entre os usuários de drogas injetáveis (IDUs). 

Normalmente, o HIV é monitorado por meio de testes de grupos específicos, considerados de alto 

risco. Estes incluem pacientes com tuberculose (TB), profissionais do sexo (CSWs), pessoas com 

doenças sexualmente transmissíveis e UDI. Na Ucrânia, os pacientes de TB não são categorizados, e 

há poucos dados de profissionais do sexo, em 1996, de 539 profissionais do sexo testados, nenhum 

era HIV-positivo. 

Os dados sobre doenças sexualmente transmissíveis, além do HIV, são intrigantes. O número de 

casos de sífilis subiu de 5.229 em 1991 para 77.345 em 1995, mas os casos de gonorreia caíram, a 

partir de 54.319 casos em 1994 para 38.167 em 1996. Não há mais informações sobre o UDI, o grupo 

onde a propagação do HIV tem sido mais rápida. Em 1996, havia 51.681 usuários de drogas 

registrados com o Narcology Dispensaries of the Ministry of Health e 63.450 registrados com a 

polícia. Estima-se que este era de cerca de 10% do total nacional. Oitenta e cinco por cento usam 

drogas por via intravenosa. Em regiões mais afetadas, até 18% dos UDI já estavam infectados. Um 

artigo recente (Rhodes et al., 1995) fornece evidência para a propagação continuada de HIV neste 

grupo. Os valores para reais detectados casos de HIV em usuários de drogas foram 1.049 em 1995, 

5.729 em 1996, 7.950 em 1997 e 5.574 em 1998, embora o aparente declínio seja provavelmente 

devido à coleta de dados e elaboração de relatórios em vez de uma queda real (Rhodes, et al. , 1999). 

Embora existam centros na Ucrânia, onde o uso de drogas é particularmente comum, atinge todas as 

áreas do país. Há alguma evidência de que os traficantes são alvo os centros urbanos menores, e até 

mesmo as áreas rurais, enquanto os mercados de maior dimensão tornar-se saturado.  

Não há praticamente nenhuma informação sobre a prevalência de HIV na comunidade homossexual. 

A homossexualidade era ilegal durante o período soviético. Assim, os homens homossexuais e 



bissexuais não se identificam ou se apresentar para os testes. Durante o trabalho de campo, 

informantes sugeriam que a comunidade homossexual tendia a responder à epidemia e, portanto, 

foi em grande parte sob controle nesse grupo. 

A população de doadores de sangue pode ser um marcador útil da epidemia desde que é traçada a 

partir do mesmo tipo de pessoas ao longo do tempo. Os informantes relataram que houve uma 

tendência de doadores pagos na Ucrânia. Isto pode explicar o aumento do número de amostras de 

HIV-positivos detectados na população (tabela 2), e significa que os dados não são muito 

reveladores. 

Tabela 2: Testes de HIV, os resultados positivos e as taxas de doadores de sangue e mulheres 

grávidas na Ucrânia.  

 

Hoje, em algumas regiões, testes de mulheres grávidas não são realizados em todos, enquanto que 

em outros grandes números são testados. As mulheres podem ser testadas mais de uma vez em sua 

gravidez em alguns oblasts, enquanto em outros eles terão apenas um teste. Há uma variação 

regional na prevalência do HIV nesse grupo com os níveis mais altos em Nikolayev em 0.24% das 

mulheres grávidas.  

Os dados mostram que o HIV não foi um problema significativo na Ucrânia antes de 1994. Embora 

tenha sido detectado um pequeno número de pessoas HIV-positivas, a grande maioria era 

estrangeira, e um grande número suficiente de testes foi realizado para estes resultados serem vistos 

com alguma confiança. Desde então, a situação mudou drasticamente. Houve uma explosão da 

epidemia de HIV entre usuários de drogas intravenosas, e o número de soropositivos entre outros 

grupos também aumentou. A questão fundamental é até que ponto isso vai se espalhar para a 

população mais geral e, dada à urgência da epidemia, a escassez de dados, a incerteza sobre as 

práticas e comportamentos sexuais na Ucrânia, isso não pode ser previsto com toda a certeza. As 

estimativas para as pessoas HIV-positivas, em 1997, variou de 60.000 a 180.000, uma grande 

diferença. No entanto, a incerteza quanto ao tamanho potencial da epidemia em termos futuros 

dependerá da postura da nação ucraniana. Para a Conferência do UNAIDS em 2001, tudo o que 

importa é que argumentem e provem que não vai, inevitavelmente, ser uma epidemia de alguma 

magnitude expressiva no país. O objetivo é apontar as áreas da vida na Ucrânia que fazem as pessoas 

ou suscetíveis ou vulneráveis, ou ambos, ao HIV e SIDA, com vista a intervir. O fator primordial é que 

a Ucrânia é uma sociedade em transição. Atualmente, a transição tem visto a deterioração na 

economia e na qualidade de vida. A sociedade mudou-se longe das certezas do era soviética para a 

incerteza na maioria das esferas da vida - política, econômica e social. Basta que o país proponha 

alternativas para sua população e para todo o mundo que, de forma geral, aumentaram seu nível de 

infecção pelo HIV/AIDS.  



Figura 1: Infecções por HIV recentemente diagnosticadas por grupo de transmissão na Ucrânia 1997-

2001. 

 

 

45. Uganda 

A Uganda é um dos países menos urbanos de toda a África, cerca de 90 % da sua 

população vive em áreas rurais. De acordo com um senso realizado em 19991 o país 

tem 8,5 milhões de pessoas com menos de 15 anos. Enquanto 67% da população têm menos de 25 

anos.  O HIV/AIDS é o problema de saúde mais serio que o país enfrenta. 

Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (10% da população total e 20 % da 

população sexualmente ativa) estão infectadas pelo vírus HIV. Desde 1982, quando a 

AIDS foi diagnosticado os primeiros casos no país o número de casos reportados só foi 

crescendo ultrapassando 41.193 casos.  

De acordo com as algumas estimativas divulgadas pela “Uganda AIDS Comission Secretariat”, a taxa 

de mulheres infectadas vem crescendo em aproximadamente 25% - 30% por ano desde 1988.  A 

população do país pode cair de 30 para 20 milhões de pessoas em 2010 devido a epidemia de 

HIV/AIDS.  Aproximadamente 80% dos infectados pelo HIV tem entre 15 e 45 anos de idade. O 

número de órfãos devido a AIDS é de cerca de 115.000 e continua subindo. 

A localização geográfica, idade e gênero são variáveis importantes para analisar a incidência de 

HIV/AIDS no país. A taxa de predominância da doença varia de distrito para distrito. As áreas urbanas 

concentram as maiores taxas, as cidades de Mbarara e Kampala dispõe de um índice de 24-36% de 



mães no período pré-natal são soropositivo. Em distritos localizados no Sul do país como Rakai e 

Masaka mais de 12% da população total está infectada pelo vírus HIV.  

De acordo com a Uganda AIDS Comission, a maioria dos novos casos de HIV são resultados de 

relações sexuais, responsável por 84% dos novos casos, em seguida a transmissão vertical é 

responsável por 14% dos novos casos e por ultimo, as demais formas de transmissão são 

responsáveis por cerca de apenas 2% dos novos casos.  

As taxas de infecção pelo vírus HIV aumentam rapidamente em indivíduos com idades entre 11 e 19 

anos, especialmente entre meninas de 15 a 19 anos, que são cinco vezes vulneráveis a se tornaram 

soropositivo do que os meninos. O grupo representado por jovens do sexo feminino entre 15 e 24 

anos são duas vezes mais suscetíveis ao vírus do que jovens da mesma idade do sexo masculino.  

Pesquisas revelam que existem 10% mais mulheres dentre os novos casos de HIV do que homens. 

Isso mostra a vulnerabilidade das mulheres no contexto social e constitucional do país.  

O governo de Uganda tem como um dos seus principais focos de atuação na área da saúde os jovens 

que moram em áreas rurais, estes fazem parte dos grupos de alto risco de infecção por HIV/AIDS. 

Prevenção da transmissão através de relações sexuais é a principal estratégia do governo 

reconhecida pelo plano nacional de operação para HIV/AIDS e DST, National Operational Plan for 

HIV/AIDS/STD Prevention de 1994-1998, criado pelo Care and Support of the Uganda AIDS 

Commission. 

A criação desse plano tem como objetivo promover a prevenção da infecção pelo vírus HIV através 

de mudança de comportamento na população. O plano também inclui medidas para diminuir o 

índice de transmissão de DST’s e incentivo ao uso de camisinha. O Plano tem como principal foco os 

jovens e crianças seguida pelas mulheres. Estas são extremamente vulneráveis ao HIV/AIDS e 

precisam de atenção especial do governo para mudança do status social da mulher perante os 

costumes, tradição e cultura do país.  

O Plano Nacional de Operação HIV/AIDS conta com diversos projetos como, por exemplo, o projeto 

"Strengthening Programmes for Rural Youth and Young Farmers in Uganda," que tem como principal 

objetivo revitalizar o antigo programa destinado as crianças e jovens das áreas rurais, programa que 

estava desativado por mais de duas décadas e levar informação e formas de prevenção a essa 

parcela da população do país.  

Apesar da existência de planos como o apresentado acima de projetos realizados em parceria com 

ONG’s o país ainda precisa ser capaz de mostrar resultados significantes nas taxas de HIV/AIDS a fimd 

e impedir que a epidemia gere maior impacto social e econômico no país. Assim, a delegação da 

Uganda tem como principais objetivos durante a Conferência da UNAIDS 2001 estabelecer novas 

parcerias internacionais no combate ao HIV/AIDS, estabelecer novas metas a curto e longo prazo. 

Promover a troca de conhecimento sobre projetos e eficiência destes a fim de melhorar os já 

existentes no país e buscar uma aproximação com países africanos para o combate da doença.  

 

 

 



Tabela 1.  Estimativa dos casos de HIV/AIDS em 1993 e perspectiva para 1998.    

 

Gráfico 1.  Número de casos de AIDS em Uganda distribuídos por idade.  

 

 

 

                          

 



Gráfico 2. Distribuição dos casos de AIDS por sexo. 

 

46. Uruguai    

O Uruguai estima 13.979 casos de HIV e AIDS desde o ano de 1983 até 2010. A via de 

transmissão mais comum é a sexual, e segundo a distribuição geográfica, a maior taxa de 

notificação se concentra em Montevidéu (74% do total de notificados). A prevalência de 

HIV na população geral é de 0,6%, entretanto, nos grupos de risco (profissionais do sexo, 

usuários de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens e pessoas privadas da 

liberdade) a taxa é de 5%. A diferença entre homens e mulheres infectados caiu 

expressivamente sendo dois homens infectados para cada mulher, segundo o Sindicato 

Médico do Uruguai (SMU).  

Espera-se que a delegação do Uruguai na reunião do UNAIDS irá reforçar a necessidade de um 

compromisso e participação plena de todos os setores internacionais (público e privado) como 

cooperação a fim de atuar conjunta e articuladamente na geração de melhores condições para 

atingir o acesso universal ao tratamento, apoio e prevenção da doença para a população em geral, 

mas, sobretudo para as pessoas que vivem com HIV e os grupos mais expostos. Outro ponto que a 

delegação uruguaia deve abordar é a necessidade de dados mais eficazes de todos os países e como 

isso pode ser atingido para que sejam mais bem mapeadas as necessidades de combate à doença em 

cada região. Uma ênfase interessante a ser destacada pela delegação possivelmente será a 

necessidade de apoio mais eficaz para aquelas pessoas privadas de liberdade, visto que esse grupo é 

um dos que tem as maiores taxas de incidência da doença no país.   

Informações sobre a doença no país:  



Figura 1: Número de pessoas vivendo com HIV entre 1990 e 2008

 

Figura 2: Número de novas infecções entre todas as idades no período de 1990 e 2008 

 

Figura 3: taxa de notificações de AIDS e HIV entre 1991 e 2010  

  

 

 

 

 



Figura 4: taxa anual de mortalidade por aids/100 mil habitantes entre 2000 e 2009 

  

47. Venezuela   

A Suprema Corte da Venezuela, em 2001, promulgou a lei de que 1.000US$ (mil dólares) 

por mês deveriam ser disponibilizados para tratamento dos infectados por HIV/AIDS no 

país. Foi a primeira lei do gênero na América Latina e isso representou uma grande 

mudança que contribuiu para a luta da doença no país visto que 80% da população vive 

na pobreza e é encontrado apenas um tratamento caro contra a doença.  A Organização 

das Nações Unidas estima que o número de infectados no país seja de 65.000 mil 

pessoas, mas as ONGs acreditam que esse número é maior.  

Os problemas enfrentados pelos portadores de HIV/AIDS são além da saúde, mais 

agravante no que se refere à estigma e preconceito. A doença não é bem compreendida pela 

população venezuelana e isso é um desafio presente no cotidiano do governo da Venezuela que 

precisa ser combatido. 

É esperado da delegação da Venezuela que os debates propostos pela mesma na conferência 

UNAIDS 2001 abordem temas como a necessidade de disponibilizar medicamentos mais baratos, pois 

o governo atual enfrenta crise financeira e isso compromete a distribuição dos remédios. Além disso, 

o país deve abordar a questão do preconceito e estima que apesar de ser um problema na 

Venezuela, eles estão presentes no cenário internacional também. Ainda espera-se da delegação 

venezuelana que ela force a cooperação regional no seu continente mas também pressione os 

demais países a agirem juntos na luta contra doença. 

Algumas informações sobre a doença no país:  



Figura 1: Número anual de mortes devido à AIDS na Venezuela entre 1990 e 2010. 

 
Figura 2: gasto relativo com HIV/AIDS entre 2009 e 2011 e as respectivas fontes de financiamento e 

categorias beneficiadas.  

 

Figura 3: gastos relativos ao tratamento com antirretrovirais entre 2009 e 2011.

  
 

48.  Zimbábue  

O HIV e a AIDS são problemas de saúde e desenvolvimento através da África 

Subsaariana, incluindo o Zimbábue. Estudos mostram que em 2001, 23,7% de toda a 

população adulta do Zimbábue (15-49 anos) está infectada com o vírus, atribuindo ao 

Zimbábue o papel de um dos países mais afetados em todo o mundo pela epidemia. 



O problema é ainda maior se se considerar que a maioria dos infectados não está informada da sua 

real situação.  

Figura 1: estimativa para 2003 da prevalência de HIV entre as áreas urbana e rural.  

 

Esse cenário de alto número de infectados não é algo 

recente. Desde o fim dos anos 80, nos primeiros anos 

do surgimento da doença, estimava-se que 10% da 

população do Zimbábue estaria infectada. A situação 

se agrava ao passo que os esforços governamentais 

tem sido “lentos” e apenas em 1999 o país anunciou 

a primeira política contra HIV/AIDS.   

Os fatores que contribuem para a alta taxa de 

HIV/AIDS na população são explicitados num estudo do governo do Zimbábue que caracteriza o sexo 

sem proteção, múltiplos parceiros sexuais e a tradição de não usar preservativos ou uso incorreto 

dos mesmos como sendo os principais agravantes. Além disso, a pobreza e o baixo status econômico 

da sociedade contribuem para esses dados alarmantes.  

Os desafios a serem enfrentados pela delegação do Zimbábue na conferência UNAIDS 2001 são dos 

mais variados tipos. Vê-se no país, e na região da África Subsaariana, a necessidade de ampliar o 

acesso aos medicamentos e tratamentos. Isso será um dos pontos que a delegação zimbabuense 

deve mencionar durante a conferência. Ademais, como a doença ataca o sistema imunológico 

proporcionando às chamadas doenças oportunistas a possibilidade de se manifestarem, a delegação 

zimbabuense deverá propor debates em torno da prevenção dessas doenças, que gera alto custo e 

impacto significativo no sistema de saúde pública do país. E ainda, o debate proposto pela 

representação do Zimbábue girará em torno da necessidade de minimizar o aumento da epidemia 

além da redução dos impactos sociais e econômicos que a doença provoca.   

Outras informações sobre a doença no país: 

Figura 2: Estimado número de pessoas infectadas com HIV entre 1988-2018

 



Figura 3: Estimado número de novos casos anuais de AIDS entre 1988-2018

 

 

 

Figura 4: projeção do crescimento populacional de pessoas com AIDS e sem AIDS entre 1988-2018. 

 

 

49. ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA (OUA) 

Graças aos incessantes esforços, especialmente empreendidos por Nkrumah, 

uma conferência dos Estados africanos independentes foi organizada em 

Addis-Abeba, no ano de 1963, para tentar acabar com as divergências, unir os 

dirigentes e criar uma estrutura pan-africana comum. Após múltiplas 

propostas, contrapropostas, e um considerável número de reuniões de 

comissões, trinta dirigentes africanos, chefes de Estado ou de governo dos países recém-

independentes, assinaram, em 25 de maio de 1963, a Carta Manifesto pela Unidade Africana, criando 

a Organização pela Unidade Africana (OUA). A Organização tem como objetivo promover unidade e 

coesão entre os Estados africanos independentes, para desenvolver suas economias e acelerar a 
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libertação daquelas nações africanas que ainda continuam sob colonização dos europeus ou regime 

de “regras brancas” (BRAGA, 2011).  

É importante ressaltar que, durante a primeira década de existência, a OUA não conseguiu levar 

adiante os objetivos econômicos propostos, priorizando ações políticas orientadas na libertação do 

continente dos problemas da colonização. Visto tudo isso, a OUA vem ao UNAIDS garantir que as 

observações feitas pelos africanos sejam ouvidas e que o foco principal na discussão seja o 

continente. Dando uma força maior ao grupo formado por países que muitas vezes não são ouvidos 

graças a sua incapacidade política econômica e social, a União se colocará como porta voz de todo 

um continente.  

 

50. COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA 

Criado em 1863, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) atua no mundo 

todo a fim de “levar assistência humanitária às pessoas afetas por conflitos e pela 

violência armada e para promover as leis que protegem as vítimas da guerra”. É 

caracterizada pelo seu caráter independente e neutro, com mandato que deriva essencialmente das 

Convenções de Genebra, de 1949. Nessas convenções foram estabelecidas normas para as leis 

internacionais relativas ao Direito Internacional Humanitário (DIH). Tais normas definem os deveres e 

direitos das pessoas, combatentes ou não, em períodos de guerra. As ações do CICV são financiadas, 

principalmente, por doações voluntárias dos governos e das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 

e do Crescente Vermelho. 

Nesse sentido explicitado acima, pode parecer que o papel do Comitê no que se refere à AIDS é 

inexistente, entretanto, o CICV tem resguardado que “no caso de tensões e distúrbios internos e em 

qualquer outra situação que justifique a ação humanitária, o CICV também tem o direito de iniciar 

ações, sendo o mesmo reconhecido nos Estatutos do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e 

do Crescente Vermelho. Portanto, sempre que o Direito Internacional Humanitário não for aplicável, 

a organização poderá oferecer seus serviços aos governos sem que esta oferta constitua uma 

intromissão em assuntos internos do Estado em questão”. Logo, nota-se que é aí que o papel do 

comitê na questão da AIDS/HIV se faz presente.  Por exemplo, em Moçambique, as áreas prioritárias 

de intervenção nesse país desde 2001 tem sido dentre muitas, o combate contra HIV/AIDS, e por lá, 

tem sido realizadas apoio psicossocial básico para Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (PVCHA) e suas 

famílias, além da distribuição de preservativos através de canais culturalmente apropriados. 

Além disso, uma das preocupações do Comitê é a violência sexual em conflitos armados. Tal 

violência, caracterizada como estupro, traz consequências “cruéis e inaceitáveis”, como infertilidade, 

incontinência e doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, a AIDS. Nesse âmbito, portanto, o 
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CICV ressalta que as vítimas da violência sexual necessitam de atenção médica adequada o quanto 

antes e, além disso, assistência psicológica e apoio econômico e a ação do Comitê ocorre por meio 

do treinamento das forças e dos grupos armados em DIH, com ênfase especial na proibição do 

estupro e de outras formas de violência sexual e ocorre também por meio de programas de apoio às 

vítimas. 

Mesmo com a relação entre HIV e o CICV sendo mais específica, a ligação entre o conflito e a 

propagação da doença é inegável, segundo o próprio Comitê.  “Fatores que direta ou indiretamente 

inflam as taxas de infecção do HIV incluem o colapso generalizado da sociedade, a destruição da 

saúde, educação e sistemas de comunicação, a indisponibilidade de remédios e preservativos, 

migração populacional, estupro, prostituição, o uso de soldados crianças e o tráfico de armas, drogas 

e outros materiais.”. Além disso, o Comitê ressalta que no cenário carcerário, o HIV é predominante, 

e isso infelizmente muitas vezes é negligenciado pelas autoridades competentes.  E como o Comitê 

se envolve na relação com o HIV? Através de algumas medidas, tais como: 

 Chamar a atenção das autoridades no que tange suas obrigações e responsabilidades para 

com todos os cidadãos, incluindo os detentos; 

 Encorajar a troca de informações entre todos aqueles que ajudam na prevenção do HIV/AIDS 

e grupos de risco (p. ex., carcereiros, presos, as forças armadas); 

 Apoiar as políticas nacionais a respeito do HIV/AIDS e encorajar a integração dessas políticas 

em serviços de saúde interna; 

 Treinar os delegados e funcionários do CICV em questões em torno do HIV/AIDS; 

 Apoiar as atividades localmente organizadas para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. 

Portanto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se tornou um forte aliado aos organismos das 

Nações Unidas que lidam com o assunto da AIDS, além de ser um aliado importante também para a 

sociedade internacional independente das instituições. Seu papel relevante tem contribuído para a 

luta contra a epidemia, e é de suma importância que as observações feitas pelo Comitê sejam 

compreendidas e analisadas seriamente visto que não há outra finalidade do próprio Comitê que não 

seja ajudar a solucionar dentre muitos, o problema da AIDS. 

 

51. UNICEF 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) é uma organização fundada em 

dezembro de 1946 após o fim da Segunda Guerra Mundial no ano anterior. Os 

resquícios da Segunda Guerra deixaram milhares de crianças europeias em situação 

de miséria e com problemas de saúde. A Unicef, assim que foi criada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) ofereceu naquela dada situação alimentos, roupas e cuidados 

médicos a essas crianças, o que culminou na sua legitimidade por parte das Nações Unidas 
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permanente no ano de 1953. Persistindo com essa visão universal de auxílio a esses indivíduos 

necessitados, a organização tem como slogan a prestação de socorro e apoio às crianças que vivem 

em países devastados pela guerra e que são desfavorecidos. 

Com o passar dos anos, a Unicef se destacou com uma organização de cunho significativo no mundo, 

o que na década de 1980 deu a ela um papel importante no processo de elaboração da Convenção 

sobre os Direitos da Criança frente a Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos. Esse 

tratado mostrou a importância de um amplo tratado ratificado nunca ocorrido anteriormente, 

colocando a Unicef como uma das garantidoras de sua execução. 

Desde seu nascimento em 1946, a Unicef tem sido a líder na defesa dos direitos das crianças no 

mundo. Executada em 158 Estados, a organização trabalha em função de ajudar as crianças a 

sobreviver e prosperar, desde a infância até a adolescência. A Unicef como uma entidade 

preocupada com os problemas relacionados a milhões de crianças ao redor do globo que são 

vulneráveis a determinada situação. Situação, por exemplo, como a AIDS e o HIV que nas últimas 

décadas vem tomando tamanha dimensão na população mais jovem da sociedade. Dessa forma, a 

Unicef como uma co-patrocinadora do UNAIDS – agência líder em cuidados e apoio às pessoas 

vivendo com HIV, crianças e órfãos – dedica-se na prevenção da transmissão materno-infantil do HIV 

e a ocorrência de infecções pelo HIV em crianças vulneráveis ao vírus. 

A Unicef concentra seu apoio aos países/áreas, em especial, mais propensos ao aumento e a 

incidências de HIV/AIDS através da prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho, cuidado 

pediátrico e tratamento do vírus HIV, assistência e apoio às crianças infectadas pelo HIV e SIDA, além 

da prevenção do HIV entre adolescentes e jovens. Ademais, a Unicef fornece suporte para os 

sistemas de saúde em áreas com recursos limitados e da gestão de suprimentos necessários para 

crianças e seus pais. É por isso que oferecem o tratamento, aconselhamento e apoio às mães, bebês 

e crianças vulneráveis afetadas pelo HIV e AIDS. Também trabalham para prevenir o HIV através do 

apoio a programas de educação nas escolas e comunidades. 

 

52.  Organização Mundial da Saúde OMS 
A primeira Agência Internacional de Saúde Pública foi criada na Europa na 

primeira metade do século XIX, com o intuito de  controlar e buscar soluções 

para a cólera que afetava todo o mundo, principalmente a Europa. Após 

a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU), foi estabelecida uma agência especial para as questões mundiais de saúde: a Organização 

Mundial da Saúde(OMS). 

Desde o início da epidemia, a OMS lidera a resposta do setor saúde global ao HIV. Como co-

patrocinador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre AIDS (UNAIDS), que é o responsável 
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pelas áreas que abrangem desde de tratamento do HIV até os cuidados com os pacientes passando 

pela co-infecção HIV / tuberculose, coordenando, em conjunto com a UNICEF, o trabalho sobre a 

eliminação de mãe para transmissão vertical do HIV. Em 2000, os Estados Membros da OMS 

adotaram uma nova estratégia do setor de saúde global sobre HIV / Aids para até 2015. A estratégia 

define quatro orientações estratégicas para orientar as ações da OMS e dos países por cinco anos: 

a) Otimizar a prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados do HIV. 

b) Alavancar os resultados de saúde mais amplas através de respostas ao vírus. 

c) Construir sistemas de saúde fortes e sustentáveis. 

d) Diminuir a desigualdades de endereços e proporcionar avanços dos direitos humanos. 

As principais atividades da OMS em relação ao HIV/AIDS também incluem a sintetização de 

evidências sobre a eficácia, a viabilidade e segurança das intervenções e abordagens de HIV e 

orientando agenda de pesquisa sobre o mesmo; articular opções políticas para programas nacionais 

de HIV; melhorar a disponibilidade e qualidade dos medicamentos relacionados com HIV e 

ferramentas de diagnóstico; estabelecimento de normas e padrões para a ampliação da prevenção 

do HIV assim como seu diagnóstico, tratamento, cuidados e serviços de apoio; prestar apoio técnico 

aos países para aumentar a capacidade nacional para planejar, implementar, monitorar e avaliar 

respostas efetivas ao HIV; e, por fim, o monitoramento e criação de relatórios sobre os progressos na 

resposta do sector da saúde no sentido de alcançar o acesso universal aos serviços de HIV, incluindo 

a cobertura e impacto dos serviços de HIV. Com isso, a OMS tem como objetivo central e 

responsabilidade maior o traçamento dos principais desafios da AIDS no mundo e norteamento de 

suas principais formas de contribuição para a redução das novas infecções de HIV a partir do setor 

saúde. 

 

53. Programa Das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

O Programa Das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem um 

trabalho que é rotulado como “presente em todos os níveis da sociedade a fim 

de ajudar a construir nações que possam superar crises, e guiar e sustentar um 

padrão de crescimento que implique na qualidade de vida para todos”.  

Presente em 177 países e territórios, o PNUD tem a missão de atingir dentre outras coisas os 

Objetivos do Milênio, que inclui nesse cenário, então, o combate à AIDS. Ademais, os estudos 

realizados pelo PNUD demonstram que existem avanços relacionados à áreas da saúde como 

também na proteção social, de gênero, governo e direitos humanos uma vez que podem contribuir 

significativamente para melhores resultados na luta contra a doença. 
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No combate à epidemia, “o PNUD trabalha com os países para entende e responder às dimensões do 

desenvolvimento da saúde e do HIV/AIDS, reconhecendo que a ação em outras áreas pode contribuir 

significativamente para melhorar os resultados nesse campo”. E é nessa medida que os trabalhos do 

PNUD ocorrem. É ressaltado pelo Programa que primeiro, devem ter continuação e serem 

consolidados os esforços que já contribuíram para o importante sucesso obtido na última década. 

Segundo, o PNUD crê que devem ser desenvolvidos e implementados novas estratégias pra as 

populações vulneráveis que foram e que ainda continuam sendo excluída dos programas de 

tratamento e prevenção. E por último, um dos objetivos do PNUD no que se refere à luta contra a 

AIDS é que os investimentos realizados devem ser integralmente mais efetivos quanto aos custos. 

No debate sobre a doença e as maneiras possíveis de reduzir seu impacto na sociedade, o PNUD 

afirma dentre outras coisas é necessário a garantia do acesso livre aos medicamentos e estes devem 

ser assegurados pelos países. Em conjunto com o UNAIDS, o PNUD crê que a “descontinuidade no 

processo de transição para que os países menos desenvolvidos entrem em conformidade com o 

Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(conhecido pela sigla em inglês, TRIPS) poderia impedir o acesso ao tratamento antirretroviral e a 

outros medicamentos essenciais capazes de salvar a vida de pessoas mais necessitadas”. O acordo 

TRIPS foi introduzido em 1995 como uma forma de proteger os direitos de propriedade intelectual 

em escala global. Isso tem uma consequência para a luta contra a AIDS porque com as patentes, os 

custos da produção dos medicamentos tornam-se mais elevados. 

Portanto, é basicamente nesse cenário que o PNUD guia sua luta contra a epidemia do HIV/AIDS. 

Juntamente com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS, o PNUD tenta 

veemente alcançar o sexto objetivo do milênio, que inclui o combate à AIDS. 

 

54. MÉDICOS SEM FRONTEIRAS 

Médicos Sem Fronteiras (MSF) ou Médecins Sans Frontières é uma 

organização internacional não-governamental francesa sem fins lucrativos, 

mais conhecida por seus projetos em regiões devastadas pela guerra e os 

países em desenvolvimento que enfrentam doenças endêmicas como, por 

exemplo, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O MSF foi criado oficialmente em 22 

de dezembro de 1971, na época, 300 voluntários fizeram a organização: médicos, enfermeiros e 

outros funcionários, incluindo os 13 médicos fundadores e jornalistas. 

O MSF foi criado na convicção de que todas as pessoas têm o direito à assistência médica, 

independentemente do sexo, raça, religião, credo ou filiação política, e que as necessidades dessas 

pessoas superam o respeito das fronteiras nacionais. 
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A primeira missão do MSF foi à capital da Nicarágua, Manágua, onde um terremoto em 1972 

destruiu grande parte da cidade e matou entre 10 mil e 30 mil pessoas. Em 1974, a MSF criou uma 

missão de ajuda para ajudar o povo de Honduras após o furacão Fifi que cansou grandes inundações 

e matou milhares de pessoas. Nesse tempo, em 1975, a organização estabeleceu seu primeiro 

programa médico em grande escala durante a crise de refugiados, oferecendo assistência médica 

para as ondas de cambojanos que procuraram santuário do domínio opressivo de Pol Pot. 

Nestas primeiras missões, os pontos fracos do MSF como uma organização humanitária novata seria 

facilmente perceptível: faltava preparação, os médicos ficaram sem suportes e o fornecimento de 

suprimentos era de difícil acesso. Tornou-se um ponto de viragem, o movimento começou a fratura. 

No início de 1990 o MSF abriu uma série de novas seções nacionais e, ao mesmo tempo, estabelecer 

missões de campo em algumas das situações mais perigosas e angustiantes que já havia encontrado. 

O MSF começou a tratar pessoas que vivem com HIV na década de 1990 e começou a proporcionar 

às pessoas com tratamento antirretroviral (ARV), em Camarões, Tailândia e África do Sul em 2000. 

Para a Conferência do UNAIDS em 2001, a organização tem um papel importante na Assembleia, 

uma vez que através da excelência obtida durante os anos de trabalho, a MSF tem como estimativa a 

continuação em diversos países para operar projetos de HIV/AIDS que oferecem tratamento 

antirretroviral a mais de 210 mil pessoas em 23 países. A MSF também tem o intuito de trabalhar 

para reduzir a transmissão do HIV de mãe para filho, oferecendo tratamento para mães e bebês, 

imediatamente antes e depois do nascimento. 

A MSF desafiará os representantes dos países a evitar barreiras políticas que reduzem o acesso a 

medicamentos a preços não acessíveis, como o tratamento do HIV, incluindo patentes de 

propriedade intelectual e as barreiras que mantêm os preços dos medicamentos fora do alcance. 

Todos os anos, a MSF documenta o impacto das patentes ou outras formas de direitos de 

propriedade intelectual sobre os preços dos medicamentos através do relatório Untangling the Web 

of Antiretroviral Price Reductions. 

  

55. TREATMENT ACTION CAMPAIGN 

Em 10 de dezembro de 1998, Dia Internacional dos Direitos Humanos, um 

grupo de cerca de 15 pessoas protestaram na escadaria da Catedral de St. 

George na Cidade do Cabo para exigir tratamento médico para pessoas 

que vivem com o vírus que causa a AIDS, o HIV. O grupo incluía pessoas com HIV, um estudante de 

medicina, uma avó de 66 anos, ex-direitor comissário dos direitos humanos e uma seleção de outros 

determinados a chamar a atenção para o sofrimento desnecessário e morte causada pela epidemia 

não tratada. Pessoas que passavam ficavam surpresas. Muitas delas não sabiam que era possível 

tratar a AIDS. Elas não perceberam que os medicamentos de AIDS foram disponíveis gratuitamente 
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nos países ocidentais. No final do dia, o grupo recolheu mais de mil assinaturas pedindo ao governo a 

desenvolver um plano de tratamento para todas as pessoas que vivem com o HIV, e o Treatment 

Action Campaign(TAC) nasceu. 

O lançamento do TAC abriu um novo capítulo na política de AIDS na África do Sul. Ela veio em um 

momento em que as organizações de AIDS existentes estavam lutando com os problemas internos 

em face de uma epidemia crescente e um público desinteressado. Os sul-africanos estavam cansados 

das mensagens de tristeza e melancolia, estavam exaustos de ouvir como a AIDS ia matar milhões de 

pessoas, arruinar a economia e oprimir os serviços de saúde e que não havia nada que pudesse ser 

feito para pará-la. Embora as drogas anti-Aids mudaram a face da epidemia em países desenvolvidos, 

a maioria dos sul-africanos não sabiam que está existia. Mesmo os trabalhadores de saúde e ativistas 

da SIDA pareciam aceitar que essas drogas estavam simplesmente fora do alcance dos países em 

desenvolvimento, condenando 95% dos soropositivos da população do mundo a uma dolorosa morte 

prematura. Mas em 30 de novembro de 1998, quando um conhecido ativista dos direitos 

homossexuais e da AIDS, Simon Nkoli, se juntou à longa lista de sul-africanos que morreram de 

causas relacionadas com a SIDA, seu colega e camarada Zackie Achmat sabia que algo tinha que ser 

feito. “Eu estava pensando acerca do tratamento por um instante e pergunto como poderíamos ficar 

parado e não fazer nada enquanto as pessoas continuaram morrendo”, disse Achmat, ex-anti-Ativista 

Apartheid. Mas, para quem ele falou, disse que era impossível, as drogas estavam muito fora do 

nosso alcance. Em torno desse tempo ele ficou muito doente e pensou que iria morrer. Nkoli tinha 

terríveis aftas na boca e na garganta, não conseguia engolir nada. Eventualmente, estava prescrito 

fluconazol, um muito medicamento caro. Meus amigos me ajudaram a pagar por isso e ainda quase 

ficou falido. Sabia que se não tivesse sido capaz de pagar o tratamento, teria morrido como tantas 

outras pessoas. Em cima da morte de Simon que foi apenas à gota d’água, Achmat falou no funeral 

de Simon Nkoli e anunciou que um rápido protesto seria realizado no dia 10 de dezembro de 1998, 

para lançar uma nova campanha, sob os auspícios da Associação Nacional de pessoas com AIDS 

(NAPWA), para lutar pelo acesso ao tratamento. Originalmente concebida como um projeto NAPWA, 

o TAC tornou-se uma poderosa força independente na política sul-africana. Em apenas dois anos, a 

organização espalhou a mensagem de que as pessoas com HIV/AIDS podem ser tratados e que as 

pessoas pobres têm o direito aos cuidados a saúde. A mensagem foi alta e persistente, e nem a 

indústria farmacêutica, nem a governo tem sido capaz de ignorá-lo.  

Dessa maneira, fundada em 10 de dezembro de 1998, em Cape Town, África do Sul, The Treatment 

Action Campaign (TAC) tem como papel no cenário internacional da defesa de um maior acesso ao 

tratamento, cuidados e apoio às pessoas vivendo com HIV e campanhas para reduzir novas 

infecções. Com mais de 16.000 membros, 267 agências e 72 funcionários em tempo integral, o TAC 

tornou-se a força da sociedade civil líder por trás dos serviços de atenção integral à saúde para as 



pessoas que vivem com HIV e AIDS na África do Sul. Desde 1998, o TAC realizou um governo 

responsável para cuidar da prestação de serviços a saúde; campanha contra a negação oficial da 

AIDS; desafiou as principais empresas farmacêuticas do mundo a fazer um tratamento mais acessível 

e cultivar os líderes comunitários acerca do HIV e a AIDS. Os esforços da Organização vêm tendo 

resultado em muitas intervenções que esta faz, incluindo a implementação da prevenção da 

transmissão de mãe para filho em todo o país e os programas de tratamento antirretroviral. 

As diretrizes do TAC incluem: campanha para o acesso equitativo ao tratamento acessível para todas 

as pessoas com HIV/AIDS; campanha e apoio a prevenção e eliminação de todas as novas infecções 

pelo HIV; promoção e patrocínio a legislação para garantir a igualdade de acesso aos serviços sociais 

e de igualdade de tratamento de todas as pessoas com HIV/AIDS; desafio por meio de 

litígio, lobbying, advocacy e todas as formas de mobilização social legítima, qualquer barreira ou 

obstáculo, incluindo a discriminação injusta, que limita o acesso ao tratamento para HIV/AIDS no 

setor privado e público; educação, promoção e desenvolvimento no entendimento e compromisso 

dentro de todas as comunidades da evolução no tratamento do HIV/AIDS; campanha para o acesso a 

cuidados de saúde acessíveis e de qualidade para todas as pessoas na África do Sul; treinamento e 

desenvolvimento de uma liderança representativa e eficaz de pessoas vivendo com HIV/AIDS sobre a 

base da igualdade e da não discriminação, independentemente de raça, gênero, orientação sexual, 

deficiência, religião, sexo, condição socioeconômica, nacionalidade, estado civil ou qualquer outro 

motivo; campanha para uma rede regional e global efetiva composta por organizações com objetivos 

semelhantes. De forma contundente, essa postura quanto a Constituição da organização deve se 

embasar na Conferência do UNAIDS de forma significativa e dada como exemplo aos países membros 

da Assembleia. Com isso, se faz necessário a presença desses argumentos na conscientização das 

delegações presentes, como também na introdução destas na agenda da discussão. 

 

56. UNODC 

É comum, hoje em dia, no senso popular relacionarmos o HIV com o 

submundo das drogas e crimes, de acordo com a ONU há, de fato, essa 

relação direta com a AIDS. O âmbito das drogas injetáveis viabiliza a 

transmissão do vírus HIV por meio de seringas reutilizadas e compartilhadas entre os usuários de 

drogas. E além disso, pode-se notar um grande número de presidiários infectados, graças a 

inexistência de programas preventivos em cadeias públicas e presídios. O simples combate às drogas 

e as campanhas de prevenção não foram suficientes para reduzir o seu consumo e nem propor 

mudanças de comportamento. Com isso, a UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) foi 

criada, no âmbito da UNAIDS, para ajudar na prevenção, cuidados, tratamento para pessoas vivendo 



com HIV em prisões e outros locais de detenção, visto que a epidemia de AIDS entre usuários de 

drogas injetáveis e a população prisional continua a ser um desafio. 

Segundo o Representante do Escritório de Ligação e Parceria do UNODC no Brasil, Rafael Franzini a 

prevalência de HIV nas prisões pode ser entre duas e 10 vezes maior na comunidade. Por isso, o 

UNODC e seus parceiros estratégicos no âmbito do sistema ONU, como a UNAIDS, desenvolveram 

um conjunto de ferramentas para proteger as pessoas privadas de liberdade e os funcionários que 

trabalham em prisões da infecção pelo HIV e outras doenças transmissíveis, assim como garantir 

acesso a tratamento e outros serviços. 

Para mais informações, a UNODC disponibiliza suas ações, campanhas, publicações e outras 

informações relacionadas ao seu trabalho em parceria a UNAIDS no link a 

seguir:https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/hiv-aids/index.html 
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