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Brasil

Leis e políticas restringindo entrada, permanência e residência
de pessoas vivendo com HIV

Não

Criminalização da transmissão, da não revelação ou da
exposição ao HIV

Não

Nível de CD4 recomendado para iniciação do tratamento

TRATAMENTO PARA TODOS

Gastos com HIV
2015

A epidemia de HIV
2005

2010

2016

46.000

47.000

48.000

[34.000–60.000]

[34.000–62.000]

[35.000–64 000]

0,25

0,24

0,24

[0,18–0,33]

[0,18–0,32]

[0,17–0,32]

14.000

14.000

14.000

[10.000–18.000]

[9.900–19.000]

[9.700–19.000]

490.000
[370.000–640.000]

640.000
[480.000–840.000]

830.000
[610.000–1.100.000]

Novas infecções por HIV
Incidência de HIV por
1.000 pessoas
Mortes relacionadas à AIDS
Pessoas vivendo com HIV

90–90–90
2016

Pessoas vivendo com HIV que:
Conhecem seu estado sorológico
Em tratamento

...
490.000

...
60%
[44%–78%]

Adultos em terapia antirretroviral

490.000

60%
[44%–79%]

Com carga viral indetectável

450.000

54%
[40%–70%]

Crianças e mulheres grávidas
Novas infecções por HIV—crianças
Cobertura da terapia antirretroviral—crianças
Cobertura de mulheres grávidas vivendo
com HIV e com acesso a antirretrovirais

2010

2016

1.200

<1.000

[<500–2.100]

[<500–1.100]

42%

37%

[33%–54%]

[28%–49%]

56%
[41%–73%]

89%
[65%–>95%]

Comorbidades relacionadas ao HIV
Número estimado de incidência de TB entre pessoas
vivendo com HIV (2015)
Proporção de pessoas vivendo com HIV com TB ativa
vinculadas a serviços de HIV
Triagem de câncer cervical em mulheres vivendo com HIV

13.000
[11.000-15.000]

...
...

Populações-chave
Tamanho estimado da população
Prevalência do HIV
Conhecem seu estado sorológico para o HIV
Cobertura da terapia antirretroviral
Uso de preservativos
Preservativos distribuídos para profissionais do sexo em
programas de prevenção (2016)
Cobertura de programas de prevenção do HIV
Evasão do teste de HIV devido a estigma e discriminação

546.848
5,3%
52,3%
...
...
...
22,4%
12,1%

Pessoas que usam drogas injetáveis
Tamanho estimado da população

...

Prevalência do HIV
Conhecem seu estado sorológico para o HIV
Cobertura da terapia antirretroviral
Uso de preservativos
Uso de agulhas limpas na última injeção
Agulhas e seringas distribuídas por pessoa que usa
drogas injetáveis (2016)

...

Cobertura de programas de prevenção do HIV
Cobertura de terapias de substituição de opiáceos (2016)
Naloxona disponível (2016)
Locais para injeções seguras disponíveis (2016)

...

...
...
...
...
...

...
Não
Não
...

Homens gays e outros homens
que fazem sexo com homens
Tamanho estimado da população

...

Prevalência do HIV
Conhecem seu estado sorológico para o HIV
Cobertura da terapia antirretroviral
Uso de preservativos
Preservativos distribuídos para homens que fazem sexo
com homens em programas de prevenção (2016)

...
...
...
...
...

Cobertura de programas de prevenção do HIV
Evasão do teste de HIV devido a estigma e discriminação

...
...

...

Masculinas
Femininas
Mulheres de 15 a 49 anos que possuem sua demanda de
planejamento familiar satisfeita com métodos modernos

...
...
...
Não aplicável
Não aplicável
...

Estigma e discriminação
Pessoas que relatam ter atitudes discriminatórias em
relação a pessoas vivendo com HIV

US$ 793.595.982,00

...

Prevenção do HIV

Pessoas em uso da PrEP (2016)

US$ 793.595.982,00

Profissionais do sexo

Evasão do teste de HIV devido a estigma e discriminação

Conhecimento sobre prevenção do HIV entre jovens (15-24)
Uso de preservativos na última prática sexual de alto risco (com
parceiro em relação não matrimonial e que não cohabitam)

Homens de 15 a 49 anos que são circuncidados
Circuncisões masculinas realizadas de acordo com padrões
nacionais (2016)

Gasto total
Gasto público doméstico
Gasto privado doméstico
Gasto internacional

...

Políticas e regulamentações
2016
Fornecimento comunitário do tratamento
Leis exigindo consenso parental para adolescentes terem
acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva

Não

Flexibilidades do acordo TRIPS incorporadas à legislação
nacional

Sim

Não

2.037.741

Pessoas trans
Tamanho estimado da população

...

Prevalência do HIV
Conhecem seu estado sorológico para o HIV
Cobertura da terapia antirretroviral
Uso de preservativos
Cobertura de programas de prevenção do HIV
Evasão do teste de HIV devido a estigma e discriminação

...
...
...
...
...
...

Pessoas privadas de liberdade
Tamanho estimado da população

...

Prevalência do HIV
Cobertura da terapia antirretroviral
Programas de prevenção do HIV em prisões (2016)
Preservativos distribuídos
Agulhas limpas distribuídas
Pessoas privadas de liberdade em terapia de
substituição a opiáceos

...

A menos que seja diferentemente indicado, os dados são da pesquisa mais recente disponível entre 2011 e 2015.
Dados financeiros estão sendo validados atualmente e podem ser revisados. Para atualizações, veja http://aidsinfo.unaids.org.

...
...
...
...

