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Estatísticas Globais do HIV  

38,4 milhões [33,9 milhões – 43,8 milhões] de pessoas no mundo viviam com HIV em 

2021. 

1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões] pessoas se tornaram recém-infectadas por HIV em 

2021. 

650 mil [510 mil – 860 mil] pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS em 2021. 

28,7 milhões de pessoas estavam acessando a terapia antirretroviral em 2021.  

84,2 milhões [64 milhões – 113 milhões] de pessoas foram infectadas por HIV desde o 

início da epidemia. 

40,1 milhões [33,6 milhões – 48,6 milhões] de pessoas morreram por doenças 

relacionadas à AIDS desde o início da epidemia. 

 

Pessoas vivendo com HIV  

▪ Em 2021, havia 38,4 milhões [33,9 milhões – 43,8 milhões] de pessoas vivendo com HIV. 

Sendo: 

- 36,7 milhões [32,3 milhões – 41,9 milhões] pessoas adultas (idade igual ou superior a 15 

anos). 

- 1,7 milhão [1,3 milhão – 2,1 milhões] crianças (de 0 a 14 anos). 

- 54% de todas as pessoas vivendo com HIV eram mulheres e meninas. 

▪ 85% [75 – 97%] de todas as pessoas vivendo com HIV sabiam do seu status para HIV em 

2021. 

▪ Cerca de 5,9 milhões de pessoas não sabiam que viviam com HIV em 2021.  

 

Pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral  

▪ No fim de dezembro de 2021, 28,7 milhões de pessoas estavam acessando a terapia 

antirretroviral. Em 2010, esse número era de 7,8 milhões. 

▪ Em 2021, 75% [66 – 85%] de todas as pessoas vivendo com HIV estavam acessando 

tratamento. 

- 76% [67 – 87%] de pessoas adultas (com idade igual ou superior a 15 anos) vivendo com 

HIV tiveram acesso ao tratamento, assim como 52% [42 – 65%] de crianças com idade de 0 

a 14 anos. 

- 80% [72 – 91%] de mulheres adultas (com idade igual ou superior a 15 anos) tiveram 

acesso ao tratamento; entretanto, apenas 70% [61 – 82%] de homens adultos (com idade 

igual ou superior a 15 anos) tiveram acesso. 
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▪ 81% [63 – 97%] de mulheres grávidas vivendo com HIV tiveram acesso a antirretrovirais para 

prevenir a transmissão vertical para suas crianças em 2021. 

 

Novas infecções por HIV 

▪ Novas infecções por HIV reduziram 54% desde o pico de infecções, em 1996. 

- Em 2021, cerca de 1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões] de pessoas foram recém-infectadas 

por HIV em comparação às 3,2 milhões [2,4 milhões – 4,3 milhões] em 1996. 

- Mulheres e meninas foram 49% de todas as pessoas recém-infectadas em 2021. 

▪ Desde 2010, novas infecções diminuíram 32%, de 2,2 milhões [1,7 milhão – 2,9 milhões] para 

1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões] em 2021. 

- Desde 2010, novas infecções entre crianças diminuíram 52%, de 320 mil [220 mil – 480 mil] 

em 2010 para 160 mil [110 mil – 230 mil] em 2021. 

 

Mortes relacionadas à AIDS 

▪ Houve redução de 68% de mortes relacionadas à AIDS desde o pico em 2004; e de 52% 

desde 2010. 

- Em 2021, cerca de 650 mil [510 mil – 860 mil] pessoas morreram por doenças relacionadas 

à AIDS no mundo, em comparação com 2 milhões [1,6 milhão – 2,7 milhões] de pessoas 

em 2004 e 1,4 milhão [1,1 milhão – 1,8 milhão] de pessoas em 2010. 

▪ Desde 2010, a mortalidade relacionada à AIDS reduziu 57% entre mulheres e meninas e 47% 

entre homens e meninos. 

 

Populações-chave  

▪ Em 2021, populações-chave (profissionais do sexo e sua clientela, gays e homens que fazem 

sexo com outros homens, pessoas que usam drogas injetáveis e pessoas trans) e suas 

parcerias sexuais contabilizavam 70% das infecções por HIV mundialmente. Sendo: 

- 94% das novas infecções por HIV fora da África Subsaariana estão entre de populações-

chave. 

- 51% das novas infecções por HIV na África Subsaariana estão entre populações-chave. 

▪ O risco de adquirir HIV é: 

- 35 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis do que pessoas adultas que não 

usam drogas injetáveis. 

- 30 vezes maior para trabalhadoras sexuais do que mulheres não trabalhadoras sexuais. 

- 28 vezes maior entre gays e homens que fazem sexo com outros homens. 

- 14 vezes maior para mulheres transgênero do que mulheres cis. 

 

Mulheres 

▪ Toda semana, cerca de 4.900 mulheres jovens de 15 a 24 anos são infectadas por HIV.  
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▪ Na África Subsaariana, seis em cada sete novas infecções entre adolescentes com idade de 

15 a 24 anos são entre meninas. Meninas e mulheres jovens de 15 a 24 anos têm duas vezes 

mais probabilidade de viver com HIV do que os homens jovens.  

▪ Na África Subsaariana, mulheres e meninas correspondem a 63% de todas as pessoas recém-

infectadas por HIV em 2021. 

 

95 – 95 – 95 

▪ Em 2021, 85% [75 – 97%] das pessoas vivendo com HIV conheciam seu status sorológico para 

o HIV.  

▪ Entre as pessoas que conheciam seus status sorológico para HIV, 88% [78 – >98%] tinham 

acesso ao tratamento. 

▪ E entre as pessoas com acesso ao tratamento, 92% [81 – >98%] atingiram supressão viral. 

▪ De todas as pessoas que vivem com HIV, 85% [75 – 97%] sabiam seu status, entre essas, 

75% [66 – 85%] tinham acesso ao tratamento e entre essas, 68% [60 – 78%] atingiram 

supressão viral em 2021. 

 

Investimentos 

▪ No fim de 2021, US$ 21,4 bilhões (na cotação do dólar americano de 2019) estavam 

disponíveis para a resposta à AIDS em países de baixa e média rendas — cerca de 60% foram 

de recursos domésticos. 

▪ O UNAIDS estima que, em 2025, US$ 29 bilhões (na cotação do dólar americano de 2019) serão 

necessários para a resposta à AIDS em países de baixa e média rendas, incluindo países 

considerados anteriormente como alta renda para entrar no caminho certo para acabar com a AIDS 

como uma ameaça à saúde pública global. 
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Dados Globais para o HIV 

 2000 2005 2010 2020 2021 

Pessoas 
vivendo com 
HIV 

26 milhões 

[22,9 milhões 

– 29,7 

milhões] 

28.5 milhões 

[25,1 milhões 

– 32,5 

milhões] 

30.8 milhões 

[27,2 milhões 

– 35,2 

milhões] 

37.8 milhões 

[33,3 milhões 

– 43,1 

milhões] 

38,4 milhões 

[33,9 milhões 

– 43,8 

milhões] 

Novas infecções 
por HIV 
(Total) 

2,9 milhões 

[2,2 milhões 

– 3,9 

milhões] 

2,5 milhões 

[1,9 milhão – 

3,3 milhões] 

2,2 milhões 

[1,7 milhão – 

2,9 milhões] 

1,5 milhão 

[1,2 milhão – 

2 milhões] 

1,5 milhão [1,1 

milhão – 2,2 

milhões] 

Novas Infecções 
por HIV 
(15+ anos) 

2.4 milhões 

[1,8 milhão – 

3,2 milhões] 

2 milhões 

[1,5 milhão – 

2,7 milhões] 

1,9 milhão 

[1,4 milhão – 

2,5 milhões] 

1,4 milhão [1 

milhão – 1,8 

milhão] 

1,3 milhão 

[990 mil – 

1,8 milhão] 

Novas Infecções 
para o HIV 
(0 a 14 anos) 

520 mil [350 

mil – 770 mil] 

470 mil [320 

mil – 700 mil] 

320 mil [220 

mil – 480 mil] 

170 mil [110 

mil – 250 mil] 

160 mil [110 

mil – 230 mil] 

Mortes 
relacionadas à 
AIDS 

1,7 milhão 

[1,3 milhão – 

2,2 milhões] 

2 milhões 

[1,6 milhão – 

2,6 milhões] 

1,4 milhão 

[1,1 milhão – 

1,8 milhão] 

690 mil 

[540 mil – 

900 mil] 

650 mil 

[510 mil – 

860 mil] 

Pessoas com 
acesso à terapia 
antirretroviral 

560 mil 2 milhões 7,8 milhões 27,2 milhões 28,7 milhões 

Recursos 
disponíveis para 
a resposta ao 
HIV* 

US$ 

5,1 bilhões 

US$ 

9,3 bilhões 

US$ 

16,7 bilhões 

US$ 

21,6 bilhões 

US$ 

21,4 bilhões 

 
 
* Na cotação do dólar americano em 2019.   
Fonte: Estimativa epidemiológica do UNAIDS 2022. 



 

5 

 

Dados regionais — 2021 

* Estimativas não publicadas devido aos baixos números. 

Fonte: Estimativa epidemiológica do UNAIDS 2022. 

 

Região 

Pessoas 

vivendo com 

HIV 

2021 

Novas infecções por HIV em 2021 Mortes 

relacionadas 

à AIDS  
2021 

Pessoas 

acessando 

tratamento 

2021 
Total Idade  

15+ anos 

Idade 

0 a 14 

anos 

África 

Oriental e 

Austral 

20,6 milhões 

[18,9 milhões – 

23 milhões] 

670 mil [530 

mil – 900 

mil] 

590 mil 

[460 mil – 

790 mil] 

78 mil 

[49 mil – 

130 mil] 

280 mil 

[230 mil – 360 

mil] 

16,2 milhões 

Ásia e 

Pacífico 

6 milhões 

[4,9 milhões – 

7,2 milhões] 

260 mil [190 

mil – 360 

mil] 

250 mil 

[180 mil – 

350 mil] 

14 mil 

[9.400 – 

20 mil] 

140 mil [99 mil 

– 210 mil] 
4 milhões 

África 

Ocidental e 

Central 

5 milhões 

[4,5 milhões – 

5,6 milhões] 

190 mil [140 

mil – 270 

mil] 

140 mil 

[90 mil – 

210 mil] 

54 mil 

[39 mil – 

71 mil] 

140 mil 

[110 mil – 170 

mil] 

3,9 milhões 

América 

Latina  

2,2 milhões 

[1,5 milhão – 

2,8 milhões] 

110 mil 

[68 mil – 

150 mil] 

100 mil 

[65 mil – 

150 mil] 

4 mil  

[2.100 – 6 

mil] 

29 mil [18 mil 

– 42 mil] 
1,5 milhão 

Caribe 

330 mil 

[290 mil – 

380 mil] 

14 mil 

[9.500 – 

18 mil] 

13 mil [9 

mil – 

17 mil] 

910 

[580 –   

1.300] 

5.700 

[4.200 – 

7.600] 

230 mil 

Oriente 

Médio e Norte 

da África 

180 mil 

[150 mil – 

210 mil] 

14 mil 

[11 mil – 

18 mil] 

12 mil 

[9.800 – 

16 mil] 

1.500 

[1.200 – 

1.800] 

5.100 

[3.900 – 

6.900] 

88 mil 

Europa 

Oriental e 

Ásia Central 

1,8 milhão 

[1,7 milhão – 2 

milhões] 

160 mil 

[130 mil – 

180 mil] 

160 mil 

[130 mil – 

180 mil] 

[...  –  ...]* 
44 mil [36 mil 

– 53 mil] 
930 mil 

Europa 

Ocidental e 

Central e 

América do 

Norte 

2,3 milhões 

[1,9 milhão – 

2,6 milhões] 

63 mil 

[51 mil – 

76 mil] 

63 mil 

[51 mil – 

76 mil] 

[...  –  ...]* 
13 mil [9.400 – 

16 mil] 
1,9 milhão 

Total Global 

38,4 milhões 

[33,9 milhões – 

43,8 milhões] 

1,5 milhão 

[1,1 milhão 

– 2 milhões] 

1,3 milhão 

[990 mil – 

1,8 milhão] 

160 mil 

[110 mil – 

230 mil] 

650 mil 

[510 mil – 860 

mil] 

28,7 milhões 
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Cobertura regional de tratamento — 2021 
 

* Estimativas não publicadas devido aos baixos números. 

Fonte: Estimativa epidemiológica do UNAIDS 2022. 

Contato 

Communications and Global Advocacy | +41 22 791 4237 | communications@unaids.org 

Estimativas e dados adicionais do UNAIDS para 2022 estão disponíveis em aidsinfo.unaids.org. 

 

 Percentual de 

mulheres grávidas 

acessando 

tratamento 

antirretroviral para 

prevenir a 

transmissão vertical 

do HIV 

Percentual de 

pessoas 

adultas (com 15 

anos ou mais) 

vivendo com 

HIV acessando 

terapia 

antirretroviral 

Percentual de 

crianças (com 

idade de 0 a 14 

anos) vivendo 

com HIV e 

acessando terapia 

antirretroviral 

Percentual de todas 

as pessoas vivendo 

com HIV acessando 

terapia 

antirretroviral 

(total) 

África Oriental 

e Austral 

90%  

[68 – >98%] 

79%  

[73 – 88%] 

56%  

[45 – 71%] 

78%  

[72 – 87%] 

Ásia e Pacífico 
49%  

[39 – 61%] 

66%  

[54 – 79%] 

76% 

 [60 – 95%] 

66%  

[54 – 79%] 

África 

Ocidental e 

Central 

60%  

[42 – 82%] 

82%  

[74 – 94%] 

35%  

[28 – 41%] 

78%  

[70 – 89%] 

América Latina  
63% 

[42 – 82%] 

70% 

[48 – 90%] 

40% 

[27 – 53%] 

69% 

[48 – 89%] 

Caribe 
86% 

[70 – >98%] 

70% 

[62 – 80%] 

50% 

[43 – 60%] 

70% 

[61 – 80%] 

Oriente Médio 

e Norte da 

África 

21% 

[18 – 24%] 

50% 

[44 – 59%] 

40% 

[34 – 46%] 

50% 

[43 – 58%] 

Europa 

Oriental e Ásia 

Central 

...% 

[... – ...%]* 

50% 

[45 – 56%] 

...% 

[... – ...%]* 

51% 

[46 – 56%] 

Europa 

Ocidental e 

Central e 

América do 

Norte 

...% 

[... – ...%]* 

84% 

[72 – 96%] 

...% 

[... – ...%]* 

85%  

[72 – 96%] 

Global 
81% 

[63 – 97%] 

76% 

[67 – 87%] 

52% 

[42 – 65%] 

75%  

[66 – 85%] 

mailto:communications@unaids.org
http://aidsinfo.unaids.org/
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