40 ANOS DA RESPOSTA À AIDS
SPONSE
1981

• Em 5 de junho, os
Centros de Controle e
Prevenção de Doenças
dos Estados Unidos
(CDC) emitiram o
primeiro relatório
oficial que tornaria
pública a epidemia do
HIV

1982

• Síndrome da
Imunodeficiência
Adquirida (AIDS) é
definida pela
primeira vez

2001 • Sessão Especial da Assembleia Geral da

ONU sobre HIV/AIDS • (UNGASS) - 189 Estados membros assinaram a Declaração de Compromisso
• É estabelecido o Acordo da Declaração de Doha
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) que
apoia a saúde pública • Os Estados-membros da
União Africana comprometem-se a destinar pelo
menos 15% dos orçamentos anuais para a
melhoria do setor da saúde

2002

• O Fundo Global de combate à AIDS,
Tuberculose e Malária é criado
• 300 mil pessoas estão em tratamento
nos países em desenvolvimento

2012

• UNAIDS e OMS divulgam
diretrizes sobre a TARV como
prevenção para casais sorodiferentes

2010

2003

• O ensaio iPrEx entre Homens

• OMS e UNAIDS lançam a iniciativa "3x5" -

que fazem sexo com homens
(HSH) de seis países relatou uma
redução de 44% na
transmissão do HIV entre
aqueles que tomavam um
comprimido diário de tenofovir/
emtricitabina • Nova visão do
UNAIDS: zero nova infecção por
HIV, zero discriminação e zero
morte relacionada à AIDS

para obter 3 milhões de pessoas no
mundo em desenvolvimento com
tratamento antirretroviral até 2005. •
Criação do Plano de Emergência da
Presidência dos Estados Unidos para
Alívio da AIDS (PEPFAR). O compromisso
de financiamento de U$ 15 bilhões em
cinco anos é estabelecido como o maior
compromisso de financiamento único para
uma doença na história

2000 • Conselho de Segurança da ONU

1308: pela primeira vez, uma questão de saúde é
identificada como uma ameaça à segurança
• Declaração do Milênio e lançamento dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

2013

• Profilaxia PréExposição é
aprovada para
uso por pessoas
que não vivem
com HIV

2015

• É estabelecida como Meta dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável acabar com a AIDS
como uma ameaça à saúde pública
até 2030
• Cuba se torna o primeiro país a
eliminar novas infecções por HIV
entre crianças

2016

• São recomendados
testagem e tratamento
para todas as pessoas
que vivem com HIV
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1982–3

• Respostas da
comunidade gay
foram organizadas
em muitos países
desenvolvidos

1983

• O vírus da
Imunodeficiencia
Humana (HIV) foi
identificado como
a causa da AIDS

1984

• Na África, é revelada uma

epidemia heterossexual de AIDS

1985

• O primeiro teste
de anticorpos
para o HIV torna-se
disponível

1987

• A primeira terapia
para AIDS –
zidovudina, ou AZTé aprovada para uso
nos EUA

1986

1991–93

• A prevalência do
HIV em mulheres
jovens grávidas em
Uganda e em
homens jovens na
Tailândia começa a
diminuir. Essa foi a
primeira grande
desaceleração da
epidemia nos
países em
desenvolvimento

• Rede global - posteriormente
internacional - de pessoas vivendo
com HIV/AIDS (GNP+) é criada
• Comitê Diretivo de Pessoas
Vivendo com HIV/AIDS funda
programas de fornecimento de
seringas para reduzir a transmissão
do HIV, começando na Austrália,
Holanda e Grã-Bretanha

2005

1996

• Introdução de
tratamento
combinado com
pelo menos três
medicamentos
antirretrovirais
• O UNAIDS é
criado

1994

• Os cientistas
desenvolvem o
primeiro protocolo
de tratamento
para reduzir a
transmissão
vertical do HIV
• Reunião de Paris
que estabelece o
princípio do Maior
Envolvimento das
Pessoas com AIDS
(GIPA)

• Compromisso do
G8 com o Acesso
Universal ao
Tratamento

1997

• O Brasil torna-se o
primeiro país em
desenvolvimento a
fornecer terapia
antirretroviral
através de seu
sistema de saúde
pública
• O pico anual de
novas infecções
atinge quase 3,2
milhões de pessoas
[entre 3 e 3,5 milhões]

1998

• Uso de tratamento
antirretroviral para prevenir
a transmissão vertical
(PMTCT) é considerado
eficaz em ambientes com
poucos recursos e
recomendado para
implementação global

2006

• Os Estados-membros
da ONU comprometemse a alcançar o Acesso
Universal à Prevenção,
Tratamento, Cuidado e
Apoio

2007

• UNAIDS e OMS
recomendam a
circuncisão médica
voluntária de homens
em ambientes de alta
prevalência de HIV

2009

• Evidências crescentes de que
o início precoce do TARV
reduz a morbidade e a
mortalidade relacionadas ao
HIV e à Tuberculose (TB) e
reduz a transmissão
do HIV e da TB

2011

• Resolução do Conselho

de Segurança da ONU de
1983 reconhece a
relação fatal entre o HIV
e a violência contra as
mulheres em cenários de
conflito e pós-conflito
• Declaração Política
sobre HIV/AIDS da
Assembléia Geral da ONU
- Os Estados
Membros voltam a se
comprometer com o
acesso universal e
estabelecem metas para
mudar o caminho da
epidemia até 2015
• É Lançado um plano
global para eliminar
novas infecções por
HIV entre as crianças
até 2015 e manter
suas mães vivas
• O Estudo 052 da HPTN
conclui que a TARV
reduz a transmissão do
HIV em 96% em casais
sorodiferentes

2018

• O anel vaginal que libera a
medicina antirretroviral de
ação prolongada para
prevenir o HIV é mostrado
como sendo cerca de 50%
eficaz

2019

• Injeções de

longa duração
demonstraram
proteger as
mulheres do
HIV

2020

• Neste ano, 27,4 milhões de
pessoas estão em tratamento e
1,5 milhões de novas infecções
pelo HIV são registradas

2021

• É adotada a nova
Estratégia Global para
AIDS com foco em acabar
com as desigualdades para
acabar com a AIDS
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