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 33'3 milions de persones viuen amb el VIH. 
 2,6 milions de noves infeccions (incidència mundial 

del VIH) el 2009, 20% menys que el 1999. 
 1'8 milions de morts relacionades amb el sida al 

2009, 20% menys que el 2004. 
  La taxa de noves infeccions pel VIH s'ha reduït 

més d'un 25% en almenys 56 països entre 2001 i 
2009. 

  això, en 7 països, la majoria a Europa 
oriental i Àsia central, les taxes han augmentat un 
25%.  

No obstant

 oves dels 15 països més afectats per Entre els j
l'epidèmia, la taxa de noves infeccions ha baixat més 
d'un 25% a causa de l'adopció de pràctiques sexuals 
més segures. 

  el nombre de noves infeccions és Encara que
menor, per cada persona que inicia el tractament, 
dues contrauen el virus. 

 Les persones que viuen amb el VIH viuen més 
temps i el nombre de defuncions relacionades amb 
la sida està descendint gràcies a l'ampliació del 
tractament. 

  persones que segueixen tractament El nombre de
s'ha multiplicat per 7,5 en els últims 5 anys. Només 
en l'últim any van accedir al tractament un 30% més 
de persones respecte al 2008. 

 ebé el doble de persones, 10 No obstant això, gair
milions encara estan a l'espera de rebre 
antiretrovirals. 

 nens que neixen amb el VIH ha El nombre de 
disminuït un 24% respecte a cinc anys abans. 

 les Àfrica Subsahariana acapara el 69% de totes 
noves infeccions del món. 

 ral compta amb 820.000 Europa Occidental i cent
persones infectades i una prevalença en adults del 
0'2%. 

 

 

A Espanya no hi ha un registre de diagnòstics del 
VIH estatal. Onusida calcula que hi ha 130.000 
infectats, de les quals unes 32.000 serien dones (un 
lleuger augment respecte als 120.000 de 2001). 

 
Registre Nacional :  

 Al 2008 es van diagnosticar 1.340 casos de sida, un 
descens del 80’1% respecte al 1996.  

 Respecte al 2007, hi hagut un descens del 16’6% en 
homes i un 8’6% de dones.  

 agnosticats VIH + en 
2008. D’aquests:  
Notificació de 1.170 casos di

 El 77% dels diagnòstics són en homes 
 es manté als 41 

anys.  
L’edat mitjana dels diagnòstics 

 La proporció de casos pediàtrics (menors de 13 
anys) se situa en el 0,4%.  
 

 Transmissió:  
 La transmissió sexual suposa el 55’2% dels 

nous casos diagnosticats el 2008.  
 Un 34’9% de les persones van contraure la 

infecció per relacions heterosexuals no protegides 
i en números absoluts continua sent més freqüent 
en homes que en dones. 

 Tot i això, un 65’4% de les dones 
diagnosticades de sida notificats en 2008 són per 
relacions heterosexuals no protegides 

 El 34’4% de las persones que han desenvolupat 
la sida en 2008 van contraure la infecció per 
compartir material d’injecció ( 37’6’3% homes, 
23’4% dones) 

 La tercera via de transmissió més freqüent són 
les relacions sexuals entre homes, que suposa el 
20’3% de tots els casos i el 26’3% dels que 
afecten al total d’ homes.  

 El 26’5% dels casos del 2008 son persones 
d’origen estranger. Un 41’3% provenen d’Amèrica 
Llatina i el 33’9% d’Àfrica.  

 

E

Des de l’inici de l’epidèmia a Espanya s’han notificat 
un total de 77.953 casos de sida. 

A spanya es calcula que el 30% de les persones que 
tenen VIH no ho saben . 

 
 
Des del 01/01/1981 fins al dia 30/06/2010 s’han declarat al 
registre: 
 

 16.430 casos de sida residents a Catalunya. 
 D’aquests, 13.214 són homes ( 80’4%)  i 3.216 són 

dones (19’6%)  
 

Des del 01/01/2001 fins al dia 30/06/2010 s’han declarat al 
registre: 
 

 6.134 casos de VIH residents a Catalunya.  
 D’aquests, 4.780 són homes ( 77’9%) i 1.354 dones 

(22’1 %), 
 
El número de morts relacionades amb el VIH/sida des del 
01/01/1981 fins al dia 31/12/2009 ha estat: 
 

 10.188 defuncions, un  63’2% d’homes i un 57% de 
dones 

 
Les principals vies de transmissió a l’any 2009 són: 
 

 45’4% per relacions heterosexuals, de les quals el 
73’7% són dones i el 37’5 homes 

 27’5% per relacions homo o bisexuals 
 17’8%  per relacions heterosexuals i usuaris de 

 

droga per via parenteral (15’8% dones, 18’4% 
homes) 

 

http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_sida.jsp
http://www.isciii.es/htdocs/pdf/InformeVIHNoDiagnosticado.pdf
http://www.ceescat.org/informes_trimestrals_Cat.htm
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