
34
milions de 
persones 
infectades pel 
VIH.

Les persones infecta-
des amb el VIH viuen 
més temps i el nombre 
de defuncions relacio-
nades amb la sida està 
descendint gràcies a 
l’ampliació en l’accès 
al tractament.

2,5 milions de morts s’han 

20%
ha augmentat el número de persones que re-
ben tractament a l’Àfrica subsahariana. 

2,7
milions de noves infeccions (incidència mundi-
al del VIH) el 2010, 21% menys que el 1997.

evitat gràcies al tractament antiretroviral en pa-
ïsos d’ingressos mitjans i baixos des de 1995. 
Només al 2010 s’han evitat 700.000 morts re-
lacionades amb el sida.

1,8
milions de morts relacionades amb la sida al 
2010, 20% menys que el 2004. 

ha augmentat el número de noves infeccions a 
Europa oriental des de 2001.  L’ús de drogues 
injectables és la principal causa de infecció.

milions de dòlars han dismi-
nuït els diners invertits en 
programes relacionats amb 
la sida al món.

A l’Índia, el país amb un nombre més gran 
de persones que viuen amb VIH de l’Àsia, 
les noves infeccions disminueixen un 56%

A Espanya no hi ha un registre de diagnòs-
tics del VIH estatal. Onusida calcula que hi 
ha 130.000 infectats/des, dels/de les quals 
unes 32.000 persones serien dones (un 
lleuger augment respecte a les 120.000 de 
2001).

Àfrica subsahariana és la regió més afec-
tada, amb un 68% de totes les noves in-
feccions del món.

Europa occidental i central compta amb 
840.000 persones infectades, 30.000 nous 
casos al 2010.

Amb un finançament estimat d’entre 22.000 i 24.000 milions de dòlars,  en 3 anys 
s’evitarien 12,2 milions de noves infeccions per VIH -1,9 milions en infants- entre 2011 i 
2020 i s’evitarien 7,4 milions de morts.

Font: 2011 UNAIDS World AIDS Day report

A Amèrica Lla-
tina l’epidèmia 
s’estabilitza amb 
un descens cons-
tant de noves in-
feccions

Rússia i Ucraïna represen-
ten el 90% de la infecció a 
Europa oriental i Ásia cen-
tral. 

250%
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http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSday_report_2011_es.pdf


CASOS VIH 2010(*) CASOS SIDA 2010

82,1% 
dels diagnòstics són 
homes

35anys
edat mitjana dels 
diagnòstics

79%
transmissió sexual

Font: Registro Nacional de casos de sida, situación a 30 de junio del 2011 Secretaria Nacional sobre Sida. Infección VIH no diagnosticada: situación en España. Junio 2009.

(*) A l’Estat espanyol no hi ha un registre de diagnòstics del VIH estatal. Per això no es disposa de dades de totes les 
comunitats autònomes. Les CCAA en gris no disposen de dades.

Les vies de transmissió del VIH són: 

33’1%
relacions heterosexuals no protegi-
des (en números absoluts continua 
sent més freqüent en homes que en 
dones)

46,1%
dels nous casos són 
per relacions sexuals 
entre homes

2.907
noves infeccions 
de VIH al 2010

30%
de les persones infecta-
des pel VIH no ho saben

1.162
casos sida diagnosticats al 
2010,  un descens del 83% 
respecte al 1996 

80.827
casos sida notificats des de l’inici 
de l’epidèmia a l’Estat espanyol

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/sida.shtml
http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/InformeVIH-sida_Junio2011.pdf


56

1.071

13.411
778

215

541
660

7.136 
  casos de VIH des de 2001

33

633

5.468
348

94

397
163

80,3% 
dels casos

19,7%
   dels casos

78,5% 
dels casos

21,5%
   dels casos

Distribució de casos VIH per grups de transmissió a l’any 2010 Morts relacionades amb el VIH/sida des del 01/01/1981 fins al dia 30/06/2011

65,1% 
dels casos

59,1%
   dels casos

10.69142,77%
   relacions homo   
   o bisexuals

31,83% 
 relacions hererosexuals 

18,65%
   risc no qualificat

6,75%
 usuaris/es de droga              
per via parenteral

CASOS DE SIDA

16.732 
     casos de sida des de 1981

CASOS DE VIH 

Font: Registre casos de sida i declaració de casos de VIH a Catalunya primer semestre 2011. CEESCAT

http://www.ceescat.org/informes_trimestrals_Cat.htm

