
34
milions de 
persones 
infectades pel 
VIH.

L’accès al tractament, 
les campanyes de sa-
lut pública i la concien-
ciació han aconseguit 
reduir el número de 
infeccions.

2,3 milions de persones de l’ 

63%
ha augmentat el número de persones que re-
ben tractament a tot el món en els darrers 24 
anys.

2,5
milions de noves infeccions (incidència mun-
dial del VIH) el 2011, 20% menys que fa 10 
anys.

Àfrica Subsahariana han accedit al tractament.

1,7
milions de morts relacionades amb la sida al 
2011, davant el 2,2 de 2005.

y

milions de persones necessiten tarctament i no 
tenen accés a ell.

menys de l’inversió neces-
saria 

A Âsia meridional i sudoriental hi ha 4 mi-
lions de persones infectadesOnusida calcula que a Espanya hi ha 

132.000 persones infectades

A l’Àfrica subsahariana s’ha aconseguit 
una reducció de més de 50% en els ca-
sos de noves infeccions.

A Europa Oriental i Asia Central s’incre-
menta la mortalitat relacionada  amb la 
sida 21% 

El dèfi cit mundial quant els recursos que es necessiten anualment per 2015 
és d’un 30%. A 2011 es disposava de 16 800 milions de dòlars i es necessi-
ten entre 22 0000 i 24 000 milions.

Font: 2012 UNAIDS World AIDS Day report

A Amèrica Lla-
tina l’epidèmia 
s’estabilitza i s’in-
crementa l’accés 
al tractament.

En 2011 a la Federació 
Rusa el número de noves 
infeccions ha augmentat 
fi ns 60.000. 

6,8

30%



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.
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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 notifi cats des de l’inici 
de l’epidèmia a l’Estat espanyol



23

431

3994
230

93

223
185
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85,5% 
dels casos

14,4%
   dels casos

Distribució de casos VIH per grups de transmissió a l’any 2011 Morts relacionades amb el VIH/sida des del 01/01/1981 fi ns desembre 2011

   

10.74261,0%
   relacions homo   
   o bisexuals

25,9% 
 relacions hererosexuals 

 9,5%
   risc no qualifi cat

3,6%
 usuaris/es de droga              
per via parenteral

CASOS DE SIDA (1998-2011)

16.932 
     casos de sida des de 1981

CASOS DE VIH (2001-2011)

Font: Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la Sida a Catalunya, 30 juny 2012 . CEEISCAT


