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Dia mundial de luta contra a AIDS: 
data lembra batalhas e conquistas  

na resposta global ao HIV.

Qualidade de vida e HIV:  
apesar dos avanços, muito 
ainda pode ser feito.
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Há 31 anos, no dia 27 de outubro de 1988, a Assembleia Geral da ONU e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) instituíram o dia 1º de dezembro 
como o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. Cinco anos após a desco-
berta do vírus causador da doença, o HIV, 65,7 mil pessoas já tinham sido 
diagnosticadas e 38 mil já tinham falecido.1

No primeiro artigo desta edição, você encontrará um resgate destes mais 
de 30 anos de história, durante os quais foram necessárias muitas lutas para 
as conquistas que hoje existem na resposta global ao HIV/AIDS. Aproveita-
mos essa data comemorativa, 1º de dezembro, para não somente lembrar-
mos seu signi�cado, mas também para reforçar conceitos de prevenção, 
diagnóstico, tratamento e atenção integral ao paciente. 

O segundo artigo discorre sobre uma pesquisa chamada Exploring and de�-
ning what quality of life means for communities (Explorando e de�nindo o que 
qualidade de vida signi�ca para comunidades), em que foram avaliados os 
fatores sociais, políticos e econômicos que podem afetar o bem-estar das 
pessoas vivendo com HIV (PVHIV).1 A partir desses resultados, propusemos 
uma re�exão de como eles estão presentes no cotidiano brasileiro entre os 
centros de tratamento e acompanhamento das PVHIV. Ainda, lembramos 
sobre a importância e o papel fundamental dos membros das equipes nos 
desfechos, desde o diagnóstico até a adesão ao tratamento e qualidade de 
vida do paciente.

Esperamos contribuir com sua prática diária e ser uma fonte de atualização!

Boa leitura!

Os editores
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O ano era 1987 e acontecia em Washington, nos Estados Unidos, a 3ª Conferência In-
ternacional de AIDS. Duzentas mil pessoas entre ativistas e indivíduos vivendo com 
o vírus acompanhavam do lado de fora do evento.1 Naquele momento, ainda não 

havia tratamento e�caz. Por esse motivo – e por iniciativa da ONG americana Act Up – for-
mou-se um grande mosaico feito de colchas em frente ao Capitólio (prédio que serve como 
centro legislativo do governo dos EUA),1 para lembrar e homenagear as vítimas da AIDS. Esse 
impactante protesto foi a maneira encontrada por eles para rea�rmar a luta pela vida.1

No ano seguinte, dois membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), James Bunn e 
Thomas Netter, propuseram a criação do Dia Mundial de Combate a AIDS. A ideia era dar 
mais visibilidade a esse tema, como forma de combater o preconceito e a desinformação 
que ainda havia em torno dele. A iniciativa deu certo e até o hoje o dia 1° de dezembro 
é celebrado mundialmente.1

Artigo de capa

Dia mundial de luta contra a AIDS:  
data lembra batalhas e conquistas 
na resposta global ao HIV

31 anos já se passaram desde a primeira comemoração 
da data. Muitos progressos foram feitos, mas questões 

como o estigma e o preconceito ainda atrapalham 
signi�cativamente a busca pelo diagnóstico e tratamento.
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•  AIDS e HIV no Brasil
Atualmente, 84% das pessoas que vivem com o ví-
rus do HIV (PVHIV) conhecem seu estado sorológico. 
A meta da Organização das Nações Unidas (ONU) é 
garantir que, até 2020, esse número chegue a 90%, e, 
destes, pelo menos 90% das pessoas recebam trata-

-
jam indetectáveis.1

A boa notícia é que, no Brasil, 92% das pessoas em trata-
mento já atingiram esse estado. Essa conquista se deve 
ao fortalecimento das ações do Ministério da Saúde que, 
dentre outras medidas, oferece hoje em dia tratamento 
em linha com os principais protocolos internacionais.1

Além disso, o acesso ao diagnóstico precoce e ações 
especí�cas para populações-chave para resposta ao 
HIV, como pessoas trans, homens que fazem sexo 
com homens, trabalhadores do sexo, população pri-
vada de liberdade e usuários de álcool e outras subs-
tâncias também foram ampliados.1

Em relação aos novos casos, embora vários países da 
América Latina tenham apresentado declínios impor-
tantes na incidência do HIV, o número de novas infec-

100 mil pessoas diagnosticadas com infecção pelo 
HIV em 2018. Aproximadamente metade dos países 
da região viu aumento da incidência entre 2010 e 
2018, com os maiores aumentos ocorrendo em Brasil 
(21%), Costa Rica (21%), Bolívia (22%) e Chile (34%).2

Quarenta por cento das novas infecções por HIV na 
América Latina em 2018 ocorreram entre homens que 
fazem sexo com homens, e isso nos leva a um assunto 
que caminha de mãos dadas com o HIV: o preconceito.  
“Estamos na quarta década da epidemia de AIDS e 
ainda há muito estigma e discriminação. Poderemos 
defender políticas e serviços de HIV sem discriminação 
e sem estigma”, disse um dos principais ativistas do HIV 
no Brasil, Jair Brandão, em entrevista à ONU Brasil. 2

•  HIV na infância e adolescência 
Segundo um novo relatório do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF), a cada hora cerca de 30 

adolescentes de 15 a 19 anos foram infectados pelo HIV 
em 2017 no mundo. Destes, dois terços eram meninas.3 

O relatório Women: At the heart of the HIV response for chil-
dren (Mulheres: No coração da resposta ao HIV para crian-
ças) traz estatísticas preocupantes sobre a epidemia glo-
bal de AIDS e seu impacto sobre os mais vulneráveis. Em 
2018, 130 mil crianças e adolescentes com menos de 19 
anos morreram em decorrência da AIDS, enquanto 430 
mil – quase 50 por hora – foram infectados.3

Para ajudar a conter a propagação da epidemia, o 
UNICEF, trabalhando em estreita colaboração com o 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 
(UNAIDS) e outros parceiros, lançou uma série de ini-
ciativas, incluindo a All In to End Adolescent AIDS (Todos 
juntos para acabar com a AIDS na adolescência). 

Uma das grandes conquistas dos últimos anos no 
Brasil foi a melhora do controle da transmissão do 
HIV da mãe para o bebê, que caiu pela metade entre 
1995 e 2015. Hoje, os efeitos mais graves da epidemia 
de AIDS no país recaem sobre os adolescentes. Entre 
2004 e 2015, o número de novos casos entre meninos 
e meninas de 15 a 19 anos aumentou 53%. Para en-
frentar este aumento, o UNICEF criou o Viva Melhor 
Sabendo Jovem, iniciativa que busca ampliar o aces-
so de adolescentes ao teste de HIV e ao início imedia-
to do tratamento.3 

•  Estigma e discriminação 
Diversas pesquisas têm mostrado que o estigma e a 
discriminação prejudicam os esforços no enfrenta-
mento à epidemia do HIV, ao fazer com que as pes-
soas tenham medo de procurar por informações, ser-
viços e métodos que reduzam o risco de infecção e 
de adotar práticas mais seguras. O medo da violência 
também desencoraja as pessoas que vivem com o 
HIV a revelarem sua sorologia até mesmo aos familia-
res e parceiros sexuais, além de prejudicar o acesso e 
a adesão ao tratamento.4

Discriminações relacionadas ao HIV normalmente 
baseiam-se em atitudes e crenças estigmatizan-
tes em relação a comportamentos, grupos, sexo, 
doenças e morte. A discriminação pode ser insti-
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tucionalizada por meio de leis, políticas e práticas 
que focam negativamente em PVHIV e grupos 
marginalizados.4

A UNAIDS divulgou um novo relatório que mostra 
como o estigma e a discriminação criam barreiras no 
acesso aos serviços de prevenção, testagem e trata-

rio
e a discriminação relacionados ao HIV em serviços de 

saúde e correlatos mostra que as PVHIV que experien-
ciam altos níveis de estigma têm mais do dobro de 
chances de adiar sua vinculação a serviços de saú-
de e cuidado do que as pessoas que não percebem 
esse estigma. Nesse contexto, para alcançar todas 
as PVHIV ou as que estão em risco de infecção pelo 
vírus e vinculá-las aos serviços de prevenção e trata-
mento, o mundo deve se pronunciar e enfrentar a 
discriminação.4

• Acolhimento: a parte fundamental do processo
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Felizmente, no Brasil, apesar de tantas di�culdades e obstáculos encontrados, temos nos destacado pela 
atuação das equipes multidisciplinares que acolhem as PVHIV. Nesta data, que celebra a luta pela cons-
cientização sobre essa doença e tudo que ela implica, aproveitamos para reconhecer todos os pro�ssio-
nais que dedicam seus conhecimentos e sua empatia a essa causa.

• Curiosidade: por que o laço 
vermelho como símbolo?

O laço vermelho é visto como símbolo de solida-
riedade e de comprometimento na luta contra a 
AIDS. O projeto do laço foi criado em 1991, pela 
Visual AIDS, grupo de pro�ssionais de arte que 
desejavam homenagear amigos e colegas que 
haviam falecido por conta da AIDS. O laço ver-
melho foi escolhido por causa de sua ligação ao 
sangue e à ideia de paixão. Ele foi inspirado no 
laço amarelo que honrava os soldados america-
nos na Guerra do Golfo.6
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No cenário atual da epidemia da AIDS, 
contamos com um arsenal terapêu-
tico robusto, com protocolos e gui-

delines mais completos e conceitos moder-
nos e individualizados. Segundo a UNAIDS, 
atualmente isso se traduz na prática em 23 
milhões de pessoas no mundo em uso de te-
rapia antirretroviral.1 E, mesmo diante de um 
prognóstico promissor, o que se observa com 
frequência é uma boa parcela dessas pessoas 
afastando-se do tratamento, abandonando-o 
ou desenvolvendo comorbidades como an-
siedade e depressão.2 Dessa forma, o grande 
objetivo, tanto de pesquisadores quanto das 
equipes de saúde que acompanham essas 
pessoas, �ca fragmentado e insu�ciente.

Preocupado com essas questões, um estudo 
chamado Exploring and de�ning what quality 
of life means for communities (Explorando e de-
�nindo o que qualidade de vida signi�ca para co-
munidades) realizou uma pesquisa exploratória 
sobre a satisfação das pessoas vivendo com 
HIV (PVHIV) em relação ao seu tratamento em 
vários países do mundo, adotando uma abor-
dagem holística e reconhecendo a importân-
cia de melhorar a qualidade de vida (QV) re-
lacionada à saúde nesta população. Podemos 
destacar como principais objetivos:3 

• Explorar os fatores sociais, políticos e eco-
nômicos que afetam o bem-estar geral das 
PVHIV.

Qualidade de vida e HIV:  apesar 
dos avanços, muito ainda pode 
ser feito.

Na prática

Pesquisa mundial sobre a satisfação das PVHIV aponta que, mesmo com 
progressos, ainda podemos ir além. 
Quem sabe, incluir um quarto objetivo 
nas metas da OMS.
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• Usar indicadores de QV para medir e entender as 
barreiras à qualidade de vida entre PVHIV.

• Aproveitar os dados de QV para informar a resposta 
ao HIV.

O método adotado para a realização da análise foi 
uma pesquisa autoadministrada, transversal, única e 
online, envolvendo 20 cidades dos cinco continentes 
em uma amostra de 300 pessoas por cidade. Elas fo-
ram submetidas a um questionário de 45 perguntas 
baseadas em pesquisas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), como a World Health Organization Qua-
lity of Life (WHOQoL), a World Health Organization Qua-
lity of Life para PVHIV (WHOQoL HIV) e a International 
Association of Providers of AIDS Care/AIDS Treatment for 
Life International Survey (IAPAC ATLIS), além de outras 
pesquisas de vigilância biocomportamental (IBBS).3

A despeito da disparidade e diversidade cultural e so-
cioeconômica de todos esses lugares, os achados da 
pesquisa nos mostram que não há diferença signi�ca-
tiva nas respostas em relação à satisfação e à perspec-
tiva de vida quando comparamos as respostas entre 
os continentes participantes. 

diante de problemas de adesão ou da constatação 

de comorbidades, observar como as pessoas enve-

lhecem convivendo com o vírus e entender suas ne-

cessidades devem fazer parte da rotina dos serviços.4 

Nenhuma queixa deve ser subestimada, nenhuma 

dúvida deve �car sem resposta. Para isso, cada unida-

de deve ter um time completo de pro�ssionais prepa-

rados para oferecer esse suporte. 

Independentemente de raça, credo, poder aquisiti-

vo ou de contextos culturais, todo ser humano tem 

necessidade de compreensão e acolhimento. Apesar 

dos avanços na TARV, a relação entre pro�ssional e pa-

ciente segue fundamental. Qualquer medicamento, 

por melhor que seja, não substitui a empatia. O olhar 

individualizado e o cuidado não pertencem somente 

às equipes multidisciplinares, mas também se esten-

dem ao círculo familiar e social do paciente.4

O objetivo da equipe de saúde não deve focar apenas 

indivíduos indetectáveis alcançando o terceiro objetivo 

da meta 90-90-90 (90% das PVHIV diagnosticadas, 90% 

destas em tratamento e 90% das PVHIV em tratamen-

to com carga viral indetectável). Queremos pessoas 

desfrutando do controle virológico, com qualidade de 

vida, incluídas socialmente, mentalmente saudáveis e 

realizadas na sua vida familiar, pro�ssional e afetiva. Este 

pode ser o quarto objetivo na meta da OMS: supressão 

viral com satisfação e qualidade de vida.3
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No geral, destacamos quatro principais achados: 3

• Aproximadamente 40% dos pacientes reportam 
estarem satisfeitos com sua qualidade de vida 
geral.

• As maiores preocupações dos pacientes em re-
lação ao envelhecimento com HIV são: aumento 
da fragilidade, tomar medicação por muitos anos, 
diminuição da expectativa de vida.

• 38% dos pacientes participantes foram diagnos-
ticados com ansiedade e depressão.

• O estigma e a discriminação foram problemas 
reportados por pacientes de todas as regiões.

•  Como deve ser nossa abordagem 
a partir desses achados? 

Conhecer o per�l dos pacientes dentro das unidades 
de saúde, procurar lapidar e individualizar o cuidado 
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Tenha acesso ao portal com informações relevantes, atualizações 
e materiais educativos para auxiliá-lo no trabalho junto às PVHIV. O 
portal oferece um conteúdo dividido conforme as principais fases 

da jornada do paciente:

Prevenir Descobrir Entender Tratar Acompanharevenir Descobrir Entender Tratar Acompanha

www.participathivosgsk.com.br

C M Y K (4 Colors)

Material de uso exclusivo para profissionais de saúde em geral, sem cunho publicitário. Mais informações 
à disposição através do SAC (DDG 0800 701 2233). Para notificar informações de segurança, incluindo 
eventos adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline/Stiefel, entre em contato 
diretamente com o Departamento de Farmacovigilância da empresa pelo e-mail farmacovigilancia@gsk.com 
ou através do Representante do Grupo de Empresas GSK.

Estrada dos Bandeirantes, 8464,
Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-110 
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