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Objecto: Resposta global da UE ao VIH/SIDA

A Comissão Europeia adoptou a sua Comunicação sobre a "Luta contra o VIH/SIDA na 
União Europeia e nos Países Vizinhos (2009-2013)" e o respectivo Plano de Acção com vista 
à redução de novas infecções por VIH em todos os países europeus até 2013. Identificou as 
principais prioridades, incluindo a melhoria do acesso a prevenção, tratamento e cuidados, 
bem como a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com o VIH/SIDA.

A Comunicação reflectiu várias das principais recomendações contidas na resolução do 
Parlamento Europeu de Novembro de 2008, intitulada "VIH/SIDA: diagnóstico e tratamento 
precoces", incluindo um maior acesso à despistagem do VIH tendo em vista a prevenção da 
transmissão do vírus, uma vez que 30% dos seropositivos ignoram que estão contaminados.

Uma vez que estamos agora a aproximar-nos da avaliação intercalar do Plano de Acção, 
poderá a Comissão descrever resumidamente os progressos conseguidos até à data, incluindo 
no tocante à integração das recomendações constantes das Orientações do ECDC (Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças) em matéria de testes de despistagem do 
VIH/SIDA, publicadas em Dezembro de 2010?"

- Tenciona a Comissão actualizar a estratégia de luta contra o VIH/SIDA na União Europeia e 
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nos países vizinhos à luz dos novos desenvolvimentos, designadamente no que diz respeito à 
prevenção e também ao acesso ao diagnóstico e à despistagem?

- Antecedendo a Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU de 2011 sobre a SIDA, 
a realizar de 8-10 de Junho de 2011, em Nova Iorque, que vai assinalar 10 anos desde a 
histórica Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU sobre o VIH/SIDA, poderá a 
Comissão Europeia explicar de que forma tenciona coordenar a sua estratégia em matéria de 
VIH/SIDA na UE e nos países vizinhos com a sua resposta alargada à escala global 
relativamente ao VIH/SIDA?

Justificação

Em 2009, a Comissão Europeia adoptou a sua Comunicação que visava a "Luta contra o 
VIH/SIDA na União Europeia e nos Países Vizinhos, 2009-2013". A estratégia incidia 
especialmente em 3 domínios essenciais: prevenção e despistagem do VIH, grupos 
prioritários de maior risco em termos de VIH e regiões prioritárias.

Actualmente, continua a não se registar qualquer decréscimo no número de novas infecções, 
na UE e países vizinhos. As estimativas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (ECDC) indicam que, em média, 30% dos seropositivos não são diagnosticados, 
correndo um risco 3,5 vezes superior de transmitir o VIH do que as pessoas a quem a doença 
foi diagnosticada. Metade de todos os novos seropositivos continuam a apresentar-se em fases 
já tardias para a prestação de cuidados, evoluindo para estados avançados da doença antes de 
serem diagnosticados e poderem iniciar o tratamento.

Além disso, os novos estudos que surgem permitem-nos repensar constantemente a estratégia
de luta contra o VIH/SIDA.

Por exemplo, foi recentemente demonstrado que um seropositivo que tome medicamentos 
anti-retrovirais após o diagnóstico, e não quando a sua saúde começa a deteriorar-se, consegue 
reduzir em 96% o risco de contaminação do vírus aos parceiros não infectados (1).

Colectivamente, a UE tem também desempenhado um papel de liderança forte na resposta 
global à SIDA, papel que deve ser mantido com determinação, por forma a garantir que os 
progressos e investimentos já realizados neste domínio não sejam desperdiçados.


