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Apresentação

Este relatório destina-se a apresentar as principais atividades e re-

sultados da ABIA no ano de 2015. Para nós, da ABIA, 2015 foi um ano de 

participação política, ações em rede e respostas coletivas.  Lançamos a 

plataforma virtual de dois importantes observatórios no âmbito nacional 

e internacional: 1) Observatório Nacional de Políticas de AIDS (ONPA) e 

2) Observatório Global de Políticas de AIDS (Global AIDS Policy Watch, 

GAPW, sigla em inglês).  

As áreas e projetos da ABIA desenvolveram e realizaram várias ativi-

dades e contamos com o apoio das organizações parceiras e apoiadoras.  

Lideramos ações importantes como a Carta Aberta enviada ao Congres-

so Nacional para impedir a aprovação de um Projeto de Lei (PL) de cri-

minalização da transmissão do HIV. Participamos de ações em rede de 

abrangência nacional e internacional.  Lançamos posicionamentos pú-

blicos, ganhamos visibilidade na mídia e realizamos ações de relevância 

crítica, como o Seminário Desafios para Prevenção do HIV no Século XXI, 

em João Pessoa, na Paraíba, em parceria com a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). 

O ano de 2015 foi um ano intenso e muito produtivo. Foi um ano 

que retomou o modus operandi em que a ABIA foi criada e revitalizou a 

nossa vocação para a produção de conhecimento e nossa capacidade 

de investir em projetos impulsionadores de novos debates no campo da 

prevenção, da assistência e dos diretos humanos no Brasil e no mundo.

 

Richard Parker
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Fundada em 1987 pelo sociólogo Beti-
nho, a ABIA atua na luta contra a epidemia do 
HIV e da AIDS no Brasil por meio de ações de 
prevenção, pesquisa, conscientização e mo-
bilização social na defesa dos direitos civis de 
pessoas que vivem com HIV e AIDS, e na pro-
dução e disseminação de informações e co-
nhecimentos relacionados à epidemia de AIDS, 
à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos das 
pessoas vivendo com HIV e AIDS. 

O monitoramento de políticas públicas 
de saúde, educação e assistência social, bem 
como a defesa dos direitos sexuais e a pre-
venção, o tratamento e a assistência em HIV 
e AIDS são o foco do trabalho realizado pela 
ABIA. Com uma postura propositiva e reivin-
dicadora, sempre estimulando o debate entre 
os mais variados setores da sociedade – de 
pesquisadores das ciências sociais e médicas, 
a ativistas e representantes dos programas 
governamentais de enfrentamento à epide-
mia – a ABIA tem ajudado a quebrar silêncios, 
promover o diálogo e a encontrar respostas 
multisetoriais e integradoras.

Durante sua trajetória, a instituição se 
tornou uma referência nacional e interna-
cional no cenário da prevenção ao HIV e na 
promoção do tratamento da AIDS, consoli-
dando-se como uma fonte divulgadora de 
informações na área, sempre com um olhar 
crítico e permanente no acesso ao tratamento 
da AIDS como direito fundamental. A atuação 
da ABIA contribuiu para que a luta pela cidada-
nia plena das pessoas vivendo com HIV e AIDS 
passasse a integrar o trabalho voltado para a 
promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, 
e contra a discriminação e exclusão social que 

têm sido associadas à vulnerabilidade e à in-
fecção pelo HIV.

A missão e visão da ABIA sustentam a 
instituição na fundamentação, elaboração e 
desenvolvimento de suas ações do ponto de 
vista interno e externo. 

  

Missão 

Atuar no enfrentamento da epidemia do HIV 
e da AIDS a partir da perspectiva dos direitos 
humanos, com base nos princípios da soli-
dariedade, da justiça social e da democracia.

Visão 

Ser um Observatório crítico das determi-
nantes sociais da epidemia do HIV e da AIDS e 
das respostas políticas e mobilizações coleti-
vas no contexto nacional e internacional.

Os objetivos da ABIA são:

• Influenciar políticas públicas no campo do HIV 
e AIDS, da promoção social e da defesa dos di-
reitos com ênfase especial no público jovem;         

• Disseminar informações atualizadas sobre a 
evolução da epidemia do HIV e da AIDS e suas 
implicações sociais, garantindo que estejam 
disponíveis e que sejam utilizadas pelo público 
interessado (profissionais de saúde, pessoas vi-
vendo com HIV e AIDS, lideranças comunitárias, 
pesquisadores, ONGs e poder público);

• Ampliar o acesso à informação sobre pre-
venção, direitos sociais e tratamento de HIV e 
da AIDS para as diversas camadas da população.

Introdução
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2015: um ano de prioridades e ação 

política

Em 2015, a capacidade de resposta bra-
sileira à epidemia de HIV e da AIDS no Bra-
sil atingiu novos patamares de alerta. Alguns 
eventos foram particularmente preocupantes 
e exigiram uma ampla articulação em rede das 
organizações da sociedade civil organizada.   

Dentre eles, as notícias alimentando as 
suspeitas de transmissão intencional de por-
tadores do HIV e o recrudescimento do Proje-
to de Lei (PL) nº 198/2015 que tornaria crime 
hediondo a transmissão intencional do HIV. A 

ABIA organizou o encaminhamento de uma 
Carta Aberta ao Congresso Nacional com 70 
assinaturas de organizações em todo o país 
solicitando o arquivamento do PL.

Neste sentido, o Observatório Nacional 
de Políticas de AIDS (ONPA), lançado em 2014 
e cuja plataforma virtual foi materializada em 
2015, consolidou-se como um importante 
instrumento de participação vigorosa e con-
sistente da sociedade civil brasileira. E a ABIA 
mantém o propósito de firmar-se mais forte-
mente em seu formato original voltado para 
convergir um conhecimento interdisciplinar 
sobre a AIDS no Brasil, conforme foi estabele-
cido para o triênio (2013-2016).
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1 

Observatório Nacional 

de Políticas de AIDS
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om o lançamento do Observatório Nacional 
de Políticas de AIDS (ONPA), a ABIA man-

tém-se alinhada ao propósito de produção e dis-
seminação do conhecimento, incidência política 
sobre os problemas e desafios frente à epidemia 
de HIV e AIDS no Brasil. A consolidação do ONPA 
também oferece sustentabilidade à concepção de 
uma nova arquitetura institucional capaz de produ-
zir e catalisar diferentes opiniões, estudos e mobi-
lizações frente à epidemia de HIV e AIDS no país e 
em consonância com a conjuntura internacional. 

O ONPA tem sido fundamental para a visibili-
zação de projetos capazes de gerar novos debates 
no campo da prevenção, da assistência e dos direi-
tos humanos no Brasil. Outra faceta primordial do 
ONPA é a defesa ativa da garantia de direitos dos 
grupos sociais mais vulneráveis à epidemia de HIV 
e AIDS, cuja causa tem sido as questões sociais e 
políticas além das questões epidemiológicas. A ên-
fase são os jovens/adolescentes com HIV, prostitu-
tas e a população LGBT.

Ainda no contexto do Observatório, a ABIA 
tem oferecido produções analíticas impulsionadas 
por fatores políticos relacionados com o enfrenta-
mento à epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Dentre 
eles, destacamos as publicações “Perspectiva Políti-

ca – Pedagogia da Prevenção: reinventando a pre-
venção do HIV no século XXI” e o “O fim da AIDS?”.

 A seguir, listaremos os principais eixos de 
atuação do Observatório e algumas das principais 
atividades executados no ano 2015 em cada eixo. 
Ao final deste relatório, é possível encontrar as de-
mais atividades produzidas por cada área e seus res-
pectivos links.

a) Assistência à saúde no Rio de Janeiro: um es-
tudo de caso;

b) Juventudes, Direitos e Protagonismo;  

c) Direitos e Sexualidade;  

d) Medicamento e Sustentabilidade da resposta 
social.

C

ABIA migra para formato Observatório Nacional Publicações disponíveis para download no site do 
Observatório da ABIA
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1.1 Assistência à Saúde no  
Rio de Janeiro: um estudo de caso  

A ABIA realizou as Oficinas “As organizações 
sociais e a mercantilização da saúde no Rio de Ja-
neiro” e a Oficina “Um ano do Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil”. Ambas bus-
caram contribuir com a socialização de informações 
que são hoje fundamentais no campo da saúde.  A 
“As organizações sociais e a mercantilização da 
saúde no Rio de Janeiro” tratou do tema da mer-
cantilização da saúde e ofereceu a oportunidade de 
diálogo com as especialistas que trabalharam dire-
tamente na pesquisa. Já Oficina “Um ano do Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil” 
promoveu um debate sobre um tema que tem sido 
abordado pela Associação Brasileira de Organi-
zações Não Governamentais (Abong) e que precisa 
manter-se como pauta para os movimentos sociais. 

Outra ação relevante realizada no Rio de Ja-
neiro foi o lançamento da Semana de Luta Contra 
a AIDS, que marcou as atividades da ABIA no en-
frentamento do HIV e da AIDS, realizado na sede da 
instituição. A primeira atividade foi o debate sobre 
a publicação Pedagogia da Prevenção: reinventan-
do a prevenção do HIV no século XXI, que contou 
com a participação dos autores Richard Parker, di-
retor-presidente, e Veriano Terto Jr, assessor espe-
cial de projetos. A semana prosseguiu com o evento 

comemorativo dos 20 anos do filme “Cabaret Pre-
venção”, a entrega de uma placa de reconhecimen-
to a jovens e ativistas em destaque na luta contra a 
epidemia do HIV e da AIDS e o lançamento da cam-
panha Dezembro Vermelho. Confira estes registros 
ao longo deste relatório.

Reunião do Conselho da ABIA 

Lideranças comunitárias parceiras em visita à sede da ABIA

Oficinas sobre as Organizações Sociais e a mercantilização 
da saúde no Rio de Janeiro

Lançamento da publicação Pedagogia da Prevenção, na 
sede da instituição
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1.2 Juventudes, Direitos e  
Protagonismo

Este eixo mantém o foco da ABIA no tema da 
diversidade sexual, como ênfase no público jovem e 
gay. Desde 1993, a ABIA desenvolve projetos espe-
cíficos para este público e recentemente redirecio-
nou essas atividades para o Projeto Diversidade Se-
xual, Saúde e Direitos entre os Jovens, cujo aporte 
financeiro é do M.A.C AIDS Fund. Neste contexto, 
realizou várias ações em 2015, das quais destaca-
mos o “Retiro sobre Prevenções” que reuniu jovens 
entre 18 e 27 anos, soropositivos e soronegativos, 
gays, lésbicas, heterossexuais, HSH e outros grupos 
vulneráveis num hotel fazenda em Rio Bonito (RJ). 

Confira a seguir outras atividades relevantes:

A instituição também realizou uma ação 
comemorativa dos 20 anos do filme “Cabaret Pre-
venção”. O filme foi um dos marcos da história 
da ABIA no contexto da Prevenção e Sexualidade. 
Na ocasião, 20 homenageados receberam a placa 
“Reconhecimento: Promoção em Saúde e Pre-
venções Populares do HIV e da AIDS 2015”, dedica-
da a jovens, pessoas em geral e grupos envolvidos 
com a causa do HIV da AIDS e que vêm atuando 
dentro das favelas, nas ruas e/ou desenvolven-
do atividades positivas como acolhimento e pre-
venção. As duas ações fizeram parte da Semana de 
Luta Contra a AIDS da ABIA em 2015.

Outra ação de destaque no ano de 2015 foi o 
lançamento da nova versão da cartilha “Prevenção 
Combinada: Barreiras ao HIV” que reuniu represen-
tantes de instituições parceiras, ONGs do segmento 
LGBT e HIV/AIDS, estudantes e convidados da esfera 
governamental. Estes segmentos sentaram-se lado 
a lado para debater sobre as diferentes experiências 
em torno da prevenção combinada, quais as princi-
pais barreiras e desafios. 

 

Pré-EEONG (8º Encontro Estadual de ONGs AIDS) 
realizado na ABIA

Roda de Conversa “Quando? Com quem? Falamos que 
somos soropositivos?”

A conselheira da ABIA Valdiléa Veloso participa do 
lançamento da cartilha Prevenção Combinada

Retiro sobre Prevenções num Hotel Fazenda,  
em Rio Bonito (RJ)
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1.3 Direitos e sexualidade

Tradicionalmente, a ABIA desenvolve e apoia 
projetos para superar os obstáculos que impedem 
o avanço da resposta à epidemia de HIV e AIDS, 
com foco especial às populações LGBT/HSH e aos 
profissionais do sexo.  Há, neste sentido, um forte 
diálogo com o Projeto Diversidade Sexual, Saúde 
e Direitos entre os Jovens, já que os jovens gays, 
em especial, compõem o grupo populacional LBGT. 
Preocupa-nos, em especial, a ausência de políticas 
públicas pautada no âmbito de uma resposta com 
foco nos direitos humanos dos grupos inseridos em 
contextos de maior vulnerabilidade social.  

Neste sentido, a ABIA liderou e encaminhou, 
com o apoio de mais de 70 organizações de todo o 
país, ligadas a vários segmentos sociais, uma Carta 
Aberta ao Congresso Nacional e solicitou o arquiva-
mento do Projeto de Lei (PL) nº 198/2015 que torna 
crime hediondo a transmissão intencional do HIV.

Dente as ações realizadas pelo Projeto Diver-
sidade Sexual, Saúde e Direitos entre os Jovens com 
o recorte para direitos e sexualidade, destacamos 
a roda de conversa “Chupar ou Não Chupar: Eis a 
Questão”, sobre sexo oral. O evento foi direcionado 
somente para jovens, adultos gays, HSH, dentre ou-
tros, e o objetivo foi tratar abertamente sobre sexo 
oral e o HIV e os mitos que envolvem a prática. 

Outra ação que deu ênfase no tema da se-
xualidade foi a roda de conversa “Quando? Com 
quem? Falamos que somos soropositivos?”. O en-
contro propôs o diálogo sobre expor (ou não) a 

Salvador Correa representa a ABIA em reunião no 
Ministério da Saúde 

Angelica Basthi, Simone Lima e Juan Carlos Raxach (no 
centro, ao fundo) na comemoração dos 20 anos do filme 
Cabaret Prevenção

Entrega da placa de reconhecimento dedicada a jovens, 
pessoas e grupos envolvidos com a causa HIV e AIDS

I Conferência Livre de HIV, AIDS e Juventudes que teve o 
apoio da ABIA
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soropositividade, para quem e em qual momento. 
Para a ABIA, a crença de que o soropositivo pode ser 
definido por suas características físicas ou que deve 
ser rejeitado ou expulso por oferecer risco acon-
tece porque falar de sexualidade continua sendo 
um tabu. 

 

1.4 “Medicamentos e Sustentabilidade da 
resposta social”

Originalmente elaborado como eixo “Finan-
ciamento da resposta ao HIV e à AIDS: fontes, me-
canismos, desequilíbrios e obstáculos”, este tema 
foi redirecionado para Medicamentos e Sustentabi-
lidade. Com isso, a ABIA mantém o foco no finan-
ciamento das ações de saúde e do desequilíbrio na 
partilha de responsabilidades entre União, Estados e 
Municípios. Outro tema que permanece em desta-
que em todas as ações da instituição é o Acesso aos 
Medicamentos. Esta área é desenvolvida na ABIA 
por meio da coordenação da equipe responsável 
pelo Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelec-
tual (GTPI). 

Dentre as ações protagonizadas pela equipe 
do GTPI/ABIA, que integra uma das áreas estratégi-
cas da instituição, destacamos o Apelo Urgente 
enviado ao Relator Especial de Direito à Saúde da 
ONU, Mr. Dainius Pūras. No documento, a ABIA e 
diversas ONGs brasileiras pedem ação imediata do 
governo para impedir o desmonte de mecanismo 
de proteção à saúde alegando que o direito ao 
acesso a medicamentos no Brasil está sob ameaça. 
Por meio do apelo, nossa intenção foi pressionar 
para que a ONU acione formalmente o Brasil lem-

brando-o de suas obrigações em relação ao direito 
à saúde e solicitando informações sobre o mecanis-
mo conhecido como Anuência Prévia da ANVISA, 
que possibilita a participação da Agência no exame 
de patentes farmacêuticas.

Carimbaço pela rejeição da patente do medicamento 
sofusbuvir

A vice-presidente da ABIA, Regina Maria Barbosa, durante 
reunião da diretoria e coordenação da ABIA com o 
NEPAIDS

Veriano Terto Jr. e Felipe Carvalho (ao fundo) no  
18º Encontro Nacional de Redes, Movimentos e ONGs

Pressão GTPI na Audiência Pública sobre a Reforma da Lei 
de Patentes
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2 

Observatório Global 

de Políticas de AIDS
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Observatório Global de Políticas de AIDS 
(GAPW, sigla em inglês) é outra iniciativa 

guarda-chuva da ABIA.  Em seus quase 30 anos 
de experiência, a ABIA tem estado na vanguar-
da da produção de conhecimento, divulgação 
de informações e defesa de políticas de HIV 
no campo da prevenção, acesso e tratamento. 
O GAPW visa acompanhar e desenvolver uma 
análise crítica das políticas relacionadas com 
a AIDS a nível global visando a promoção de 
intercâmbio de ações e conhecimentos en-
tre organizações não governamentais, orga-
nizações intergovernamentais, instituições 
acadêmicas. 

A função central do GAPW, da ABIA, é 
a divulgação de resultados de pesquisas es-
tratégicas destinadas a apoiar as organizações 
da sociedade civil relacionadas com a AIDS, 
a fim de proporcionar a defesa mais eficaz 
para as questões de HIV no mundo. Para sua 
concretização, o GAPW concentra os seus 
esforços no acompanhamento das políticas 
globais de AIDS através da cooperação Sul-
Sul, priorizando a mobilização de parcerias 
com organizações dos chamados BRICS, mas 
também com uma série de parceiros-chave no 
Norte global.

A sustentabilidade das ações do GAPW 
consiste em sua configuração como guar-
da-chuva de áreas, programas e atividades 
internacionais da ABIA. Um deles é o Obser-
vatório de Sexualidade e Política (Sexual Policy 
Watch, SPW sigla em inglês), coordenado pela 
ABIA. Toda ação internacional do SPW integra 
as atividades da ABIA nos campos de direitos 
sexuais e de políticas sobre sexualidade. Já no 

campo de acesso a medicamentos, o GAPW 
integra as ações de outro projeto coordenado 
pela ABIA (o Grupo de Trabalho sobre Proprie-
dade Intelectual - GTPI). As atividades interna-
cionais do GTPI integram as ações globais do 
GAPW.

2.1 Posicionamentos globais

Em 2015, centramos esforços em pro-
duzir análises críticas contundentes sobre 
as políticas globais. O primeiro posiciona-
mento público (Position Paper) lançado em 
2015 analisou o artigo START Trial, divul-
gado em maio, pelo Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados Unidos. O artigo com-
provou que pessoas infectadas pelo HIV 
têm um risco consideravelmente menor 
de desenvolver AIDS ou outras doenças 
graves se começarem a tomar medicamen-
tos antirretrovirais mais cedo. O GAPW, da 
ABIA, lembrou que para aumentar o acesso 
ao tratamento, é necessário uma combi-
nação complexa que vai desde o aumento 
do financiamento global até o combate do 
preconceito social contra aqueles vivendo 
com HIV (que também é impulsionado pela 
homofobia, racismo e a desigualdade de 
gênero).

Outro Position Paper tratou de se 
posicionar sobre a “Estratégia Nacional de 
HIV / AIDS para os Estados Unidos: atuali-
zado para 2020”, lançado pela Casa Bran-
ca (EUA) no ano passado. O documento 
tinha como função orientador o governo 
dos Estados Unidos na criação de uma res-
posta mais eficaz e deliberada para o HIV 
e AIDS. Para o GAPW, da ABIA, contudo, o 
documento deixou escapar a oportunidade 
para consolidar a posição norte-americana 
em relação à epidemia global (acesse do-
cumento completo em http://gapwatch.org/
news/articles/review-of-national-hivaids-strat-
egy-for-the-us-updated-to-2020/547 ).

O

ABIA lança plataforma virtual internacional
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Já o documento público analisado 
pelo GAPW, da ABIA, foi o relatório “The 
UNAIDS – Lancet Commission on Defeating 
AIDS – Advancing Global Health” sobre um 
plano estratégico para acabar com a epide-
mia de HIV e AIDS até 2030. Para o GAPW, 
o relatório oferece uma análise das lições 
aprendidas nas três primeiras décadas da 
epidemia e descreve várias possibilidades 
para o seu futuro. Também mostram que 
nenhum progresso pode ser feito sem mu-
danças drásticas no ambiente econômico 
atual com o propósito de garantir um finan-
ciamento adequado para uma resposta sus-
tentável à epidemia. Veja o posicionamento 
completo em http://gapwatch.org/news/arti-
cles/the-unaids-lancet-commission-on-defeat-
ing-aids-advancing-global-health/560

O relatório da Kaiser Family Foundation 
(KFF) e do UNAIDS sobre o financiamento da 
resposta ao HIV nos países de renda média e 
baixa, o GAPW, da ABIA, interpretou as con-
clusões apresentadas no contexto da epide-
mia global de AIDS (acesse em http://gapwatch.
org/news/articles/the-urgent-need-for-increased-
funding-for-the-global-response-to-hiv/580). Em 
outro posicionamento, tratou de oferecer uma 
avaliação crítica ao documento de referência, 
lançado pelo Programa das Nações Unidas 
AIDS (UNAIDS) cujo título era “Rápido Ras-
treamento da prevenção combinada para re-
duzir para menos de 500 mil novas infecções 
até 2020”. Para o GAPW/ABIA, embora seja 
positivo o documento por considerar a pre-
venção combinada com uma abordagem mais 
abrangente para a prevenção do HIV, o UNI-
AIDS falha ao projetar uma meda de menos 
500.000 novas infecções até 2020. A análise 
crítica pode ser lida na íntegra no link http://
gapwatch.org/news/articles/fast-tracking-com-
bination-prevention-at-unaids-what-is-missing-
from-the-discussion/611.  

O GAPW, da ABIA, também se posicio-
nou sobre o Consenso de Vancouver e  sobre 
o estudo conhecido como START - Strategic 
Timing of Antiretroviral Therapy (leia posicio-

namento em http://gapwatch.org/news/articles/
gapws-position-on-the-vancouver-consensus-an-
nounced-during-the-ias-conference-in-can-
ada/505 e http://gapwatch.org/news/articles/
unaids-publishes-implications-of-the-start-study-
data-questions-and-answers/491 e ainda http://
gapwatch.org/news/articles/start-trial-demon-
strates-importance-of-early-treatment-who-will-
pay/474 ). E também fez uma análise crítica so-
bre a Circuncisão Masculina Voluntária como 
Prevenção (acesse em http://gapwatch.org/
news/articles/voluntary-medical-male-circum-
cision-as-prevention-and-the-need-for-broad-
er-perspectives/482 ).

2.2 Ações do GAPW

Convidada pela UNAIDS, a ABIA partici-
pou do “UNAIDS Fast Track Strategy Meeting”, 
realizado nos dia 6 e 7 de maio de 2015, em 
Bangcoc, na Tailândia. O encontro reuniu 60 
organizações da sociedade civil de 29 países, 
dentre eles, Índia, China, Suíça, EUA, Uganda e 
Holanda. O objetivo foi discutir novas ações e 
estratégias a partir da perspectiva de finalização 
da epidemia do HIV e da AIDS até 2030, con-
forme o plano de aceleramento apresentado 
pela entidade internacional. A ABIA foi a única 
organização da sociedade civil brasileira convi-
dada. E, junto com a organização Somos Gay, 
do Paraguai, eram os únicos países da Améri-
ca Latina presentes ao encontro. Representada 
pelo coordenador executivo adjunto, Salvador 
Côrrea (foto), a ABIA deu o tom crítico à meta 
anunciada pelo UNAIDS. Correa também des-
tacou o PL 198/2015, que criminaliza a trans-
missão do HIV, como exemplo do retrocesso 

Salvador Correa representou a ABIA na Tailândia 



RELATÓRIO ABIA 2015

17

político no Brasil em razão do crescente con-
servadorismo no país e enfatizou ser necessário 
construir uma resposta global à epidemia para 
além da biomedicalização e pautada no com-
bate permanente à discriminação e ao estigma.

Em 23 de março e um grupo 24 de femi-
nistas brasileiras, incluindo Sonia Corrêa, reuni-
ram-se com autoridades nacionais em Brasília 
para apresentar uma petição protestando con-
tra os efeitos nefastos do aborto clandestino 
inseguro no Brasil e pedindo a legalização da 
interrupção da gravidez –Veja mais em: http : //
sxpolitics.org/spw-activities-march-2015/11111#st-
hash.UFFCF59z.dpuf

Em julho de 2015, ABIA/GTPI participou 
do “Fórum Internacional sobre Acesso a Me-
dicamentos, propriedade intelectual e pro-
dução local”, realizado em Lima, Peru, pela 
RedLAM. O evento contou com a presença 
de organizações da sociedade civil, empresas 
farmacêuticas de genéricos, profissionais de 
várias disciplinas e representantes de governo 
de países latino-americanos, que trocaram 
ideias e linhas estratégicas de ação para pro-
mover o acesso a medicamentos, com foco 
em HIV-Aids e hepatite C. O GTPI realizou duas 
apresentações, uma sobre a oposição ao pedi-
do de patente para o medicamento sofosbuvir 
apresentada em maio de 2015 e outra sobre 
produção nacional de ARVs. Para mais infor-
mações sobre o fórum, ver: http://www.redlam.
org/foro-internacional-acceso-a-medicamen-
tos-y-propiedad-intelectual-hepatitis-c-y-vih-2/

A ABIA/GTPI participou nos dias 3 a 6 de 
agosto de 2015 da oficina de formação sobre 
“Saúde e propriedade intelectual: participação 
da sociedade civil e luta por acesso a medica-
mento“. A oficina fez parte da “Reunião Es-
tratégica e de Formação para Jovens de Popu-
lações Chave e vivendo com HIV” e englobou 25 
jovens vivendo com HIV de populações-chave 
de 6 países da América Latina. O evento ocor-
reu na cidade de Assunção no Paraguai, com a 
organização do ITPC Caribe, Grupo SomosGAY, 
Rede J+LAC e teve por objetivo subsidiar a par-
ticipação e incidência política de jovens no atu-
al contexto da epidemia de AIDS. A oficina, que 
ocorreu em forma de roda de conversa, com a 
utilização de slides, visou colocar os jovens em 
contato com a temática de propriedade inte-
lectual, sobretudo enfatizando a importância de 
participação da sociedade civil nos processos 
que evolvem acesso a medicamento. Ademais, 
foram apresentadas as estratégias do GTPI que 
são utilizadas a nível legislativo, executivo e no 
judiciário. Mais informações em: http://somos-
gay.org/infonoticias/infodetalle/jovenes-de-ameri-
ca-latina-y-el-caribe-en-el-primer-encuentro-de-
escuela-de

Aconteceu entre os dias 15 e 17 de 
dezembro de 2015, na Universidade Nacional 
de Direito de Nova Déli, na Índia, o 4º Con-
gresso Global em Propriedade Intelectual e 
Interesse Público. A ABIA/GTPI esteve pre-
sente com dois representantes, Marcela Viei-
ra e Pedro Villardi, participando em debates e 
apresentando trabalhos sobre propriedade in-
telectual e acesso a medicamentos no Brasil. 
Foram apresentadas as atuação da ABIA/GTPI 
nos seguintes temas:  i) novos modelos de 
inovação em saúde, ii) acesso a tratamentos 
para HIV/AIDS e Hepatite C e  iii) reforma de 
leis de patentes no Brasil. O Congresso Global 
teve a participação de ativistas e acadêmicos 
que atuam no tema de propriedade intelectual 
e acesso a medicamentos em diferentes países 
do mundo e tem como objetivo troca de in-
formações sobre atividades em andamento e 
possibilidade de atuação conjunta entre dife-
rentes organizações.

Lançamento do novo website do Observatório 
de Sexualidade e Política (SPW), uma das vitrines 
internacionais da ABIA
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os últimos anos, especialmente no cam-
po das organizações que militam no 

movimento de AIDS, a resposta brasileira tem 
sido totalmente afetada pelas dificuldades de 
sustentabilidade financeira das ações da socie-
dade civil. Se por um lado, a organizações da 
sociedade civil foram cruciais para um êxito da 
resposta brasileira no passado, por outro vive-
mos um momento de desmantelamento total, 
com encerramento das ações de importantes 
organizações do cenário nacional.  Nesse sen-
tido a ABIA tem se somado a sociedade civil 
mais ampla na luta por sustentabilidade de 
suas ações.

A ABIA contribui com o debate acer-
ca debate que resultou na nova legislação do 

novo Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs). A expectativa é que seja 

ainda mais reconhecido o valor de uma socie-

dade civil organizada, autônoma e participa-

tiva; o estabelecimento de regras claras para 

o acesso legítimo, democrático e transparente 

das OSCs aos recursos públicos; novas regras 

para a prestação de contas, com responsabili-

zação das OSCs e dos poderes públicos; e me-

canismos potentes para coibir fraudes e o mau 

uso dos recursos públicos.

A ABIA tem importantes parceiros es-

tratégicos para o desenvolvimento de suas 

ações, como demostramos no anexo 2 ao final 

deste relatório.

N
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o longo da sua trajetória, a ABIA tem 
participado de instâncias associati-

vas que buscam contribuir no fortalecimen-
to e sustentabilidade tanto das organizações 
não-governamentais e quanto do movimento 
AIDS no Brasil.

Participação em instâncias de  
articulação política

ABONG

A Associação Brasileira de Organizações não 
Governamentais, fundada em 10 de agosto de 
1991, é uma sociedade civil sem fins lucrati-
vos, democrática, pluralista, antirracista e an-
tissexista, que congrega organizações que lu-
tam contra todas as formas de discriminação, 
de desigualdades, pela construção de modos 
sustentáveis de vida e pela radicalização da 
democracia.

Fonte: 

http://www.abong.org.br/quem_somos.php

FORUM AIDS DO ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO

Instalado em junho de 1997, o Fórum de ONG/
AIDS do Estado do Rio de Janeiro é a instân-

cia representativa das Entidades Não Gover-
namentais e Sem Fins Lucrativos que desen-
volvem atividades de combate à epidemia do 
HIV e AIDS no âmbito do Estado.

Fonte: 

https://pt-br.facebook.com/pages/F%C3%B3rum-ONGs-Aids-

RJ/555910484440729?sk=info

ANAIDS

A Articulação Nacional de Luta Contra a AIDS 
(ANAIDS), que reúne representação do mo-
vimento AIDS em todo o país, é responsável, 
entre outras coisas, pelo monitoramento das 
propostas e encaminhamentos aprovados em 
plenária nos Encontros Nacionais de Ongs 
AIDS.

ARTICULAÇÃO NACIONAL DE FÓRUNS  
E ONGS AIDS

Espaço de discussão entre os diversos Fóruns 
Estaduais de ONGs que lutam contra a AIDS.

Parcerias

Alinhada com os princípios de parceria e coo-
peração, e também no firme propósito de 
contribuir para uma resposta eficaz à epide-

Richard Parker, diretor-presidente da ABIA, faz abertura do 8º EEONG/RJ

A
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mia de HIV e AIDS no Brasil, a ABIA vem es-
tabelecendo parcerias estratégicas, seja no 
campo acadêmico, seja entre as ONGs e o 
movimento AIDS e/ou com instituições gover-
namentais.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

A ABIA mantém uma longa parceria com o Ins-
tituto de Saúde Coletiva da UFRJ. A instituição 
já recebeu alunos da universidade em sua sede 
para palestras, membros da ABIA já partici-
param de seminários e palestras na instituição 
de ensino superior. A ABIA e a IESC/UFRJ fize-
ram uma ação em rede para que estudantes 
fizessem estágio na ABIA, como campo práti-
co da disciplina de Atividades Integradas em 
Saúde Coletiva, na formação de sanitaristas. 
Outra ação resultante dessa parceria foi na 
pesquisa “AIDS na atenção básica do Rio de 
Janeiro”. A ABIA concretizou a primeira parte 
da pesquisa e continua a auxiliar as alunas da 
UFRJ responsáveis por analisar os dados.

Centro de Promoção a Saúde (CEDAPS)

Junto com o CEDAPS, A ABIA contribuiu para o 
projeto “Caminhos da Inclusão – Sexualidade, 
AIDS e Deficiência”, que auxiliou na atenção às 
pessoas com deficiência e vivendo com HIV 
e AIDS, além de promover a prevenção das 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS 
entre pessoas com necessidades especiais.  

Georgia State University (EUA)

Desde 2010, a Geórgia State University traz 
alunos para visitarem a sede da ABIA e partici-
parem de rodas de debates sobre temas com 
os quais a instituição trabalha.

Líderes Comunitárias do Rio de Janeiro

As líderes comunitárias participam das ofici-
nas e debates promovidos pela ABIA, além de 
compartilharem informações e experiências, 
estabelecendo uma parceria entre a instituição 
e as líderes comunitárias para a implantação 

de políticas públicas para jovens de comuni-
dade e treinamentos de jovens como agentes 
multiplicadores.

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

A ABIA realizou uma parceria estratégica com 
a Universidade Federal da Paraíba que resultou 
no “Seminário Desafios para a Prevenção no 
Século XXI: Sexo, Pílulas, Camisinhas e Prazer 
– O que tudo isso tem a ver com a prevenção 
da AIDS?”. A parceria foi estabelecida por meio 
do Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e 
Cultura (GRUPESSC\UFPB) e teve como obje-
tivo fazer uma análise crítica sobre o cenário 
da AIDS hoje no Brasil e no mundo. O even-
to aconteceu um dia antes da abertura do 10º 
Congresso de HIV e AIDS, que em 2015 foi 
realizado em João Pessoa.

Seminário Desafios para Prevenção no Século XXI, em 
João Pessoa (PB)

Reunião com a Gerência DST/AIDS/RJ na sede da ABIA
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Publicações

Cartilha “Tudo Dentro” – 14/01/2015

http://abiaids.org.br/cartilha-tudo-dentro-falando-so-

bre-dstaids/28055

ABIA assina artigo em série sobre histórias de 
luta contra a AIDS – 30/01/2015

http://abiaids.org.br/historias-de-luta-contra-a-aids-e-lanca-

da-em-fasciculos/27329

Cartilha “Prevenção 
Combinada: Barreiras 
ao HIV” – 09/03/2015

http://abia ids .org.br/pre-
vencao-combinada-barrei-

ras-ao-hiv/27434

Pedagogia da Pre-
venção: reinventan-
do a prevenção do 
HIV no Século XXI – 
30/11/2015 

http://abiaids.org.br/pedagogia-da-prevencao/28753

O fim da AIDS? – 30/11/2015

http://abiaids.org.br/o-fim-da-aids-2/28751

Notas publicadas

•	 ABIA	divulga	nota	sobre	Dia	Nacional	da	Vi-
sibilidade Trans – 29/01/2015

http : / /ab ia ids .org .br /nota-da-ab ia-d ia-da-v i s ib i l i-
dade-trans-pela-visibilidade-respeito-e-acesso-a-direit-

os/27319

•	 ABIA	 destaca	 pontos	 positivos	 e	 negativos	
na campanha do carnaval 2015 – 13/02/2015

http://abiaids.org.br/abia-destaca-pontos-positivos-e-negati-

vos-na-campanha-do-carnaval-2015/28164

•	 ABIA	mobiliza	mais	de	70	assinaturas	junto	a	
instituições e organizações parceiras em todo 
o país para carta aberta contra criminalização 
da transmissão do HIV – 31/03/2015

http://abiaids.org.br/mais-pressao-no-congresso-70-or-
ganizacoes-pedem-arquivamento-do-projeto-que-tor-

na-crime-hediondo-a-transmissao-intencional-do-hiv/28204

•	 ABIA	pede	olhar	sem	julgamentos	morais	na	
polêmica do barebacking – 09/02/2015

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-

he/23132#.VtnT7dzF_Tq

•	 ABIA	 lamenta	 onda	 de	 criminalização	 e	
defende direito de escolha do cidadão – 
24/02/2015

http://abiaids.org.br/abia-lamenta-onda-de-criminal-

izacao-e-reforca-direito-de-escolha-do-cidadao/28168

•	 ABIA	condena	reportagem	do	Fantástico	so-
bre clube do carimbo – 17/03/2015

http://abiaids.org.br/abia-condena-reportagem-exibi-
da-no-fantastico-sobre-o-clube-do-carimbo/28188

•	 ABIA	responde	à	Consulta	Pública	e	defende	
que contagem de CD4 ocorra regularmente – 
10/06/2015

http://abiaids.org.br/nota-abia-responde-a-consulta-pu-
blica-e-defende-que-contagem-de-cd4-ocorra-regular-

mente/28313

•	 ABIA	se	posiciona	sobre	Consenso	de	Van-
couver – 24/07/2015

http://abiaids.org.br/abia-se-pronuncia-sobre-o-consen-
so-de-vancouver-anunciado-durante-conferencia-mundi-

al-no-canada/28455

•	 ABIA	 divulga	 nota	 sobre	 atraso	 brasileiro	
na adoção da PrEP na prevenção do HIV no 
SUS, defendendo a incorporação imediata da 
profilaxia pré exposição (PrEP) nas políticas 
públicas de saúde com acesso para todos que 
precisem, com ampla informação sobre esta 
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tecnologia, inclusive nas campanhas nacionais 
– 14/12/2015

http://abiaids.org.br/abia-critica-atraso-brasileiro-na-adocao-
do-truvada-para-a-prevencao-do-hiv-no-sus/28802

Realização

•	 ABIA	 lança	 “Tudo Dentro: falando sobre 
DST/AIDS”. O material traz infor-
mações sobre as principais doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs) e 
apresenta alternativas de prevenção 
e cuidados, com foco em homens 
que fazem sexo com homens (HSH) 
– 14/01/2015 

http://abiaids.org.br/abia-lanca-nova-edi-
cao-de-tudo-dentro/27311

•	 ABIA	realiza	Oficina	de	Acolhimento	em	par-
ceria da ABIA com a Rede de Jovens Vivendo 
e Convivendo com HIV/AIDS, para qualificar o 
acolhimento a jovens recém- diagnosticados. 
– 28/02/2015

•	 	 ABIA	 lança	 nova	 versão	 da	 cartilha	 “Pre-
venção Combinada: Barreiras ao HIV”, seguida 
de debate acerca das diferentes experiências 
em torno da prevenção combinada, suas prin-
cipais barreiras e desafios – 09/03/2015 

http://abiaids.org.br/cartilha-prevencao-combinada-barrei-
ras-ao-hiv-ganha-nova-versao/28184

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 lança	 Prêmio GTPI 
Jaques Bouchara, concurso para seleção de 
artigos sobre acesso a medicamentos e pro-
priedade intelectual que tem a proposta de in-
centivar a produção de trabalhos nessa área. 
– 10/03/2015

•	 Projeto	Diversidade	Sexual,	Saúde	e	Direitos	
entre Jovens, da ABIA,  realiza roda de conver-
sa “Chupar ou Não  Chupar: Eis a Questão”, 
com o objetivo foi abordar abertamente sobre 

sexo e o HIV, além de  informar, desconstruir 
e discutir mitos sobre a prática sexual entre 
jovens e adultos gays, além de homens que 
fazem sexo com homens (HSH) e outros do 
sexo  masculino. – 23/03/2015

http://abiaids.org.br/abia-realiza-roda-de-conversa-chupar-
ou-nao-chupar-eis-a-questao/28199

•	 ABIA	 e	 UFRJ	 reafirmam	 parceria	 pesquisa	
sobre AIDS na atenção básica do Rio de Janei-
ro, em reunião na sede da ABIA – 20/10/2015

•	 ABIA	 realiza	 Seminário	 “Seminário Desafi-
os para Prevenção do HIV no século XXI”, em 
parceria com o Grupo de Pesquisa em Saúde, 
Sociedade e Cultura da Universidade Federal 
da Paraíba (GRUPESSC/UFPB) para analisar 
criticamente o cenário da AIDS hoje no país 
e no mundo e provocar uma reflexão sobre 
o enfrentamento aos fatores estruturais que 
impedem o avanço da resposta à epidemia. – 
16/11/2015 

http://abiaids.org.br/abia-e-ufpb-realizam-em-joao-pes-
s o a - s e m i n a r i o - s o b r e - d e s a f i o s - p a r a - a - p r e v e n -
cao-do-hiv-no-seculo-xxi/28685

•	 NEPAIDS	e	ABIA	formalizam	parceria	de	in-
cidência política e apontam estratégias para 
estabelecer diretrizes para o processo de 
desenvolvimento de um Consenso de Políticas 
e Ações para Prevenção do HIV e da AIDS no 
país – 13/03/2015  

ABIA realiza oficina que aborda sexo oral
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•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 envia	 carta	 à	 Agência	
Nacional de Vigilância Sanitária manifestan-
do descontentamento com a minuta “Guia de 
Boas Práticas  Farmacopeicas” da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). – 17/04/2015

•	 Grupo	 formado	 por	 ABIA	 e	 NEPAIDS	 se	
reúne para elaborar um documento de análise 
de conjuntura sobre a política de AIDS – 
20/04/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 envia	 carta	 ao	 Instituto	
Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección  de la Propriedad Intelectual 
no Peru, em apoio o Ministério de Saúde do 
referido país no decreto  em favor da licença 
compulsória do medicamento Atazanavir. – 
29/04/2015

•	 ABIA	promove	roda	de	conversa	“Chucar ou 
não chucar: eis a questão”, com a proposta de 
abordar a higiene íntima por meio da popular 
“chuca” (higienização após sexo anal) e deba-
ter sobre a eficácia preventiva dos métodos 
disponíveis – 14/05/2015  

•	 Equipe	GTPI/ABIA,	 junto	a	organizações	da	
sociedade civil internacionais, encaminha car-
ta à UNITAID em defesa do acesso a medica-
mentos de Hepatite C  

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 promove	 carimbaço	 em	
frente à Coordenação de Propriedade Inte-
lectual – COOPI da ANVISA (RJ)  para impedir 
a concessão da patente para o sofosbuvir, 
reivindicada pela indústria farmacêutica Gi-
lead. – 22/05/2015

•	 ABIA	recebe	visita	de	representante	de	Pão	
para o Mundo – 25/05/2015

•	 Equipe	SPW/ABIA	lança	novo	website	em	in-
glês – maio/2015

•	 Projeto	 Diversidade	 Sexual	 recebe	 estu-
dantes da Georgia State University na sede da 
ABIA – 09/06/2015

•	 ABIA	lança	Observatório	Nacional	de	Políti-
cas de AIDS, ferramenta de produção de aná-
lises, monitoramento e incidência política dos 
temas de grande relevância para o enfrenta-
mento da AIDS no Brasil.– 16/06/2015 

http://abiaids.org.br/abia-lanca-observatorio-nacional-de-po-
liticas-de-aids/28418

•	 ABIA	realiza	encontro	“Líderes comunitárias, 
ativistas, profissionais de saúde e voluntárias 
do Rio de Janeiro” – 16/07/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 entrega	 carta	 ao	 Minis-
tro da Saúde cobrando atuação mais firme 
no caso movido por empresas farmacêuticas 
multinacionais para acabar com a Anuência 
Prévia da Anvisa – 17/06/2015

•	 Equipe	GTPI/ABIA	 promove	 twitaço	 contra	
o patenteamento de seres vivos na Internet 
18/06/2015

•	 ABIA	realiza	encontro	com	NEPAIDS	e	reu-
nião do Conselho – 29/06/2015

•	 Projeto	Diversidade	Sexual,	Saúde	e	Direito	
entre Jovens promove debate com jovens 
cristãos sobre o HIV e a AIDS nas cidades de 
Mesquita e Nova Iguaçu, ambas na Baixada 
Fluminense – 14/07/2015

•	 Colaboradora	do	Elo	visita	sede	da	ABIA	para	
analisar o projeto do Observatório Nacional de 
Políticas de AIDS – 23/07/2015

Protesto do GTPI em abertura de Congresso de AIDS
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•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 realiza	 “Oficina de pri-
meiros passos sobre direito à saúde, acesso 
a medicamentos e propriedade intelectual: o 
que isso tem a ver com a gente?”, em Salva-
dor (BA), em parceria com o Grupo de Apoio 
à Prevenção à Aids da Bahia (GAPA-BA), a 
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/
AIDS/ Núcleo Bahia (RNP+/ BA) e com o Mo-
vimento Nacional de Cidadãs Positivas (MNCP) 
– 13/08/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 divulga	 vencedores	 da	
primeira edição do Prêmio GTPI Jacques 
Bouchara de produção acadêmica voltada 
para o ativismo na categoria pós-graduação. 
O artigo “Ativismo terapêutico e propriedade 
intelectual de medicamentos no Brasil”, de 
Pedro Villela, foi vencedor. O 2º lugar foi para 
o artigo “Estratégias para adiar o acesso aos 
medicamentos no Brasil”, de Ana Claudia Oli-
veira e Letícia Covesi. – 17/08/2015

•	 ABIA,	 por	 meio	 do	 Projeto	 Diversidade	
Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, pro-
move roda de conversa “Quando? Com 
quem? Falamos que somos SOROPOSITI-
VOS?”. Para abordar o tema delicado, foi 
proposto um diálogo descontraído, em que 
os presentes, entre soropositivos e soro-
negativos, ouvissem e revelassem histórias. 
– 24/08/2015

http://abiaids.org.br/quando-contei-minha-soropositivi-

dade-a-relacao-acabou-vinte-dias-depois/28536

•	 Equipe	GTPI/ABIA	realiza	edição	especial	de	
Cinema Mostra AIDS sobre acesso a medica-
mentos, em parceria com Grupo Pela Vidda SP 
–31/08 e 02/09/ 2015 

http://abiaids.org.br/mostra-aids-2015-exibe-filme-sobre-a-

historia-do-acesso-a-medicamentos/28547

•	 ABIA	 promove	 oficinas	 sobre	 “As organi-
zações sociais e a mercantilização da saúde 
no Rio de Janeiro” – 16/09/2015  

http://abiaids.org.br/estudo-revela-que-os-receberam-mais-

de-1-bilhao-so-do-municipio-do-rio-de-janeiro/28599

•	 ABIA	realiza	oficina	“Um ano do Marco Re-

gulatório das Organizações da Sociedade Ci-

vil” – 21/09/2015 

http://abiaids.org.br/oficina-na-abia-faz-reflexao-so-

bre-um-ano-do-marco-regulatorio-das-organizacoes-da-so-

ciedade-civil/28612

•	 ABIA	 recebe	 2ª	 edição	 de	 roda	 de	 con-

versa sobre “Quando? Com quem? Falamos 

que somos soropositivos?”. O evento propôs 

a continuidade do diálogo sobre expor (ou 

não) a soropositividade, para quem e em qual 

momento. Nesta edição, a conversa abordou 

intersecções entre fatores, como pobreza 

e violência; o vírus social do preconceito; 

o medo e a importância do autocuidado. 

28/09/2015 

http://abiaids.org.br/ela-teve-a-sorologia-exposta-pela-pro-

pria-familia-afirma-ativista/28634

ABIA realiza oficina sobre Marco Regulatório das OSCs

Cinema Mostra AIDS tem edição especial comandada pelo 
GTPI
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•	 ABIA	lança	nota	e	lamenta	as	mudanças	do	
governo na área da Saúde – 30/09/2015  

http://abiaids.org.br/abia-lamenta-a-demissao-de-chioro-
e-o-uso-do-ministerio-da-saude-como-moeda-de-tro-
ca/28638

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 organiza	 ação	 em	 au-
diência sobre reforma de patentes, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJC) da Câmara dos Deputados 
(Brasília) – 20/10/2015

•	 Projeto	Diversidade	Sexual,	Saúde	e	Direi-
tos entre Jovens, da ABIA, realizou o “Retiro 
sobre Prevenções”, num hotel fazenda em 
Rio Bonito (RJ). Durante três dias, jovens en-
tre 18 e 27 anos, soropositivxs e soronega-
tivxs, gays, lésbicas, heterossexuais, HSH e 
outros grupos vulneráveis estiveram imersos 
em reflexões sobre os vários métodos de 
prevenções disponíveis e estratégias de en-
frentamento ao estigma, ao preconceito e à 
discriminação. Os/as jovens discutiram tam-
bém o melhor formato e estratégia de uma 
campanha voltada para este segmento po-
pulacional, que deverá ser lançada pela ABIA 
– 23 a 25/10/2015

http://abiaids.org.br/troca-de-informacoes-e-conhecimen-
to-marca-retiro-de-jovens-organizado-pela-abia/28673

•	 Equipe	SPW/ABIA	relançou	a	versão	da	pá-
gina em português. Em mensagem, assina-
da por Richard Parker (diretor-presidente da 
ABIA) e Sônia Corrêa (pesquisadora associa-
da e co-coordenadora do SPW) afirmam que 
o relançamento acontece num momento em 
que os debates políticos sobre família, abor-
to e sexualidade atingem elevados níveis de 
intensidade e suscitam temores de drásticos 
retrocessos legislativos. A nova página permite 
o compartilhamento de informações com ou-
tros países que também adotam o português 
como idioma.  25/10/2015

•	 Equipe	GTPI/ABIA	organiza	seminário	“Aces-
so aos ARVs: ampliando conquistas e evitando 
retrocessos, em Copacabana (RJ). Na ocasião, 
foram entregues as premiações dos trabalhos 
vencedores do I Prêmio GTPI Jacques Boucha-
ra, na categoria pós-graduação – 28/10/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 envia	 apelo	 urgente	 ao	
Relator Especial das Nações Unidas sobre o di-
reito à Saúde, Mr. Dainius Puras, alegando que 
o direito ao acesso a medicamentos no Brasil 
está sob ameaça – 04/11/2015

•	 ABIA	 realiza	 o	 “Seminário Desafios para 
Prevenção do HIV no século XXI”, em parce-
ria com o Grupo de Pesquisa em Saúde, So-
ciedade e Cultura da Universidade Federal da 
Paraíba (GRUPESSC/UFPB), com o objetivo de 
fazer uma análise crítica sobre o cenário da 
AIDS hoje no país e no mundo e provocar uma 
reflexão sobre o enfrentamento aos fatores 
estruturais que impedem o avanço da resposta 
à epidemia. – 16/11/2015

http://abiaids.org.br/seminario-em-joao-pessoa-propoe-no-
vos-caminhos-para-a-prevencao-do-hiv-no-brasil/28697

•	 Equipe	GTPI/ABIA	e	outros	movimentos	so-
ciais mobilizaram um protesto durante a aber-
tura do 10º Congresso de AIDS e 3º Congresso 
de Hepatites Virais, em João Pessoa (PB). Com 
cartazes e palavras de ordem, os manifestantes 
buscaram sensibilizar os participantes do Con-
gresso sobre o abuso de empresas farmacêu-
ticas em relação aos preços de medicamentos 
antirretrovirais para AIDS e Hepatites virais no 
país. – 17/11/2015

•	 ABIA	 lança	 publicação	 “Pedagogia da Pre-
venção: reinventando a prevenção do HIV no 
Século XXI” para marcar as atividades da ABIA 
na Semana de Luta Contra a AIDS. O even-
to contou com um debate acerca da publi-
cação, com participação dos autores da obra 
– 30/11/2015 
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http://abiaids.org.br/debate-sobre-pedagogia-da-preven-
cao-da-inicio-ao-dezembro-vermelho-na-abia/28771

•	 Equipe	GTPI/ABIA	participa	–	com	 faixas	 e	
cartazes – da marcha “Ato em defesa do SUS”, 
na abertura da 15º Conferência Nacional de 
Saúde, em Brasília – 01/12/2015

•	 Dando	 prosseguimento	 à	 Semana	 de	 Luta	
Contra a AIDS, ABIA, por iniciativa do Projeto 
Diversidade, Saúde e Direitos entre Jovens, 
comemora os 20 anos do documentário “Ca-
baret Prevenção” com uma exibição especial 
do filme no auditório do Centro Cultural do 
Banco do Brasil/RJ. Na mesma noite, o CCBB 
foi palco da cerimônia de entrega da placa 
“Reconhecimento: Promoção em Saúde e 
Prevenções Populares do HIV e da AIDS 2015” 
– 02/12/2015

http://abiaids.org.br/noite-de-emocao-na-exibicao-comem-
orativa-dos-20-anos-de-cabaret-prevencao/28780

•	 ABIA	 lança	 campanha	 virtual	 “Dezembro 
Vermelho” nas redes sociais. Por meio da 
plataforma Twibbon, muito utilizada para pro-
mover causas sociais no Twitter ou no Face-
book, a ABIA buscou mobilizar e dar visibilida-
de ao enfrentamento da epidemia de AIDS no 
país. – 01/12/2015 

http://abiaids.org.br/campanhas

•	 GTPI	 realiza	 oficina	 para	 discutir	 as	 atuais	
combinações de antirretrovirais disponíveis no 
Brasil e as novas terapias aprovadas em outros 
países, mas indisponíveis para os brasileiros na 
abertura do 18º Encontro Nacional de Redes, 
Movimentos e ONGs (ENONG). – 17/12/2015

Participação

•	 Equipe	GTPI/ABIA	participa	de	encontro	na	
Rússia com representantes da sociedade civil 
do país e ativistas da China, Índia, África do Sul, 
Indonésia e México para discutir sobre projeto 
de estímulo à articulação global a fim de in-
fluenciar processos decisórios internacionais, 
financiado pela Oxfam. – janeiro/2015

•	 Equipe	SPW/ABIA	participa	de	encontro	dos	
BRICS em Brasília – 10 a 13/02/2015 (SPW)

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 participa	 de	 reunião	 es-
tratégica para avaliar o cenário atual de acesso 
ao tratamento de Hepatite C, em Paris – 02 e 
03/03/ 2015

•	 ABIA	participa	de	planejamento	da	ABONG	
e colabora na proposição de estratégias para 
ampliar discussão sobre novo Marco Regula-
tório das OSCs – 03/03/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 marca	 presença	 no	
lançamento da Frente Parlamentar de AIDS – 
05/03/2015

•	 Equipe	SPW/ABIA	participa	de	seminário	na	
África do Sul – 14 a 17/03/2015

•	 ABIA	participa	do	debate	 “O que muda em 
agosto para as ONGs com a regulamentação 
do Marco Regulatório para as OSCs?”, pro-
movido pela ABONG – 15/04/2015

Campanha Dezembro Vermelho na Semana do Dia 
Mundial de Luta Contra a AIDS
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•	 Equipe	GTPI/ABIA	esteve	presente	na	19ª	-	
Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, En-
tidades e Movimentos Sociais, em Brasília – 14 
e 15/04/2015

•	 ABIA	participa	da	consulta	 técnica	à	socie-
dade civil para elaboração do relatório bra-
sileiro “Global Aids Report Response – GAR-
PR 2015”, organizada pelo Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/Ministério da 
Saúde, em Brasília. 17/03/2015

•	 ABIA	participa	de	 recepção	do	Comitê	co-
munitário Assessor do IPEC/Fiocruz à Mary Al-
legra Cemak, coordenadora comunitária (CCA/
USA) do Grupo para Ensaios Clínicos para a 
AIDS (ACTG, sigla em inglês) – 28/04/2015

•	 ABIA	participa	do	“UNAIDS Fast Track Strate-
gy Meeting”, na Tailândia – 6 e 07/03/2015

•	 ABIA	participa	da	audiência	pública	 “Deba-
ter as Políticas de Saúde de Enfrentamento 
às DST/AIDS e Importância da Atenção Bási-
ca na Linha de Cuidado nas DST/AIDS”, orga-
nizada pela Comissão de Seguridade Social e 
Família na Câmara dos Deputados, em Brasília 
– 11/06/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 participa	 de	 reunião	 da	
Rede Latino-Americana pelo Acesso a Medica-
mentos (RedLAM) – 8 a 10/06/2015  

•	 GTPI	marca	presença	na	Rodada	de	Reunião	
do Comitê sobre Direitos Humanos e Política 
Externa, em Brasília – 16 e 17/06/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 participa	 do	 Seminário	
Nacional “Perspectivas de Lutas para o Setor 
Saúde no Brasil – Planejando Ações”, em São 
Paulo. – 01/07/2015

•	 Equipe	 SPW/ABIA	 tem	 encontro	 informal	
com ministra da França, no Rio de Janeiro – 
22/07/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 participa	 de	 conversa	
com diretor da área de Parceria Público-Priva-
do (PPP) do Laboratório Cristália, em São Pau-
lo. 01/07/2015

•	 ABIA,	em	parceria	com	o	CEDAPS,	promove	
atividade sobre AIDS, sexualidade e pessoas 
com deficiência – 10/07/2015

•	 ABIA	participa	de	reunião	anual	do	HIV	Pre-
vention Trials Network (HTPN), em Washington 
– 12 a 18/07/2015

•	 ABIA	 participa	 de	8º Encontro Estadual de 
ONGs AIDS do Rio de Janeiro (EEONG/RJ), 
organizado pelo Fórum de ONGS AIDS – 5 a 
07/08/2015 

http://abiaids.org.br/dialogos-intensos-marcam-1o-dia-do-
eeong-no-rio-de-janeiro/28463

•	 ABIA	 participa	 de	 capacitação	 sobre	 Pre-
venção Combinada, em Brasília – 3 a 
08/08/2015

•	 Equipe	GTPI/ABIA	participa	do	workshop	“O 
Licenciamento Compulsório de Antirretrovi-
rais no Brasil: Perspectivas Acadêmicas, Políti-
cas e da Sociedade Civil”, na Universidade 
Cândido Mendes – 14/08/2015

•	 Equipe	 SPW/ABIA	marca	 presença	 em	 au-
diência pública realizada pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa do 
Senado – 06/08/2015

•	 ABIA	palestra	 sobre	 “O papel do psicólogo 
no terceiro setor” na Faculdade Estácio de Sá, 
em Campos dos Goytacazes – 24/08/2015
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•	 ABIA	 esteve	 presente	 no	 1º Congresso In-
ternacional e 5º Congresso Nacional de Di-
reito Homoafetivo, na Ordem dos Advogados 
do Brasil (RJ) – 02 a 09/09/2015  

•	 ABIA	assiste	a	curso	de	Gestão	Democráti-
ca e Transparência em Organizações da So-
ciedade Civil, promovido pela ABONG em São 
Paulo – 02/09/2015

•	 ABIA	 participa	 da	 mesa	 de	 abertura	 da	 1ª 
Conferência Livre HIV/AIDS e Juventude – 
19/09/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 faz	 pressão	 a	 favor	 de	
relatório do deputado André Moura (PSC-SE), 
na Comissão de Constituição Justiça e Ci-
dadania (CCJC), da Câmara dos Deputados. O 
relatório modifica a lei de patentes e a torna 
mais sensível à saúde pública – 22/09/2015

•	 ABIA	participa	do	14º Congresso Paulista de 
Saúde Pública – 26 a 30/09/2015

•	 Equipe	 SPW/ABIA	participa	de	 “Jornada de 
Debates sobre Aborto, Saúde e Direitos Re-
produtivos” – 28/09/2015

•	 Equipe	SPW/ABIA	participa	de	debate	“Qual 
Estatuto da Família?”, no Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos (IESP/UERJ) – 31/09/2015

•	 ABIA	 questiona	 política	 do	 “90-90-90” em  
7º Encontro Regional de ONGS AIDS do Su-
deste (ERONG), em Belo Horizonte (MG) – De 
16 a 18/10/2015 

h t t p : / / a b i a i d s . o r g . b r / d i a l o g o - i n t e r r e g i o n a l - m a r-
ca-7o-erong-em-belo-horizonte/28650

•	 ABIA	é	convidada	para	reunião	sobre	Pacto	
Interfederativo na Secretaria Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro – 21/10/2015  

•	 ABIA	marca	 presença	 no	6º Encontro Na-
cional da Rede de Pessoas Vivendo com HIV/
AIDS (RNP+ Brasil), em Brasília (DF) – 21 a 
25/10/2015

•	 ABIA	 fala	 sobre	 prevenção	 em	 reunião	 de	
coordenadores do Programa de DST e AIDS do 
Rio – 10/11/2015  

•	 Projeto	Diversidade	Sexual,	Saúde	e	Direitos	
entre Jovens, da ABIA, participou da Mostra 
de Cinema Tutti Frutti realizada no Auditório 
da Policlínica Antônio Ribeiro Netto, no Cen-
tro (RJ), com o documentário “Borbole-
tas da Vida”, dirigido por Vagner de Almeida. 
10/11/2015

•	 Equipe	SPW/ABIA	palestra	 sobre	 “Prostitui-
ção e Política: Avanços, retrocessos e outras 
formas de fazer política no âmbito nacional 
e internacional”, no curso de extensão “Uma 
revolução particular: o movimento brasileiro 
de prostitutas”, promovido pelo Observatório 
de Prostituição, no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFRJ/UFRJ), no Centro (RJ). 
23 a 27/11/2015

•	 ABIA	 participa	 de	 1º	 SUSAids	 RJ	 –	 25	 a	
27/11/2015

http://abiaids.org.br/reunidos-no-susaids-ativistas-de-todo-
o-pais-promovem-mobilizacao-no-rio-de-janeiro/28739

•	 ABIA	participa	de	painel	 “Acelerando a res-
posta para o fim da epidemia de AIDS até 
2030” no 10º Congresso de AIDS e 3º Con-
gresso de Hepatites Virais, em João Pessoa 
(PB). O painel foi organizado pelo Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS 
(UNAIDS) 17/11/2015 

http://abiaids.org.br/em-palestra-no-10o-congresso-de-aids-
abia-faz-leitura-critica-da-meta-90-90-90/28706
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•	 ABIA	 integra	mesa	sobre	 tendência	da	epi-
demia no Brasil no 18º Encontro Nacional de 
Redes, Movimentos e ONGs (ENONG) – 08 a 
12/12/2015

•	 ABIA	contribui	com	avaliações	sobre	a	 tra-
jetória da AIDS no país em roda de conversa 
“34 anos de AIDS: conhecer para transfor-
mar”, organizado pelo Grupo Pela Vidda/RJ – 
01/12/2015

•	 Projeto	 participa	 da	 mesa	 “Direitos Ho-
moafetivos e Direitos Humanos”, do Fórum 
LGBT, de Resende – 04/12/2015

•	 Equipe	GTPI/ABIA	articula	agendas	para	in-
cidir em visita do Grupo de Trabalho sobre 
Empresas e Direitos Humanos da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) no Brasil – 7 
a 16/12/2015

•	 ABIA	 aborda	 sexualidade,	 gênero	e	direitos	
humanos em debate interno promovido pela 

Rede Globo em parceria com a Anistia Inter-
nacional – 09/12/2015

•	 ABIA	é	eleita	para	compor	a	nova	 secreta-
ria executiva da Articulação nacional de AIDS 
(ANAIDS), na área política – 11/12/2015

•	 Equipe	SPW/ABIA	participa	de	“1º Congresso 
Internacional de Mulheres Afrodescendentes”, 
no Chile – 11 a 14/12/2015  

•	 ABIA	 participa	 de	 reunião	 convocada	 às	
pressas por Secretaria Estadual de Saúde 
do Rio. Na reunião, foi comunicado o fe-
chamento dos serviços de atendimento a 
pessoas vivendo com HIV no Hospital da 
Ordem Terceira a partir de janeiro de 2016 – 
16/12/2015

•	 Equipe	 GTPI/ABIA	 participa	 de	 Congresso	
Global sobre Propriedade Intelectual, na Índia 
– 15 a 17/12/2015
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ANEXO 1 

Clipping eletrônico de mídia 

relativo a 2015
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A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), 

retomando as atividades em 2015,  anuncia o lança-

mento de um novo observatório internacional, o Ob-

servatório Global de Políticas de AIDS (GAPW, sigla em 

inglês). O GAPW tem por objetivo monitorar e desen-

volver análises críticas de políticas relacionadas com à 

aids a nível mundial com foco especial no sul global. O 

novo observatório internacional visa criar uma rede de 

conhecimento e de ação que reúne as principais ONGs, 

organizações governamentais, instituições acadêmicas 

e os atores políticos.

O GAPW se propõe a disseminar os resultados de pesqui-
sas estratégicas destinadas a apoiar organizações da 
sociedade civil relacionadas à aids a fim de proporcio-
nar uma defesa global mais eficaz para questões rela-
cionadas à sustentabilidade, capacitação e captação de 
recursos. Junto com o novo observatório, a instituição 
também lança o Boletim GAPW com a participação de 
colaboradores internacionais.

De acordo com Richard Parker, diretor-presidente da 
ABIA, a iniciativa se propõe a estimular a cooperação: 
“Esperamos contribuir para uma análise ponderada dos 
principais desafios no enfrentamento à epidemia com 
foco no sul global. Queremos contribuir para com um 
crescente diálogo global e um debate verdadeiramente 
público sobre os próximos passos à medida que procu-
ramos responder à epidemia global de HIV no meio de 
sua quarta década”.

A ABIA anuncia também que em breve fará o lançamento 
de um observatório nacional para monitorar as políticas 
de aids em curso no Brasil.

Para conhecer o site em inglês, acesse aqui 

Acesse o Boletim GAPW (em inglês) aqui

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/23052#.VM_IZ5RdXTo

ABIA lança observatório internacional para colaborar no enfrentamento da AIDS no mundo

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/23106#.VM-7vpRdXTo

ABIA destaca em nota necessidade de mais atenção para pessoas trans vivendo com HIV

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) di-
vulgou nessa quinta-feira (29), Dia Nacional da Visibilidade 
das Pessoas Trans (travesti, homens e mulheres transe-
xuais), nota em que reconhece os avanços nas políticas 
públicas para a saúde integral desse grupo, mas chama a 
atenção para a invisibilidade social e a grave condição de 
inacessibilidade aos direitos e cidadania desta população. 
ABIA também chama atenção para a saúde das pessoas 
vivendo com HIV/aids nessa população, especialmente 
para os efeitos que o uso concomitante de antirretrovi-
rais e hormônios podem causar. Leia a nota da ABIA:

“Ressaltamos que as pessoas que vivem um gênero di-
ferente da determinação biológica sofrem diariamente 
com a transfobia causadora de imenso preconceito e 
discriminação, tendo como consequência manifestações 

de ódio que, inúmeras vezes, culminam em assassinatos 
com requintes de crueldade. Essa exclusão é vivida não 
apenas nas ruas e espaços de convivência, mas também 
nos serviços de atenção a essa população, como os es-
paços de saúde.

No campo do HIV e da aids, de acordo com dados do 
Ministério da Saúde, as travestis e transexuais são con-
siderad@s um grupo de atenção quanto à infecção pelo 
vírus HIV no Brasil. Isso em razão da vulnerabilidade so-
cial, exclusão, violência, preconceito e discriminação en-
frentados por este grupo. Essa condição é um determi-
nante relevante para a exposição ao vírus do HIV e fator 
significativo de influência à infecção.

As medidas de enfrentamento à epidemia de HIV/aids 

“ Esperamos  
contribuir para uma análise 
ponderada dos principais  

desafios no enfrentamento à  
epidemia com foco no sul global” 

Richard Parker
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têm dado maior atenção às pessoas HSH (homens que 
fazem sexo com homens), em razão do aumento na pro-
porção de casos de exposição ao HIV nos últimos dez 
anos, conforme dados do boletim epidemiológico de 
aids e DST, lançado pelo Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

Oficialmente, a população transexual faz parte dessa cate-
goria, mas na prática não pertence a ela de fato. As traves-
tis e mulheres transexuais não são homens e não podem 
ser consideradas como tal. Já os homens transexuais têm 
a construção social de sua masculinidade muito diferente 
da normatividade biológica do homem cisgênero (sexo 
biológico igual ao gênero) que constitui a categoria HSH. 
Isso faz com que os homens trans vivenciem estigma e 
estereótipo que produzem vulnerabilidades e segregações 
sociais que o homem cisgênero não vivencia de fato. Eles 
também ocupam outros espaços sociais de vivência, seja 
pela exclusão, seja por se constituírem como outro grupo 
social. Outro fator significativo é a prática sexual ser di-
ferente dos padrões esperados para os HSH, pois muitos 
não têm práticas sexuais frequentes com homens e, sim, 
com mulheres.

Ainda no âmbito do enfrentamento à epidemia de HIV/
aids, chamamos a atenção para o fato de que o uso de 
TARV (terapia antirretroviral) por pessoas trans ainda 
carece de estudos e pesquisas que mostrem se o uso 
concomitante com os hormônios não possa ter qualquer 
interação prejudicial ou indevida. Há inclusive casos de 
pessoas trans que interrompem o uso da TARV para não 
comprometer a hormonização.

Outro fator de exclusão e sofrimento no âmbito da saúde 
é o diagnóstico médico. A transexualidade ainda é clas-
sificada pelos manuais médicos e também por alguns 
psicólogos como uma patologia. O direito ao nome so-
cial, em muitos casos, só é concedido legalmente quan-
do se passa pelo chamado processo transexualizador 
(gratuito pelo SUS), e para isso o paciente precisa ser 
diagnosticado. Ou seja, para ter acesso a uma identidade 
social, as pessoas trans precisam ser patologizadas. Além 
disso, o SUS se nega a realizar um atendimento humani-
zado para o grupo, embora na teoria esteja preconizado 
nos princípios do SUS. O péssimo atendimento, muitas 
vezes discriminatório, gera constrangimento e humilha-
ção aos usuários trans.

Este cenário confirma que os desafios ainda são muitos, 
pois os avanços são insuficientes. E confirma também 

que o primeiro passo é o enfrentamento e a diminuição 
dos estigmas e preconceitos que marcam um lugar se-
gregacionista dessas pessoas na sociedade, combatendo 

assim a transfobia.

Para nós, da ABIA, a vida dos sujeitos, as construções de 
gênero e de sexualidade, os desejos e as práticas não de-
vem ser determinados por um destino biológico padrão. 
Neste sentido, entendemos que os ativismos devam se 
articular e atuar no combate a estes estigmas e violên-
cias, dando visibilidade a esta causa e reivindicando do 
Estado a assunção de suas funções e obrigações devidas, 
de modo a obter a dignidade e o respeito devidos de fato 
e de direito.

Neste sentido, recomendamos:

- Rever os métodos e critérios epidemiológicos no que 
se refere às ações efetivas de enfrentamento à epide-
mia de HIV/aids;

- Dar continuidade aos estudos sobre a TARV e as tera-
pias hormonais para a compreensão de sua interação;

- Incluir nas campanhas de prevenção e no acesso aos 
serviços e insumos de prevenção a realidade das pes-
soas trans;

- Implementar ações continuadas de formação e re-
ciclagem dos profissionais da saúde no SUS, criando 
mecanismos de monitoramento eficientes da atuação 
ética e especializada dos profissionais, de modo que 
os estereótipos e estigmas de sexo e de gênero sejam 
problematizados e compreendidos, para que alguns 
dos causadores de preconceitos e discriminações 
possam ser dissolvidos e eliminados dos serviços, ga-
rantindo um atendimento humanizado e sensível aos 
usuários trans;

- Exigir que o Estado assegure a saúde integral das pes-
soas trans, através da portaria nº 2.836 de 2011, que 
institui no âmbito do SUS a Política Nacional de Saúde 
Integral LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais), com o cumprimento e o monitoramento 
das ações, planos, programas e projetos de saúde já 
pactuados e promover e garantir a implantação e im-
plementação de novas políticas e estratégias em âm-
bito nacional, estadual e municipal.

Recomendamos também o documentário ‘Janaína 
Dutra, Uma Dama de Ferro’ (2010), dirigido por Vagner 
de Almeida e disponível no youtube.
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http://www.blog.saude.gov.br/index.php/570-destaques/35090-2015-30-anos-de-resposta-brasileira-a-epidemia-de-hiv-aids

2015: 30 anos de Resposta Brasileira à Epidemia de HIV/AIDS

Publicado: 02 Fevereiro 2015

Para marcar o 30º aniversário da formalização de uma 
resposta nacional à epidemia de HIV/AIDS, instituída pelo 
Ministério da Saúde em 1985, o Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais está lançando uma série de fas-
cículos com artigos de algumas das pessoas e organi-
zações que foram relevantes nessa história.

As “30 histórias de Luta Contra a AIDS” fazem parte 
dessas comemorações. A publicação inova em seu 
formato por fascículos, editada em cadernos, com 
lançamento mensal de três em três capítulos (acesse 
versão online aqui). Nesse primeiro fascículo, Jarbas 

Barbosa, Secretário de Vigilância em Saúde, Richard 
Parker, diretor-presidente da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIDS (ABIA), Marinella Della Ne-
gra, médica Infectologista do Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas, São Paulo, contam suas memórias e 
atuações na reposta brasileira à epidemia de AIDS. A 
coleção impressa acompanhará uma capa dura para 
guardar todos os fascículos. A publicação online está 
disponível a partir de hoje e segue pelos 10 primeiros 
meses de 2015.

Uma resposta construída a muitas mãos teve destacada 
participação do governo federal, de estados e municípios; 
universidades e pesquisadores; profissionais de saúde de 
vários rincões; ativistas e organizações da sociedade ci-
vil, sociedades de profissionais de saúde e organizações 
internacionais, dentre outros atores fundamentais. Uma 
obra que narra, com visões as abrangentes de diversos 
dos atores envolvidos com a questão da epidemia de 
AIDS, o desafio que foi e que continua sendo a constru-
ção de uma resposta integrada para combater um dos 
problemas contemporâneos mais intrigantes.

Para solicitar o primeiro fascículo impresso, acesse aqui.

Fonte: Aids.gov.br

http://noticias.terra.com.br/brasil/soropositivos-usam-web-para-incentivar-contaminacao-pelo-hiv,2d2024d11c71b410VgnVC-

M3000009af154d0RCRD.html

Grupo difunde táticas na web para espalhar o vírus 

Em blogs encontrados pelo Terra, homens trocam dicas abertamente sobre como infectar jovens e ado-
lescentes com a Aids

02 FEV2015 | 09h32 | atualizado em 06/02/2015 às 19h06

Eles não costumam revelar seus nomes verdadeiros. As 

trocas de experiências são feitas em sites cujos colabora-

dores não são identificados. Outras conversas aconte-

cem em grupos fechados, de redes sociais e aplicativos. 

É assim, secretamente, que pequenos grupos de homens 

soropositivos de diversas partes do Brasil têm se unido 

para difundir táticas sobre como enganar jovens mais in-

gênuos para deixá-los vulneráveis à Aids.

A prática foi denunciada por um estudante de medici-

na, no mês passado, em um grupo de discussão sobre 
questões LGBT no Facebook. O jovem de 24 anos, mora-
dor do interior de São Paulo, contou que recebeu o alerta 
de outros médicos e resolveu compartilhar com o má-
ximo de pessoas possível. “O que me motivou a divul-
gar este absurdo foi saber que adolescentes estão sendo 
enganados por esses monstros”, disse ele, que preferiu 
manter o anonimato, ao Terra. “Eles fazem isso por pura 
maldade, puro prazer em estragar a vida de pessoas que 
ainda são novas”, completou.

“Neste primeiro  
fascículo, convidados contam 
suas memórias e atuações na  

resposta brasileira à epidemia de AIDS” 

30 anos de histórias  
de Luta contra a AIDS
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De acordo com o universitário, alguns utilizam a web 
para conhecer jovens gays, marcam encontros e usam 
diferentes técnicas para conseguirem transar sem 
proteção. Inicialmente, tentam convencer o parceiro de 
que a camisinha atrapalharia o prazer da relação. Quan-
do a persuasão não funciona, furam os preservativos e 
fazem com que estourem no momento da penetração.

Muitas dessas dicas foram facilmente encontradas pela 
reportagem em um blog chamado “Novinho Bareback”, 
que foi excluído, assim que a denúncia começou a circu-
lar nas redes sociais. Na página, integrantes de um “clube” 
autodenominado “Clube do Carimbo” publicavam, além 
de fotos e vídeos pornográficos, textos repletos de gírias 
próprias, em que explicavam os procedimentos e incen-
tivavam os praticantes mais antigos a buscarem novos 
garotos para se unirem a eles.

“Lembre-se de aproveitar que agora que são férias es-
colares e tem muitos ‘putinhos’ universitários puros na 
praça prontinhos para virem para o nosso clube. Como 
vocês sabem, o sexo bare tem se tornado a modalidade 
de sexo mais difundida no mundo! Nosso Brasil tem se-
guido a tendência e cada dia é mais comum encontrar-
mos adeptos do bare! Todo macho recém-convertido ao 
bare, lá no fundo, quer ser ‘carimbado’ para ser converti-
do para nosso lado, para o bare ‘vitaminado’ (risos)”, havia 
escrito um membro do grupo. 

“Vitaminado”, no caso, faz referência aos que são porta-
dores da Aids.

“O bom e velho prego ou agulha... Fura essa p**** toda! 
Quando gozar, vai vazar vitamina dentro do puto. Fun-
ciona melhor em dark rooms e sex clubs com pouca ilu-
minação. Recomendo que fure a ponta, apenas a ponta, 
por que o passivo pode sentir durante a f*** a fricção 
do preservativo, daí ‘mela a f***’, ou melhor, não mela! 
Hahaha Furando só a ponta, quando gozar, dá uma se-
gurada dentro para dar tempo de escorrer o suficiente”, 
havia comentado outro.

Em outro blog chamado “Aventuras de um Becker” encon-
tramos mais dicas ilustradas com imagens, vídeos e gifs.

“Cortar a ponta ou furar a ponta dos preservativos é algo 
fácil de se fazer, dá tesão e estimula um novo fetiche feito 
por poucos e por alguns. O legal é quando você sabota 
o preservativo no dia que vai f****”, disse o autor, que 
se identifica como Mauro Machado Becker, antes de es-
crever um passo a passo do processo. “É preciso prática 
e discrição sobre tal ato (não saia aí contando isso para 
todo mundo). Não fez ainda? Faça! Pois é bem provável 
que já tenham feito em você. É algo sigiloso, uma prática 
feita por alguns e que decidi compartilhar com vocês a 
ideia que pode acontecer por acidente ou de propósito”, 
completou.

Em seguida, ele ainda demonstrou certa preocupação: 
“Este texto é só uma ideia, comentada nacionalmente e 
internacionalmente, um fato que ocorre e que não quer 
dizer que eu faça isso”. 

Ambos os endereços fazem referência ao termo “bare-
back”, que é uma modalidade de sexo sem camisinha 
cujos adeptos podem ser soropositivos ou não. Outros 
endereços da internet que exploram o conceito apenas 
servem como fórum de discussões sobre o tema e es-
paço de integração entre os participantes.

O Terra tentou entrar em contato com Mauro Machado 
Becker, mas, até o fechamento da reportagem, não ob-
teve retorno.

Por dentro do bareback

Os primeiros registros da palavra bareback (cujo senti-
do original indicava o ato de cavalgar em um cavalo sem 
cela) como prática sexual datam do início dos anos 1980 
nos Estados Unidos. Na mesma década, a modalidade 
começou a chegar a alguns países europeus e também 
ao Brasil como uma “moda” importada das comunidades 
gays norte-americanas. Nos anos 1990, ele deixou de ser 
conhecido apenas em pequenos guetos homossexuais e 
se tornou mais popular (o que aumentou de vez graças 
à internet).

O aliciamento sem consentimento de novos jovens, no 
entanto, não é praticado por todos os barebackers. A 
grande maioria deles, por sinal, não aprova a conduta e 
somente mantém relações com outros adeptos da mo-
dalidade. Mesmo assim, a história não é tão simples.

Em 2009, Luís Augusto Vasconcelos da Silva, professor 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), escreveu um 
artigo sobre o tema – decorrente de uma tese de dou-
torado defendida em 2008 no Instituto de Saúde Coleti-
va da Universidade Federal da Bahia – que foi publicado 
no Caderno de Saúde Pública, revista da Escola Nacional 
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de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo 
Cruz (RJ). No processo de criação do trabalho, intitula-
do Barebacking e a Possibilidade de Soroconversão, ele 
entrevistou praticantes para descobrir qual seria o intuito 
daqueles homens. A conclusão: não há unanimidade de 
ideias e intenções.

Em primeiro lugar, o pesquisador descobriu que alguns 
dos entrevistados transavam sem proteção porque que-
riam, de fato, contrair o vírus HIV. Eles são conheci-
dos como bug chaser (em inglês, “caçador de inseto”), 
homens negativos que procuram um gift giver (“doador 
de presente”), os positivos, para se infectarem. Depres-
sivos, eles manifestavam desejo de morrer, mas “não ti-
nham coragem” de cometer suicídio. 

Outros demonstraram, segundo o professor, desejo 
“indireto” de se infectarem – não mais por vontade de 
morrer, mas pela “liberdade” de, ao se tornarem soropo-
sitivos, pararem de se preocupar com a proteção. Seria 
como um “alívio” por contrair uma doença que parecia 
inevitável.

Alguns rapazes também justificaram a prática alegan-
do que gostavam da sensação de perigo e subversão. 
Eles contaram ao estudioso que, a cada novo resulta-
do negativo que recebiam em exames de HIV, sentiam 
a adrenalina subir e era “como se estivessem ganhando 
o jogo”. Em caso de resultado positivo, a sensação não 
seria diferente, pois gostavam até mesmo de se sentirem 
“mais fortes que a infecção”. “Minha postura é subversiva, 
minha prática também. É para testar meus limites, para 

ver até onde encaro essa roleta-russa”, afirmou um deles.

Por fim, ainda de acordo com Vasconcelos da Silva, exis-
tiam aqueles que sentiam “curiosidade e fascinação” por 
participar de uma “identidade soropositiva” e, devido aos 

avanços no tratamento da doença, simplesmente não ti-
nham consciência de sua gravidade.

Vale lembrar que, consentida ou não, a prática de dis-
seminação de doenças sexualmente transmissíveis é 
considerada criminosa. Segundo o artigo 130 do Código 
Penal, “expor alguém, por meio de relações sexuais ou 
qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, 
de que sabe ou deve saber que está contaminado” deve 
resultar em pena de detenção de três meses a um ano. 
Se a intenção for transmitir a moléstia, passa para um a 
quatro anos de prisão.

Bareback sem preconceito

Salvador Corrêa, coordenador executivo adjunto da 
ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids), ex-
plicou ao Terra outro lado da questão: o de que o bare-
back não pode ser estigmatizado apenas nesse quadro 
e que seus praticantes não podem se tornar alvos de 
preconceito. 

“Nunca devemos ter um olhar com aspecto moralista. 
O que percebemos é que, quando o sexo sem camisi-
nha ocorre para a gravidez, ele não é condenado, mas, 
quando ocorre para obtenção de prazer sexual, as pes-
soas são logo rotuladas como potenciais perigos para a 
sociedade. 

Este tipo de visão é perigoso. Afastando essas pessoas por 
preconceito, você acaba as afastando de informações e 
de acesso à prevenção. Temos que descontruir isso tudo. 
Sempre que possível, vamos incentivar o uso do pre-
servativo, o método mais eficaz contra várias DSTs, mas 
também temos que entender que existem outras formas 
de prevenção que podem se adequar à individualidade 
de cada um”, disse. 

Uma das lutas da entidade, nesse sentido, é a ampli-
ação do leque de opções de prevenção no Brasil. Para 
os barebackers, por exemplo, existem, na rede pública, o 
tratamento regular como prevenção (medicação tomada 
pelos soropositivos que reduz a possibilidade de trans-

“ Nunca devemos olhar 
com um aspecto moralista” 

Salvador Correa
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missão) e a profilaxia pós-exposição (medicação tomada 
por qualquer um após o contato com o vírus). Em outros 
países, a profilaxia pré-exposição também é oferecida. 

Falta de políticas públicas e informação

O autor do blog que foi deletado da web, rapaz que se 
identificava apenas como Matheus, costumava com-
partilhar fotos e vídeos dele e dos jovens “aliciados” – a 
maioria com corpos musculosos e definidos.  

“Em um universo onde corpos sarados chamam a 
atenção, esses ‘carimbados’ também usam esse artificio 
para conquistar suas vítimas. Fazendo uma associação 
com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde 
em 2014, foi justamente na idade entre 16 e 24 anos que 
subiu o número de infectados. Aí entra o papel do go-
verno”, afirmou o estudante autor da denúncia.

Para ele, o Estado tem responsabilidade direta no au-
mento dos casos de HIV entre os jovens quando cede a 
pressões de setores conservadores da sociedade e evi-
ta criar publicidades direcionadas a LGBTs que alertem 
sobre a importância da prevenção. Ele relembrou, por 
exemplo, o Carnaval de 2012, quando o governo fede-
ral retirou do ar uma campanha [imagem abaixo] voltada 
ao uso de camisinha que era ilustrada com dois garotos 
homossexuais. 

Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde en-
viou nota em que se posiciona contra a prática de bare-
back e alegou que produz materiais de prevenção es-
pecialmente desenvolvidos para a população de gays e 
travestis. Confira a íntegra do comunicado:

O Ministério da Saúde é contra a prática do “bareback-
ing”. Nas campanhas de prevenção às DST e Aids pro-
movidas pelo Ministérios da Saúde (1º de dezembro e 
Carnaval, por exemplo), existem  materiais de prevenção 
especialmente desenvolvidos para a população de gays, 
travestis e profissionais do sexo, onde é reforçado o uso 
do preservativo como uma das formas de prevenção à 
doença. Existem também campanhas regionais desen-
volvidas em estados e municípios por ocasião de eventos 
específicos dessas populações como em paradas gays.

Outra forma de prevenção divulgada nesses materiais es-
pecíficos é Profilaxia Pós-Exposição (PEP) – medida de 

prevenção que consiste no uso de medicamentos antir-
retrovirais pela pessoa que se expôs ao vírus do HIV em 
relações sexuais desprotegidas, como nas que ocorrem 
falha, rompimento ou não uso de preservativos.

É importante ressaltar que não cabe ao Ministério punir 
ou julgar civilmente quem pratica ou coopta pessoas 
para a disseminação da prática. Atualmente, existe um 
grupo de trabalho sobre a temática gay e HSH (Homens 
que fazem sexo com homens) no Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Dentre os 
assuntos em discussão no grupo está a prática do “bare-
backing”. O grupo analisa as implicações dessa prática 
e o quanto ela está disseminada no Brasil, levando em 
consideração as informações regionais dos grupos que 
fazem prevenção, de forma a embasar as ações educa-
tivas / preventivas junto a essa população desenvolvidas 
pelo ministério.

Crescimento do HIV no Brasil

Um relatório divulgado em julho do ano passado pela 
Unaids, a agência da Organização das Nações Unidas 
(ONU) dedicada à luta contra a Aids, apontou que, entre 
2005 e 2013, o Brasil registrou aumento de 11% em in-
fecções por HIV. O número de mortes no País em decor-
rência da doença, por sua vez, subiu 7%.

Os dados são ainda mais alarmantes quando compara-
dos com os outros países: no mundo todo, houve queda 
de 27,6% nas infecções e de 35% nas mortes. Se levarmos 
em conta apenas a América Latina, as diminuições foram 
de 3% e 31%, respectivamente.

Outro levantamento divulgado em dezembro do mesmo 
ano pela Secretaria da Saúde de São Paulo mostrou que 
os casos aumentaram 23,2% no Estado entre jovens de 
15 a 24 anos de 2009 a 2013. Em 2009, foram notificados 
687 novos casos; em 2013, 847. 

Pesquisa mais recente do Ministério da Saúde, divulga-
da na semana passada, mostrou que, apesar de 94% dos 
brasileiros saberem da importância do uso da camisinha 
na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
45% dos sexualmente ativos não usaram preservativo em 
relações ocasionais em 2013, percentual estável desde 
2004.
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http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/especialistas-pedem-diferentes-frentes-de-acaoem-campanha-sobre-uso-da-cam-
isinha-15292044

Especialistas pedem diferentes frentes de açãoem campanha sobre uso da camisinha

Pesquisa mostrou que 93% dos moradores do Sudeste sabem que preservativo é eficaz, mas 46% deles  
afirmaram não terem usado nas últimas relações sexuais

POR ANTONELLA ZUGLIANI / DANDARA TINOCO

10/02/2015 6:00 / ATUALIZADO 10/02/2015 8:01

RIO - Ainda que quase a totalidade (93%) dos moradores 
do Sudeste saiba que a camisinha é a melhor forma de 
evitar doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 46% 
deles afirmaram não terem usado o preservativo em 
relações sexuais nos últimos 12 meses. Os dados estão 
na Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na 
População Brasileira (PCAP), realizada em 2013 com 12 
mil pessoas de 15 a 64 anos. Os número regionais foram 
divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, dia em que 
o ministro Arthur Chioro esteve na quadra da escola de 
samba Estação Primeira de Mangueira, Zona Norte do 
Rio, para lançar a Campanha de Prevenção às DSTs e 
Aids do Carnaval 2015, vestindo a camisa com o slogan 
“#partiuteste”. Ao mirar em jovens e prometer ações para 
além do carnaval, a pasta rebate críticas de que as cam-
panhas têm sido ineficazes e muito restritas a esta época. 
Para especialistas, é preciso investigar por que as pessoas 
não usam a camisinha como deveriam e ampliar o le-
que de ações, como o reforço da divulgação da profilaxia 
pré-exposição (PrEP).

No final de janeiro, o Ministério da Saúde informou que 
45% dos brasileiros disseram não ter usado o preservativo 
em 2013. A mesma pesquisa mostrou que 94% dos bra-
sileiros sabem que a camisinha é a melhor forma de evi-
tar DSTs. Comparados com pesquisas anteriores, os da-
dos do Sudeste divulgados ontem mostram que o uso do 
preservativo nas relações sexuais com parceiros casuais 
ao longo do ano tem se mantido estável, com pequena 
tendência de crescimento: 48% em 2004, 47%, em 2008, 
e 54%, em 2013. No Sul, houve uma queda entre 2004 e 
2008 (de 60,9% para 47,6%), mas uma volta ao patamar 
inicial foi registrada em 2013, quando 60,4% disseram ter 
recorrido a camisinhas. No Centro-Oeste, 47% da popu-
lação o fizeram no último ano; no Norte, 50%.

Na quadra da Mangueira, Chioro refutou críticas de que a 
pasta se concentra apenas nos dias de folia para realizar 
as ações e prometeu que a iniciativa vai se estender aos 
outros meses:

– Vai seguir o ano inteiro. Vamos ter ações na Oktober-
fest, nas festas juninas, e por aí vai.

70 MILHÕES DISTRIBUÍDOS

Nos aeroportos Santos Dumont, no Rio, e de Salvador 
e Recife serão instalados 34 displays para a retirada de 
camisinhas. Inicialmente, serão abastecidos com 195 mil 
preservativos. Em todo o país, a distribuição alcançará os 
70 milhões de preservativos durante o carnaval. Na sex-
ta, o Ministério da Saúde já havia anunciado que começa 
a distribuir o teste oral para diagnóstico de HIV à rede 
pública de saúde. O exame deve estar disponível até o 
fim do ano. Com uma haste, o fluído entre a gengiva e a 
mucosa da bochecha é extraído, e o resultado sai em até 
30 minutos.

Reconhecendo que os dados da pesquisa são preocu-
pantes, Chioro acrescentou, ainda, que “é importante 
destacar o momento em que estamos”, 30 anos depois 
do surgimento da doença. Para ele, o fato de os jovens 
de hoje não terem vivido o tempo em que “ídolos, artis-
tas e amigos sofreram muito com o HIV” pode contribuir 
para o comportamento de risco.

Também presente no evento para divulgar a campanha, 
a cantora Preta Gil concordou que, “para essa geração 
nova, parece que a Aids não existe”.

– O HIV não os atormenta. Isso assusta – comentou.

Em 2004 foram notificados 3.453 casos de Aids entre jo-
vens de 15 a 24 anos, uma taxa de detecção de 9,6 por 
100 mil habitantes. Já em 2013, a taxa subiu para 12,7, 
com 4.414 casos.

“Defendemos que  
todas as pessoas podem e  

devem viver sua sexualidade no 
sentido que considerem 

mais prazeroso” 

Salvador Correa
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Especialistas concordam que, por não ter vivido o auge 
da epidemia, a juventude se expõe mais. Contudo, in-
dicam que há necessidade de se investigar melhor que 
razões levam pessoas que têm conhecimento da eficácia 
da camisinha a não a usarem.

– É uma questão comportamental? Ou é difícil estar 
sempre com a camisinha, uma vez que relações casuais 
não são planejadas? Daqui para a frente, temos de en-
tender isso melhor, o que poderia ser feito também por 
meio de pesquisa – avalia a infectologista e pesquisadora 
da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) Brenda Hoagland – 
O conhecimento de eficácia não é igual a querer usar 
aquele método. Então, é preciso pensar também numa 
prevenção combinada. Não há um único instrumento 
para prevenir, e talvez um mesmo instrumento não sirva 
em todas as fases da vida.

Coordenador executivo adjunto da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids (Abia), Salvador Correa concor-
da. Além da camisinha, são citados o uso da profilaxia 
pós-exposição (remédios para pessoas que possam ter 
entrado em contato recente com o vírus pelo sexo sem 
camisinha, já adotada como política pública no Brasil) e 
da profilaxia pré-exposição (uso de antirretrovirais para 
reduzir o risco de adquirir a infecção, alvo de projeto pi-
oneiro coordenado pela Fiocruz):

– Defendemos que todas as pessoas podem e devem 
viver sua sexualidade no sentido que considerem mais 
prazeroso. Sempre incentivamos o uso da camisinha, 
mas acreditamos que é preciso ampliar o leque de pre-
venção.

Ontem, Chioro informou que irá continuar insistindo que 
só a camisinha não é suficiente para conter o avanço 
de doenças. A nova proposta da pasta seria, então, divi-
dida em três principais eixos: unir a divulgação do sexo 
seguro com informações, realizar testes para a doença 
com regularidade e tratar – também como medida de 
prevenção.

– O tratamento é a grande novidade da resposta. Ao tra-
tar, conseguimos reduzir a carga viral até que fique inde-
tectável – explicou.

O Ministério apostou, desta vez, no cenário digital e in-

vadiu o Tinder e o Hornet. A estratégia inédita, que teve 
como público-alvo os jovens e os homens que fazem 
sexo com homens, levou em conta a ampla repercussão 
desses aplicativos para promover encontro casuais. O 
Tinder tem milhares de usuários no Brasil. O Hornet é 
voltado especificamente para o público gay masculino. A 
fim de atingir o objetivo de dialogar com o maior número 
de pessoas, foram criados cinco perfis de personagens 
que se identificavam como pessoas à procura de sexo 
sem camisinhas. O intuito da ação foi atingir as pessoas 
que estão adotando comportamento de risco ao aceitar 
ter uma relação sem preservativo. Ao interagir com esses 
personagens, elas receberam uma mensagem direta so-
bre a importância do sexo seguro.

ASSOCIAÇÃO COBRA MAIS OUSADIA

Salvador Correa, da Abia, diz a que as campanhas de pre-
venção perderam a “ousadia” nos últimos anos. Em 2013, 
após polêmica, o governo federal chegou a retirar do ar 
peças do Ministério da Saúde de prevenção à Aids com a 
frase “Sou feliz sendo prostituta”. Em 2012, houve recuo 
em outra campanha publicitária que seria lançada com 
foco em jovens gays: 

– A partir do fim do ano passado, ouve uma sinalização de 
uma retomada dessa ousadia, mas governos, ministério 
e sociedade civil precisam dialogar mais no sentido de 
construir uma resposta à epidemia que alcance êxito. Te-
mos percebido que, cada vez, as políticas de prevenção 
perdem fôlego.

Para Alexandre Barbosa, professor de infectologia da 
Faculdade de Medicina Unesp em Botucatu (SP), a falta 
de ousadia pode estar relacionada, entre outros fatores, 
à retomada do ascensão do HIV entre jovens.

– Até há bem pouco tempo, as campanhas vinham sen-
do muito caretas. É preciso focar populações mais vul-
neráveis, como jovens gays e meninas entrando em vida 
sexual. Campanhas, assim como medidas científicas, 
têm de seguir critérios técnicos, sem impedimentos por 
questões ideológicas, religiosas ou políticas – defende, 
também citando a importância de incentivar o uso de 
outras formas de prevenção, além do preservativo.
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http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/projeto-torna-crime-hediondo-transmissao-deliberada-de-hiv/

Projeto torna crime hediondo transmissão deliberada de HIV

Proposta reapresentada na Câmara torna crime hediondo transmitir deliberadamente o vírus da Aids. 
Projeto enfrenta desconfiança de militantes que temem pela criminalização de portadores da doença

SARA RESENDE

Às vésperas do Carnaval, quando o Ministério da Saúde re-
força a campanha de prevenção àsdoenças sexualmente 
transmissíveis, a Câmara ganhou uma proposta que pro-
move o debate sobre a transmissão do vírus HIV, cau-
sador da Aids. O projeto, recém-apresentado, endurece 
a punição para quem transmitir, de maneira proposital, o 
HIV para outra pessoa.  Torna essa conduta crime hedi-
ondo, ou seja, um delito inafiançável tão grave quanto es-
tupro, assassinato por grupo de extermínio ou genocídio.

“É necessário criar uma lei exclusiva para esse tema, já 
que a Aids é uma doença que não possui cura”, defende 
o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), que assina o 
projeto, resgatado de uma proposta apresentada pelo 
ex-deputado Enio Bacci (PDT-RS) em 1999.

O Artigo 130 do Código Penal prevê que expor alguém ao 
contágio de doenças venéreas intencionalmente rende 
uma pena de um a quatro anos de prisão. Para Pompeo, 
a gravidade da Aids exige uma lei específica. Além de não 
poderem sair da cadeia sob fiança, os acusados de crime 
hediondo enfrentam maiores obstáculos para ganhar 
liberdade e são obrigados a começar a punição em re-
gime fechado.

“Muitos jovens são vulneráveis a grupos organizados por 
meio da internet, que planejam transmitir o vírus HIV 
furando preservativos. Há casos em que homofóbicos 
contratam garotos de programas soropositivos para es-
palhar a doença entre os homossexuais”, exemplifica o 
pedetista.

De forma deliberada ou não, o risco de transmissão do 
vírus é grande. Segundo o Ministério da Saúde, 45% dos 
brasileiros com vida sexual ativa não usaram camisinha 
nas relações casuais noúltimo ano. A incidência do HIV 
entre a população de 15 a 24 anos aumentou 40% nos 
últimos nove anos. Um crescimento atribuído pelos es-
pecialistas, em parte, a um relaxamento provocado pelo 
sucesso dos coquetéis de remédio, que garantem maior 
qualidade de vida aos infectados.

Polêmica

Pompeo de Mattos alega que sua proposta é voltada à 
proteção, sobretudo, dos homossexuais. Mas o projeto não 

tem o apoio de lideranças do movimento gay nem de enti-
dades engajadas naprevenção da Aids. Eles temem que os 
portadores do vírus passem a ser ainda mais discriminados 
caso a lei seja endurecida para a transmissão do HIV.

Cristina Moreira, coordenadora de projetos da ONG So-
ciedade Viva Cazuza, acredita que trabalhar a prevenção 
de DSTs é mais eficaz do que penalizar os transmissores. 
“Se está havendo uma alta nos índices de Aids, significa 
que a prevenção é falha”, argumenta Cristina.

Fundada pelos pais do cantor em 1990 – ano da morte 
do artista em decorrência da Aids – a instituição atende 
crianças e adolescentes soropositivos. Cristina sustenta 
que as bancadas evangélica e católica do Congresso Na-
cional impedem que o governo faça um trabalho efetivo 
nas escolas para reduzir o contágio da epidemia.

Mais conscientização

Coordenador de Políticas LGBT da Prefeitura de São 
Paulo, Alessandro Melchior acredita que o jovem tem a 
obrigação de se proteger utilizando camisinha. “É sen-
sato enquadrar grupos que promovam a transmissão da 
Aids. Mas é relevante lembrar que a relação sexual é um 
consenso entre duas partes”, alerta Melchior.

Governo federal pretende distribuir 70 milhões de 
preservativos durante o Carnaval
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Para ele, o esclarecimento da população sobre doença 
gera mais resultados que estratégias punitivas. “A ameaça 
do vírus deve ser assunto recorrente na TV, no núcleo 
familiar e nas escolas. Só assim podemos superar o tabu”, 
conclui.

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) tam-
bém condena qualquer tipo de ligação entre a doença e 
os homossexuais. “Associar um grupo inteiro a um atri-
buto pejorativo ou até mesmo criminoso é uma situação 
muito perigosa capaz de gerar estigma e discriminação a 
grupos vulneráveis”.

A Abia divulgou na segunda-feira (9) nota referente à 
prática do bareback, ato sexual sem o uso de preserva-
tivo. “Entendemos que os praticantes de barebacking, 
serosorting (escolha do parceiro em função do estado 
sorológico) ou qualquer outra forma de prazer consen-
tido, necessitam ter acesso à informação e às políticas 
públicas de prevenção”, afirma a entidade. A associação 
defende a inclusão e o acesso à profilaxia pré-exposição 
(PrEP), ou seja, o uso de remédios antirretrovirais, por 
pessoas que não têm HIV, como forma de evitar a in-
fecção.

A campanha do governo federal para evitar o contágio 
da Aids tem o seguinte slogan: #partiuteste. O apelo pu-

blicitário é claramente voltado ao público jovem. O go-
verno quer incentivar o teste e o tratamento precoce da 
doença.

Parecer pela rejeição

Pompeo de Mattos garante que o projeto de lei não irá 
interferir em casos de relação consentida, pois o in-
divíduo soronegativo sabe do risco que corre de contrair 
a infecção. O deputado ressalta que a lei não se aplica a 
relações estáveis. O réu deverá provar a inocência por 
meio de protocolo médico após a abertura de inquérito. 
“Estou criando polêmica na Câmara dos Deputados para 
proteger as pessoas mais frágeis. Essa lei vai ao encontro 
da causa LGBT”, defende Pompeo de Mattos.

O futuro da proposta, no entanto, é incerto. Nas duas 
vezes em que esteve para ser votado na Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto anterior, de Enio Bac-
ci, recebeu parecer pela rejeição. Mas em nenhuma das 
vezes foi votado. Em 2005, o então deputado Bispo Ro-
drigues (PL-RJ), um dos condenados do mensalão, pediu 
a rejeição do texto.

Em 2008, foi a vez de outro parlamentar fluminense re-
latar contra a proposta. Antonio Carlos Biscaia (PT) con-
siderou o texto constitucional, mas contestou o mérito 
da proposição. Segundo Biscaia, esse tipo de ato já é 
coibido de maneira suficiente pelo Código Penal, sem 
ser um crime hediondo. Os dois relatores também ar-
gumentaram que tornar mais severa a criminalização do 
contágio da Aids pode aumentar o preconceito contra os 
portadores do vírus HIV.

Apenas para o período do Carnaval, o Ministério da Saúde 
está distribuindo aos estados de todo país 70 milhões de 
preservativos. Ao todo, os estados já contam com es-
toque de 50 milhões de unidades para as ações cotidi-
anas de prevenção, o que inclui o carnaval.

“Entendemos que os 
praticantes de barebacking,  

serosorting (...) necessitam ter acesso 
à informação e às políticas públicas 

de prevenção” 

ABIA
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Pela internet, supostos soropositivos trocam dicas de como 

afetar o máximo de parceiros sexuais; férias escolares e car-

naval são apontados como melhores momentos para infectar 

desconhecidos

A Polícia Civil vai abrir inquérito e fará investigações online de 

grupos de homossexuais que transmitem o vírus da aids para 

parceiros sexuais propositalmente. A prática foi revelada pelo 

jornal O Estado de S. Paulo no domingo. O secretário da Se-

gurança Pública, Alexandre de Moraes, mobilizou a área de in-

teligência em internet da polícia para tentar identificar donos 

dos blogs que compartilham dicas de como contaminar outras 

pessoas sem serem percebidos.

O pedido foi feito pelo secretário da Justiça e da Defesa e Ci-

dadania, Aloísio de Toledo César. Em conversa com Moraes, ele 

pediu rigor nas investigações do que classifica como um “ato 

horrorizante”. “Entendo que a homossexualidade é uma opção 

pessoal que deve ser respeitada, mas não se pode admitir, em 

hipótese nenhuma, que pessoas de baixo nível moral se es-

forcem para transmitir o HIV a outras”, afirmou.

Disfarce

Segundo Toledo, Alexandre de Moraes orientou as equipes 

do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) para 

agirem disfarçadamente na identificação dos grupos. Serão 

analisados SALAS DE BATE-PAPO , páginas na internet, blogs e 

até clubes e saunas de sexo.

“Combinamos de estimular todas as ações que possam evitar 

que essas pessoas continuem a retransmitir o vírus de forma 

criminal”, disse Toledo. “Quando a transmissão se aperfeiçoa 

dessa forma dolosa, o entendimento da Justiça é de que a fi-

gura jurídica configura como uma tentativa de homicídio, com 

pena mais grave”, complementou.

Segundo o artigo 130 do Código Penal, a pena para quem 

transmite o vírus sem o consentimento do parceiro é de até 4 

anos de prisão.

Dicas

A investigação da polícia começa depois que o Estado divulgou 

que adeptos da modalidade bareback, na qual homens gays 

transam com parceiros sem camisinha, têm compartilhado 

técnicas para fazer sexo sem proteção ou furar o preservativo. 

Conhecidos como o “clube do carimbo”, divulgam fotos, vídeos 

e dicas com o “passo a passo” da contaminação.

Em uma das páginas, as frequentes postagens alertavam que 

o carnaval e as férias escolares são momentos propícios para 

“carimbar” (quando o soropositivo retransmite o vírus), princi-

palmente os jovens. Para os secretários, os criminosos só serão 

identificados se as vítimas denunciarem. “São casos complica-

dos e muitas vezes são escondidos pelas próprias famílias. Para 

facilitar o processo de investigação, é necessária a denúncia 

dos casos à Polícia Civil”, avaliou Toledo.

J.S., de 67 anos, é moradora de São José dos Campos. O so-

brinho, de 46, é soropositivo há mais de duas décadas. Segundo 

ela, a família inteira sabe que ele retransmite o vírus aos par-

ceiros sexuais sem consentimento. “Ele falsifica todos os exa-

mes e mantém sites de encontro na internet. A nossa família 

sabe, e é totalmente negligente nesse assunto”, afirma. “Meu 

desejo é denunciá-lo, porque não queria que um filho meu 

fosse infectado desse jeito.”

Criminalização

Para as entidades que trabalham na prevenção da aids, a cri-

minalização não é a melhor solução. Salvador Pereira Correa 

Junior, coordenador executivo da Associação Brasileira In-

terdisciplinar de Aids (Abia), criminalizar o ato da transmissão 

http://www.folhavitoria.com.br/videos/2015/02/47469226-clube-do-carimbo.html

Polícia vai investigar grupo que transmite vírus da aids                                                            24/02/2015 às 13:13:13

http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2015/02/24/noticia_saudeplena,152355/policia-investiga-gru-

po-que-transmite-hiv-de-proposito.shtml

Polícia investiga grupo que transmite HIV de propósito

Segundo o artigo 130 do Código Penal, a pena para quem transmite o vírus sem o consentimento do par-
ceiro é de até 4 anos de prisão

Publicação:24/02/2015 | 10:33 | Atualização:24/02/2015 10:35
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pode afastar as pessoas do teste e prejudicar a prevenção da 

doença. “Seria quase impossível você conseguir provar que a 

pessoa transmitiu o HIV intencionalmente. Poderia, por exem-

plo, um ex-companheiro se vingar e dizer que foi intencional”, 

explicou.

“Prender esse grupo causa muito mais pânico moral do que 

medida efetiva. O que não significa que nós somos a favor de 

qualquer tipo de transmissão intencional. Mas essa não é a saí-

da”, afirmou Correa.

TV BRASIL

O programa dominical da Globo exibiu nesse domingo 
(15) uma reportagem especial sobre o chamado “clube 
do carimbo”. Esse é o  nome pelo qual pessoas que es-
tariam transmitindo o vírus HIV de propósito passaram a 
ser chamadas. Na matéria do “Fantástico”, o repórter se 
passa por alguém interessado em fazer parte do tal clube 
e fica frente a frente com dois rapazes que confessam ter 
transmitido o vírus intencionalmente . Um deles também 
conta que se infectou por vontade própria e infecta os 
outros pela mesma razão.

O ativista Diego Calissto, da  Rede Nacional de Adoles-
centes e Jovens vivendo com HIV/Aids, e Georgiana Bra-
ga , diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids (Unaids) foram entrevistados na reporta-
gem. Georgiana disse que as pessoas precisam se preve-
nir. Informou que, além da camisinha, hoje há a profila-

xia pós-exposição (PEP) em que quem se expos ao risco  
podem procurar um posto médico e ser medicado em 
até 72 horas para evitar a infecção.

Saiba mais:

Nos últimos meses, o tema ganhou destaque na mídia 
brasileira, sempre em tom de denúncia, principalmente 
de homossexuais infectando intencionalmente outros 
parceiros. Temendo o reforço do estigma e `do precon-
ceito aos soropositivos, entidades de defesa dos direitos 
humanos das pessoas vivendo com HIV, como o Unaids 
e a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) se 
manifestaram publicamente. Leia:

Unaids manifesta preocupação sobre o impacto no aumento 
de discriminação com soropositivos depois das notícias sobre 
transmissão intencional do HIV

ABIA repudia moralismo sobre bareback e lamenta onda de cri-
minalização

ABIA pede olhar sem julgamentos morais na polêmica do bare-

back

 

Outras reportagens:

Prática de bareback, sexo sem camisinha, é destaque no portal 
Terra

Polícia de São Paulo investiga grupo que transmite HIV de 

propósito

Fonte : TV Globo

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/pesquisadores-descobrem-variacao-do-hiv-o-virus-que-causa-a-aids : entrevista 

de Salvador Corrêa, coordenador Executivo Adjunto da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, à TV Brasil. Data: 3 de março 

de 2015

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/23237#.VQm9S47F_UU

‘Fantástico’ leva ao ar reportagem denunciando o “clube do carimbo”

15/03/2015| 23h55 | Atualizado em 16/03/2015 - 11h30
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http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-03-17/abia-critica-reportagem-do-fantastico-sobre-o-clube-do-carimbo.html

17/03/2015 | 16:47:27

ABIA critica reportagem do ‘Fantástico’ sobre o ‘Clube do Carimbo’

Reportagem mostrou uma investigação de quase dois meses sobre pessoas que transmitem o vírus da 
AIDS de propósito

O DIA

Rio - A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA) enviou uma nota de repúdio à reportagem exibi-
da pelo Fantástico (TV Globo), neste domingo, sobre o 
“Clube do Carimbo”. Na matéria, o programa mostrou 
o resultado de uma investigação de quase dois meses 
sobre os “carimbadores”, como foram denominadas as 
pessoas que transmitem o vírus da AIDS propositalmente 
para outras.

Em nota, a ABIA afirma que a reportagem trouxe “infor-
mações incompletas e incorretas sobre a eficácia (ou 
não) da transmissão do HIV” e que contribuiu para o cli-
ma de “pânico moral”. A associação relata que “a crimina-
lização da transmissão do HIV gera muito mais danos do 
que benefícios em termos de saúde pública”.

A ABIA acredita que a matéria “reforça preconceitos e 
estigmas contra jovens gays e soropositivos com reflexos 
negativos na vida das pessoas”.

Por fim, a nota diz que a associação “repudia veemen-

temente a criminalização da transmissão e defende a 
necessidade urgente de diálogo com os supostos prati-
cantes do Clube do Carimbo” e acusa que o “sensacio-
nalismo puro enfraquece o combate à epidemia do HIV 
no país”.

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/35307-brasil-avanca-em-direcao-ao-cumprimento-da-meta-90-90-90

Brasil avança em direção ao cumprimento da meta 90-90-90

Publicado: 19 Março 2015

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do 
Ministério da Saúde sediou ontem (17/03), em Brasília, 
reunião do grupo de trabalho que cuida da parcela bra-
sileira do Relatório da Resposta Global à AIDS (Global 

AIDS Response Global Reporting – GARPR), do Unaids.

Representantes do departamento, de outras áreas do 
Ministério da Saúde e do governo estiveram reunidos 
com membros de movimentos sociais, de estados e 
municípios e da academia, além de representantes do 
Unaids e de outras agências da ONU.

Os participantes analisaram os esforços brasileiros en-
tre 2014 e 2015 e os dados demonstram o progresso da 
luta contra o HIV no último ano. “O grupo de trabalho 
se debruçou sobre as informações, dados, perspectivas e 
desafios e conseguiu ter uma visão do relatório do Brasil. 
O documento não terá apenas a posição do Unaids, ou 
do governo, mas a de vários setores que constroem a 
resposta à epidemia”, afirmou o diretor do departamento, 
Fábio Mesquita, na abertura dos trabalhos.

“Repudiamos  
veementemente a  

criminalização da transmissão e 
defende a necessidade urgente de 

diálogo com os supostos praticantes 
do Clube do Carimbo” 

ABIA
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Segundo a coordenadora da Unaids no Brasil, Georgiana 
Braga-Orillard, o Relatório da RespostaGlobal à AIDS é 
um dos mais colaborativos do mundo, no universo das 
Nações Unidas. “Dos 193 países membros, 180 constro-
em este relatório”, disse. E o Brasil, afirmou, “sempre faz 
um dos melhores relatórios do mundo”. 

O Brasil tem até 2020 para atingir a meta 90-90-90 es-
tabelecida pelo país, perante a ONU, e que foi assumida 
também recentemente pelo bloco dos BRICS (formado 
por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e por ou-
tros países. A meta consiste em ter 90% das pessoas com 
HIV diagnosticadas; deste grupo, 90% seguindo o tra-
tamento; e, dentre as pessoas tratadas, 90% com carga 
viral indetectável. A meta mundial prevê novas infecções 
limitadas a 500 mil ao ano e zero discriminação.

NOVOS NÚMEROS – Na reunião, Mesquita apresentou 
novos números da luta contra a AIDS no Brasil, demons-
trando que o país avança em relação ao cumprimento 
da meta.

A estimativa é que 734 mil pessoas vivam com o HIV em 
território nacional. Destas, 589 mil estão diagnosticadas 
(dados de 2013). Entre os diagnosticados, já aderiram ao 
tratamento com antirretrovirais 404 mil pessoas (49 mil 
delas somente no ano passado), e dentre os pacientes 
tratados, 338 mil encontram-se com a carga viral inde-
tectável (45 mil deles somente em 2014).

Para Mesquita, os resultados já são fruto da prevenção 
combinada do HIV, que passou a ser adotada no país a 
partir de 2013 e envolve, além do departamento de AIDS, 
as Secretarias de Vigilância em Saúde e Atenção à Saúde. 
Além do uso da camisinha, a prevenção combinada inclui 
o tratamento antirretroviral, a testagem regular do HIV, a 
Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP Sexual), o exame 
de HIV no pré-natal, medidas de redução de danos entre 
pessoas que usam álcool e outras drogas e o tratamento 
de outras DSTs.

As ONGs que lidam com as populações vulneráveis ao 
HIV – jovens, gays, transexuais, profissionais do sexo, 
pessoas que usam drogas e homens que fazem sexo 
com homens – trabalham com a conscientização desse 
público e trazem informações importantes para as áreas 
do departamento que envolvem prevenção, tratamento 
e adesão. “É fundamental que cada grupo fale com seus 
pares, pois assim as informações são mais bem com-
preendidas. Por isso, é muito importante a formação 
de novos líderes que estamos desenvolvendo”, afirmou 
Mesquita.

APOIO – Lideranças de ONGs que integram o GT do 

GARPR elogiaram as iniciativas do departamento na luta 
contra a AIDS.

“Estamos de acordo com a política da prevenção com-
binada. A PEP Sexual e a Prevenção Combinada são fer-
ramentas de redução de danos importantíssimas quando 
vamos trabalhar com pessoas que usam álcool e outras 
drogas, uma população que está fora de qualquer serviço 
de saúde”, afirmou Daniela Trigueiros, da Rede Brasileira 
de Redução de Danos (REDUC).

O coordenador-adjunto da Associação Brasileira Inter-
disciplinar de AIDS (ABIA), Salvador Correia, afirmou que 
a “escolha do governo federal pela prevenção combina-
da é uma decisão acertada”. Para ele, o próximo passo é 
a implementação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) no 
SUS, a qual passa por dois avançados estudos, na Fiocruz 
e na Faculdade de Medicina da USP, ambos financiados 
pelo Ministério da Saúde. A ABIA pediu, ainda, cautela na 
incorporação da Atenção Básica na rede de tratamento.

O presidente da ABLGT (Associação Brasileira de Lés-
bicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), Carlos 
Magno, destacou a campanha de prevenção #partiutes-
te. “Foi uma retomada. É preciso parabenizar”, disse. 

Com relação à meta de zero discriminação, os repre-
sentantes das ONGs foram consensuais em dizer que há 
muito a se avançar no Brasil para diminuir o estigma exis-
tente em relação às pessoas vivendo com o HIV. Como 
exemplo dessa permanente discriminação, represen-
tantes de todos os setores presentes citaram a matéria 
exibida pelo Fantástico, no último domingo, sobre os 
barebackers do Clube do Carimbo, a qual contribuiu para 
acirrar o preconceito contra quem vive com o HIV. 

Contudo, duas medidas adotadas pelo país nesse campo 
do combate à discriminação foram elogiadas: as novas 
diretrizes para perícia médica de pessoas com HIV, lem-
brada por Renato da Matta, do Fórum de ONGs de AIDS 
do Rio de Janeiro, e a lei, aprovada no ano passado, que 
proíbe a discriminação das pessoas com HIV no trabalho.

Para Leo Mendes, da Articulação Brasileira de Gays (ART-
GAY), essa luta deve ser realizada sem personalização. Ele 
repudiou a ação de uma pequena parcela do movimento 
de luta contra a AIDS, durante a sessão inaugural da 
Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST/HIV/AIDS. 
“A tática é errada e isolada. Quem quer dialogar não pode 
bater panela enquanto o outro fala. Está em crescimento 
no Brasil uma onda de ódio em que ninguém escuta o 
outro”, afirmou.

Fonte: Assessoria de Comunicação/Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais
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A epidemia do HIV e da aids 
não eclodiu apenas como 
uma manifestação viral. 
Surgiu também como um 
enredo social envolto em 
estigma, alimentado pela 
discriminação que atingiu 
globalmente as pessoas que 
vivem com o vírus. Esse con-
texto levou Herbert Daniel a 

afirmar que o vírus ideológico é mais difícil de enfren-
tar do que o vírus biológico. Na época, isso fez com que 
ganhasse evidência que o acolhimento, a inclusão e a sol-
idariedade são a base da resposta à epidemia. Princípios 
fundamentais para vencer o preconceito e decisivos para 
o sucesso e reconhecimento mundial da resposta bra-
sileira ao HIV e à aids. 

Desde os anos 1980, a participação da sociedade civil na 
construção das políticas no campo do HIV e da aids foi 
marcante. Contribuiu para que o Estado brasileiro agisse 
tendo como referência em suas políticas a plataforma 
dos direitos humanos. O diálogo entre gestores públicos 
e movimentos sociais fez com que a dimensão social 
da epidemia não fosse perdida de vista. Um bom exem-
plo disso foram as ações de distribuição de camisinhas 
nas saunas do Rio de Janeiro nos anos 1990. Esse am-
biente de diálogo e inclusão também possibilitou que a 
rede pública de saúde passasse a oferecer tratamento e 
atenção gratuitos.

No entanto, a história brasileira de sucesso no enfren-
tamento à epidemia tem perdido o brilho. O estigma 
permanece como um obstáculo contínuo ao longo dos 
quase 35 anos da doença. A isto, se agrega uma série de 
retrocessos que, no contexto brasileiro, projeta um ho-
rizonte desanimador e preocupante. Os recentes recuos 
de gestores públicos em campanhas de prevenção volta-
das para populações mais vulneráveis e afetadas – como 
os homossexuais, as prostitutas e as pessoas trans e o 
fortalecimento de setores religiosos dogmáticos nos es-
paços políticos institucionais somados à centralidade das 
avançadas tecnologias biomédicas na prevenção têm le-
vado a um afastamento dos princípios que consagraram 
a resposta brasileira no passado.

Nesse contexto, notícias recentes divulgadas nos meios 
de comunicação sobre casos de transmissão intencio-

nal do vírus, sem uma abordagem qualificada sobre o 
assunto, contribuem para que a discussão em torno da 
prevenção se deteriore por meio de um clima de pânico. 
Como pano de fundo, o projeto de lei 4887/2001 – já 
arquivado na Câmara dos Deputados, mas que busca 
criminalizar a transmissão do HIV. Trazer este debate de 
volta é preocupante, em primeiro lugar, em razão da di-
ficuldade em se provar que uma pessoa infectou outra 
de forma proposital. Em segundo lugar, porque a apro-
ximação entre prevenção e medidas penais é contrapro-
ducente, na medida em que ações punitivas excluem e 
fomentam o estigma.

No mais, é notório que o direito penal lida preferencial-
mente com o indivíduo e não com o cenário social e suas 
estruturais desiguais produtoras de estigmas. Conforme 
observou Sonia Corrêa, pesquisadora associada da Asso-
ciação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA), a aborda-
gem criminalizante da transmissão do HIV pode consti-
tuir uma violação de direitos humanos. Corroboram para 
essa compreensão documentos internacionais, como o 
Relatório da Comissão Global sobre o HIV e a Lei (http://
www.sxpolitics.org/pt/?p=3734) e o Protocolo de Oslo, 
ambos unânimes em condenar medidas penais na busca 
de respostas sustentáveis à epidemia.

Por isso, é importante resgatar os princípios que nortea-
ram a atuação do Estado brasileiro em sua vitoriosa jor-
nada de combate ao HIV e à aids e retomar as raízes ori-
ginais com base nos direitos humanos, na solidariedade 
e na inclusão. É preciso restabelecer a articulação com a 
sociedade civil. No momento atual, em que a epidemia 
recrudesce atingindo, sobretudo homossexuais e pes-
soas trans, o diálogo e a solidariedade são fundamentais 
para que a prevenção seja pensada e implementada, sem 
deixar de respeitar as práticas e desejos das pessoas.

A conscientização é necessária e alcançável na medida 
em que a prevenção não enverede por caminhos pu-

http://agenciaaids.com.br/home/artigos/artigo_detalhe/471#.VRBmgZRdXTo

Aids combate-se com solidariedade, não com punição

POR RICHARD PARKER

 “O debate e a resposta 
à epidemia do HIV e da aids não 

podem retroceder” 

Richard Parker 
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http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/aids-de-doenca-desconhecida-epidemia-perto-do-controle-16839617

AIDS: de doença desconhecida a epidemia “perto” do controle

POR CLARISSA PAIS | 27/07/205

No início da década de 1980, O GLOBO começou a 
publicar reportagens sobre uma síndrome ainda des-
conhecida e, na época, fatal: a Aids. A primeira vez 
que uma notícia sobre a “doença misteriosa” apare-
ceu no jornal foi em dezembro de 1981: “Homosse-
xuais masculinos, em particular os viciados em dro-
gas, estão sujeitos a uma enfermidade misteriosa, 
que reduz a imunidade natural às infecções e, com 
frequência, os leva à morte”, dizia a reportagem. 
No início, a doença era chamada de “câncer gay” e 
seu vírus, o HIV, só foi descoberto oficialmente em 
1983 pelo imunologista francês Luc Montagnier. Ele 
se espalhou rapidamente, transformando-se numa 
das maiores epidemias da Humanidade. Hoje, no en-
tanto, segundo a ONU, ela pode estar relativamente 
próxima de ser controlada.

— A Aids surgiu como uma notícia de folhetim: a carga 
dramática envolvia sexo, sangue e drogas, o que tornou 
o preconceito, logo de cara, muito grande. A doença era 
associada a uma vida desregrada, uma espécie de castigo 
e punição — conta Veriano Terto Jr., doutor em Saúde 
Coletiva e assessor de projetos da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids (Abia).

Hoje com 53 anos, ele se lembra de quando, em 1983, 
começou a ouvir, pelos corredores da faculdade de Psi-
cologia, sobre casos de infectados com o vírus.

— Só na segunda metade dos anos 1980 o enfrenta-
mento à Aids virou política pública — recorda.

O próprio fundador da Abia, Betinho, contrariou a ideia 
de que a imunodeficiência adquirida era um mal que 
acometia somente homossexuais. Ele e seus dois irmãos, 
Henfil e Chico Mário, contraíram a doença por trans-
fusões de sangue, e morreram dela.

— Antes da “lei do sangue”, que veio com a Constituição 
de 1988, os bancos de sangue não passavam por fisca-

lização do governo. Qualquer um poderia doar sem ser 
testado antes, e isso foi devastador — destaca Terto Jr.

Em 5 de junho de 1983, O GLOBO noticiou a morte de 
um dos primeiros brasileiros infectados com o vírus. O 
costureiro Marcus Vinícius Resende Gonçalves, o Marki-
to, trabalhava para cantoras e atrizes brasileiras, e adoe-
ceu seis meses antes de morrer, em um hospital de Nova 
York.

O jornal dedicou, no final daquele mesmo mês de 1983, 
uma página inteira à doença, desta vez já batizada. Com 
letras garrafais, a sigla “Aids” vinha acima do título “A luta 
dos EUA contra uma doença misteriosa e mortífera”. 
A reportagem da correspondente do GLOBO em Nova 
York na época, Sonia Nolasco-Ferreira, destacava que 
“(...) não é só um problema grave a mais para a saúde 
pública. É um problema social. (...) Não é só o sistema 
imunológico que a doença destrói. Isolamento, insegu-
rança — financeira e emocional —, culpa e pânico são os 
sintomas da Aids”.

A reportagem mostrava ainda casos em que as pessoas 
infectadas não se encaixavam nos grupos de risco da 
época (homossexuais, imigrantes haitianos, hemofílicos 
e usuários de drogas).

PUBLICIDADE

A infecção de famosos ao redor do mundo como o can-
tor Fred Mercury e o filósofo Michel Foucault aumentou 
a percepção da gravidade. No Brasil, onde os primeiros 
casos foram identificados em 1982, a doença matou, 
entre outros, o ator Lauro Corona e os cantores Renato 
Russo e Cazuza.

A expectativa da descoberta de uma cura para a Aids já 
pairava no ar desde o início daquela década. Em abril 
de 1983, um médico carioca chamado Sérgio Nabuco 
Coelho Gomes anunciou ter descoberto uma forma de 

nitivos e que as discussões ocorram em termos plurais 

e reflexivos nos meios de comunicação e na sociedade 

como um todo. O debate e a resposta à epidemia do HIV 

e da aids não podem retroceder. Precisam urgentemente 

ser repaginados com a tônica da solidariedade que já se 

mostrou possível, eficaz e exitosa.

* Richard Parker é diretor-presidente da Associação Brasileira 

Interdisciplinar de Aids (ABIA)
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Leia também:

http:// jornalbras i l .com.br/ index.php?pg=desc-not i-

cias&id=162163&nome=ABIA%20lan%E7a%20observat%-

F3rio%20

http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?cod=11979

http://www.aids.gov.br/noticia/2015/2015-30-anos-de- res-

posta-brasileira-epidemia-de-hivaids

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-

he/23132

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-

he/23135#.VNzflZRdXTo

http://ativismocontraaidstb.blogspot.com.br/2015/02/

abia-destaca-pontos-positivos-e.html

http://www.camacarinoticias.com.br/leitura.php?id=286226

http://oquenostiraosono.tumblr.com/post/110895953416/

abia-divulga-nota-sobre-a-polemica-do-barebacking

http://oquenostiraosono.tumblr.com/post/110895959311/

abia-destaca-pontos-positivos-e-negativos-na

http://blogdogygy.blogspot.com.br/2015/02/barebacking-tu-

do-bem-transar-sem.html

http://www.radioprogressoam.com.br/2015/02/projeto-tor-

na-crime-hediondo-transmissao-deliberada-de-hiv.html

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-

he/23158#.VOYkhpRdXTo

http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=8368

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-

he/23165#.V1A3NjUrLcc

h t t p : / / w w w . b o n d e . c o m . b r / ? i d _ b o n d -

e=1-27--165-20150224&t i t=pol ic ia+invest iga+gru-

po+que+transmite+hiv+de+proposito

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/02/poli-

cia-civil-investiga-grupo-que-transmite-hiv-de-proposi-

to-4706228.html

http://noticias.r7.com/sao-paulo/policia-investiga-gru-

po-que-transmite-hiv-de-proposito-24022015

http://jornaloresumo.blogspot.com.br/2015/02/alerta-poli-
cia-investiga-grupo-que.html

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2015/02/poli-
cia-investiga-grupo-que-transmite-hiv-de-proposito.html

http://saudeeexercicios.com/tag/proposito/

http://m.zerohora.com.br/284/noticias/4706228/policia-civil-in-
vestiga-grupo-que-transmite-hiv-de-proposito

http://www.maisliberadojunior.com.br/variedades/clube-do-
carimbo-a-antitese-do-sexo-seguro-dos-anos-80/

http://www.marcofeliciano.com.br/noticia/342/um-famo-
so-expiatorio.html

http://www.jornalcidadesdaserra.com.br/?p=10036

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-
he/23244#.VQm6sY7F_UU

http://prazeralexandre.blogspot.com.br/search/label/HIV%-
2FAIDS-A62

http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=8517

ht tp : / /www.a ids .gov.br /not ic ia /2015/depar tamen-
to-de-dst-aids-e-hepatites-virais-teme-retrocesso-e-aumen-
to-de-discriminacao-

http://www.renatodamatta.com/blog#.VRBuB5RdXTo

http://somos.org.br/noticia/aids-se-combate-com-solidarie-
dade-nao-com-punicao-afirma-richard-parker

http://www.diariodevotuporanga.com.br/mm/index.php?_
path=noticias_det&id=17546

http://somos.org.br/noticia/ministerio-da-saude-emite-no-
ta-publica-sobre-fantastico

http://www.gestos.org/clipping_aids/23/03/2015/Depar-
tamento_de_DST_AIDS_e_Hepatites_Virais_teme_retro-
cesso_e_aumento_de_discriminaccedilatildeo_apoacutes_
mateacuteria_sobre_barebacking_veiculada_pela_TV_Globo/

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detal-

he/23266#.VRL2S5RdXTo

transferir imunidade celular àquelas pessoas com a in-

fecção. Até agora, porém, a cura ainda não surgiu.

Segundo um relatório divulgado na terça-feira da semana 

passada pela Unaids, programa das Nações Unidas sobre 

HIV/Aids, existe a possibilidade de, em 2030, a doença 

estar controlada — com menos de 200 mil novos casos 
de infecção por ano, número bem menor que os 2 mi-
lhões registrados atualmente. Isso significaria que a epi-
demia de Aids no mundo teria a duração de, no máximo, 
50 anos. “É uma meta ambiciosa, mas realista”, declarou 
o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
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ANEXO 2 

Demonstrativo Financeiro  
2015
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RELAÇÃO DE FINANCIADORES

MAC AIDS FUND

Fundação Ford

Open Society Institute

Pão Para o Mundo (PPM)

Fundo Internacional para Compra de Remédios (UNITAID)

IFarma

Universidade de Columbia - HIV Center

Ministério da Saúde - UNODC

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2015

RECEITAS .....................................................................................................................................................2015

Receitas Internacionais ...............................................................................................................2.361.351,02

Receitas Governamentais ................................................................................................................ 50.471,20

Outras Receitas ................................................................................................................................ 235.751,97

Total  ...............................................................................................................................................2.647.574,19

DESPESAS

Despesas Atividades........................................................................................................................874.623,38

Serviços Prestados ..........................................................................................................................935.056,57

Impostos e Taxas ............................................................................................................................... 13.610,05

Despesas Administrativas ..............................................................................................................325.340,15

Total  .............................................................................................................................................. 2.148.630,15
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