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ste Relatório Global refere-se às atividades desempenhadas pela Associação
Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. O
período reflete o aprofundamento da crise política e o agravamento da perda de direitos,
sobretudo no campo da saúde. Este cenário tem afetado drasticamente a resposta do HIV
e da AIDS e exigido a rearticulação dos movimentos sociais que atuam em defesa dos
direitos humanos, do direito à saúde e do acesso a medicamentos em todo país.
Foi neste cenário que a ABIA completou 30 anos, em 2017, de atuação política e em
defesa de uma resposta eficaz à epidemia do HIV e da AIDS no país. Na ocasião, realizamos
um encontro histórico no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, que
reuniu personagens que fizeram parte da trajetória da instituição.
Lançamos um selo comemorativo (ABIA 30 Anos, inspirado na
linguagem do grafite, expressão da arte de rua) e um Blog com imagens
e fatos inéditos sobre a trajetória da ABIA e da AIDS ainda desconhecidos
do grande púbico. Outras ações ao longo de 2017 também reforçaram os
30 anos de luta e solidariedade da ABIA, que culminou com o lançamento
do Boletim Especial ABIA 30 Anos, em dezembro.
2017 foi o ano que a instituição, ao lado de outras organizações nãogovernamentais e do movimento AIDS, desempenhou um papel crucial na pressão por
políticas públicas que atendessem as demandas das pessoas que vivem com HIV e na
difusão de posicionamentos políticos. Como membro da Secretaria Política da Articulação
Nacional de Luta Contra a AIDS (ANAIDS), cujo mandato foi finalizado em novembro de
2017, fomentamos e apoiamos uma agenda de mobilização nacional para denunciar o
descaso que tem sido dado à epidemia de AIDS.
Também pressionamos – em articulação com as organizações que compõem o Grupo
de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) – para a não concessão da patente do
medicamento Truvada – cuja combinação pode ser usada para a Profilaxia Pré-Exposição
(PrEP) – solicitada pela gigante do setor farmacêutico, Gilead Sciences. Como resultado, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) negou o pedido de patente. Também
pressionamos (e conseguimos) a incorporação do Dolutegravir no Brasil.
Em conjunto com outras organizações da sociedade civil organizada no Brasil,
pressionamos (e conseguimos!) pelo arquivamento do Projeto de Lei 198/2015 que
ameaçou tornar crime hediondo a transmissão intencional do vírus HIV. Além de participar
de uma ação de mobilização coletiva nacional, a ABIA organizou a roda de conversa
“Criminalização, sexualidade e HIV” que teve transmissão ao vivo e contou com a
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participação da juíza aposentada do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, Maria
Lúcia Karam, e do advogado Marclei Silva Guimarães. O PL 198/2015, que tramitava na
Câmara dos Deputados, foi arquivado. Consideramos esta ação uma vitória do movimento
AIDS e da sociedade civil organizada.
Atuamos ainda para garantir a ampla participação da sociedade civil no “11º
Congresso de HIV e AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais – Prevenção Combinada:
Multiplicando Escolhas”, que aconteceu no mês de setembro, em Curitiba. Mantivemos
um diálogo ampliado com toda a sociedade brasileira por meio da mídia tradicional,
alternativa e as mídias sociais.
Realizamos o “Seminário Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção” – com
transmissão ao vivo – rodas de conversas, oficinas, participamos de debates, trocamos
conhecimento, disseminamos conteúdos, monitoramos políticas públicas e contribuímos
com os esforços governamentais e da sociedade civil na área da prevenção e em defesa de
uma resposta eficaz à epidemia.
Foram muitas ações e incidências, porém, uma delas nos trouxe uma emoção
especial: a roda de conversa “O legado de Betinho para a AIDS, 20 anos depois”. Além
da justa homenagem ao nosso mais ilustre fundador, o debate permitiu fazer uma reflexão
sobre como o legado do Betinho pode contribuir para o enfrentamento dos desafios
contemporâneos. Que os ensinamentos deixados por Betinho possam pavimentar o
caminho brasileiro em prol de uma resposta à epidemia na perspectiva dos direitos
humanos e com base nos princípios da solidariedade, da justiça social e da democracia.
Agradecemos aos nossos parceiros tanto no financiamento quanto no apoio
(financiadores, organizações, pessoas, instituições politicas e de pesquisa) que num
incansável exercício solidário contribuíram para que a ABIA alcançasse este resultado tão
positivo no ano de 2017.

Richard Parker
Diretor-presidente

Conselho da ABIA
durante reunião
realizada em 2017
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A

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS é uma organização nãogovernamental, sem fins lucrativos, fundada em 1987 pelo sociólogo Betinho e outros
importantes colaboradores. Atuamos na luta contra a epidemia do HIV e da AIDS no Brasil
por meio de ações de prevenção, pesquisa, conscientização e mobilização social na defesa
dos direitos civis de pessoas que vivem com HIV e AIDS, e na produção e disseminação
de informações e conhecimentos relacionados à epidemia de AIDS, à saúde sexual e
reprodutiva e aos direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Também possuímos uma
forte atuação em rede no nível internacional, sobretudo, com os países do sul global.
Nestes 30 anos de trajetória, a ABIA se tornou uma referência nacional e internacional
no cenário da prevenção ao HIV e na promoção do acesso ao tratamento da AIDS.
Mantemos o foco permanente na democratização da informação e, em razão disso,
temos sido reconhecidos como fonte disseminadora de informações qualificadas na área,
sempre com um olhar crítico e permanente no acesso ao tratamento da AIDS como direito
fundamental.
A atuação crítica da ABIA tem contribuído para que a luta pela cidadania plena das
pessoas vivendo com HIV e AIDS integre 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 infecção pelo HIV.

XIX Encontro Nacional
de ONGs em Natal

Relatório Global 2017

8

A instituição tem ampliado as ações em parceria e de cooperação com financiadores,
organizações da sociedade civil, entidades governamentais, universidades e movimentos
sociais no Brasil e no exterior. Atualmente, integramos e coordenamos diferentes redes
nacionais e internacionais. Somos filiados à Associação Brasileira de ONGs (ABONG) e
integramos a Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), por meio da coordenação
do Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual (GTPI). No âmbito internacional,
assumimos a Secretaria Executiva do Conselho Latino-Americano e Caribenho de ONGs/
AIDS (LACCASO) e somos integrantes do ICASO (Conselho Internacional de ONGs/AIDS).
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 solidariedade, da justiça social e da democracia.

Visão
Ser um Observatório crítico das determinantes sociais da epidemia do HIV e da AIDS e
das respostas políticas e mobilizações coletivas 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 direitos 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 vivendo com HIV e
AIDS, lideranças comunitárias, pesquisadores, ONGs e poder público);
• Ampliar o acesso à informação sobre prevenção, direitos sociais e tratamento de HIV
e da AIDS para as diversas camadas da população.
A participação da ABIA no “11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de
Hepatites Virais”, em Curitiba (PR) cumpriu a missão e a visão da instituição. Ao atuar no
Comitê Científico que organizou o Congresso e fazer parte de mesas, apresentar palestras e
e-posters demarcaram uma atuação direta no enfrentamento da epidemia do HIV e da AIDS.
Durante o evento, a instituição também praticou o monitoramento crítico das políticas
brasileiras de resposta via uma agenda intensa de atos, lançamentos de publicações como
“As políticas de acesso a medicamentos e os direitos humanos no Brasil e no mundo” e via
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a organização do “Simpósio 10 anos da Licença Compulsória do Efavirenz” que contou com
a presença do ex-ministro da saúde, José Gomes Temporão.
Na função de secretaria-executiva da ANAIDS e ao lado de outras organizações não
governamentais, a ABIA distribuiu mais de 4 mil materiais, dentre publicações, poster,
folhetos e DVDs. E ainda protagonizou, junto com instituições parceiras, ações coletivas de
protesto e o Jogo Teatral “Que preconceito você trouxe hoje?” – este último comandado
pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre os Jovens.
A ABIA também inovou ao provocar um amplo debate sobre a prevenção como um
direito e numa perspectiva política. A instituição organizou o “Seminário Dimensões
Sociais e Políticas da Prevenção” que reuniu mais de 160 especialistas, ativistas e
gestores que atuam no campo da saúde e da AIDS. As mesas debateram sobre sexualidade,
preconceito, estigma, prevenção combinada e estratégias biomédicas. Um dos méritos do
evento foi resgatar o diálogo intersetorial, uma experiência bem-sucedida no início da
epidemia que fomentou a troca de ideias e novas reflexões sobre o enfretamento.
Outra ação que merece ser destacada em 2017 foi a roda de conversa “O legado de
Betinho para a AIDS 20 anos depois”, cujo propósito foi refletir sobre como as análises e
os conceitos formulados pelo sociólogo (tais como a ideia de cura e solidariedade) podem
ajudar a enfrentar os desafios atuais no enfrentamento à epidemia.

Sobre a ABIA

Jogo Teatral Que
preconceito é esse?
realizado durante
Congresso em Curitiba

Roda de Conversa
O legado de Betinho
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D

1. Observatório Nacional de Políticas de AIDS

esde 2015, a ABIA passou a desempenhar a função de Observatório Nacional de
Políticas de AIDS (ONPA). O propósito tem sido fortalecer a resposta social capaz de incidir
diretamente na construção de políticas públicas no combate à epidemia. O Observatório
visa ainda promover reflexões críticas sobre a resposta brasileira em relação ao HIV e à AIDS
por meio do acesso a informações qualificadas sobre prevenção, tratamento, o HIV e a AIDS
numa perspectiva dos direitos humanos.
Esta iniciativa tem retomado o modus operandi no qual a ABIA foi criada, consolidado
a produção de conhecimento e, simultaneamente, investido em projetos com capacidade
para gerar novos debates no campo da prevenção, da assistência e dos direitos humanos
no Brasil.
O Observatório Nacional de Políticas de AIDS (ONPA) tem mantido a ABIA alinhada
ao propósito de produção e disseminação do conhecimento, de incidência política sobre
os problemas e de enfrentamento dos desafios da epidemia de HIV e AIDS no Brasil.
Desde que migrou para este formato, a ABIA ampliou os meios para realizar incidência
política e capacidade institucional para produzir e catalisar diferentes opiniões, estudos
e mobilizações em face da epidemia de HIV e AIDS no país e em consonância com a
conjuntura internacional. O projeto conta com o apoio de Pão Para o Mundo (PPM).
O ONPA também tem contribuído para a construção de políticas públicas no campo do
HIV e da AIDS e na defesa dos direitos humanos por meio da disseminação de informações
atualizadas sobre a epidemia do HIV e da AIDS. Nossas críticas, disponibilizadas no
ambiente virtual do Observatório, contribuem nas avaliações sobre as implicações sociais
dos dados divulgados para o público interessado (profissionais de saúde, pessoas vivendo
com HIV e AIDS, lideranças comunitárias, pesquisadores, ONGs e poder público).
Por meio do ONPA, a ABIA tem desenvolvido projetos, atividades e ações de advocacy
que têm sido cruciais para o aprimoramento da resposta à epidemia de HIV e AIDS no
Brasil. Vale ressaltar que, também por intermédio do Observatório, a instituição continua
com foco na defesa ativa da garantia de direitos dos grupos sociais mais vulneráveis à
epidemia de HIV e AIDS, sem deixar de chamar a atenção para as questões estruturais
(ou um conjunto de fatores sociais, políticos e econômicos) associadas às questões
epidemiológicas. A ênfase permanece com foco nos jovens/adolescentes com HIV, as
prostitutas e a população LGBT.
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O ONPA tem consolidado diversas ações com foco na mobilização social. Na plataforma
virtual, encontram-se disponíveis documentários, rodas de conversas, seminários,
posicionamentos públicos, publicações e uma ampla riqueza de materiais. Os materiais
e ações disponíveis estão alinhados aos eixos de atuação do Observatório, conforme
demonstrado a seguir:
• a) Assistência à saúde no Rio de Janeiro: um estudo de caso;
• b) Juventudes, Direitos e Protagonismo
• c) Direitos e Sexualidade
• d) Medicamento e Sustentabilidade da resposta social;

1.1

Assistência à Saúde no Rio de Janeiro:
um estudo de caso

O cenário político nacional e local (Rio de Janeiro) permaneceu adverso, difícil e com
reflexos diretos no campo da saúde. A ABIA intensificou a sua atuação no monitoramento
das políticas públicas, na profusão de reflexões qualificadas e na pressão por uma resposta
efetiva e capaz de atender as pessoas que vivem com HIV e AIDS no estado. A ABIA realizou,
por exemplo, um levantamento de um conjunto de informações técnicas e científicas sobre
a vacinação da febre amarela em pessoas que vivem com HIV. O documento foi elaborado
em resposta a uma série de dúvidas da população encaminhadas para a instituição. No
texto, a ABIA também pressiona por respostas imediatas do governo do estado para apoiar
as pessoas na tomada de decisão.
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Evento comemorativo
ABIA 30 Anos

Outra ação de destaque da ABIA no eixo “Assistência à Saúde no Rio de Janeiro: um
estudo de caso” foi o simpósio realizado pela instituição no 22º Congresso Mundial de
Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV no Rio de Janeiro. Na ocasião, a ABIA realizou
o “Simpósio Experiências Comunitárias na Prevenção às DSTs/AIDS no Rio de Janeiro: a
perspectiva da sociedade civil organizada”. Um dos temas debatidos no encontro foi a
prevenção entre a população gay jovem.
A ABIA também realizou, em parceria com a ONG Criola, a “Oficina HIV e AIDS,
prevenção combinada e as mulheres negras” que contou com a participação ativa no
debate de ativistas, lideranças comunitárias e profissionais de saúde do estado. A ABIA
coordenou ainda uma mesa sobre o movimento AIDS e o de Hepatite C no “1º Workshop

Oficina HIV e AIDS,
prevenção combinada
e as mulheres negras
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Diagnóstico e acesso ao tratamento:
co-infecção HIV/HVC na Região
Sudeste, organizado pelo Grupo
Otimismo de Amparo ao Portador de
Hepatite e pelo Grupo de Ampara ao
Doente de AIDS (GADA). Este evento
foi resultado de um longo trabalho
que tem como meta identificar e
tratar as pessoas vivendo com HIV
e que possam estar infectadas com
Hepatite C.
1º Workshop sobre
co-infecção da região
Sudeste

Em diálogo permanente com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a instituição
participou ao longo do ano de várias reuniões promovidas por este órgão e, a convite do mesmo,
palestrou numa oficina sobre prevenção combinada para profissionais de saúde do SUS e
gestores da rede pública dos municípios do estado. Na ocasião, a ABIA apresentou um panorama
das pesquisas comportamentais de prevenção combinada e uma reflexão sobre os aspectos
comportamentais da população em relação à prevenção.
A ABIA também interviu na proposta de criação de uma linha de cuidado para o
acompanhamento das pessoas com HIV e AIDS no estado. A ideia é fortalecer a articulação de
diferentes municípios para que esta linha de cuidado fique sob a responsabilidade da Atenção
Básica, que também receberá a tarefa de fazer o acompanhamento das pessoas que vivem com
HIV e AIDS. A ABIA lembrou, na ocasião, que é preciso rever o princípio da territorialidade a fim de
vincular o acompanhamento de soropositivos, já que a maioria das pessoas com HIV e AIDS não
quer ser atendida no próprio território.
Estas e outras intervenções da ABIA reforçaram o seu papel no monitoramento de políticas
públicas de saúde, educação e assistência social, bem como a defesa dos direitos sexuais e a
prevenção, o tratamento e a assistência em HIV/AIDS no estado do Rio de Janeiro.

1.2

Juventudes, Direitos e Protagonismo

O tema da diversidade sexual com ênfase no público jovem e gay tem sido foco da ABIA desde
1993. A instituição tem desenvolvido projetos específicos sobre esta temática e, recentemente,
com o apoio do M.A.C AIDS Fund, criou o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre os
Jovens.
Desde então, a ABIA tem realizado debates e desenvolvido ações como foco no público
jovem, gay, trans, LGBT, comunitário e também heterossexual. As rodas de conversas, por exemplo,
promoveram intensos debates sobre assuntos variados tais como “Suicídio entre Jovens”, “Que
Preconceito Você Trouxe Hoje” e “Afro LGBT: racismos, LGBTfobia e guetos”, entre outros.
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Novo site

Encontro para a
produção do “Guia
do Sexo Seguro”

Entre as ações realizadas pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre os
Jovens, destacamos lançamento do site do projeto (http://hshjovem.abiaids.org.br/) com
o propósito de resgatar a memória do Projeto HSH
desenvolvido pela ABIA durante a década de 1990.
Outra ação relevante foi a condução do processo
de construção do “Guia do Sexo Seguro” que será
lançado em breve pela ABIA. O Projeto reuniu um
grupo seleto de jovens para um diálogo sobre a
linguagem a ser aplicada, entre outros assuntos, e
organizou uma “Oficina de Contos Eróticos” para
reunir experiências sexuais para fazerem parte do
Guia.
Também foi realizado um curso de capacitação
em temas centrais como sexualidade, direitos
humanos, HIV e AIDS, comunicação e ativismo
cultural para jovens multiplicadores, a aguardada
estreia do filme “Retiro das Prevenções” – com
depoimentos inéditos de jovens sobre suas
experiências no campo da sexualidade, gênero e
dos enfrentamentos da discriminação – e a entrega
do “Prêmio Reconhecimento: Promoção em Saúde

Oficina de Contos
Eróticos

Prêmio
Reconhecimento,
Promoção em Saúde e
Prevenções Populares
do HIV e da AIDS 2017
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Visita da atriz Julia
Dalavia à sede da ABIA

e Prevenções Populares do HIV e da AIDS em 2017”. A premiação contemplou 15
lideranças entre jovens, personalidades e ativistas, tais como a atriz Julia Dalavia que viveu
a personagem soropositiva na aclamada minissérie global “Os dias eram assim”. Dalavia
participou de vários encontros com membros da ABIA a fim de se preparar para viver a
personagem.

1.3 Direitos e sexualidade
A ABIA incide na promoção e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase
nas questões de gênero, das pessoas LGBT, dos/as profissionais do sexo e nas pessoas que
vivem com HIV e AIDS. Ao longo destes 30 anos, o propósito tem sido superar as barreiras
que prejudicam a resposta à epidemia de HIV e AIDS e chamar a atenção para a falta de
políticas públicas com ênfase nos direitos humanos dos grupos que apresentam maior
vulnerabilidade social.
Num cenário adverso e de muitos enfrentamentos – com destaque para as constantes
violações e desrespeito aos direitos das mulheres e homossexuais – a ABIA – por meio
do Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) – participou de debates
globais e atuou diretamente contra o projeto de criminalização das pessoas que vivem com
HIV e AIDS. Em parceria com o CEDAPS, realizamos a roda de conversa “Criminalização,
sexualidade e HIV” para esclarecer a população sobre os riscos da criminalização para a
resposta à epidemia e também pressionar para o arquivamento do Projeto de Lei 198/2015,
conforme já foi mencionado neste relatório.
Por meio do Observatório, Sexualidade e Política, a ABIA participou da reunião
“Compreendendo e Criando Sinergias para Abordar os Desusos das Leis Criminais e
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o Impacto sobre as Mulheres, Trabalhadoras/es Sexuais, Usuários de Drogas, Pessoas
que Vivem com HIV/AIDS e Pessoas LGBT” que aconteceu na Itália, sob a organização
do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos; da conferência internacional
“Yogyakarta Principles +10 Conference”, em Bangkok, Tailândia; e de um encontro na
1ª visita oficial do diretor regional do Fundo de População da ONU (UNFPA) ao Brasil
onde a ABIA/SPW e um grupo de ativistas expuseram as preocupações referentes ao
campo dos direitos sexuais e reprodutivos no país.
A ABIA/SPW também coordenou o painel “Aborto e trabalho sexual: um diálogo
impertinente sobre os direitos sexuais”, em Londres, e participou do “15º Colóquio
Internacional de Direitos Humanos, em São Paulo. Na ocasião, foi apresentada uma
análise dos movimentos contrários à chamada ideologia de gênero no mundo, com
ênfase na América Latina e as implicações para o trabalho em direitos humanos, gênero
e sexualidade. O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens também
promoveu uma roda de conversa sobre a temática da sexualidade para os jovens em 2017
cujo tema foi “Como lidar com sexo oral em campos minado”.
Além disso, a ABIA participou do debate sobre “Estigmas, HIV e Homossexualidade”,
no 1º FLSH Summer School, cujo tema foi
“Homossexualidade no século XXI e da
Mostra Dissidências Sexuais: Cinema,
Gênero e Direitos” que contou com a
participação do deputado Jean Wyllys,
da vereadora Marielle Franco e da ativista
Bruna Benevides – ambos no Rio de
Janeiro.

Conferência
internacional em
defesa dos direitos
das pessoas LGBTI na
Tailândia

Mostra Dissidências
Sexuais: Cinema,
Gênero e Direitos
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Encontro da RedLam
na Colômbia
sobre acesso a
medicamentos
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“Medicamentos e Sustentabilidade da
resposta social”

Ao migrar para o formato Observatório Nacional de Políticas de AIDS, a ABIA manteve
o propósito de monitorar o financiamento das ações em saúde, do desequilíbrio na partilha
de responsabilidades entre União, estados e municípios e nas fontes de sustentabilidade
disponíveis para a resposta ao HIV e à AIDS no país. Além disso, a ABIA tem mantido um
olhar atento ao tema “Acesso a Medicamentos” por meio da coordenação do Grupo de
Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI).
O ambiente sombrio instalado nos anos recentes – agravado pela perseguição
e criminalização dos movimentos sociais, o crescente conservadorismo religioso e a
repressão violenta contra as manifestações em espaços públicos – não tem intimidado
a ABIA nas suas ações e na pressão por mudanças imediatas. Por meio da coordenação
do GTPI – em articulação com várias organizações no âmbito nacional e internacional – a
ABIA atuou fortemente em defesa do acesso universal ao tratamento e por medicamentos
com preços mais justos. Dentre os resultados positivos, destacamos os métodos utilizados
pelo GTPI no pedido de rejeição de patentes (Sofosvubir e Truvada tiveram os respectivos
pedidos de patentes rejeitados) e as articulações feitas para a incorporação do Dolutegravir
no protocolo médico brasileiro.
Além disso, a ABIA/GTPI participou de várias atividades internacionais, como o “Dia
de Ação Global Contra a Desumanidade da Roche” – a multinacional suíça que tem
praticado preços abusivos no medicamento usado para o tratamento do câncer de mama.
Esta ação aconteceu simultaneamente em vários países. Outra ação que envolveu uma
ação global foi o ato, realizado em São Paulo, em protesto contra a gigante farmacêutica
Gilead Sciences. ABIA/GTPI
também esteve na Semana
de Ação Global Fora OMC,
em Buenos Aires (Argentina),
no Encontro da Rede Latimoamericana de Acesso a
Medicamentos (RedLam) e
do Seminário sobre Acesso a
Medicamentos, Propriedade
Intelectual e Bioética, em
Bogotá (Colômbia).
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Grupo de Trabalho sobre Propriedade
Intelectual (GTPI)

ABIA coordena, desde 2013, o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual
(GTPI), vinculado à Rede Brasileira de Integração dos Povos. O GTPI é um coletivo
de 16 organizações nacionais, representativas de diversos estados, e pesquisadores
independentes que atuam pela ampliação e manutenção do acesso aos medicamentos
no Brasil e no Sul Global e pelos direitos das pessoas que vivem com HIV no Brasil. O grupo
monitora e incide politicamente em temas relacionados ao monopólio da comercialização
de medicamentos nos âmbitos nacional e internacional. Também produz análises sobre
a temática, oficinas de capacitação para pessoas vivendo com HIV e atua na produção e
disseminação de informações básicas sobre o tema para a população geral. O GTPI conta
com o apoio da UNITAID e da Open Society Institute.
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2.2

2. Sobre as áreas e projetos da ABIA

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e
Direitos entre Jovens

Há pelo menos 20 anos, a ABIA acompanha as questões que afetam os homens que
fazem sexo com homens (HSH), com foco especial na vida dos jovens e gays no Brasil.
Nesta perspectiva, o projeto “Diversidade Sexual, Saúde e direitos entre Jovens” vem
sendo desenvolvido desde 1993 através do Projeto HSH (Homens que fazem sexo com
Homens), com oficinas de prevenções às ISTs, ao HIV e a AIDS. O público-alvo das oficinas
era composto por jovens gays da periferia do Rio de Janeiro com faixa etária entre 18 e 24
anos.

Na nova fase do projeto, com o apoio da MAC AIDS FUND, são realizados encontros e
treinamentos ao longo de todo o ano com o objetivo de trabalhar lideranças comunitárias,
grupos diversos, agentes e todas as pessoas que se identificarem com o desenvolvimento
social de sua comunidade, para que assim sejam reconhecidos. Além disso, são produzidas
informações atualizadas sobre prevenção e distribuídas gratuitamente. Nestas ações, são
também distribuídas preservativos e gel lubrificante.
A ação tem ainda como característica focar sobre a diversidade sexual e a prevenção
do HIV entre jovens gays, HSH, lésbicas, transgêneros e outros jovens vulneráveis que não
são sexualmente minorias. Assim, o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre
Jovens trabalha estigma e discriminação associado com a não normatividade sexual e de
identidade de gênero.

2.3

Observatório de Sexualidade e Política
(SPW)

O Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) é um fórum global
composto de pesquisadoras/es e ativistas de vários países e regiões do mundo, lançado
em 2002. O SPW tem desenvolvido diversas ações: estudos avaliativos sobre as tendências
globais em sexualidade e políticas de sexualidade; ativismo político; construção de
parcerias estratégicas com atores sociais que atuam no campo dos direitos sexuais nas
arenas políticas-chave; publicação de análises das políticas e outros materiais que abordam
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questões relacionadas às políticas de sexualidade. O SPW conta com o apoio da Fundação
Ford.

O SPW também atua nas arenas políticas globais e iniciativas relevantes diretamente
relacionadas à sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, gênero, ativismo LGBT e HIV/
AIDS, contando com duas secretarias: uma baseada no Brasil, na Associação Brasileira
Interdisciplinar de AIDS (ABIA), e outra nos EUA, na Universidade de Columbia, no Centro
de Gênero, Sexualidade e Saúde do Departamento de Ciências Sociomedicas da Escola
Mailman de Saúde Pública.
Todos os projetos e ações da ABIA são realizados com o apoio da ONG Pão Para o
Mundo (PPM). Além disso, o Ministério da Saúde tem oferecido apoio para a realização de
oficinas, seminários, entre outras atividades.
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Brasil enfrentou em 2017 o aprofundamento da crise política e da recessão econômica que
contribuíram para a manutenção de um cenário instável e incerto para as organizações que
militam no movimento de AIDS. Estes fatores agravaram as dificuldades de sustentabilidade
financeira das organizações da sociedade civil e algumas instituições parceiras da ABIA
nestes 30 anos de trajetória perderam suas sedes ou deixaram de atuar. Estas perdas
impactam diretamente na resposta à epidemia de HIV e AIDS no país.
A ABIA tem se mantido alinhada ao debate para fortalecer o processo de implementação
do novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e, desta maneira,
consolidar as relações do poder público e estes agentes da sociedade, fundamentais para
o exercício do regime democrático. Participamos de várias ações com nossos parceiros em
2017, entre elas, sediamos um amplo debate da Associação Brasileira de Organizações Não
Governamentais (ABONG) sobre a implementação da lei 13.019/2014 que regulamenta o
MROSC. Veja no anexo 1 quem são nossos parceiros estratégicos e saiba mais sobre nosso
desempenho do ponto de vista financeiro.

Seminário sobre prevenção,
organizado pela ABIA
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4. ABIA na mídia

iante deste cenário político conservador e do fortalecimento, sobretudo,
das forças religiosas, a ABIA tem feito o enfrentamento destes discursos por
meio de posicionamentos como formadora de opinião e disseminadora de
informações de qualidade sobre HIV e AIDS em todo o país.
Uma das crenças que tem mobilizado a ABIA nestes 30 anos de trajetória

é apostar que a melhor defesa para o enfrentamento da AIDS é a informação.
Desde a sua fundação, a instituição tem se dedicado a democratizar todas as
informações que produz e divulgado amplamente no site institucional, redes
sociais e mídia.
O nosso propósito é sempre informar, produzir conhecimento e
fortalecer a incidência política em prol de uma resposta eficaz à epidemia de
HIV e AIDS no país.
Confira no Anexo 2, nosso Clipping de Mídia e veja os posicionamentos
da ABIA que ganharam destaque na imprensa brasileira ao longo de 2017.
ABIA contribuiu para
inserção do tema
sobre HIV e AIDS na
mídia
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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 lucrativos, democrática, pluralista,
antirracista e anti-sexista, que congrega organizações que lutam contra todas as formas
de discriminação, desigualdades, pela construção de modos sustentáveis de vida e pela
radicalização da democracia.
Fonte: http://www.abong.org.br/quem_somos.php

FÓRUM ONG/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 instância representativa das Entidades Não Governamentais e Sem Fins Lucrativos que
desenvolvem atividades de combate à epidemia do HIV e AIDS no âmbito do estado.

ANAIDS
A Articulação Nacional de Fóruns Ongs AIDS (ANAIDS) reúne representação do
movimento AIDS em todo o país e é responsável, entre outras coisas, pelo monitoramento
das propostas e encaminhamentos aprovados em plenária nos Encontros Nacionais de
Ongs AIDS.

Parcerias
Universidade Federal Fluminense (UFF)
A ABIA mantém uma longa parceria com a Universidade Federal Fluminense . A
instituição tem recebido a visita de alunos de medicina com o propósito de promover um
intercâmbio entre a academia e as organizações sociais que se ocupam de temas sobre a
saúde.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
A ABIA mantém uma longa parceria com o Instituto de Saúde Coletiva (IESC/UFRJ).
A instituição já recebeu alunos da universidade em sua sede para palestras, membros da
ABIA já participaram de seminários e palestras na instituição de ensino superior.

Georgia State University (EUA)
Desde 2010, a Geórgia State University traz alunos para visitarem a sede da ABIA e
participarem de rodas de debates sobre temas com os quais a instituição trabalha.
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Publicações
m
m

m

Material ABIA 30 Anos (blocos, pastas e cartazes) – Abril/2017
“As Políticas de Acesso a Medicamentos” – Nov/2017. Acesse:
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Publica%C3%A7%
C3%A3o-Acesso-a-Medicamentos_ABIA_site.pdf
“Boletim Especial ABIA 30 Anos: Uma História de Solidariedade e Justiça Social no
Dia Mundial de Luta Contra a AIDS” – Dez/2017. Acesse:
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2017/12/BOLETIM_ABIA_62_SITE-1.pdf

m

Folheto “Não Importa Com Quem” (Reimpressão) – Nov/2017.

m

“Políticas de Produção Local de Medicamentos no Brasil: Elementos para o debate”
Dez/2017.

Notas publicadas
m

m

m

m

m

m

GTPI/ABIA lançou uma nota pública contra as alterações propostas pelo Projeto
de Lei do Senado 200/2015 que, entre outros pontos, promove o desmantelamento
do sistema de proteção ao sujeito em pesquisas clínicas realizadas em seres humanos.
Acesse: http://deolhonaspatentes.org/wp-content/uploads/2017/02/PLS2002015-GTPI.pdf – 13/02/2017
ABIA apoia nota contra o desmonte das políticas de inclusão e de defesa dos direitos da população LGBT no estado do Rio de Janeiro. Acesse: http://abiaids.org.br/abiaapoia-nota-dos-profissionais-de-saude-contra-o-desmonte-das-politicas-de-inclusao-e-de-defesa-dos-direitos-da-populacao-lgbt-no-estado-do-rio-de-janeiro/29856
– 22/02/107
ABIA lançou o documento “Dúvidas sobre a febre amarela em pessoas vivendo
com HIV”, elaborado em resposta a uma série de dúvidas da população sobre a vacinação para pessoas com sorologia positiva em relação ao HIV. Acesse: http://abiaids.org.
br/duvidas-sobre-vacinacao-da-febre-amarela-em-pessoas-vivendo-com-hiv/29877 –
21/03/2017.
ABIA divulgou um posicionamento público sobre o anúncio da implementação da
PrEP pelo SUS feito pelo Ministério da Saúde. Acesse: http://abiaids.org.br/abia-dizque-brasil-precisa-ir-alem-das-promessas-e-questiona-alto-custo-anunciado-para-entrada-da-prep-no-pais/30192 – 26/05/2017.
ABIA divulga nota de esclarecimento sobre os sintomas da AIDS para as redes sociais. Acesse: http://abiaids.org.br/abia-divulga-nota-de-esclarecimento-sobre-os-sintomas-da-aids-para-as-redes-sociais/30227 – 09/06/2017.
ABIA condena reportagens sobre suposta transmissão intencional do HIV e
demonstra preocupação com PL 198. Acesse: http://abiaids.org.br/abia-condena-reportagens-sobre-suposta-transmissao-intencional-do-hiv-e-demonstra-preocupacao-com-pl-198/30278 – 07/07/2017.
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ABIA: Em que o relatório do UNAIDS contribui para o enfrentamento da epidemia
de AIDS no mundo? Acesse: http://abiaids.org.br/nota-da-abia-em-que-o-relatoriodo-unaids-contribui-para-o-enfrentamento-da-epidemia-de-aids-no-mundo/30365 –
21/07/2017.
GTPI/ABIA divulgou carta aberta ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira. Acesse: http://deolhonaspatentes.org/carta-aberta-ao-ministro-do-desenvolvimento-industria-e-comercio-exterior-e-servicos/ – 24/07/2017.
ABIA manifestou nas redes sociais solidariedade à instituição-parceira, após o
anúncio do fechamento da sede do GAPA (RS), uma das mais antigas organizações
de luta contra a AIDS no país. Acesse: http://abiaids.org.br/fechamento-do-gapa-reativa-debate-sobre-aids-no-rio-grande-do-sul/30525 – 21/08/2017.
Para ABIA, retirada do PL que tornaria crime hediondo a transmissão do HIV é uma
vitória do movimento AIDS no Brasil. Acesse: http://abiaids.org.br/para-abia-retiradado-pl-que-torna-crime-hediondo-transmissao-do-hiv-e-uma-vitoria-do-movimentoaids-no-brasil/30534 – 31/08/2017.
ABIA condena censura na cultura e diz que medo de falar sobre sexo tem impacto
negativo na prevenção do HIV/AIDS. Acesse: http://abiaids.org.br/abia-condena-censura-na-cultura-e-diz-que-medo-de-falar-sobre-sexo-tem-impacto-negativo-na-prevencao-do-hivaids/30746 – 10/10/2017.
ABIA elogia nota informativa do Centro de Referência e Treinamento de DST/AIDS
de SP. Acesse: http://abiaids.org.br/abia-elogia-nota-informativa-do-centro-de-referencia-e-treinamento-de-dstaids-de-sp/31041 –12/12/1017.

Realização
m

m

Roda de Conversa
Suicídio entre Jovens

O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre jovens realizou a “2ª Oficina de
Teatro Expressionista, cujo propósito era dar continuidade às aulas e atividades expressionistas com jovens e adultos – 08/02/2017.
O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre jovens deu início a ação “Jovens
e seus Olhares Contemporâneos” que foi desenvolvida em forma de pesquisas, debates, questionários e entrevistas – 09 e 14/02/2017.
O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos
entre Jovens da ABIA realizou a Roda de Conversa
sobre “Suicídio entre Jovens” que buscou chamar
a atenção para a falta de campanhas de valorização
da vida com ênfase no campo da AIDS – 20/02/2017.
m

O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou a Roda de Conversa “Amor em
tempos de AIDS”, na sede da ABIA que focou na
troca de experiências nas relações afetivas em meio
à epidemia de AIDS – 23/03/2017.
m
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Congresso em Curitiba
– casamento

m

m

m

m

m

m

A ABIA foi a base do laboratório feito pela atriz Julia Dalavia para construir a personagem soropositiva na década de 1980 na minissérie “Os Dias Eram Assim”, da TV Globo.
A atriz ouviu histórias e experiências vivenciadas nos primeiros anos de epidemia numa
época em que não havia tratamento – 23/03/2017.
O GTPI/ABIA protocolou, na 16ª Vara Federal do Distrito Federal um Amicus Curiae para
Ação Coletiva da Interfarma contra Anuência Prévia da Agência de Vigilância Sanitária
(ANVISA). O documento reuniu argumentos jurídicos e técnicos que contestam a ação
da Interfarma e reposiciona o GTPI em defesa da Anuência Prévia – 07/04/2017.
A ABIA comemorou 30 anos de trajetória com evento comemorativo “ABIA 30 anos de
luta e solidariedade” no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB/RJ). O encontro contou
com a presença de membros Diretoria e Conselho da ABIA e convidados que fizeram
parte da história da instituição, além de toda equipe ABIA. Na ocasião, foi lançado o selo
ABIA 30 Anos e o Blog comemorativo, ambos elaborados especialmente para a data –
10/04/2017.
A ABIA reuniu o “Grupo de Trabalho para o Diagnóstico dos Desafios à Política de
Prevenção à epidemia do HIV em 2017”, a fim de abrir um campo de diálogo intersetorial em busca de uma avaliação dos desafios da política de prevenção à epidemia do
HIV hoje no Brasil. A iniciativa fez parte do planejamento institucional preparatório para
o “Seminário Políticas de Prevenção” – 10/04/2017.
O GTPI/ABIA realizou a sua primeira reunião semestral. O encontro, que aconteceu no
Rio de Janeiro, contou a participação de Richard Parker, diretor-presidente da ABIA.
Parker fez um panorama sobre o cenário internacional para o campo da AIDS e de como
o Brasil se insere nesta conjuntura global – 19 e 20/04/2017.
Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens organizou a “1ª Oficina de
Contos Eróticos”. O material servirá de base para a construção de um “Guia de Sexo
Seguro”, a ser lançado em breve pela ABIA na versão impressa e online – 25/04/2017.
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ABIA realizou a Roda de Conversa “Que Preconceito Você Trouxe Hoje?” para celebrar
o Dia Internacional Contra Homofobia. O encontro foi promovido pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direito entre Jovens – 17/05/2017.
O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direito entre Jovens realizou o Curso de Capacitação para Jovens Multiplicadores , na sede da instituição – 06, 13 e 20/06/2017.
A ABIA sediou a reunião da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
(ABONG). O objetivo foi discutir sobre a implementação da lei 13.019/2014, que regulamenta o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) – 09/06/2017.
A ABIA realizou a Roda de Conversa “AFRO LGBT: Racismos, LGBTfobia e Guetos”, organizada pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens – 21/06/2017.
A ABIA organizou o “Simpósio Experiências Comunitárias na Prevenção às DSTs/
AIDS no Rio de Janeiro: a perspectiva da sociedade civil organizada” como atividade satélite no evento que antecedeu o 22º Congresso Mundial de Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV, no Rio de Janeiro: – 10/07/2017.
A ABIA, em parceria com a ONG
Criola, realizou a oficina “HIV e
AIDS, prevenção combinada e
as mulheres negras”, na sede
da ABIA. O evento fez parte da
agenda de 25 Dias de Ativismo
em Defesa das Mulheres Negras,
em alusão ao Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha,
comemorado no dia 25 de julho –
20/07/2017.
m

Roda de conversa
sobre racismo e
homofobia
m

m

Debate organizado
pela ABIA reuniu
mulheres trans

O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou a Roda de Conversa
“Como lidar com sexo oral em campos minados” que teve como objetivo discutir as
vulnerabilidades do sexo oral no contexto da epidemia de HIV/AIDS e outras DSTs –
26/07/2017.
O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens exibiu o documentário
“Janaína Dutra: Uma dama de ferro”, dirigido e produzido por Vagner de Almeida.
A noite foi marcada por debate que e contou com a participação de mulheres trans e
travestir– 08/08/2017.
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m

A ABIA organizou a Roda de Conversa “O legado de Betinho para a AIDS, 20 anos
depois”, em homenagem ao seu fundador, Herbert de Souza. A ação fez parte da agenda do Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Política Brasileira de AIDS – Contra o
desmonte do SUS e em favor da Saúde Pública de Qualidade. Em diversas capitais, ONG/
AIDS organizaram atos em defesa do acesso universal aos medicamentos – 09/08/2017.
ABIA, em parceria com o CEDAPS, realizou a Roda de Conversa “Criminalização, sexualidade e HIV” com o propósito de esclarecer a população sobre os riscos da criminalização para a resposta ao HIV e pressionar o arquivamento do PL 198 que, na ocasião,
estava em tramitação na Câmara dos Deputados. O debate teve transmissão ao vivo nas
redes sociais via Facebook – 17/08/2017.
ABIA realizou a visitação de pôsteres “Observatório Nacional de Políticas de AIDS”
e “ABIA e Observatório Nacional: uma experiência política no campo da comunicação”, no dia 27/09, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais”.
ABIA participou da mesa redonda “Prevenção do HIV, das IST e das hepatites virais
na população de gays e outros HSH: como repensar o preservativo masculino, o
homoerotismo e as abordagens de prevenção combinada”, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais”.
ABIA esteve presente na mesa redonda “Epidemia de HIV no Brasil: desafios e perspectivas – Pedagogia da prevenção combinada: sexo seguro como uma prática comunitária”, no dia 27/09, realizada durante o “11º Congresso HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais”.
ABIA/GTPI realizou uma roda de conversa sobre medicamentos em 28/09 durante o
“11º Congresso HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais”, realizado em Curitiba.
Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou o jogo teatral “Que
preconceito você trouxe hoje?”, no dia 28/09, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e
4º Congresso de Hepatites Virais”, em Curitiba.
ABIA participou da mesa redonda “Desafios para a garantia do acesso a medicamentos para HIV e hepatites virais”, no dia 28/09, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e
4º Congresso de Hepatites Virais”, em Curitiba.
ABIA lançou a publicação “As Políticas de Acesso a Medicamentos e os Direitos Humanos no Brasil e no Mundo” no dia 28/09, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e 4º
Congresso de Hepatites Virais”.

5. ABIA em ação

Banner comemorativo
ABIA 30 anos
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ABIA/GTPI realizou no dia 29/09, o simpósio sobre os “10 Anos da Licença Compulsória
do Efavirenz”, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais”, realizado em Curitiba.
ABIA apresentou o trabalho “Envolvimento da sociedade civil na incorporação de
novas tecnologias”, durante o “11º Congresso HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais”, no dia 29/09, em Curitiba
O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou o 2º encontro do
grupo focal formado por jovens para a construção do “Guia de Sexo Seguro”. O debate
contou com supervisão de Richard Parker, diretor-presidente da ABIA – 05/10/2017.
O GTPI realizou a 2ª reunião semestral do grupo no Rio de Janeiro que analisou e discutiu as tendências da área de saúde, dos direitos humanos, do cenário da AIDS e das
mobilizações da sociedade civil – 09 e 10/10/2017.
O Conselho de Curadores da ABIA e associados reuniram-se no Rio de Janeiro. Na ocasião, os membros fizeram um balanço das atividades da instituição em 2017. Também
foi realizada a eleição para o Conselho de Administração e o novo Conselho Fiscal –
27/11/2017.
A ABIA realizou o “Seminário Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção” que colocou na pauta de discussões a prevenção como um direto. A atividade fez parte da
Agenda Dezembro Vermelho, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS – 28 e
29/11/2017.
O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens fez o lançamento do documentário “Retiro das Prevenções” e a entrega do “Prêmio Reconhecimento: Promoção em Saúde e Prevenções Populares do HIV e da AIDS em 2017” no Rio de
Janeiro. A atividade fez parte da Agenda Dezembro Vermelho, em alusão ao Dia Mundial
de Luta Contra a AIDS – 30/11/2017.

Participação
m

m

m

ABIA/GTPI encaminhou contribuição para o Comentário Geral sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de Empresas do Comitê DESC, da ONU. O documento, feito
em parceria com Conectas Direitos Humanos e Centro de Empresas e Direitos Humanos
(Homa)/Universidade Federal de Juiz de Fora teve como base os avanços do Painel de
Alto Nível sobre Acesso a Medicamentos e as Diretrizes em Direitos Humanos para Empresas Farmacêuticas da Relatoria de Saúde da ONU – 20/01/2017.
ABIA, como Secretaria da ANAIDS, foi convidada a participar da “Iniciativa Fast-Track
Cities”, do Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. A reunião contou com o apoio da Associação Internacional de Prestadores de Assistência à
AIDS, (IAPAC, sigla em inglês) e do UNAIDS – 26 e 27/01/2017.
ABIA participou da primeira reunião de 2017 do Comitê Comunitário de Assessoramento do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz (INI) – 27/01/2017.
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ABIA/GTPI participou do Dia de Ação Global contra a Desumanidade da Roche que
aconteceu simultaneamente em vários países. O protesto foi organizado por mulheres
que vivem com câncer na África do Sul contra a multinacional suíça Roche pelos preços
abusivos no medicamento usado para o tratamento do câncer de mama. – 07/02/2017.
ABIA/SPW participou da reunião “Compreendendo e Criando Sinergias para Abordar
os Desusos das Leis Criminais e o Impacto sobre as Mulheres, Trabalhadoras/es sexuais, Usuários de Drogas, Pessoas que Vivem com HIV/AIDS e Pessoas LGBT”, em
Belaggio (Itália) – 08 a 10/02/2017.
ABIA participou da roda de conversa “Estigmas, HIV e homossexualidade”. O debate
fez parte do 1º FLSH Summer School, cujo tema foi “Homossexualidade no século
XXI” – 13 a 17/02/2017.
ABIA sediou e fez parte da reunião do Fórum de ONGs AIDS do Rio de Janeiro –
06/03/2017.
ABIA/ Secretaria Política da ANAIDS participou da primeira reunião do Comitê Técnico-Científico do Congresso de Prevenção, que aconteceu em Brasília – 08/03/2017.
GTPI/ABIA foi representado pela Conectas
Direitos Humanos no
Painel de Discussão
sobre Acesso a Medicamentos, do Conselho
de Direitos Humanos
da ONU, em Genebra –
08/03/2017.
ABIA participou da reunião da Comissão Estadual de AIDS e no
Comitê Comunitário
Assessor (CCA), na Fiocruz – respectivamente 16/03/2017 e 17/03/2017.
GTPI/ABIA reuniu-se com o Ministério Público Federal (MPF), em Brasília, para fortalecer desde já o contato junto ao MPF com vistas a uma futura atuação sobre anuência
prévia – 23/03/2017.
ABIA participou da reunião de consulta técnica à sociedade civil para avaliar o Relatório
do Monitoramento Global de AIDS (GAM, sigla em inglês) do Programa Conjunto das
Nações sobre o HIV/AIDS (UNAIDS) – 28/03/2017.
ABIA participou da “Oficina Ciência e Comunidade na Resposta ao HIV na América
Latina e no Caribe”, organizada pela International AIDS Society (IAS). A oficina antecedeu o Congresso HIV e Hepatites Virais nas Américas, realizado no Rio de Janeiro –
05/04/2017.
GTPI/ABIA participou de uma audiência pública sobre a Medida Provisória (MPV)
754/2016, na Comissão Mista do Congresso Nacional, em Brasília. A MPV 754 esta-

GTPI participa de
audiência pública no
Congresso Nacional
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belece que o Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) pode autorizar a redução ou aumento dos preços de remédios, sem
datas estabelecidas previamente – 18/04/2017.
m

ABIA atua como
membro da Secretaria
Executiva da ANAIDS
em Brasília

m

SPW/ABIA participou da “Yogyakarta Principles + 10 Conference”, em Bangkok
(Tailândia), cuja organização foi do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Asia Pacific Forum (APF). O encontro fez uma reflexão sobre o impacto dos
Princípios de Yogyakarta na região da Ásia-Pacífico – 25 e 26/04/2017.
ABIA esteve na Reunião Comitê Comunitário Assessor (CCA), na Fiocruz – 05/05/2017.
ABIA/ Secretaria Executiva da ANAIDS esteve presente
na 123ª Reunião da Comissão Nacional de DST, AIDS e
Hepatites Virais (CNAIDS), em Brasília. O CNAIDS é a principal instância de participação da sociedade civil na elaboração da resposta ao HIV e à AIDS – 09/05/2017.
m

ABIA participou do Seminário “Caminhos da Inclusão:
Direitos sexuais, AIDS e Deficiências” realizado pelo Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS), no Rio de Janeiro –
09/05/2017.
m

m

m

m

ABIA participou de
evento sobre direitos
sexuais, AIDS e
deficiências

ABIA esteve presente no ato em defesa da “Parada Gay e dos Direitos LGBT” na Câmara
dos Vereadores do Rio de Janeiro – 16/05/2017.
GTPI/ABIA participou do Seminário “Nova estratégias para a OMC”, realizado pela
Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), no Rio de Janeiro – 23 e 24/05/2017.
ABIA compareceu na roda de conversa “O sexo seguro a criminalização da transmissão do HIV: A ideologia do preconceito e da exclusão”, em comemoração aos 28
anos do Grupo Pela Vidda-RJ – 24/05/2017.
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5. ABIA em ação

GTPI/ ABIA atuou em conjunto com Movimento Nacional de Luta Contra a AIDS para a
mobilização nacional, através das redes sociais, e pressionar a votação do Projeto de
Lei 198/2015 fosse barrada na Câmara dos Deputados, em Brasília – 05/2017.
GTPI/ABIA fez uma contribuição à Consulta Pública do INPI sobre as diretrizes de
exame de pedidos de patente na área química. O objetivo foi evitar a aprovação de
projetos que concedam patentes indevidas, a fim de garantir maior acessibilidade aos
medicamentos com menores preços – 05/2017.
ABIA/GTPI participou da Consulta Técnica sobre “Otimização da Terapia Antirretroviral e Estratégias de Acesso ao Dolutegravir na América Latina e Caribe na Perspectiva de Saúde Pública”, em Brasília. A reunião foi organizada pela Organização
Pan-americana da Saúde (OPAS – 06 e 07/06/2017).
ABIA esteve presente na reunião da sociedade civil com o Ministério da Saúde sobre alternativas de financiamento para ações da sociedade civil. A ABIA representou a
ANAIDS no encontro – 09/06/2017.
ABIA participou da “Oficina sobre Prevenção Combinada” realizada pela Secretaria
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) – 19/06/2017.
SPW/ABIA compareceu a agenda da 1ª visita oficial ao Brasil do diretor regional do
UNFPA para América Latina e Caribe, Esteban Caballero, com um grupo de ativistas sobre temas referentes ao campo dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil e à
incidência da sociedade civil no monitoramento da agenda de população e desenvolvimento – 29/06/2017.
Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens compareceu à reunião da
Frente Parlamentar de HIV/AIDS no município do Rio de Janeiro. – Junho/2017.
GTPI/ ABIA submeteu uma contribuição para a Consulta Pública da ANVISA sobre “Importação de produtos sem registro para uso em programas do SUS”. O grupo recomendou a não aprovação da resolução que restringe a aquisição de medicamentos por
meio de organismos multilaterais, como a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
– Junho/2017.

ABIA em reunião com
a Frente Parlamentar
de HIV/AIDS
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ABIA participou do “VII Seminário Nacional de Incidência Política”, organizada pela
Casa Fonte Colombo e pela Pastoral da AIDS, em Porto Alegre (RS). Cerca de 90 lideranças de 22 estados participaram do evento, que teve como resultado a “Carta de Porto
Alegre/2017” – 07 a 09/07/2017.
ABIA participou da “XIX Assembleia da Articulação Nacional de Luta Contra a AIDS”
(ANAIDS), em São Paulo – 13 e 14/07/2017.
ABIA participou do 1º workshop “Diagnóstico e acesso ao tratamento: co-infecção
HIV/HCV na Região Sudeste”, no Rio de Janeiro, organizado pelo Grupo Otimismo de
Amparo ao Portador de Hepatite e pelo Grupo de Ampara do Doente de AIDS (GADA)
em alusão ao Dia Mundial da Hepatite – 22/07/2017.
SPW/ABIA participou do simpósio temático “Feminismos transnacionais: saberes e
estéticas pós / descoloniais”, realizado durante o Seminário Internacional Fazendo
Gênero 11, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis – 30/07
a 04/08/2017.
GTPI/ABIA participou do “Encontro da Rede Latino-Americana de Acesso a Medicamentos” (RedLam) e do “Seminário sobre Acesso a Medicamentos, Propriedade Intelectual e Bioética”, em Bogotá, na Colômbia – 08 a 10/08/2017.
ABIA compareceu ao “Encontro Regional de ONG/AIDS da Região Sudeste”, em São
Paulo – 10 a 12/08/2017.
ABIA esteve presente no “Seminário Nacional Agendas das Resistências e as Alternativas para o Brasil – Um olhar desde a Sociedade Civil”, em São Paulo – 16 a
18/08/2017.
GTPI/ABIA participou da reunião latino-americana da “Campanha Global pelo Desmantelamento do Poder Coorporativo”. O evento aconteceu em São Paulo e reuniu
organizações, coletivos e associações que fazem parte
do projeto – 22 e 23/08/2017.
ABIA participou do “Encontro Regional de
ONGs AIDS da Região Norte”, em Tocantins –22 a
25/08/2017.
m

ABIA participou do “9º Encontro Estadual de
ONGs/AIDS do Rio de Janeiro“ (EEONG-RJ), na sede
do Pela Vidda-Rio – Agosto/2017.
m

ABIA participou da “14ª Semana Científica do
Hospital Escola São Francisco de Assis“, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) – 02 a 04/10/2017.

Oficina realizada em
Tocantins

m

m

m

SPW/ABIA coordenou o painel de debate “Aborto e trabalho sexual: Um diálogo impertinente sobre direitos sexuais”, na Escola de Economia de Londres (LSE, sigla em
inglês) – 04/10/2017.
ABIA participou do “Seminário Prevenção e Testagem de HIV/AIDS: perspectivas
para Baixada Fluminense”, organizado pela FIOCRUZ, em Duque de Caxias (RJ). A ABIA
apoiou a realização do estudo, coordenado pela FIOCRUZ e pela Secretaria de Saúde do
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Estado do Rio de Janeiro. O financiamento foi da AIDS Healthcare Foundation (AHF) –
05/10/2017.
m

m

m

m

m

m

m

m

m

ABIA compareceu ao “XI Fórum Científico na Bacia de Campos”, em Macaé, e abordou
sobre a Pedagogia da Prevenção com os alunos do curso de biologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – De 23 a 27/10/2017.
ABIA participou do “Curso Formação Política para Pessoas Trans – TRANSformação”
– 26/10/2017.
SPW/ABIA participou do “Colóquio Internacional Gênero Ameaça(n)do” na UERJ –
30/10/2017.
GTPI/ABIA participou de uma ação global que reuniu ativistas de várias partes do mundo num protesto contra a Gilead
Sciences. O ato denunciou o bloqueio que a empresa impõe para
o acesso a medicamentos essenciais ao redor do mundo, atrasando a cura e causando a morte de
pessoas por doenças já curáveis
– 31/10/2017.

Participação no
SUSAids 2018

SPW/ABIA participou por videoconferência do “15º Colóquio
Internacional de Direitos Humanos”, em São Paulo – Outubro/2017.
ABIA participou do “3º Encontro Nacional para Intercâmbio e Avaliação do Testar e
Tratar no SUS e seus Impactos” (SUSAidsVidda), organizado pelo Grupo Pela Vidda-RJ
(GPV-RJ) no Rio de Janeiro – 02/11 a 04/11/2017.
ABIA representou o Conselho Latino Americano e Caribenho de ONGs com serviços em
HIV/AIDS (LACCASO) no “3º Fórum Latino-Americano e Caribenho sobre Sustentabilidade da Resposta ao HIV”, em Porto Príncipe (Haiti). O encontro foi organizado pelo
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e pela Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS)
– 06/11 a 08/11/2017.
ABIA/GTPI
participou
do
“Seminário Balanço de 2 Anos
do Rompimento da Barragem
de Fundão”, em Vitória (ES), que
este ano tratou do tema “Direitos Humanos e Empresas: Qual
a política pública que o Brasil
precisa? ” – 06/11 a 08/11/2017.
ABIA participou do “XIX Encontro Nacional de ONG/AIDS”

ABIA representa
LACCASO no 3º Fórum
Latino-Americano e
Caribenho sobre a
Resposta ao HIV no
Haiti
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(ENONG), realizado em Natal (RN) sobre a temática “Desafios e Retrocessos: onde está
a resposta brasileira no enfrentamento a AIDS?” – 11/11 a 14/11/2017.
m

m

m

m

m

GTPI atua da “Semana
de Ação Global Fora
OMC” na Argentina

ABIA esteve presente na reunião do Comitê de Prevenção, organizada pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais, do
Ministério da Saúde, em Brasília – 23/11/2017.
ABIA marcou presença na penúltima reunião de 2017 do Comitê Comunitário Assessor
(CCA), da Fiocruz – 24/11/2017.
ABIA compareceu ao “XV Seminário da Rede SUSAids”, que este ano teve como tema
“Prevenção combinada e as múltiplas escolhas de prevenção do HIV: Escolher para viver
melhor”, em Niterói (RJ) – 30/11/2017.
ABIA participou do debate durante a “Mostra de Dissidências Sexuais: cinema, gênero e direitos”, na cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) –27/11 a 01/12/2017.
ABIA esteve presente na reunião da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ). O encontro
reuniu profissionais de saúde, gestores da área e ativistas para debater sobre a criação
de uma linha de cuidado para o acompanhamento das pessoas com HIV e AIDS –
04/12/2017.
GTPI/ABIA cumpriu uma agenda na “Semana de Ação Global Fora OMC” em Buenos Aires (Argentina). A atividade foi organizada como evento paralelo à XI Conferência Ministerial da
Organização Mundial do Comércio (OMC) – 11/12 a 13/12/2017.
m

ABIA participou da mesa redonda Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Fesudeperj), durante o curso de extensão “Abordagens dos Direitos
Humanos na Saúde”. Na ocasião, a instituição foi representada
pelo diretor-presidente, Richard Parker, que é antropólogo e
membro do Comitê de Saúde Pública Global da Escola de Saúde
Pública da Universidade de Columbia – Dezembro/2017.
m
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2017

Receitas
RECEITAS NACIONAIS

2.709.680,43
826.878,76

RECEITAS INTERNACIONAIS

1.882.801,67

Despesas

2.577.790,49

Pessoal

1.208.590,69

Custo de Projetos

449.561,98

Seminário e Mobilização Política

314.267,79

Publicações

150.294,05

Despesas administrativas

455.075,98

Superávit

131.889,94

￼
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http://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/01/brasil-nega-patente-de-medicamento-que-previne-hiv.html
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http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/25877
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http://www.unisaudems.org.br/noticia_detalhe.php?idNoticia=397 .
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http://24horaspb.com/Portal/home/2016-02-23-20-58-18/cotidiano/item/25979-brasil-nega-patente-de-medicamento-que-previne-o-hiv
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http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/2588023-20-58-18/cotidiano/
item/25979-brasil-nega-patente-de-medicamento-que-previne-o-hiv
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http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2017/02/noticias/cidades/4023289-crise-na-seguranca-afeta-distribuicao-de-medicamentos-para-pessoas-com-hiv-no-estado.html
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http://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/03/comissao-recomenda-terapia-que-previne-aids-nosus-mas-restringe-oferta-do-medicamento.html
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http://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/03/cai-o-numero-de-ongs-de-apoio-pessoas-quevivem-com-hiv.html
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http://agenciaaids.com.br/home/noticias/volta_item/26110
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https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/entrevista/2017/04/julia-dalavia-comenta-mudanca-de-visual-para-personagem-em-os-dias-eram-assim
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http://agenciaaids.com.br/home/artigos/artigo_detalhe/540
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http://extra.globo.com/tv-e-lazer/julia-dalavia-emagrece-para-viver-uma-soropositiva-em-os-dias-eram-assim-21180768.html
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http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/26178
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http://cliqueabc.com.br/abia-completa-30-anos-de-luta-e-solidariedade-no-enfrentamento-aids/
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http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/26342
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http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2017/05/organizacoes-lutam-contra-projeto-de-lei-que-torna-crime-hediondo-a-transmissao-intencional-do-hiv-9799758.html
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http://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/05/brasil-incorpora-ao-sus-terapia-que-previnehiv-mas-restringe-acesso.html
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http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude/2017/05/26/NWS,28912,70,613,NOTICIAS,2190-FALSO-MORALISMO-AGRAVA-HIV.aspx
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http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-federal-raciona-exame-de-carga-viral-para-hiv,7000182737
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http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/178/reportagens/prep-no-sus
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http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/08/09/eventos-no-rio-homenageiam-betinho-nos-20anos-de-sua-morte/?from_rss=rio
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https://www.brasil247.com/pt/247/ultimasnoticias/310938/Eventos-no-Rio-homenageiam-Betinho-nos-20-anos-de-sua-morte-BetinhoCoppeA%C3%A7%C3%A3o-pela-Cidadaniasoci%C3%B3logo-Herbert-de-SouzaNatal-Sem-FomeGeral.htm
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http://www.folhadoestado.com.br/eventos-no-rio-homenageiam-betinho-nos-20-anos-de-suamorte/
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https://leonardoboff.wordpress.com/2017/08/12/a-falta-que-betinho-nos-faz/
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http://jornalodiariorj.com/falta-de-medicamentos-deixa-portadores-do-virus-hiv-apreensivos/
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2017/10/ong-de-luta-contra-a-aids-denuncia-facebook-por-censurar-foto-cj9fobbcf04ka01lc37qrybvq.html
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http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,diagnostico-e-tratamento-de-hiv-avancam-abandono-de-terapia-se-mantem-alto,70002096512

97

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/27047

Anexo 2. Clipping eletrônico

Relatório Global 2017

98
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http://www.tvt.org.br/seminario-no-rj-discute-politicas-de-prevencao-e-tratamento-da-aids-2/
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