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Apresentação
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  ste Relatório Global refere-se às atividades desempenhadas pela ABIA 
no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Este foi um ano marcado por uma campanha 
eleitoral para presidente que disseminou o ódio por meio de discursos, violações 
e ataques explícitos às minorias, por meio do racismo e do sexismo, entre outros, 
principalmente da candidato vencedor. Apesar do ambiente político e econômico 
sombrio, a ABIA desenvolveu ações estratégicas, avaliações críticas e monitoramento 
ostensivo. Também investimos internamente no desenvolvimento institucional e na 
articulação com outros movimentos sociais.  

No campo da prevenção, mantivemos o propósito de valorizar a perspectiva da 
pedagogia da prevenção e da sexualidade nos discursos, campanhas, políticas e ações 
de prevenção no Brasil. Também atuamos, por meio da disseminação de informações 
qualificadas, para o fortalecimento da voz das comunidades e populações mais 
vulneráveis para o enfrentamento do aumento de novos casos de pessoas infectadas 
pelo HIV e pelas infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, entre outras.

A ABIA resgatou o conceito de sexo seguro como método de prevenção e, a 
partir deste conceito, reelaboramos materiais como o Guia do Sexo Mais Seguro 
para as populações mais vulneráveis que contribuíram na elaboração do conteúdo. 

E

Seminário Ativismo Cultural, 
HIV e AIDS foi realizado na 
sede da ABIA
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A ABIA trouxe novamente o sexo para as mensagens de prevenção. Além 
disso, nos mantivemos firmes em defesa da implementação das novas de 
tecnologias de prevenção como a Profilaxia Pré-exposição (PrEP) no Brasil, 
como veremos ao longo deste relatório.

No campo do tratamento, investimos na mobilização e articulação de 
atores e setores para incidir sobre o preço dos medicamentos e defender 
a equidade e a universalidade no acesso. Denunciamos altas taxas de 
mortalidade por AIDS no Brasil. Lutamos pelo acesso aos medicamentos via pressão 
pela redução de preços, pela inclusão de novos medicamentos para o HIV e a hepatites, 
entre outras ações. Conquistamos vitórias importantes como foi o caso do sofosbuvir 
e dolutegravir, medicamentos que tratam, respectivamente, da hepatite C e da AIDS. 
Falaremos sobre esses casos mais adiante.

No campo das políticas públicas, continuamos com o acompanhamento crítico 
por meio de denúncias e via a oferta de subsídios para a mobilização e participação 
social. Exemplos disso foram a elaboração e divulgação do Boletim nº 63 sobre a 
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e da publicação “Dimensões Sociais e Políticas 
da Prevenção”, esta última, resultado dos diálogos promovidos pela ABIA durante 
o “Seminário Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção”, que aconteceu no ano 
anterior. Outro destaque foi a realização do Curso para agentes comunitários da 
Clínica da Família na comunidade Cantagalo/Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do 
Rio de Janeiro, entre outras ações, como veremos ao longo deste relatório.

Publicamos livros que resgataram conceitos – tais como o conceito de morte civil 
e solidariedade – que ainda hoje orientam a resposta à AIDS no Brasil. Neste sentido, 
como forma de valorizarmos a resposta comunitária e reafirmarmos os princípios 
comunitários fundamentais para a resposta à AIDS, celebramos em uma noite histórica, 
o legado deixado por Herbert Daniel, homenageando-o com a reedição de duas obras 
raras deste autor “Vida antes da morte” e “AIDS: A terceira epidemia – Ensaios e 
Tentativas”, este último escrito em parceria comigo, Richard Parker. Herbert Daniel 
(1946-1992) foi um dos mais importantes ativitas em AIDS e diretor da ABIA. 
As reedições foram possíveis em razão do apoio do Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) no Brasil. A homenagem também 
aconteceu durante um evento estratégico, o “Debate sobre a Quarta Década 
da Epidemia de HIV e AIDS”, que teve a intenção de discutir o que houve 
nestas quatro décadas da epidemia de HIV/AIDS no Brasil e no mundo e a 
contribuição de Herbert Daniel para o tema. 

Apesar de 2018 ter sido um ano com um contexto muito difícil – escassez 
do financiamento internacional, dificuldade no acesso aos fundos públicos, 
tendência de criminalização dos movimentos sociais, fortalecimento do racismo 
e da homofobia e ainda da perda do interesse em financiar a AIDS – também investimos 
no reforço institucional para realizar uma ampla avaliação a fim de identificar os pontos 

Em noite histórica, ABIA 
homenageou Herbert Daniel 
em evento organizado no 
CCBB/RJ
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fortes, as dificuldades da instituição e os caminhos que deveremos trilhar nos próximos 
anos. Apostamos na renovação de projetos estratégicos com nossos financiadores, 
apesar das dificuldades e do horizonte se mostrar ainda sombrio para os próximos 
anos. Ainda que este contexto coloque em cheque a sobrevivência não só da ABIA 
– e do movimento social de AIDS e de todo movimento social brasileiro – podemos 
celebrar conquistas importantes para o próximo ano, como a aprovação do Projeto 
Aprimorando o Debate III, com o apoio do Ministério da Saúde, e a renovação do 
Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, financiado pelo M.A.C AIDS 
Fund e, além da renovação da UNITAID no apoio às ações lideradas pelo Grupo de 
Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) no campo de advocacy para o acesso a 
medicamentos.

Nós, da ABIA, atuamos em parceria com outras organizações e o movimento 
AIDS para combater, monitorar, denunciar, pressionar, produzir e disseminar muito 
conhecimento sobre o HIV e a AIDS e intervir na construção da resposta à epidemia 
da AIDS no país. Nosso propósito é manter os bons resultados da política de AIDS e 
ampliá-los cada vez mais. Seguiremos firmes e incansáveis na luta para a retomada de 
uma resposta à epidemia com base comunitária e na perspectiva dos direitos humanos, 
da solidariedade, da democracia e da justiça social. 

Richard Parker
Diretor-presidente 

GTPI realizou ato 
em defesa do 
acesso à cura da 
hepatite C
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Conheça 
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      Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) é uma 
organização não-governamental, 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.

Ao longo destes mais de 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 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.

A

ABIA recebeu estudantes da 
Oregon State University
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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). 

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 contex-
to 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 jo-
vem;    

• Disseminar informações atualizadas sobre a evolução da epidemia 
do HIV e da AIDS e suas implicações sociais, garantindo que este-
jam disponíveis e que sejam utilizadas pelo público interessado (pro-
fissionais 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 popu-
lação.

Debate sobre a quarta 
década da epidemia de HIV/
AIDS tratou das mudanças 
ocorridas no período

ABIA participou do 1º 
Workshop Regional Norte de 
Prevenção Posithiva no Acre
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1.
Observatório 
Nacional de 
Políticas  
de AIDS
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                           m 2015, a ABIA aderiu à função de Observa-
tório 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, incidência política sobre os 
problemas e de enfrentamento aos desafios frente à 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 frente à 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.

E

GTPI marcou presença no 
Fórum Social Mundial

Richard Parker no 12º 
Congresso Brasileiro 
de Saúde Coletiva, o 
ABRASCÃO 2018
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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 

Em 2018, o Rio de Janeiro seguiu no enfrentamento à grave crise econômica 
e política que tem causado efeitos devastadores na saúde pública do estado. A 
ABIA manteve-se de prontidão no monitoramento das políticas públicas de saúde, 
com destaque para o tema do HIV e da AIDS. A instituição permaneceu alinhada ao 
propósito de produzir reflexões qualificadas e críticas consistentes sobre o impacto da 
epidemia no estado do Rio de Janeiro e na realização de ações comprometidas com a 
mudança deste cenário. 

Ao lado de outras organizações e da sociedade civil organizada, a ABIA pressionou 
para que o Rio de Janeiro fosse o quarto estado no país a implementar o Acordo 
de Cooperação Interfederativa (ou gestão compartilhada entre entes federados), 
que pode gerar um montante inicial de R$ 2 milhões para as ações de emergência 
no campo da saúde que serão estabelecidas pelo Plano Estratégico de Controle da 
Epidemia de HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites Virais. A ABIA teve uma participação ativa na 
reunião realizada pela Secretaria Estadual de Saúde para a construção do plano de 
trabalho para definição das estratégias do acordo. 

A instituição também pressionou e impediu o retorno do Projeto de Lei 3646/2017 
que obriga a toda pessoa que ingressar no sistema prisional seja submetida a exame 
de detecção de como HIV, tuberculose e outras doenças. A ABIA atuou diretamente 
para a manutenção do veto à proposta de testagem compulsória no sistema prisional. 
O teste sem consentimento compromete qualquer doença infecciosa, incluindo o HIV 
e a AIDS, além de trazer consequências negativas tanto para o indivíduo quanto para 

Guia do Sexo Mais Seguro 
foi lançado no “Seminário 
Ativismo Cultural, HIV e 
AIDS” 
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o coletivo, alertou a ABIA na ocasião. Ficou acordado que o projeto permaneceria fora 
de votação e a nova redação do projeto de lei seria alinhada às recomendações éticas 
internacionais sobre a AIDS nos presídios.

Uma das ações de intervenção organizadas pela ABIA no ano de 2018 – resultado de 
uma parceria entre a ABIA e o Serviço Social do Comércio (Sesc-Rio) – foi o Curso para 
agentes comunitários da Clínica da Família na comunidade Cantagalo/ Pavão-
Pavãozinho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além do acesso a uma compreensão mais 
ampla sobre diversidade sexual, os agentes obtiveram informações sobre prevenção 
combinada, carga viral indetectável, sexo oral, entre outros temas estratégicos. 

Também contribuímos na disseminação de conhecimento para públicos 
estratégicos. À convite do Comitê Estadual de Saúde da População LGBT e Gerência 
DST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde/RJ, o diretor-presidente da ABIA, Richard 
Parker palestrou sobre os “Desafios para a prevenção do HIV em tempos de 
prevenção combinada”. Na ocasião, Parker comentou sobre as perspectivas para a 
prevenção combinada a partir dos campos biomédicos, comportamental e estrutural.

Estas e outras ações e/ou 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. 

 

ABIA organizou o curso de 
capacitação de agentes 
comunitários no Cantagalo/ 
Pavão Pavãozinho, em 
Copacabana (RJ)
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1.2 Juventudes, Direitos e Protagonismo

Em 2018, a ABIA manteve o foco na diversidade sexual 
com ênfase no público jovem e gay. O tema LGBT tem sido 
objeto de atenção da ABIA desde 1993. Em 2013, com 
o apoio do M.A.C AIDS Fund, criou o Projeto Diversidade 
Sexual, Saúde e Direitos entre os Jovens. 

Entre as principais ações deste projeto está o 
desenvolvimento de ações e debates com o foco no 
público jovem, gay, trans, LGBT, comunitário e também 
heterossexual. As rodas de conversas têm se revelado 
um potencial instrumento de agregação e trocas de 
conhecimento. Em 2018, o projeto provocou intensos 
debates entre os jovens que participaram das rodas de 
conversa sobre “Relacionamento e (Des) Afetos” e “Saúde 

Mental e Juventues: vamos conversar?”; “Os enfrentamentos e dificuldades de 
ser um LGBT negrx”; “Solidão no Universo LGBT”, entre outros, que aconteceram 
na sede da ABIA.

Outra ação de destaque do projeto foi o lançamento do “Guia do Sexo Mais 
Seguro: um Guia sobre Sexo, Saúde e Prazer no século XXI” durante o “Seminário 
Ativismo Cultural, HIV e AIDS” sobre as perspectivas e possibilidades do ativismo 
cultural na abordagem da sexualidade, saúde e prevenção do HIV e outras infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs), com destaque para a população jovem gay e HsH. 
O Guia do Sexo Mais Seguro foi a primeira publicação no país a incorporar as novas 
tecnologias biomédicas de prevenção, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), entre 
outras. Além disso, o guia ofereceu informações sobre a prevenção do HIV, de outras 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo as hepatites virais. O guia está 

disponível online e ganhou versões impressas para públicos 
específicos tais como gays, homens que fazem sexo com 
outros homens (HsH) e mulheres cis. 

O Projeto Diversidade Sexual Saúde e Direitos entre 
Jovens também organizou em 2018 diversos grupos 
focais para a elaboração do Guia do Sexo Mais Seguro 
no Século XXI. Dois desses encontros tiveram como foco 
o sexo mais seguro para mulheres trans e travestis. Outra 
ação de destaque foi a realização da 3ª edição do “Prêmio 

Reconhecimento: Promoção em Saúde e Prevenções Populares do HIV e da AIDS 
em 2018”. A premiação contemplou jovens, personalidades e ativistas, com destaque 
para as mulheres trans e este ano espelhou o protagonismo das pessoas trans na 
militância ao longo de 2018.  

Projeto para jovens da ABIA 
reuniu grupo focal com 
mulheres trans e travestis

Prêmio Reconhecimento 
2018 contemplou jovens, 
lideranças comunitárias e 
ativistas
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1.2 Direitos e sexualidade

Houve um acirramento do debate sobre direitos e sexualidade, sobretudo em razão 
da disseminação do ódio nas redes sociais, e consequente aumento das violações e 
desrespeito aos direitos das mulheres e da população LGBT em 2018. A ABIA manteve-
se firme na incidência, 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. A ABIA defende que os direitos e a sexualidade 
são temas fundamentais para a superação das barreiras que prejudicam a resposta à 
epidemia de HIV e AIDS.

Um dos temas que recebeu a atenção da ABIA por meio do Observatório de 
Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) foram as políticas anti-gênero em 
desenvolvimento na América Latina. Ao longo de 2018, o SPW realizou algumas 
ações para o enfrentamento e o monitoramento dessas políticas. Pesquisadores de 
10 países latino-americanos se reuniram no Rio de Janeiro e em São Paulo para 
aprofundar sobre o assunto. O SPW também promoveu a exibição – em parceria com o 
Portal Feminista Catarinas e a ONG Cfemea, entre outras – do documentário peruano 
“Gênero sob ataque”. 

Ainda no contexto do enfrentamento às políticas anti-gênero, o SPW atuou em 
defesa do aborto ao realizar uma intervenção no evento paralelo à audiência 
pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, que 
aconteceu no Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. Também esteve presente no 
“Fórum Internacional: estabelecendo uma agenda de advocacy para o abordo no 
século 21 e fazendo a mudança acontecer”, que reuniu 110 ativistas de 58 países 
em Lisboa, Portugal.

SPW e Projeto Trincheira 
organizaram oficina sobre 
aborto seguro na sede da 
ABIA
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1.4 “Medicamentos e Sustentabilidade da  
 resposta social”

Em tempos sombrios, o monitoramento do 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, bem 
como o acesso a medicamentos são pautas fundamentais para a garantia do ambiente 
democrático e constitucional. 

Por meio da coordenação do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual 
(GTPI) – em articulação com várias organizações no âmbito nacional e internacional – a 
ABIA tem atuado em defesa do acesso universal ao tratamento e por medicamentos 
com preços mais justos. 

O ano de 2018 exigiu ações de monitoramento e de forte pressão contra as 
ações de gigantes farmacêuticas. O documento do GTPI serviu de base para que o 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) negasse o pedido de patente para 
o Dolutegravir feito pelas farmacêuticas Shionogic & LTDA, do Japão, e Healthcare 
Company, dos Estados Unidos.  

Também por intermédio da coordenação do GTPI, atuamos durante a “22ª 
Conferência Internacional da AIDS”, em Amsterdã (Holanda), e entregamos duas 
cartas ao governo brasileiro em defesa da incorporação do genérico do sofosbuvir, 
o medicamento que garante a cura da hepatite C. Ainda em defesa do acesso 
universal ao sofosbuvir, o GTPI organizou protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
respectivamente, na sede do INPI e em frente à sede da gigante farmacêutica Gilead. 
A ABIA – por meio do GTPI – e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) 
também atuaram para que fosse decretada a licença compulsória do Sofosbuvir, um 
recurso previsto nas regras do comércio internacional que suspende o monopólio de 
uma patente. 

GTPI fez pressão em 
Amsterdâ durante a 22ª 

Conferência Internacional 
de AIDS
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2.
Conheça 
as áreas 
e projetos 
da ABIA 
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2.1 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 
Foundations

A
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2.2 Projeto Diversidade Sexual, Saúde e  
 Direitos entre Jovens   

Há pelo menos 20 anos, a ABIA acompanha como 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 direito 
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 M.A.C 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 publicações 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. 
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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.
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3.
Demonstrativo 
de resultados  
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          iante do fortalecimento de valores conservadores e de extrema direita 
e também do impacto negativo de medidas econômicas e políticas que afetam a 
conquista de direitos – em especial no campo da saúde, a ABIA contou com aportes 
financeiros essenciais para desenvolver as ações que constam neste relatório. 

Num contexto de perdas políticas, essas ações e estratégias elaboradas pela ABIA 
e parceiros puderam ser realizadas porque contamos com o apoio dos financiadores já 
mencionados neste documento. 

A ABIA agradece este apoio que neste contexto político negativo ganha um valor 
singular. Os bons resultados financeiros e as ações bem sucedidas da ABIA constituem 
uma base que têm sido fundamental para a renovação e aprovação de novos projetos.

Confira os nossos resultados no Anexo 1.

D
ABIA participou do ciclo 
de palestras “Todo sexo é 
político” do NEPAIDS/USP

ABIA realizou o lançamento 
do Boletim ABIA sobre PrEP
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4.
ABIA na mídia  
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        mídia (tradicional, alternativa e, mais recentemente, as mídias sociais) 
tem sido um campo estratégico da atuação da ABIA ao longo de mais de 30 anos de 
trajetória. O cenário político conservador e os recentes retrocessos, contudo, colocaram 
a visibilidade do tema da AIDS como tema emergente em nossa agenda institucional. 

As ações, posicionamentos e projetos desenvolvidos pela ABIA por meio do Observatório 
Nacional de Políticas de AIDS ao longo do ano de 2018 e ganharam destaque na 
imprensa brasileira.

Investimos na ampliação do diálogo junto a mídia que repercutiu a narrativa da ABIA 
seja por meio de entrevistas, participação em programas, notas, comunicados e 
outras formas de posicionamentos políticos em defesa de uma resposta à epidemia 
comprometida com os valores que defendemos. Contabilizamos um número estimado 
de 83 matérias veiculadas em sites e jornais e revistas impressos e também 5 
reportagens em TVs e rádios. Os números foram rastreados pela ferramenta do Google 
ao longo de 2018.

As mídias sociais também têm sido um espaço de atuação e intervenção institucional. Já 
são quase 14 mil seguidores na página do Facebook, milhares de pessoas alcançadas 
e centenas de reações, comentários e compartilhamentos.

A ABIA tem encontrado aliados importantes para reverberar o posicionamento 
institucional frente ao contexto da epidemia de HIV e AIDS no Brasil, com foco nos 
determinantes sociais críticos e nas respostas políticas e mobilizadoras frente à 
epidemia em âmbito nacional e internacional.

Confira no Anexo 2 os posicionamentos da ABIA que ganharam destaque na imprensa 
brasileira ao longo de 2018.

A
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5.
ABIA em ação  
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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, de desigualdades, pela construção de modos sustentáveis de vida e 
pela radicalização da democracia.

FORUM DE 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 da AIDS no âmbito do 
estado.

ANAIDS

A Articulação Nacional de Luta contra a AINDS (ANAIDS), que reúne representação 
do movimento AIDS em todo o país, é responsável, entre outras instâncias, pelo 
monitoramento das propostas e encaminhamentos aprovados em plenária nos 
Encontros Nacionais de ONGs AIDS.

ABIA marcou presença 
no Encontro Nacional de 

Pessoas Vivendo com HIV/
AIDS em Porto Alegre
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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 Estudos em Saúde Coletiva 
(IESC/UFRJ). A instituição já recebeu alunos da universidade em sua sede para 
palestras, e membros da ABIA já participaram de seminários, palestras e bancas, e 
como professores visitantes na instituição de ensino superior.

Universidade Estácio de Sá

Em 2018, os estudantes de Medicina da Universidade Estácio de Sá visitaram a 
sede da ABIA. O grupo participou de uma aula sobre prevenção combinada. O pedido 
foi da professora  da Estácio de Sá, Kátia Edmundo. 

ABIA recebeu estudantes 
da Universidade Estácio 
de Sá
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Georgia State University (EUA)  

Desde 2010, a Georgia State University traz alunos para visitarem a sede da ABIA. 
Os estudantes conhecem a sede da instituição, participam de atividades dos projetos 
da ABIA e debatem com a equipe questões relacionadas ao HIV/AIDS, com foco 
também no contexto brasileiro de enfrentamento à epidemia e nos campos com os 
quais a instituição trabalha.

Oregon State University (EUA)  

Iniciada em 2018, a parceria entre a ABIA e Oregon State University tem como foco 
o desenvolvimento do Projeto “Consciência crítica para conectividade para combater 
o isolamento social na Juventude LGBTQ: treinando jovens latinos para alcançar 
lideranças como aliados efetivos”. Este projeto é financiado pela Fundação Robert Wood 
Jonhson como parte do programa que busca a promoção global da aprendizagem pelo 
desenvolvimento da saúde e promoção dos programas nos Estados Unidos baseados 
nas experiências bem-sucedidas em outros países (neste caso, no trabalho da ABIA 
com o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens).

Publicações impressas e online

n Modulo 1 online – Prevenção da Infecção pelo HIV – Sexo Mais Seguro. Um 
Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século XXI para Prevenção do HIV  http://
hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Modulo1-1.pdf  
Julho/2018

n Folheto Sexo Mais Seguro - Um Guia Sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século 21 
Julho/2018

n Boletim ABIA N° 63 – Truvada Livre  Out/2018
 Também disponível na íntegra neste link http://abiaids.org.br/boletim-abia-63/32076

n 3ª edição do Livro “Vida antes da morte (Life Before Death)” Herbert Daniel  
 Dez/2018. 
 Também disponível online neste link http://abiaids.org.br/vida-antes-da-morte/32248

n 2ª Edição do Livro “AIDS, A Terceira Epidemia – Ensaios e Tentativas” 
Dez/2018. Também disponível online neste link  
http://abiaids.org.br/aids-a-terceira-epidemia-ensaios-e-tentativas/32235

n Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção. Dez/2018 
Disponível somente online neste link  
http://abiaids.org.br/dimensoes-sociais-e-politicas-da-prevencao/32257
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n Publicação online para Mulheres - Prevenção da Infecção pelo HIV – Sexo 
Mais Seguro. Um Guia para Mulheres sobre Sexo, Prazer e Saúde no Sécu-
lo XXI para Prevenção do HIV http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/up-
loads/2018/07/SexoSeguro_Mulheres_21x22.pdf Dez/2018

n Folheto “Sexo Mais Seguro -  Um Guia Para Mulheres Sobre Sexo, Prazer e 
Saúde No Século 21 Para Prevenção do HIV”. Dez/2018

Notas publicadas

n ABIA divulgou nota para reforçar que nenhuma pessoa está autorizada a pedir 
dinheiro em nome da instituição. http://abiaids.org.br/em-nota-abia-diz-que-un-
aids-acerta-ao-assumir-posicao-mais-realista-sobre-a-epidemia-da-aids-no-mun-
do/31686

n ABIA apoiou publicamente a carta aberta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
oposição à aprovação do Projeto de Lei 1919/2016 que pretende restringir o atendi-
mento de presos apenas em unidades hospitalares penitenciárias. http://abiaids.org.
br/abia-apoia-carta-aberta-da-fiocruz-em-oposicao-ao-projeto-de-lei-na-alerj-que-
limita-o-acesso-de-pessoas-encarceradas/31363

n ABIA divulgou nota de repúdio à Revista Época pela reportagem “A Outra Pílula 
Azul” que acusou de forma preconceituosa a população gay por supostamente es-
tar abandonando o uso da camisinha, pela chegada de uma nova tecnologia de 
prevenção do HIV/AIDS ao Sistema Único de Saúde (SUS): a Profilaxia de Pré-Ex-
posição (PrEP). http://abiaids.org.br/31417/31417

n Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens divulgou nota de repúdio 
ao discurso da apresentadora Cristina Rocha, durante o Programa Casos de Família, 
exibido pelo SBT. http://abiaids.org.br/nota-de-repudio-do-projeto-diversidade-sex-
ual-saude-e-direitos-entre-jovens/31504

n ABIA divulgou nota e se posicionou sobre relatório do Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) em relação ao atual estado da epidemia do HIV 
e da AIDS no mundo. http://abiaids.org.br/em-nota-abia-diz-que-unaids-acerta-ao-
assumir-posicao-mais-realista-sobre-a-epidemia-da-aids-no-mundo/31686 

n ABIA se solidarizou com argentinos após extinção do Ministério da Saúde e ataques 
à Fundación Huésped que atua em defesa das pessoas que vivem com HIV http://
abiaids.org.br/abia-se-solidariza-com-trabalhadores-do-programa-de-aids-argenti-
no-apos-ministerio-da-saude-ser-extinto/31849

n GTPI considerou desastrosa a decisão do Instituto Nacional de Propriedade Intelec-
tual em aprovar a patente do medicamento sofosbuvir. http://abiaids.org.br/em-no-
ta-gtpi-considera-decisao-do-inpi-desastrosa-ao-conceder-a-patente-do-medica-
mento-sofosbuvir/31908 

n GTPI divulgou nota e afirmou que decisão que anula patente do sofosbuvir trouxe 
de volta o debate sobre o sistema de patentes brasileiro. http://abiaids.org.br/em-
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nota-gtpi-afirma-decisao-que-anula-patente-do-sofosbuvir-traz-de-volta-o-debate-
sobre-o-sistema-de-patentes-brasileiro/31977

n ABIA recebeu com cautela novo boletim epidemiológico e alertou sobre a onda 
conservadora que avança no país http://abiaids.org.br/abia-recebe-com-cau-
tela-novo-boletim-epidemiologico-e-chama-a-atencao-para-onda-conservado-
ra-que-avanca-no-pais/32180

Realização

n GTPI realizou a Oficina de Primeiros Passos “Direito à saúde, acesso a medica-
mentos e propriedade intelectual: o que isso tem a ver com a gente?” para 35 
ativistas durante o 1º Seminário de Prevenção da Região Norte “Brasil! Verás que 
teus filhos não fogem à luta”, em Boa Vista (Roraima). 29 a 31/01/2018

n Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direito entre Jovens da ABIA realizou a roda de 
conversa “Saúde Mental e Juventudes, vamos conversar?” na sede da institu-
ição. 21/02/2018 

n GTPI organizou o painel “Desafios para uma saúde universal e democrática num 
mundo neoliberal” durante o Fórum Social Mundial (FSM), em Salvador (BA). A 
partir de dois temas estratégicos:  1) “Tratados de Livre-Comércio: como afetam 
a saúde no Mercosul” e “Saúde e Democracia”, a instituição denunciou a sobre-
posição dos lucros dos atores hegemônicos num contexto neoliberal ao direito à 
saúde e os trágicos impactos no setor. 14/03/2018 

n SPW realizou na sede da ABIA a oficina com ativistas e profissionais da saúde sobre 
o cenário político atual em relação à descriminalização do aborto no Brasil. A ativi-
dade foi parte do Projeto Trincheiras, uma parceria entre SPW, IPAS Brasil e o Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). 13/04/2018

n ABIA, representada pelo diretor-presidente, Richard Parker, ministrou as aulas “Bio-
medicalização da resposta à AIDS no século XXI: da saúde global à experiência 
social” e “Saúde global e direitos humanos”, respectivamente, na Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) e Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC/
UFRJ). 20/04/2018

n ABIA pressionou para a manutenção do veto dado pelo governador do Rio de 
Janeiro ao Projeto de Lei 3646/2017, de autoria do deputado Gilberto Palmares, que 
dispõe sobre a realização compulsória de exames de saúde prévio por ocasião da 
entrada no sistema prisional do estado. 25/04/2018 

n ABIA promove roda de conversa “Relacionamentos e (Des) Afetos”. A atividade 
aconteceu no Salão Betinho, foi convocada pelo projeto Diversidade Sexual Saúde 
e Direitos entre Jovens. Pessoas de idades, perfis, sexos e identidades de gênero 
diversos compareceram para dialogar sobre os padrões normativos e demais prob-
lemáticas que afetam os relacionamentos nos dias atuais. 09/05/2018
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n GTPI pressionou e Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) negou 
o pedido de patente do Dolutegravir feito pelas farmacêuticas Shionogic & LTD 
(Japão) e VIIV Healthcare Company (EUA). Um dos documentos que fundamentaram 
a decisão, foi o relatório encaminhado pelo GTPI ao INPI em setembro de 2017, no 
qual o grupo aponta a falta de atividade inventiva para a aquisição. 14/05/2018

n ABIA realizou ensaio fotográfico para o Guia Sexo Mais Seguro com quatro vo-
luntários que foram clicados pelo coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde 
e Direitos entre Jovens, Vagner de Almeida. 21/05/2018 

n SPW organizou a 1ª Reunião de Trabalho do Projeto Género & Política en Améri-
ca Latina (G&PAL), em Copacabana (RJ). Pesquisadores e membros da sociedade 
civil organizada de 10 países latino-americanos (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru, México e Uruguai), subsidiaram o debate. 10 a 
12/05/2018

n ABIA ministrou um curso de capacitação para agentes comunitários da Clínica 
da Família na comunidade Cantagalo/ Pavão-Pavãozinho, localizada na Zona 
Sul do Rio de Janeiro. Resultado de um convênio entre a ABIA e o SESC-Rio, o tre-
inamento foi divido em dois módulos onde foram abordadas questões sobre acolhi-
mento, prevenção combinada, sexualidade e discriminação. 29/06 e 20/07 de 2018

n SPW promoveu um debate sobre a crise na Nicarágua com a participação de 
parceiros nicaraguenses. O evento foi convocado por conta da necessidade de de-
bater a sistemática violação de direitos humanos perpetrados pelo presidente Daniel 
Ortega, que também se posiciona contra os movimentos feministas nicaraguenses, 
principalmente contra os direitos sexuais e reprodutivos. 14/06/2018

n ABIA lançou o 1º módulo do “Guia do Sexo Mais Seguro – um guia sobre sexo, 
prazer e saúde no Século 21”. O material está disponível online e foi produzido pela 
equipe do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. 25/07/2018 

n ABIA realizou seminário “Ativismo Cultural, HIV e AIDS”. O evento aconteceu na 
sede da instituição, no Centro (RJ) e teve como objetivo discutir as perspectivas 
e possibilidades do ativismo cultural na abordagem da sexualidade, saúde e pre-
venção do HIV e outras ISTs principalmente entre a população jovem gay e HsH 
(homens que fazem sexo com homens). 25/07/2018

n GTPI fez duas grandes mobilizações em defesa do acesso à cura da Hepatite C. O 
grupo organizou um primeiro protesto na sede do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), no Centro (RJ) e um segundo em frente à sede da gigante farmacêu-
tica Gilead, em São Paulo. Os protestos tiveram como foco a rejeição do pedido de 
patente do principal medicamento utilizado na cura da hepatite 
C, o Sofosbuvir. 21 e 22/08/2018 

n GTPI encaminhou documento ao ministro da saúde em que 
pediu a declaração de interesse público sobre o sofosbu-
vir. A declaração é a primeira medida para o presidente da 
República decretar a licença compulsória do medicamen-
to, usado no tratamento da Hepatite C. O sofosbuvir teve 
sua patente concedida à uma farmacêutica americana em  
08/ 2018. 

ABIA participou do 
lançamento da Frente 
Parlamentar de AIDS do RJ

ABIA dá dicas importantes 
no Guia do Sexo Mais 
Seguro 
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n Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens reuniu um grupo focal com 
mulheres trans para debater questões pertinentes à saúde, prevenção, HIV/AIDS, 
sexualidade, identidade de gênero e demais subjetividades e interseccionalidades 
especificas desta população. 09/2018

n ABIA lançou Guia do Sexo mais Seguro em Santa Catarina. O lançamento aconte-
ceu durante a participação da equipe do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Di-
reitos entre Jovens “Seminário Regional de Atualização em Prevenção Combinada 
para o Fortalecimento das Ações Preventivas em IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais” 
no município de Lages, em Santa Catarina. 28/09/2018

n GTPI realizou oficina “Segundos Passos – educação em tratamentos como luta 
pelo acesso sustentável” em São Luís, no Maranhão. A oficina reuniu represen-
tantes da Rede Nacional de Pessoas do Maranhão e do Piauí, do Fórum de ONGs/
AIDS do Maranhão e ativistas da luta contra a AIDS. Na ocasião, a ABIA também fez 
o lançamento local do “Guia do Sexo Mais Seguro – um guia sobre sexo, prazer e 
saúde no século 21”. 13 a 14/09/2018

n  ABIA lançou o Boletim nº 63, cuja edição tem como foco a Profilaxia Pré-Exposição 
(PrEP). Para discutir o material, a instituição promoveu o o debate “Desafios e pos-
sibilidades: a prevenção na era PrEP”, que contou com as presenças de Richard 
Parker, diretor-presidente da ABIA, Veriano Terto Jr., vice-presidente e Nilo Martinez 
Fernandes, pesquisador da Fiocruz. 29/10/2018

n  Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA 
organizou a roda de conversa “Solidão no Universo LGBT”. A con-
versa aconteceu no salão Betinho e reuniu pessoas de diversas orien-
tações sexuais e gerações, o que possibilitou um rico debate sobre 
temas como racismo, angústia, LGBTfobia e uso da internet e das 
novas tecnologias de informação. 17/10/2018

n  Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens promoveu 
a roda de conversa “Os enfrentamentos e dificuldades de ser um 
LGBT negrx”. A atividade aconteceu na sede da instituição com o ob-
jetivo de discutir o impacto do racismo e da LGBTfobia na vida de gays, 

bissexuais, lésbicas, travestis e transexuais negras e negros no Brasil. 14/11/2018

n ABIA realizou o “Debate sobre a Quarta Década da Epidemia de HIV e AIDS” no 
Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB-RJ) e contou com as participações de 
Richard Parker e Veriano Terto Jr., respectivamente, diretor-presidente e vice-presi-
dente da ABIA e de Georgiana Braga-Orillard, diretora do UNAIDS Brasil. Na ocasião 
foram relançadas duas obras raras de Herbert Daniel: “Vida antes da Morte” e 
“AIDS: A terceira epidemia – Ensaios e Tentativas” de Herbert Daniel, esta úl-
tima escrita em parceria com Parker. Publicadas originalmente em 1989 e 1990, 
respectivamente, as obras foram reeditadas pela ABIA com o apoio da UNAIDS 
Brasil e distribuídas ao público durante o evento. As versões online também foram 
disponibilizadas no site da instituição. 06/12/2018

n Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA realizou a entrega 
do “3º Prêmio Reconhecimento: Promoção em Saúde e prevenções populares 
do HIV e da AIDS 2018” à 20 ativistas, militantes e agentes sociais A ação, que 
aconteceu no SESC Copacabana, teve como objetivo valorizar jovens e adultos, 

Projeto para jovens da ABIA 
realizou roda de conversa 
sobre a solidão no universo 
LGBT
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ativistas ou não, que se destacaram ao longo do ano em ações pautadas no âm-
bito da prevenção do HIV/AIDS, luta pelos direitos, respeito e combate à epidemia. 
10/12/2018

n O SPW realizou a estreia do documentário “Gênero sob Ataque”, dirigido pelo 
peruano Jeronimo Centurión e produzido pelo Consorcio Latino-americano Contra 
El Aborto Inseguro (CLACAI). A exibição aconteceu na Caixa de Assistência dos Ad-
vogados do Estado do Rio de Janeiro (CAARJ). 12/12/2018

Participação e apoio

n ABIA recebeu a visita do documentarista Cláudio Nascimento, do Grupo Arco Íris 
(GAI) e Márcio Caetano, que produziram o filme “Quando ousamos existir” para 
contar a história do movimento LGBT. O documentário tem como objetivo retratar 
a história da militância LGBT, em alusão aos 40 anos do movimento, comemorado 
em 2018. 29/01/2018 

n O GTPI recebeu aporte de projeto apoiado pela Fundação Shutterworth. Em visita a 
instituição o ativista indiano Achal Prabhala, junto com representantes de insti-
tuições e lideranças parceiras, discutiu seu novo projeto financiado pela fundação 
sul-africana Shuttleworth, cujo foco é apoiar iniciativas e grupos já existentes que tra-
balham com a defesa de acesso a medicamentos e atuam para impedir a ampliação 
dos interesses privados, especialmente na Índia, África do Sul e Brasil. 07/02/2018

n GTPI participou do Global Summit on Intellectual Property and Access to Medicines: 
Pathways to Access, no Marrocos, promovido pelo consórcio Make Medicnes Af-
fordable (MMA). O objetivo do encontro foi debater o futuro do movimento com foco 
no acesso a medicamentos no mundo. 15 a 17/01/2018

n GTPI participou do 1º Seminário de Prevenção da Região Norte “Brasil! Verás que 
teus filhos não fogem à luta”, em Boa Vista (Roraima). 29 a 31/01/2018

n ABIA participou da primeira reunião da Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais (ABONG) e diversos outros encontros promovidos pela asso-
ciação em 2018. 02/02/2018 

n ABIA participou de reunião com o Grupo de Trabalho de Jovens da Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ). 02/02/2018

n ABIA participou de reunião de transição de mandato político da Articulação Nacional 
de Luta contra a AIDS (ANAIDS), A instituição cumpriu um mandato de dois anos 
(2016-2017) como membro da Secretaria Executiva da rede e passou a fazer parte 
do Conselho de Amigos da ANAIDS, cujo objetivo é contribuir com orientações para 
o bom desempenho da nova gestão.  23/02/2018 

n ABIA participou de Oficina “Cooperação Internacional: Para quê? Para quem? 
Roda de diálogo sobre as (in) coerências entre os meios e os fins nas relações 
de cooperação internacional com as OSCs” realizada por Pão Para o Mundo du-
rante o Fórum Social Mundial, em Salvador (BA). 16/03/2018
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n GTPI participou do Painel sobre Acesso a Medicamentos, organizado pelo Con-
selho Nacional de Saúde no Fórum Social Mundial (FSM), em Salvador (BA) 13 a 
16/03/2018

n ABIA participou de reunião anual do Global AIDS Monitoring (GAM 2018), no 
Ministério da Saúde, em Brasília. A atividade foi promovida pelo Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) no Brasil e pelo Departamento de IST/
AIDS e Hepatites Virais. 20 a 21/03/2018

n Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens participou do bate-papo 
com cerca de 300 jovens no Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), em 
Bonsucesso (RJ). A atividade aconteceu em razão do Dia Nacional do Orgulho Gay, 
comemorado no dia 25 de março, e discutiu temas relevantes como preconceito, pre-
venção, desenvolvimento social, orientação sexual e identidade de gênero. 26/03/18

n ABIA participou de reunião para a construção do plano de trabalho que definirá as 
ações estratégicas do Acordo de Cooperação Interfederativa para o Controle da 
Epidemia de HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites Virais no estado. A atividade foi convo-
cada pelo Departamento de IST/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. 
26/03/2018 

n SPW participou do debate “Educação e Diversidade: quem tem medo da igual-
dade?” organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Gênero, Diversidade 
Sexual e Direitos Humanos (Tirésias), na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 20/03/2018

n Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA e o coordenador 
Vagner de Almeida receberam homenagem da Coordenadoria de Diversidade Sexual 
de Mesquita (Baixada Fluminense) pela realização do filme “Jovens, Cidadãos e seus 
Desafios”. 17/04/2018

n ABIA participou de reunião na ALERJ e manteve pressão por nova redação do PL 
que propunha testagem compulsória em presídios e reforçou que a testagem com-
pulsória do HIV não vai melhorar a grave situação nos presídios, mas pode sim 
agravá-la. 25/04/2018 

n ABIA participou do seminário interfederativo “Resposta Rápida à Sífilis nas Redes 
de Atenção à Saúde”. A atividade fez parte da campanha “Sífilis, Não!” e foi organi-
zada pelo Ministério da Saúde, em São Paulo. 26 e 27/04/2018

n ABIA participou do lançamento da Frente Parlamentar de Combate do HIV/AIDS, 
do Preconceito e do Estigma na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que teve 
como objetivo incidir de forma avaliativa e qualitativa sobre o contexto da epidemia 
de HIV e AIDS no município e também no estado. 27/04/2018

n ABIA participou de debate da mesa “Sorofobia, onde se esconde o preconceito”   
que aconteceu durante o evento “Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade”; 
na sede do Itaú Cultural, em São Paulo. A instituição foi representada por Salvador 
Correa, coordenador da área de treinamento e capacitação. 10/05/2018 

n ABIA marcou presença no 2018 HPTN Annual Meeting, organizado pela rede HIV 
Prevention Trials Network (HPTN) em Washington, D.C., cujo foco foi centrado nas 
questões relacionadas à prevenção, com ênfase na Profilaxia Pré-exposição (PrEP) e 
nas pesquisas com anticorpos altamente neutralizantes. 15 a 19/05/2018
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n ABIA participou da comemoração dos 29 anos do Grupo pela Vidda-RJ e marcou 
presença na roda de conversa para avaliar os avanços e retrocessos em relação a 
política de HIV e AIDS no país no período. 05/2018

n GTPI participou da Audiência Pública no Senado Federal para debater o PL 
3406/2015. De autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), o projeto propunha origi-
nalmente o prazo de 180 dias para realização do exame de pedidos de marcas e 
patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O GTPI reforçou 
que a proposta poderia gerar patenteamento sem exame e chamou a atenção para 
as barreiras que o atual sistema de patentes impõe no acesso a medicamentos. 
18/06/2018

n GTPI participou do III Congresso Maranhense de AIDS, do I Congresso Mara-
nhense das Hepatites Virais e do II Seminário Estadual das Cidadãs Positivas 
que aconteceram em São Luiz, no Maranhão, e marcou posição sobre a sobre a 
PrEP e o acesso a medicamentos para Hepatite C. 19/06/2018

n ABIA esteve presente no debate sobre sexualidade masculina e saúde realizado pelo 
Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS (PPGEDU/UFRGS) e pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-RS (PPGCS/PUCRS) 
através da disciplina compartilhada: “Corpo e poder: gênero, sexualidade e edu-
cação - leituras essenciais e disputas contemporâneas”. 26 e 27/06/2018

n ABIA contribuiu para a reflexão sobre sexualidade masculina e saúde na disciplina 
compartilhada do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS (PPGEDU/
UFRGS) e de “Corpo e poder: gênero, sexualidade e educação – leituras essenciais 
e disputas contemporâneas” do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da PUC-RS (PPGCS/PUCRS). 29/06/2018

n ABIA recebeu, pela terceira vez, doação da “Porca Branca” uma iniciativa da 
ONG Paz Sem Fronteiras que atua na promoção da cultura de paz no Brasil. 
Integrantes e voluntários levam para casa uma porquinha de barro e, durante quatro 
meses, depositam doações. O valor arrecadado é doado para instituições sem fins 
lucrativos, escolhidas pelos membros da organização. A ABIA recebeu a quantia de 
R$ 793 doados na inciativa. 05/07/2018

n GTPI marcou presença na 22ª Conferência Internacional de AIDS (AIDS 2018), em 
Amsterdã (Holanda) e contribuiu no painel “Esforços da Reforma da Lei de Patentes 
na África do Sul, Argentina, Brasil e além”. 23/07/2018

n ABIA marcou presença no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - ABRAS-
CÃO 2018. Sob o tema “Fortalecimento do SUS, dos direitos e da democracia”, a 
atividade promovida pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRAS-
CO) 29/07/2018

n ABIA sediou a roda de conversa “Da Palestina ao Brasil: gênero, sexuali-
dade e militarização”. A atividade aconteceu no salão Betinho e foi promov-
ida pela Rede Educacional para Direitos Humanos em Palestina/Israel (FFIPP 
Brasil). O foco foi fortalecer a rede de articulação global e resistência contra as 
violações cometidas pelo Estado israelense em Gaza, nos territórios palesti-
nos e nas favelas cariocas. 31/07/2018

GTPI em defesa da 
incorporação do genérico de 
medicamento para hepatite C
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n GTPI participou do Seminário “Medicamentos em Situação de Exclusividade fi-
nanciados pelo Ministério da Saúde: análise da situação patentária e das com-
pras públicas”, organizado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
(ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em Manguinhos (RJ). 07/2018

n Projeto Diversidade Sexual Saúde e Direitos entre Jovens participou do 1º Seminário 
de Jovens Protagonistas em Ações Preventivas às IST/AIDS, em São Paulo, 
promovido pelo Fórum de ONG/AIDS do Estado de São Paulo (FOAESP). 12 à 
14/07/2018

n SPW participou do “Seminário Internacional Sobre o Impacto dos Megaeven-
tos Esportivos nas Paisagens do Sexo no Brasil” organizado pelo Observatório 
da Prostituição da UFRJ. O encontro discutiu as formas pelas quais megaeventos 
esportivos impactaram as dinâmicas do mercado sexual em cidades anfitriãs, em 
especial os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de 2014 realizados no Rio 
de Janeiro. 30/07/2018 

n SPW esteve presente na reunião do comitê consultivo da organização argentina 
Akahatá – Equipo de Sexualidades y Gênero. A entidade reúne pesquisadores e 
ativistas da América Latina engajados na luta por direitos humanos especialmente 
nos temas relacionados ao gênero e à sexualidade. 07/2018

n ABIA participou do 1º Workshop Regional Norte de Prevenção Posithiva, em 
Rio Branco, no Acre. A atividade foi realizada pela Associação de Mulheres do Acre 
Revolucionária (AMAR), que atua com pessoas em vulnerabilidade social, mulheres 
lésbicas, profissionais do sexo e transexuais em parceria com a Unesco e o Depar-
tamento Nacional de IST, AIDS e Hepatites Virais. 01 a 03/08/2018

n ABIA marcou presença e representou a sociedade civil organizada no America and 
Caribbean Regional Fast-Track Cities Workshop, na Argentina. O evento é parte da 
iniciativa Fast-Track Cities da Associação Internacional de Prestadores de Cuida-
dos de AIDS (IAPAC, sigla em inglês), que inclui mais de 250 municípios compro-
metidos com a meta 90-90-90 (90% da população com HIV testada e ciente de sua 
sorologia positiva, 90% destes em tratamento antirretroviral e 90% desses já com 
carga viral suprimida), estabelecida pelo UNAIDS até 2020. 13 a 14/08/2018

n ABIA participou da audiência pública sobre a Lei do Passe Livre para Pessoas 
com Deficiências, Doenças Crônicas e HIV/AIDS na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (ALERJ). A audiência foi convocada pelo deputado Carlos Minc, após 
denúncias de pessoas vivendo com HIV e AIDS sem acesso pleno às passagens 
autorizadas nos transportes públicos estaduais. 27/08/2018

n ABIA participou da mesa de lançamento do livro “Revolucionário e gay – A vida ex-
traordinária de Herbert Daniel”, biografia escrita pelo premiado historiador brasil-
ianista James N. Green. Daniel foi pioneiro na luta contra a AIDS e um dos mais 
notáveis colaboradores da ABIA até 1992, ano da sua morte. 31/08/2018

n ABIA participou do “Encontro de Entidades Militantes na Promoção da Saúde, 
Cidadania LGBT e Direitos Humanos”, em Divinópolis (MG). O evento foi acon-
teceu durante o Encontro Estadual de ONGs, Redes e Movimentos AIDS de Minas 
Gerais e reuniu diversos autoridades locais, entidades de luta contra a AIDS, conse-
lhos de psicologia e ativistas de diversos estados. 10 a 12/08/2018
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n ABIA marcou presença no I Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa 
em Prevenção e Promoção da Saúde (BRAPEP), em Brasília (DF). O encontro 
aconteceu na Universidade de Brasília (UNB) e reuniu pesquisadores, acadêmicos, 
profissionais da saúde, ativistas e gestores públicos de várias partes do país. 05 a 
07/08/2018

n ABIA participou do debate “A epidemia de AIDS e o descaso com a saúde 
LGBTQ” com estudantes de Medicina da Universidade Estadual do rio de Janeiro – 
UERJ. 08/2018

n ABIA realizou palestra no Curso de Capacitação em Políticas de Saúde e Con-
trole Social, organizado pela Universidade Federal Fluminense em parceria com o 
Programa Municipal IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais da Secretária de Saúde de Rio 
das Ostras, para profissionais, gestores e estudantes da área da Saúde naquele 
município. 22/08/2018

n SPW participou do Festival “Pela Vida das Mulheres” na Esplanada dos Ministéri-
os, em Brasília, em paralelo à audiência pública sobre a descriminalização do aborto 
até a 12ª semana de gestação no Supremo Tribunal Federal (STF). 03 a 06/08

n SPW participou do “Fórum Internacional: estabelecendo uma agenda de advo-
cacy para o aborto no século 21 e fazendo a mudança acontecer” que aconte-
ceu em Lisboa (Portugal). O evento, organizado pela Campanha Internacional pelos 
Direitos das Mulheres ao Aborto Seguro teve o propósito de formar um consenso 
sobre o aborto legal e seguro no debate público e nos registros legais, e reuniu 110 
ativistas de 58 países. 05 a 07/09/2018

n ABIA se uniu ao Grupo pela Vidda-Rio em atividades 
com foco no acolhimento e saúde mental das pes-
soas que vivem com HIV e AIDS. Os eventos (mesa 
de debate sobre violência doméstica e roda de conver-
sa com foco na valorização da vida) foram realizados 
em razão do mês internacional de prevenção ao suicí-
dio (setembro). 09/2018

n GTPI marcou presença na Semana de Mobilização 
dos Povos que aconteceu em Genebra, na Suíça. Na 
ocasião, em parceria com as organizações People’s 
Health Movement, TNI e G2H2, o GTPI realizou o debate “O Papel das corporações 
transnacionais e o direito à saúde”. 23 a 27/10

n ABIA participou do XVI Seminário de Prevenção ao HIV, realizado pela Pastoral da 

SPW participou do evento 
paralelo à audiência 
pública que tratou da 
descriminalização do aborto

ABIA atuou no encontro 
sobre promoção da saúde, 
cidadania LGBT e direitos 
humanos em Minas Gerais
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AIDS da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em parceria com o De-
partamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais 
do Ministério da Saúde. O evento aconteceu em Porto Alegre (RS). 20/10/2018

n ABIA participou do 3º Simpósio Gaúcho de IST/AIDS, organizado pela Sociedade 
Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis – Regional Rio Grande do 
Sul (SBDST-RS), em Porto Alegre (RS). 25 a 26/10/2018

n GTPI realizou reunião semestral para desenvolver estratégias de mobilização política 
para garantir o acesso universal aos medicamentos e o direito à saúde. O encontro 
reuniu articuladores do grupo de diversos estados, entre eles, Bahia, Maranhão, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. 25 e 26/10/2018

n ABIA marcou presença na roda de conversa sobre Prevenção Combinada, HIV/
AIDS e Diversidade Sexual com estudantes do 2º e 3ª ano do Ensino Médio do 
CIEP 415 Miguel de Cervantes em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. 
A atividade compôs a Semana da Saúde do CIEP. 30/10/2019

n ABIA participou da 10ª edição do Fórum UNGASS/AIDS Brasil, organizado pela 
ONG Gestos, em Recife (PE) e reuniu mais de 80 ativistas de ONGs, redes, movi-
mentos e associações nacionais que desenvolvem ações no enfrentamento ao HIV e 
a AIDS no Brasil. 07 a 8/11/2018

n ABIA participou do III Seminário Nacional sobre Vacinas e Novas Tecnologias de 
Prevenção do HIV/AIDS, organizado pelo Grupo de Incentivo à Vida (GIV), em São 
Paulo. Um dos eixos temáticos principais foi a Implementação da Profilaxia Pré-Ex-
posiçao (PrEP) no Brasil. 12/11/2018

n GTPI participou de uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado Federal sobre o medicamento Sofosbuvir, que cura a hepatite C em 
95% dos casos. Na ocasião, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Jorge Lima prestou esclarecimentos sobre a concessão de patente do So-
fosbuvir à farmacêutica americana Gilead. 11/2018

n ABIA marcou presença no Seminário Nacional de Comunidades e Movimentos 
Populares na Prevenção das IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais – “Fala, Comu-
nidade 2018”.  O evento foi organizado pelo Centro de Promoção da Saúde (CE-
DAPS), no Rio de janeiro, com o objetivo de fortalecer, organizações e comunidades 
populares por meio de metodologias participativas e contou com a presença mas-
siva de jovens e adolescentes de diversos lugares da região metropolitana do RJ. 06 
a 8/11/2018

n ABIA palestrou no seminário “Desafios para prevenção do HIV em tempos de 
prevenção combinada”, promovido pelo Comitê Estadual de Saúde da População 
LGBT e Gerência de DST/AIDS, Sangue e Hemoderivados da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) do Rio de Janeiro. 28/11/2018

n ABIA participou do debate “Olhares Complementares na atenção às pessoas 
vivendo com HIV/AIDS na Rede de Saúde”, organizado pelo Instituto Fernandes 
Figueira (IFF/Fiocruz). O coordenador o coordenador da área de treinamento e ca-
pacitação Salvador Correa, representou a instituição no evento. 03/12/2018

n ABIA participou do ciclo de atividades “Solidariedade, Sexualidade e Direito a 
Saúde – Jornadas sobre Saúde e Direitos Humanos”, organizado pelo Instituto 
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de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 04/12/2018

n ABIA esteve presente e palestrou na 19ª edição do “Encontro Nacional de Pes-
soas Vivendo com HIV/AIDS – 26 anos de ativismo, solidariedade e resistên-
cia” em Porto Alegre (RS). Na ocasião, foram lançadas as publicações “Dimensões 
Sociais e Políticas da Prevenção”, “Boletim ABIA nº 63 – Truvada Livre” e as 
versões impressas do Guia do Sexo Mais Seguro para Mulheres e do Guia do 
Sexo Mais Seguro a Homens que fazem Sexo com Homens (HsH). Também foi 
realizado o relançamento das obras raras do escritor, ativista e jornalista Herbert 
Daniel: “Vida antes da Morte” e “AIDS: A terceira epidemia – Ensaios e Tentati-
vas”. 7 a 9/12/2018

n ABIA participou da Mesa Redonda “O SUS e a AIDS face à crise no setor públi-
co”, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Salão de Leitura da Biblio-
teca de Manguinhos, em Manguinhos (RJ). 13/12/2018

n ABIA participou do Ciclo de Palestras “Todo Sexo é político”, organizado pela 
Núcleo de Estudos para Prevenção da Aids (NEPAIDS) em parceria com o Departa-
mento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública e pelo 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP). 14/12/2018

ABIA lançou publicações 
reimpressas de Herbert 
Daniel também em Porto 
Alegre
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ANEXO 1
Demonstrativo

financeiro   
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2018

Receitas  2.559.280,49

RECEITAS NACIONAIS  670.905,24
RECEITAS INTERNACIONAIS 1.888.375,25

Despesas  2.367.307,38

Pessoal 1.190.305,39

Custo de Projetos 362.525,47

Seminário e Mobilização Política 325.791,56

Publicações 47.164,30

Despesas Administrativas 441.520,66

Superávit do Exercício 191.973,11
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ANEXO 2
Clipping 

eletrônico   
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> Conexão Futura – Canal Futura
http://www.futuraplay.org/video/novas-formas-de-combate-ao-hiv/404148/

Fevereiro
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> Revista News 
https://revistanews.com.br/2018/02/16/especialistas-defendem-prevencao-a-aids-com-metodos-combi-
nados/
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> Rio Grande Tem 
http://www.riograndetem.com.br/laboratorio-do-ie-da-furg-produz-documentario-sobre-ativis-
mo-lgbt-e-aids-no-brasil
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> Carta Maior – 03/02 
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Entrevista-a-Sonia-Correa-Em-2018-as-
feministas-vao-estar-na-rua-/2/39298
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> Diretório FGV – 28/02 
http://direitorio.fgv.br/noticia/stf-admite-amicus-curiae-apresentado-pelo-npj
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> IMedscape – 28/02
https://portugues.medscape.com/verartigo/6502082?faf=1&src=roxana_jor_mscpmrk_testehiv&faf=1

Março
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> Terra de Direitos – 02/03
http://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/ministro-do-stf-nega-voz-da-sociedade-civil-no-julgamen-
to-do-auxiliomoradia/22756
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> Prefeitura de Nilópolis – 7/3
http://nilopolis.rj.gov.br/site/eli-ferreira-apadrinha-projeto-da-igualdade-racial-de-nilopolis/
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> Agencia de Noticias da AIDS – 18/04
http://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-comemoram-ampliacao-do-dolutegra-
vir-no-sus-e-pedem-a-sustentabilidade-do-tratamento/

Abril
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> Isto É – 30/05
 https://istoe.com.br/entidade-denuncia-falta-de-remedio-para-hiv-em-hospital-universitario

Maio
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> Jornal do Brasil
http://www.jb.com.br/ciencia-e tecnologia/noticias/2018/05/30/entidade-denuncia-falta-de-remedio-pa-
ra-hiv-em-hospital-universitario/
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> O GLOBO
https://oglobo.globo.com/rio/pedro-ernesto-enfrenta-falta-de-remedio-para-combate-aids-22736917

Junho
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> Nexo Jornal 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/06/07/O-avan%C3%A7o-do-HIV-entre-homens-que-
transam-com-homens.-E-as-pol%C3%ADticas-relegadas
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> O Globo  
https://oglobo.globo.com/sociedade/feministas-brasileiras-comemoram-decisao-sobre-aborto-na-argen-
tina-22779761
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>	 Huffpost	Brasil			
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/15/como-a-decisao-a-favor-da-legalizacao-aborto-na-argenti-
na-pode-influenciar-o-brasil_a_23460255/
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> ABRASCO   
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/saude-da-populacao/aids-e-preciso-assumir-o-fracas-
so-da-prevencao-no-brasil/34769/
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> Agência de Noticias da AIDS    
http://agenciaaids.com.br/noticia/e-preciso-assumir-o-fracasso-da-prevencao-no-brasil-afirma-rich-
ard-parker/
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> O GLOBO
https://oglobo.globo.com/opiniao/direito-ao-aborto-nao-questao-de-minorias-22848938

Julho
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> Agência de Notícias da AIDS  
http://agenciaaids.com.br/noticia/para-ativistas-avancos-na-vacina-contra-hiv-sao-promis-
sores-mas-e-necessario-cautela/
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> Agência de Notícias da AIDS  
http://agenciaaids.com.br/noticia/aids-2018-ativistas-ocupam-estandes-de-farmaceuticas-em-protes-
to-contra-patentes-e-precos-abusivos/
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> Agência Brasil  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-07/metas-globais-para-eliminacao-da-aids-ate-2030-
podem-nao-ser-cumpridas
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> Agência de Notícias da AIDS – 25/07  
http://agenciaaids.com.br/noticia/para-ativistas-avancos-na-vacina-contra-hiv-sao-promis-
sores-mas-e-necessario-cautela/
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> Agência de Notícias da AIDS – 26/07  
http://agenciaaids.com.br/noticia/abia-lanca-guia-com-orientacoes-sobre-sexo-seguro-e-novas-tecnolo-
gias-de-prevencao/
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> Cenário MT  
https://www.cenariomt.com.br/2018/07/26/metas-globais-para-eliminacao-da-aids-ate-2030-podem-
nao-ser-cumpridas/
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> IG Saúde – 26/07  
https://saude.ig.com.br/minhasaude/2018-07-26/aids.html
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> Portal RD1   
https://rd1.com.br/vida-e-obra-do-sociologo-herbert-de-souza-viram-filme-e-serie-na-globo
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> Brasil de Fato   
https://www.brasildefato.com.br/2018/07/31/desmonte-do-sus-prejudica-tratamento-de-infeccoes-sex-
ualmente-transmissiveis/



RELATÓRIO GLOBAL 201870

> Agência de Notícias da AIDS 
http://agenciaaids.com.br/noticia/congelamento-dos-investimento

Agosto
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> Agência de Notícias da AIDS 
http://agenciaaids.com.br/noticia/em-entrevista-pesquisadora-ligia-kerr-fala-sobre-a-desinformacao-do-
jovem-gay-em-relacao-ao-risco-de-infeccao-por-hiv/
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> Jornal GGN  
https://jornalggn.com.br/noticia/hoje-lancamento-de-livro-sobre-herbert-daniel-em-brasilia
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> Rádio CBN   
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/206901/mobilizacao-pede-uso-de-genericos-no-tratamen-
to-da.htm
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> Agência Brasil   
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-medica-
mento-para-hepatite-c
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> Cenário MT   
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/22/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-medicamento-pa-
ra-hepatite-c/
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> O Globo    
https://oglobo.globo.com/sociedade/manifestantes-pedem-liberacao-de-genericos-contra-hepa-
tite-c-22998832
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> Repórter Brasil/TV Brasil    
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/08/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-remedio-para-
hepatite-c
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> Agência de Notícias da AIDS     
http://agenciaaids.com.br/noticia/em-campanha-pelo-acesso-a-cura-da-hepatite-c-ativistas-realiz-
am-protesto-em-frente-ao-inpi/
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> Folha Vitória     
https://novo.folhavitoria.com.br/saude/noticia/08/2018/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-medica-
mento-para-hepatite-c
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> Mix Vale      
https://www.mixvale.com.br/2018/08/21/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-medicamento-para-he-
patite-c
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> Agora no RS      
https://agoranors.com/noticia/2018/08/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-medicamento-para-he-
patite-c-74630.html
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> Isto é Dinheiro      
https://www.istoedinheiro.com.br/ato-no-rio-pede-rejeicao-de-patente-de-medicamento-para-hepatite-c
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> Agência de Notícias da AIDS       
http://agenciaaids.com.br/noticia/manifestacao-em-sao-paulo-reune-militantes-contra-a-patente-do-so-
fosbuvir-da-gilead-farmaceutica-diz-que-trabalha-com-o-governo-para-facilitar-o-acesso-aos-medica-
mentos/
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> Solidário  Notícias        
https://solidarionoticias.com/herbert-daniel-legado-do-ativista-politico-e-ecologico-e-lancada-em-bi-
ografia/
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> Carta Maior – 07/09 
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Leituras/Resenha-do-livro-Revolucionario-e-gay-a-vida-ex-
traordinaria-de-Herbert-Daniel-/58/41655

Setembro
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> Jornal GGN – 06/09 
https://jornalggn.com.br/noticia/carmen-lucia-e-o-jogo-para-beneficiar-grandes-laboratorios-por-lu-
is-nassif
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> Folha de São Paulo – 11/09 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/em-guerra-bilionaria-farmaceutica-tenta-barrar-generi-
co-contra-hepatite-c.shtml
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> Agência de Noticias da AIDS – 16/09
http://agenciaaids.com.br/noticia/uol-fiocruz-quer-fim-da-patente-de-droga-para-hepatite-c-sus-
pouparia-bilhoes/



RELATÓRIO GLOBAL 2018 89

> UOL Noticias – 16/09
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/09/16/fiocruz-quer-fim-da-patente-con-
tra-hepatite-c-que-custa-r-13-bi-ao-sus.htm
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> O Globo – 18/09
https://oglobo.globo.com/sociedade/2018/09/18/582327-remedio-contra-hepatite-so-pod-
era-ser-vendido-por-empresa-americana
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> Folha de São Paulo – 18/09
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/governo-libera-remedio-para-hepatite-c-de-ameri-
cana-e-trava-generico-mais-barato.shtml
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> Agência de Noticias da AIDS – 18/09
http://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-contrarios-a-patente-do-sofosbuvir-pedem-licenciamen-
to-compulsorio-do-medicamento
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> Isto É – 19/09
https://istoe.com.br/inpi-aceita-patente-de-remedio-para-hepatite-c/ 
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> Rádio Agência Nacional – EBC – 19/09
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-09/fiocruz-deve-interromper-producao-do-re-
medio-contra-hepatite-c-que-seria
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> Folha Vitória – 20/09
https://novo.folhavitoria.com.br/saude/noticia/09/2018/inpi-aceita-patente-de-remedio-para-hepatite-c
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> Rádio Agência Nacional – EBC – 25/09 
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-09/fiocruz-deve-interromper-producao-do-re-
medio-contra-hepatite-c-que-seria
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> UOL Noticias – 26/09 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/09/26/defensoria-publi-
ca-tambem-pede-quebra-de-patente-de-droga-de-hepatite-c.htm
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> Revista Valor – 25/09
https://www.valor.com.br/brasil/5880507/liminar-barra-patente-de-remedio-contra-hepatite-c
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> Rádio Itatiáia – 29/09
http://itatiaia.com.br/noticia/servico-de-prevencao-ao-virus-hiv-nao-chega-a
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> Brasil de Fato - 02/10 
https://www.brasildefato.com.br/2018/10/02/decisao-para-tratar-hepatite-c-e-erradicar-a-doenca-esta-
nas-maos-do-governo/

Outubro



RELATÓRIO GLOBAL 2018 101

> Eco Agência - 25/10 
http://www.ecoagencia.com.br/index.php?open=noticias&id=VZlSXRlVONlYHZEROZlVaNGbKVVVB1TP
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> Agência de Noticias da AIDS - 28/10 
http://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-mandam-recado-ao-novo-presidente-defesa-do-sus-e-con-
tinuidade-da-politica-de-aids-no-brasil/
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> Felipe Vieira Jornalista  - 31/10 
http://felipevieira.com.br/site/porto-alegre-igreja-catolica-promove-xvi-seminario-de-prevencao-ao-hiv
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> Portal Fiocruz- 20/11
https://portal.fiocruz.br/noticia/aids-e-tema-de-mostra-de-filmes

Novembro
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> Jornal DestaK - 26/11 
https://www.destakjornal.com.br/cidades/sao-paulo/detalhe/jovens-nao-recebem-informacao-so-
bre-hiv-nem-na-familia-nem-na-escola?ref=SEC_ultimos_ultima-hora
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> O Globo - 29/11 
https://oglobo.globo.com/brasil/desafio-para-novo-governo-politicas-de-combate-ao-hiv-preocupam-es-
pecialistas-2325876325.11
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> Agência Brasil /EBC – 01 /12
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-12/no-dia-mundial-contra-aids-foco-e-ampliar-tes-
tes-para-diagnostico

Dezembro
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> Revista SAÚDE – 01/12
https://saude.abril.com.br/medicina/no-ritmo-atual-meta-de-eliminacao-da-aids-ate-2030-nao-deve-ser-
cumprida/
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> Revista Exame – 01 /12
https://exame.abril.com.br/brasil/no-dia-mundial-contra-aids-o-foco-e-ampliar-testes-para-diagnostico/
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>	 Huffpost	Brasil	–	01	/12
https://www.huffpostbrasil.com/2018/12/01/por-que-o-brasil-nao-pode-aceitar-retrocessos-no-tratamen-
to-do-hiv_a_23605575/?utm_hp_ref=br-noticias
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> Brasil de Fato – 01 /12
https://www.brasildefato.com.br/2018/12/01/politica-brasileira-de-tratamento-e-combate-a-hivaids-es-
ta-em-risco-com-novo-governo/
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http://agenciaaids.com.br/noticia/jovens-nao-recebem-informacao-sobre-hiv-nem-na-familia-nem-na-es-
cola-diz-vice-presidente-da-abia/

https://epoca.globo.com/rafael-ciscati/os-conservadores-o-hiv-23263620

http://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-parabenizam-campanha-do-ministerio-da-saude-que-cele-
bra-30-anos-de-luta-contra-aids/

https://outraspalavras.net/outrasaude/2018/11/28/os-numeros-da-aids-no-brasil/

https://outraspalavras.net/outrasaude/2018/11/28/os-numeros-da-aids-no-brasil/

https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/saude-da-populacao/hiv-aids-no-brasil-em-mais-um-1o-
de-dezembro/

http://agenciaaids.com.br/noticia/abia-recebe-com-cautela-novo-boletim-epidemiologico-e-cha-
ma-a-atencao-para-onda-conservadora-que-avanca-no-pais/

https://coracaoevida.com.br/aids-conscientizacao-de-jovens-sobre-prevencao-e-desafio-constante-ex-
plica-especialista/

https://www.istoedinheiro.com.br/no-dia-mundial-contra-aids-o-foco-e-ampliar-testes-para-diagnostico/

https://avozdaserra.com.br/noticias/personalidades-e-filmes-que-enfrentaram-o-preconceito

https://nacoesunidas.org/programa-da-onu-promove-inciativas-em-dezembro-sobre-prevencao-do-hiv/ 

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/revista/reportagem/320-saude-em-que-direcao

https://outraspalavras.net/outrasaude/como-sera-o-amanha/

http://agenciaaids.com.br/noticia/em-porto-alegre-pessoas-vivendo-com-hiv-aids-debatem-sobre-os-
desafios-da-epidemia-no-pais/

http://agenciaaids.com.br/noticia/em-porto-alegre-pessoas-vivendo-com-hiv-aids-debatem-sobre-os-
desafios-da-epidemia-no-pais/

https://www.vice.com/pt_br/article/bjeb3z/cientistas-rebatem-as-ideias-de-olavo-de-carvalho

Mais noticias: 
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