
Leitura Recomendada 

Bem-vindos ao século 21: um presente que não deseja-
mos 

Esta publicação oferece uma contribuição sobre a conjuntura 
que reúne “ONGs, sociedade civil e mobilização social” e que foi 
tema do 1º Seminário de Capacitação em HIV realizado no Rio de 
Janeiro. O texto foi elaborado por Carlos Duarte e Márcia Leão, am-
bos reconhecidamente defensores de uma resposta eficaz à epidemia 
de HIV/AIDS a partir da perspectiva dos direitos humanos e com 
base nos princípios da solidariedade, da justiça social e da demo-
cracia. 

Clique aqui para acessá-lo  

Estigma, pânico moral e violência estrutural: o caso da AIDS 

Esta publicação oferece uma contribuição sobre a conjuntura 
em relação ao “Estigma, Pânico Moral e Violência Estrutural”, tema 
do 2º Seminário de Capacitação em HIV realizado no Rio de Janeiro. 
O texto foi elaborado por Simone Monteiro e Wilza Vilella, autoras 
do livro “Estigma e Aids”, leitura fundamental para a compreensão 
sobre como o estigma tem vulnerabilizado variadas populações às 
infecções e aos agravos de saúde. 

Clique aqui para fazer o download 

http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/06/publicacao-carlos-marcia-20190625.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/06/publicacao-simone-wilza-20190625.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/06/publicacao-simone-wilza-20190625.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/06/publicacao-carlos-marcia-20190625.pdf


Cartilha “Tudo em cima!” 

A ABIA vem, por meio desta cartilha, trazer informações so-
bre Exercício Físico, HIV e Saúde. O presente material informativo 
foi desenvolvido por profissionais da área de Educação Física que 
se dedicam ao estudo científico do tema em questão, e procura de 
maneira acessível transmitir conhecimentos sobre a prática de 
exercícios físicos, vida com HIV/AIDS e saúde em geral às pessoas 
vivendo com HIV/AIDS. Tem como base a pesquisa multidisciplinar 
e a revisão da literatura científica, que engloba as áreas de Educa-
ção Física, Medicina e Nutrição. 

Clique aqui para fazer o download 

 

As políticas de acesso a medicamentos e os direitos hu-
manos no Brasil e no mundo 

Em setembro de 2016, a ABIA realizou o seminário Políticas 
de Acesso a Medicamentos e Direitos Humanos. O objetivo era 
apresentar e analisar o cenário nacional e internacional sobre o 
acesso a medicamentos. Esta publicação reúne algumas das refle-
xões oferecidas durante o encontro. 

Clique aqui para fazer o download 

 

 

 

Hepatite C: a cura fora de alcance 

Com base no conhecimento acumulado da humanidade, esta-
mos mais perto do que nunca da cura para uma das maiores pande-
mias da humanidade: a hepatite C. Esse mal que aflige 185 milhões de 
pessoas, cerca de 3% da população mundial, pode ser curado em pou-
cas semanas, com o use de novos medicamentos. Mas ao invés de es-
tarmos escrevendo a história do fim da hepatite C, estamos apenas 
sendo espectadores dos recordes de lucros de empresas farmacêuticas 
e do anúncio do risco de falência de sistemas de saúde de vários países. 
Não podemos ficar parados assistindo a ganancia derrubar a espe-
rança. As patentes farmacêuticas garantem as empresas o controle so-
bre os novos medicamentos por isso precisamos impedir que elas sejam 

concedidas. Nesse documento você vai entender as motivações de grupos que lutam pelo acesso 
a medicamentos e obter informações sobre a oposição ao pedido de patente do sofosbuvir apre-
sentado no Brasil pelo Grupo de trabalho em Propriedade Intelectual, coordenado pela ABIA e 
associado à Rede Brasileira pela Integração dos Povos (GTPI/Rebrip). 

Clique aqui para acessá-lo 

http://abiaids.org.br/_img/media/Cartilha%20Tudo%20em%20Cima%21%20%28site%29.pdf
http://abiaids.org.br/as-politicas-de-acesso-medicamentos-e-os-direitos-humanos-no-brasil-e-no-mundo/30816
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Hepatite-C-a-cura-fora-de-alcance.pdf
http://abiaids.org.br/_img/media/Cartilha%20Tudo%20em%20Cima!%20(site).pdf
http://abiaids.org.br/as-politicas-de-acesso-medicamentos-e-os-direitos-humanos-no-brasil-e-no-mundo/30816
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Hepatite-C-a-cura-fora-de-alcance.pdf


Boletim ABIA Nº 57 

Este Boletim da ABIA publicado em dezembro de 2009 aborda o 
importante tema sobre o Aconselhamento em HIV AIDS em dife-
rentes contextos, no trabalho com adolescentes, com travestis e na 
redução de danos.  

Clique aqui para acessá-lo. 

 

 

 

 

 

Boletim ABIA Nº 63   

Truvada® Livre!! Finalmente! Foram sete anos de promes-
sas do governo brasileiro até o anúncio da Profilaxia Pré-Exposição 
(PrEP) como política pública a ser adotada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Implantar a PrEP no SUS foi uma decisão necessária 
e acertada e merece nossos aplausos. Tem sido louvável, por exem-
plo, o recente esforço feito por São Paulo para expandir a implan-
tação da PrEP no estado, trazendo à memória o papel pioneiro dos 
paulistas nos primeiros anos da epidemia. Já naquela época, São 
Paulo instituíra ações inovadoras e inspiradoras para outros pro-
gramas governamentais brasileiros. 

 Clique aqui para acessá-lo 

Boletim ABIA Nº 64 

A epidemia de HIV e AIDS segue para sua a quarta década, de-
mandando reflexão constante sobre a resposta da sociedade civil, do 
governo e de pesquisadores para os desafios que se apresentam. Em 
meio a avanços conquistados no campo biomédico e dilemas que per-
manecem tirando o sono de pesquisadores e ativistas, retrocessos nas 
políticas públicas parecem estar acontecendo em todos os lados, assim 
como discursos de ódio e preconceitos que impactam diretamente a res-
posta comunitária e política para o HIV e a AIDS. O Boletim ABIA No. 
64, cujo título é “Ativismo na Era Digital – sobre as questões para o 
ativismo na atualidade com ênfase no ativismo digital”, oferece várias 

reflexões a partir da experiência e a visão de ativistas e especialistas no tema sobre como podemos 
integrar esforços para a construção de uma nova resposta ao HIV, baseada na experiência do pas-
sado e aberta para as novas possibilidades que emergem no campo. 

Clique aqui para acessá-lo 

http://abiaids.org.br/_img/media/boletimAbia_57.pdf
http://abiaids.org.br/_img/media/boletimAbia_57.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/10/BOLETIM_ABIA_63_PrEP_completo.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Boletim_ABIA_64_WEB-FINAL.pdf
http://abiaids.org.br/_img/media/boletimAbia_57.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/10/BOLETIM_ABIA_63_PrEP_completo.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Boletim_ABIA_64_WEB-FINAL.pdf


Anais do seminário “Qualidade de vida para pessoas vi-
vendo com HIV/AIDS” 

Com apoio da EED, foi lançado os anais do seminário Quali-
dade de vida para pessoas vivendo com HIV/AIDS: aspectos políti-
cos, socioculturais e clínicos, evento realizado durante a Semana da 
Prevenção de 2003 no Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de 
Janeiro. 

Com a publicação, a ABIA espera poder divulgar, para o maior nú-
mero de pessoas possível, o conteúdo apresentado por especialistas 

e participantes do seminário.  

Clique aqui para acessá-lo  

Cartilha “Tudo Dentro – Falando sobre DST/AIDS” 

As informações aqui apresentadas não são um tratado mé-
dico: procuram informar de forma geral, e principalmente aos Ho-
mens que fazem Sexo com Homens (HSH), sobre o que são, quais 
são e o que é preciso fazer para evitar as doenças sexualmente trans-
missíveis (DST)* e o vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

Este material é simplesmente uma forma a mais de orientação 
sobre a existência destas doenças e sobre a importância de aprender 
a cuidar um pouco mais de nossa saúde. A falta de informação sobre 
sexualidade e saúde sexual nos torna mais vulneráveis. E o que é pior: 
o desconhecimento não nos permite reclamar nossos direitos 

*Atualmente as DST são chamadas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
Clique aqui para acessá-la 

AIDS: a terceira epidemia – Ensaios e Tentativas 

Segundo o escritor e psicanalista Jurandir Freire Costa, Her-
bert Daniel e Richard Parker mostram que tudo precisa ser rediscu-
tido na obra “AIDS: a terceira epidemia – Ensaios e Tentativas”. 
Das ideias de saúde e doença, passando pela questão dos direitos 
do indivíduo ou do cidadão, até a discussão do sexo e da morte nas 
sociedades modernas, tudo é colocado de cabeça para baixo por es-
tes dois autores. Aceitar e respeitar a intervenção médica não sig-
nifica retirar dos que são sujeitos da experiência o direito de dizer 
o que pensam sobre a AIDS e de se fazerem ouvir. 

Clique aqui para acessá-lo 

http://www.abiaids.org.br/_img/media/anais%20qualidade%20de%20vida.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Tudo_dentro_cartilha.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/aids_a_terceira_epidemia_web.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Tudo_dentro_cartilha.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/aids_a_terceira_epidemia_web.pdf
http://www.abiaids.org.br/_img/media/anais%20qualidade%20de%20vida.pdf


Vida Antes da Morte 

Esta nova edição de “Vida Antes da Morte/Life before death”, 
é uma homenagem da ABIA a um de nossos fundadores – e um dos 
mais importantes ativistas da história da epidemia de AIDS: Her-
bert Daniel. Esta reedição nos oferece a oportunidade de elogiar um 
ator-chave na resistência ao regime autoritário, e alguém que 
trouxe o mesmo espírito de luta – que havia mostrado contra a di-
tadura – para a luta contra a AIDS. Herbert Daniel sabia que o 
silêncio é igual à morte e que a ação é igual à vida. 

Clique aqui para acessá-lo 

 

Boletim Vacinas – Grupo de Incentivo à Vida – I=I  

Este Boletim oferece a Declaração sobre Indetectável = Intrans-
missível com detalhe, isto é, acompanha-se de Perguntas e Respostas e 
também de um Resumo dos principais estudos que deram base à Decla-
ração. Provavelmente vários dos leitores já estejam familiarizados com 
este assunto. No caso da amamentação, por enquanto não é possível fa-
zer uma declaração idêntica, como mostra um artigo neste Boletim. 

A maior parte dos textos são dedicados à PrEP (Profilaxia Pré-
Exposição). Há relatos de estudos no Brasil, estado da implementação, 
opções de PrEP em pesquisa, e mais um caso de infecção em uso de 
PrEP. Vale salientar que havendo tantos usuários de PrEP no mundo, 

a infrequência dos casos de infecção entre eles somente consolida a alta eficácia deste método 
de prevenção. Sobre a relação entre PrEP e IST trazemos um artigo que comenta vários estudos 
a este respeito, inclusive com suas limitações e vieses. Vale a pena ler com atenção porque este 
assunto exige cuidado na análise. 

Oferecemos também dois artigos sobre vacinas anti-HIV: um sobre dois ensaios de efi-
cácia em curso e outro sobre um ensaio em macacos que conseguiu induzir a produção de an-
ticorpos amplamente neutralizadores pelo organismo, o que até o momento não tinha sido ob-
tido. 

O depoimento no Parlamento britânico de um deputado com HIV está também transcrito. 
Entre outras coisas ele exige do Executivo mais investimento na pesquisa de vacinas anti-HIV! 

Por fim, trazemos um artigo sobre o estado de Implementação da PEP (Profilaxia Pós-
Exposição) no Brasil. 

Clique aqui para acessá-lo 

http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/VIDA_ANTES_DA_MORTE_LIFE_BEFORE_DEATH_site.pdf
http://giv.org.br/boletimvacinas/pdf/boletim-vacinas-e-tecnologias-anti-hiv-32-giv.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/12/VIDA_ANTES_DA_MORTE_LIFE_BEFORE_DEATH_site.pdf
http://giv.org.br/boletimvacinas/pdf/boletim-vacinas-e-tecnologias-anti-hiv-32-giv.pdf


Módulo 1 
Sexo Mais Seguro: Um Guia para HSH e gays 
sobre Sexo, Prazer e Saúde no século 21 para a 
prevenção do HIV Módulo 1 

Neste primeiro módulo de Sexo Mais Seguro: Um 
Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no século 21 descrevemos 
a gama de opções para prevenir a infecção pelo HIV com o 
objetivo de que através do conhecimento e da compreensão 
delas, exista autonomia para a pessoa fazer escolhas de 
abordagens e métodos que lhe sejam mais adequados e fá-
ceis de se adotar no seu cotidiano contribuindo com ele-

mentos que ajudem a negociar práticas sexuais tranquilas e seguras. Já no segundo módulo 
trazemos informações online sobre a prevenção e o tratamento das infecções sexualmente 
transmissíveis como a sífilis e gonorreia. 

Sem a intenção de esgotar todas as possibilidades procuramos expor as possíveis 
formas de prevenir e/ou diminuir riscos associados, esclarecendo algumas dúvidas e pro-
porcionando informações que contribuam com as escolhas da pessoa sobre como se prevenir 
e qual método adotar segundo seus próprios valores e estilos de vida, diminuindo o risco de 
se infectar (contrair ou transmitir) pelo HIV. 

Clique aqui para acessá-lo 

Sexo Mais Seguro: Um Guia para Mulheres so-
bre Sexo, Prazer e Saúde no século 21 para a 
Prevenção do HIV 

Neste módulo descrevemos a gama de opções para 
prevenir a infecção pelo HIV especificamente para mulhe-
res com o objetivo de que através do conhecimento e da 
compreensão delas, exista autonomia para a pessoa fazer 
escolhas de abordagens e métodos que lhe sejam mais ade-
quados e fáceis de se adotar no seu cotidiano contribuindo 
com elementos que ajudem a negociar práticas sexuais 
tranquilas e seguras. 

Sem a intenção de esgotar todas as possibilidades procuramos expor as possíveis 
formas de prevenir e/ou diminuir riscos associados, esclarecendo algumas dúvidas e pro-
porcionando informações que contribuam com as escolhas da pessoa sobre como se prevenir 
e qual método adotar segundo seus próprios valores e estilos de vida, diminuindo o risco de 
se infectar (contrair ou transmitir) pelo HIV dentro da perspectiva de gênero. 
Clique aqui para acessá-lo 

http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Modulo1-1.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Mulheres_21x22.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Modulo1-1.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Mulheres_21x22.pdf


Sexo Mais Seguro: Um Guia para Mulheres Tans 
e Travesti sobre Sexo, Prazer e Saúde no século 
21 para a Prevenção do HIV  

O "Guia para Mulheres Travestis e Transexuais sobre 
Sexo, Prazer e Saúde no século 21 e para a Prevenção do 
HIV" é uma publicação fruto de um trabalho coletivo entre 
o projeto da ABIA e diversas mulheres trans e travestis do 
Rio de Janeiro, com o objetivo de promover o acesso à infor-
mação de qualidade, objetiva, esclarecedora e, sobretudo, de 
empoderamento para esta população, uma das mais vulne-
ráveis mais vulneráveis à infecção pelo HIV/AIDS e outras 
infecções sexualmente transmissíveis (IST). 

Clique aqui para acessá-lo 

Módulo 2 
Prevenção das Infecções Sexualmente Trans-mis-
síveis (ISTs) 

Neste módulo descrevemos somente a gama de opções 
para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis com o ob-
jetivo de que através do conhecimento e da compreensão delas, 
exista autonomia para a pessoa fazer escolhas de abordagens e 
métodos que lhe sejam mais adequados e fáceis de se adotar no 
seu cotidiano contribuindo com elementos que ajudem a nego-
ciar práticas sexuais tranquilas e seguras. 

Clique aqui para acessá-lo 

 Folhetos sobre Sexo Mais Seguro  

Os folhetos são versões resumidas com linguagem 
clara e direta à população para quem está direcionado o ma-
terial. Os conteúdos foram discutidos e avaliados previa-
mente com cada grupo específico. Agradecemos a todas/os 
as/os voluntárias/os que participaram deste longo processo 
de construção e pela grande colaboração. 

Clique aqui para acessá-los 

 

 

http://hshjovem.abiaids.org.br/prevencao-da-infeccao-pelo-hiv-modulo-1-sexo-mais-seguro/7999
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_MulheresTrans.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Modulo2-Site_Final.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/prevencao-da-infeccao-pelo-hiv-modulo-1-sexo-mais-seguro/7999
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_Modulo2-Site_Final.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/prevencao-da-infeccao-pelo-hiv-modulo-1-sexo-mais-seguro/7999
http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2018/07/SexoSeguro_MulheresTrans.pdf
http://hshjovem.abiaids.org.br/prevencao-da-infeccao-pelo-hiv-modulo-1-sexo-mais-seguro/7999
http://hshjovem.abiaids.org.br/prevencao-da-infeccao-pelo-hiv-modulo-1-sexo-mais-seguro/7999


Mito vs Realidade: sobre a resposta brasileira à epi-
demia de HIV e AIDS em 2016 

Outrora modelo para o mundo na resposta à epidemia do 
HIV e da AIDS, o Brasil de 2016 caminha em retrocesso. Mergu-
lhado na pior crise político-econômica experimentada desde a 
fase pós-democratização, o maior país da América do Sul perdeu 
a capacidade de construir uma resposta à epidemia utilizando o 
seu maior trunfo: a experiência dos movimentos sociais. 

O Brasil deixou de lado a expertise para o amplo diálogo 
intersetorial, a articulação da saúde com os direitos humanos e a 
capacidade de atenção aos princípios da universalidade, da jus-

tiça e da participação social. É em razão do significativo impacto dessas perdas que ofere-
cemos, neste documento, uma análise crítica e contundente sobre os mitos e as realidades 
referentes à resposta brasileira à epidemia de AIDS. 

Clique aqui para acessá-lo 

Coleção ABIA 8 –Prevenção Posithiva estado da Arte 

Em outubro de 2007 a Associação Brasileira Interdiscipli-
nar de AIDS (ABIA) realizou o seminário “Prevenção Posithiva: es-
tado da arte” com o objetivo de melhor compreender e favorecer o 
debate sobre o tema. Na abertura do evento, o professor e presi-
dente da ABIA, Richard Parker, enfatizou que, depois de duas dé-
cadas de epidemia e com o advento da terapia com antirretrovirais, 
o debate público sobre a prevenção e o cuidado das pessoas que 
vivem com HIV/AIDS tornou-se ausente. Este é, portanto, o obje-
tivo das discussões a seguir: resgatar a construção de conheci-
mento a partir de uma abordagem multidisciplinar para o enfren-

tamento das necessidades de prevenção das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Nos últimos 
anos, a abordagem focalizada apenas na prevenção da transmissão do HIV para pessoas 
soronegativas tornou-se central. 

Clique aqui para acessá-lo 

 

http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Mito-vs-Realidade_HIV-e-AIDS_BRASIL2016.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Cole%C3%A7%C3%A3o-ABIA-%E2%80%93-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-N%C2%BA-8-%E2%80%93-Preven%C3%A7%C3%A3o-Posithiva-estado-da-arte-2008.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Mito-vs-Realidade_HIV-e-AIDS_BRASIL2016.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Cole%C3%A7%C3%A3o-ABIA-%E2%80%93-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-N%C2%BA-8-%E2%80%93-Preven%C3%A7%C3%A3o-Posithiva-estado-da-arte-2008.pdf
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