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AIDS e COVID-19 são duas pandemias 
com características e aspectos 
diferenciados que vão desde o modo 
de infecção até a maneira que as 
sociedades e governos respondem 
à pandemia ao redor do planeta. No 
entanto, há muitas dimensões que nos 
permitem traçar paralelos importantes 
e que transformam a experiência da 
AIDS num potente arcabouço para 
contribuir no o enfrentamento da 
COVID-19. O que a ABIA questiona 
nesta publicação é o porquê o Brasil – 
outrora exemplo na resposta à AIDS 
para mundo – foi incapaz de usar este 
arcabouço e evitar as mais de 170 mil 
mortes (até esta data) pela COVID-19 
no país.

Nesta edição, reunimos textos da 
nossa equipe e convidados para 
elaborar reflexões que auxiliem 
a sociedade civil organizada, as 
populações mais afetadas e também 
gestores e profissionais da saúde 
a buscarem respostas para o 
enfrentamento deste novo cenário 
sem perder o marco ético da 
solidariedade e dos direitos humanos. 
É nesta perspectiva, por exemplo, que 
Richard Parker, diretor-presidente da 
ABIA, e um dos principais intelectuais 
com produção acadêmica sobre a 
AIDS no mundo, elaborou o artigo 
“COVID-19 e HIV/AIDS: paralelos 
e lições”. Num texto recheado 
de memórias sobre as experiências 
significativas das pessoas que vivem 
com HIV, de ativistas e de organizações 
como ABIA com a testagem, Parker 
reforça a importância de “prevenir, 
testar, tratar e acolher levando-se em 
conta a realidade social e econômica” 
da população.

Já Jane Galvão, antropóloga e doutora 
em saúde coletiva – ex-coordenadora 
geral da ABIA entre 1993 e 1999 e 
que atualmente mora em Genebra 
(Suíça) – também irá se debruçar 
sobre as lições que devem ser 
aprendidas a partir da experiência 
da AIDS numa perspectiva global 
no artigo “COVID-19: algumas 
reflexões”. Para a autora, é preciso 
estarmos atentos à manutenção dos 
direitos individuais e coletivos durante 
a pandemia e chama a atenção, por 
exemplo, para a situação das mulheres 
em situação de violência doméstica 
e oferecer “apoio para profissionais 
de saúde e trabalhadores essenciais” 
e destaca “a importância de se 
manter a esperança”. Tanto o texto 
de Parker quanto o de Galvão foram 
elaborados no mês de maio, portanto, 
nos primeiros meses da pandemia; e 
originalmente publicados nos sites 
coordenados pela ABIA, Observatório 
Nacional de Políticas de AIDS (www.
abiaids.org.br) e Observatório Global 
de Políticas de AIDS (GAPW, sigla em 
inglês – www.gapwatch.org.br).

Já Jorge Beloqui e Veriano Terto 
Jr – respectivamente, integrante da 
diretoria do Grupo de Incentivo à 
Vida (GIV), e vice-presidente da 
ABIA – chamam atenção para o 
recrudescimento de manifestações 
anticiência, antivacinas e negacionistas 
que assombraram o enfrentamento da 
epidemia da AIDS. No artigo “Do HIV 
ao novo coronavírus: desafios e 
oportunidades para a descoberta 
de vacinas” os autores lembram, por 
exemplo, que foi a força do espírito 
multilateralista somada a participação 
da sociedade civil organizada, das 

organizações comunitárias e ONGs 
que pressionaram o governo brasileiro 
a aceitar desenvolver os ensaios de 
eficácia para uma candidata a vacina 
para o HIV. Para eles, “a experiência 
acumulada no campo do HIV pode 
ser utilizada justamente porque há 
uma urgência em desenvolver ensaios 
adequados e há todo um saber, 
centros de pesquisas e acúmulo de 
experiências que podem significar 
recursos importantes para o 
enfrentamento do novo coronavírus”. 
Os autores também levantam algumas 
perguntas éticas em relação ao 
acesso a produtos e transferência 
de tecnologia, políticas (participação, 
controle social), estas fundamentais 
sobre os participantes dos estudos 
clínicos atuais sobre o coronavírus que 
continuam sem respostas.

Um esforço conjunto reuniu 
colaboradores e especialistas da ABIA 
– Richard Parker,  Veriano Terto Jr., Juan 
Carlos Raxach (coordenador da área 
de promoção da saúde e prevenção), 
Vagner de Almeida (coordenador do 
Projeto Diversidade Sexual, Saúde 
e Direitos entre Jovens) e Angélica 
Basthi (jornalista e coordenadora 
de comunicação) – para elaboração 
do artigo “AIDS e COVID-19: os 
impactos do novo coronavírus 
na resposta ao HIV”. Os autores 
oferecem um panorama sobre como 
a atual crise sanitária tem afetado 
a resposta brasileira ao HIV/AIDS 
que “já vinha sofrendo retrocessos 
históricos e perdas imensuráveis do 
ponto de vista político nos últimos dez 
anos”.

EDITORIAL

http://www.abiaids.org.br
http://www.abiaids.org.br
http://www.gapwatch.org.br
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Os impactos do racismo estrutural e 
a vulnerabilidade das pessoas negras 
no cotidiano e em situações de 
pandemia é abordado por Angélica 
Basthi no artigo “A brutalidade do 
racismo e as pandemias da AIDS 
e da COVID-19”. Para a autora, 
“mais do que um problema de saúde 
pública, essas pandemias evidenciam o 
racismo estrutural e demais violências 
sistemáticas inseridas na sociedade 
brasileira”.

Juan Carlos Raxach é o autor do artigo 
“HIV/AIDS e covid-19 – retomada 
de conceitos estigmatizantes” 
e faz uma análise contundente sobre 
como o estigma e a discriminação 
podem atuar como entraves para 
o enfrentamento da AIDS a partir 
do uso inadequado de conceitos 
e definições oriundos do campo 
médico epidemiológico. “Exemplos 
de conceitos mais inadequadamente 
‘apropriados’ são o de risco e o de 
grupos de risco. Na epidemiologia, 
estes conceitos têm a ver com maior 
incidência e soroprevalência, no caso 
do HIV, em determinados segmentos 
da população. No entanto, quando 
transportados para outros espaços 
e contextos acabam por tratar e 
projetar pessoas e grupos como 
‘responsáveis’, ‘vilãs’, ‘perigosas ou 
‘vítimas” (...)’, afirma Raxach.

Esta edição traz ainda uma entrevista 
elaborada pela equipe do Projeto 
Diversidade Sexual, Saúde e Direitos 
entre Jovens sobre o impacto da 
pandemia na vida dos jovens, com 
ênfase nos jovens de comunidades 
e periferias. A reportagem, assinada 
por Jean Pierry Oliveira, jornalista e 
assistente deste projeto, mostra os 
detalhes da conversa exclusiva da ABIA 
com a jovem Wendy Nascimento, 27 
anos, moradora da Zona Norte do 
Rio de Janeiro. “Quando começou a 

ser divulgado os milhares de mortos 
pelo mundo inteiro, me bateu um 
desespero, um medo de morrer (...). 
A ansiedade gritava, viver na incerteza 
me deixa muito afetada (...). Essa 
pandemia me deu muito tempo para 
pensar em como seria a minha vida, 
como eu agiria com as pessoas daqui 
para frente”, revelou Wendy.

E por fim, Pedro Villardi e Felipe 
Fonseca, ambos representantes da 
ABIA na coordenação do Grupo de 
Trabalho sobre Propriedade Intelectual 
(GTPI), apresentam as ações feitas em 
caráter emergencial pelo grupo para 
pressionar pelo o acesso universal 
aos testes, vacinas e possível cura 
da COVID-19. Uma delas é a busca 
pela aprovação do Projeto de Lei 
1462/20 que propõe a inexistência 
de monopólios ou patentes sobre 
medicamentos e vacinas descobertos e 
aprovados pelos países para a COVID 
durante a pandemia. 

Esta edição tem ainda o objetivo 
de registro de memória e, por isso, 
reproduzimos nas últimas páginas 
os posicionamentos políticos da 
instituição diante das decisões e 
práticas desastrosas de gestores e 
autoridades públicas em 2020.

O nosso principal objetivo com a 
publicação deste Dossiê ABIA - 
HIV/AIDS e COVID-19 no Brasil 
é registrar as diversas sinergias que 
transformam estas duas pandemias 
em verdadeiras ‘sindemias’. Buscamos 
apontar algumas das muitas lições 
que a resposta à pandemia de HIV e 
AIDS ao longo dos últimos 40 anos 
têm a oferecer para a COVID-19. 
Acima de tudo, queremos enfatizar, 
mais do que nunca, a importância dos 
determinantes políticos da saúde, 
que explicam fundamentalmente o 
fracasso trágico deste primeiro ano na 

resposta brasileira à nova pandemia 
– e as consequências deste fracasso 
também para o enfrentamento da 
AIDS. Também expressamos nossa 
profunda solidariedade com a dor 
e o sofrimento que a COVID-19 já 
causou na vida de tantos brasileiros 
e brasileiras afetados diretamente ou 
indiretamente pela nova pandemia. 
Tanto para a COVID-19 quanto para 
o HIV e AIDS, o caminho para um 
futuro melhor passa pela luta por uma 
sociedade mais justa, mais humana 
e mais solidária. Esperamos que os 
textos deste Dossiê ofereçam aos 
leitores contribuições que apontam 
nesta direção e que quebrem o 
silêncio que forças reacionárias e 
visões retrogradas gostariam de nos 
impor. Em AIDS como em COVID, 
silêncio é igual a morte, e ação é igual 
a vida. Que viva a vida!

Boa leitura!
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Em meio à pandemia da COVID-19, 
a história do surgimento e das 
repostas à epidemia do HIV/AIDS 
tem oferecido lições para pensar os 
desafios e riscos atuais. A primeira é 
ressaltar que a testagem – objeto de 
mobilização e demanda da sociedade 
civil — é muito mais do que uma 
simples técnica biomédica. Sempre 
há dimensões políticas que envolvem 
riscos quanto ao uso adequado ou 
inadequado. Não à toa, a perspectiva 
dos direitos humanos sempre foi e 
deve ser prioridade para garantir e 
promover a dignidade das pessoas.

Durante as primeiras décadas da AIDS, 
quando não existia tratamento eficaz, a 
testagem de HIV foi amplamente usada 
para oprimir quem era diagnosticado 
com o vírus. Demissão, confinamento e 
desalojamento eram desdobramentos 
corriqueiros, sem qualquer benefício 
para as pessoas que testavam positivas. 
Por isto, ativistas e organizações como 
a ABIA historicamente lutaram contra 
os abusos da testagem e defenderam 
a centralidade dos direitos humanos 
como princípio necessário para guiar 
políticas e práticas relacionadas à 
testagem.

Dado estes riscos, no início da 
epidemia de HIV/AIDS, foi necessário 
um esforço enorme dentro das 

comunidades mais afetadas para 
construir uma cultura solidária em 
torno da questão da testagem. Era 
fundamental sensibilizar as pessoas 
sobre a importância do teste para 
saber a sorologia e, sendo o resultado 
negativo ou positivo, conscientizá-
las sobre a importância de adotar 
práticas para continuar negativo ou 
para proteger os seus parceiros em 
caso de infecção. Esta ética solidária (e 
cidadã) foi especialmente importante 
porque permitiu avançar além de 
uma perspectiva exclusivamente 
egocêntrica – “vou me proteger!” – 
para construir a noção de práticas 
solidárias – “vou proteger os meus 
pares, a minha comunidade!”.

“(...) ativistas e organizações 
como a ABIA historicamente 

lutaram contra os abusos 
da testagem e defenderam 
a centralidade dos direitos 

humanos”

É neste sentido que o conceito da 
prática de sexo mais seguro (ou 
práticas de redução de danos) tinha 
que ser construído como uma “prática 
comunitária”. Retomo aqui um ensaio 
clássico de Simon Watney, Safer Sex 
as Community Practice, que até hoje 

é uma das coisas mais perspicazes e 
inspiradoras escritas sobre a resposta 
da comunidade gay à AIDS no começo 
da epidemia: ele falava de sexo seguro 
e não de testagem, mas o princípio é o 
mesmo, isto é, a adoção de uma prática 
não simplesmente para proteger 
você, mas para proteger os outros, a 
coletividade.

A partir de 1996, com a oferta 
de medicamentos antirretrovirais, 
a história mudou aos poucos e, 
mesmo assim, continuando restrita 
aos contextos de garantia de acesso 
ao medicamento como direito de 
cidadania. Até hoje, depois de 40 
anos do surgimento da AIDS, quase 
a metade das pessoas HIV-positivas 
no mundo não têm este direito, 
apesar da política de “testar e tratar” 
ser promovida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/AIDS (UNAIDS) como uma 
política para todos.  Ainda estamos 
longe do acesso pleno à testagem, o 
que representa um enorme problema 
para o enfrentamento da epidemia 
porque afasta milhões de pessoas de 
um direito humano, rompendo essa 
lógica de coletividade e comunidade. 
Nenhuma epidemia ou doença pode 
ser combatida digna e plenamente em 
meio à exclusão.

COVID-19 E HIV/AIDS: 
PARALELOS E LIÇÕES*

por Richard Parker**

* Este artigo foi publicado originalmente em maio de 2020 no Observatório Nacional de Políticas de AIDS e no Observatório Global de Políticas de AIDS (GAPW, sigla em inglês), 
ambos coordenados pela ABIA.

** Diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e co-coordenador do Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês).

http://abiaids.org.br/covid-19-onze-organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-carta-de-adesao-por-politica-nacional-de-testagem-para-todos/33915
http://abiaids.org.br/covid-19-onze-organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-carta-de-adesao-por-politica-nacional-de-testagem-para-todos/33915
http://abiaids.org.br/covid-19-onze-organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-carta-de-adesao-por-politica-nacional-de-testagem-para-todos/33915
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A história da AIDS nos mostra que a 
testagem pode ser uma ferramenta 
positiva poderosa, mas também pode 
ser instrumentalizada para oprimir e 
discriminar. Em tempos de governos 
neofascistas ao redor do mundo, os 
riscos de abuso e violação dos direitos 
humanos por estes governos são 
imensos. Aliás, o próprio presidente 
do Brasil, Jair Bolsonaro, tem difundido 
a ideia de confinamento de pessoas 
idosas e com doenças preexistentes, 
contingente populacional que, 
excluído da suposta ‘maioria saudável’, 
ameaçaria a população em tese 
economicamente ativa e produtiva. 
Também nos EUA, o governo Trump  
prendeu pessoas pelo Departamento 
de Segurança Interna em quarentena 
forçada por estarem ‘doentes’ com 
COVID-19. No campo do biopoder, 
os riscos são múltiplos. A resposta 
ao COVID-19 não pode reeditar 
práticas danosas aos direitos humanos, 
operando a partir da culpabilização 
e do estigma, sob o risco de idosos 
e pessoas hipertensas ou diabéticas 
– também mais vulneráveis ao novo 
coronavírus – tornarem-se a versão 
hodierna do que os gays foram 
durante os primórdios da epidemia do 
HIV/AIDS.

Para tanto, não se deve também 
limitar o enfrentamento ao novo 
coronavírus à testagem, nem operar 
segundo uma lógica de separação 
ou oposição entre prevenção e 
tratamento. Pelo contrário, são 
aspectos que devem ser valorizados 
e projetados em conjunto, refutando 
qualquer lacuna entre essas duas 
dimensões e investindo na relação 
articulada e integral (no sentido 
da integralidade do próprio SUS). 
Prevenção e tratamento são batalhas 
históricas, que se complementam. Uma 
das grandes aprendizagens da AIDS 
é o reconhecimento dessa ligação 

fundamental. Igualmente, cabe sublinhar 
que nenhum problema de saúde 
pode ser encarado com tendências 
estigmatizantes e discriminatórias 
que dividam o mundo entre “nós” 
e “eles”, “saudáveis” e “doentes”. A 
resposta ao HIV/AIDS nos ensinou 
que linguagens que segregam e deixam 
pessoas de fora são incompatíveis 
com os princípios de solidariedade e 
prejudicam o acesso à saúde.

Tais princípios, infelizmente, não 
parecem fazer parte do rol de valores 
do presidente Bolsonaro. No dia 15 
de março, violando o isolamento a 
que fora recomendado por ainda estar 
em fase de testes para saber se tinha 
o novo coronavírus, o presidente 
interagiu fisicamente e participou 
de manifestação de apoiadores em 
Brasília. Um ato duplamente temerário: 
primeiro porque descumpriu 
recomendação médica referendada 
pela comunidade científica, expondo 
terceiros ao risco de infecção, e 
segundo por ter afirmado no dia 
seguinte, quando questionado sobre 
o ato, que “se eu me contaminei, isso 
é responsabilidade minha e ninguém 
tem nada a ver com isso”. Uma 
postura completamente equivocada, 
demonstrando falta de consciência 
e empatia com seus semelhantes. 
Quando atitudes como esta, tomadas 
de forma egocêntrica e autocentrada, 
partem do chefe de Estado, temos 
um enorme desserviço aos esforços 
de enfrentamento à COVID-19 na 
medida em que cria divisões onde 
deveriam ser erguidas pontes de 
diálogo e solidariedade. Ao demonstrar 
preocupar-se apenas consigo mesmo, 
ele alimenta a lógica de descaso e 
desprezo com o outro. Se a história 
da AIDS nos ensinou algo, é que 
este tipo de abordagem, ainda que 
acompanhado de sofisticados recursos 
biomédicos e modernas técnicas de 

testagem e tratamento, não leva senão 
a um fracasso retumbante. É preciso 
olhar para o entorno, para capturar as 
complexidades sociais e econômicas 
inerentes a qualquer sociedade.

Prevenir, testar, tratar e acolher, 
levando-se em conta a realidade 
social e econômica, devem ser 
elementos cruciais para evitarmos 
erros conhecidos, especialmente 
nesse período inicial da pandemia da 
COVID-19, cujos temores e medos 
inevitáveis podem levar a decisões 
afobadas, desinformadas e danosas.

A participação da sociedade civil, 
mais uma vez, é crucial para ajudar a 
combater a COVID-19, dialogando 
com gestores e autoridades, 
cobrando medidas eficazes, atuando 
para fortalecer o SUS. Assim, temos 
também uma oportunidade para 
reeditar acertos e contribuir para uma 
resposta eficiente, baseada nos direitos 
humanos e na solidariedade, princípios 
mais do que nunca necessários em um 
cenário de um governo de extrema-
direita que não apenas os despreza 
como faz questão de reforçar estigmas 
muito vulneráveis ao ímpeto do 
biopoder.

Crédito:
Sergio Rossi

https://www.thenation.com/article/society/corona-covid-immigration-detention/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-15/bolsonaro-rompe-isolamento-e-endossa-atos-contra-congresso-em-meio-a-crise-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-15/bolsonaro-rompe-isolamento-e-endossa-atos-contra-congresso-em-meio-a-crise-do-coronavirus.html
https://www.huffpostbrasil.com/entry/bolsonaro-golpe-isolar_br_5e6fca2ec5b60fb69ddbf6f6?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGb9MsQQeYqpq2MEMQPR2tE07F3u-mleonmWeu8H7RGEuwp3FAGbknQe0zOHJLCMvu0fxuSIcQ82186nz4E05QWziiJ8iVv0YuDtk0PzZ8mi1gsUFiXOGu2pd90f3xyamPQi7eqLLyX_chBxoBozx3PUCWP2C68bqKO_EkLJHiQM
https://www.huffpostbrasil.com/entry/bolsonaro-golpe-isolar_br_5e6fca2ec5b60fb69ddbf6f6?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGb9MsQQeYqpq2MEMQPR2tE07F3u-mleonmWeu8H7RGEuwp3FAGbknQe0zOHJLCMvu0fxuSIcQ82186nz4E05QWziiJ8iVv0YuDtk0PzZ8mi1gsUFiXOGu2pd90f3xyamPQi7eqLLyX_chBxoBozx3PUCWP2C68bqKO_EkLJHiQM
https://www.huffpostbrasil.com/entry/bolsonaro-golpe-isolar_br_5e6fca2ec5b60fb69ddbf6f6?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGb9MsQQeYqpq2MEMQPR2tE07F3u-mleonmWeu8H7RGEuwp3FAGbknQe0zOHJLCMvu0fxuSIcQ82186nz4E05QWziiJ8iVv0YuDtk0PzZ8mi1gsUFiXOGu2pd90f3xyamPQi7eqLLyX_chBxoBozx3PUCWP2C68bqKO_EkLJHiQM
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COVID-19: ALGUMAS 
REFLEXÕES*

por Jane Galvão**

Em 4 de maio deste ano, o 
compositor Aldir Blanc morreu em 
razão de complicações causadas 
pela COVID-19. Sua mais famosa 
composição, “O bêbado e a 
equilibrista”, criada em parceria com 
João Bosco, fala de um Brasil saindo 
da ditadura militar (1964-1985) 
e entrando no período da anistia. 
Naquele momento, exilados políticos 
puderam retornar ao país, entre eles 
Herbert de Souza, o Betinho, irmão do 
cartunista Henfil. Betinho, inclusive, é 
citado numa passagem da música: “[…] 
meu Brasil, que sonha com a volta do 
irmão do Henfil”.

Betinho e Henfil morreram de 
complicações decorrentes da 
AIDS, nas décadas de 1990 e 1980, 
respectivamente. Décadas depois, 
novo vírus toma a vida de Aldir Blanc, 
reunindo simbolicamente os três, 
como imaginou o cartunista Nando 
Motta:  Aldir, equilibrando-se numa 
corda, tal qual sua famosa música, 
chega ao céu e é saudado por Betinho, 
que chama Henfil para ver quem 
chegou.

Aprendemos muito com o HIV, e 
Betinho foi um dos mais destacados 
personagens no Brasil que 
possibilitaram isso. Voltar os olhos para 
os anos iniciais da epidemia de HIV 
para agir contra a COVID-19 pode ser 
eficaz.

Neste pequeno texto sobre a 
COVID-19, realço a aprendizagem 
obtida por meio do enfrentamento de 
outras epidemias, como a do HIV, e 
examino temas como a importância da 
solidariedade e a vigilância necessária 
para evitar ou agravar situações que 
restrinjam direitos.

UMA PANDEMIA ALÉM DA 
IMAGINAÇÃO

Identificada nos últimos meses 
de 2019, uma doença causada 
por novo coronavírus pegou o 
mundo de surpresa. Inicialmente, 
não foi alarmante. No entanto, 
em pouco tempo, a COVID-19, 
como passou a ser chamada, 
tornou-se grande problema de 
saúde global. Mais que isso, parecia 
materialização aterrorizante de 

ficções cinematográficas, como 
Outbreak (Epidemia, 1995) e Contagion 
(Contágio, 2011). Pouco tempo 
depois, em 11 de março de 2020, 
o diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, qualificou a 
nova doença como pandemia. Naquela 
data, contabilizavam-se 118 mil casos 
notificados e 4.291 mortos. Algumas 
semanas mais tarde (1º de maio), 
havia mais de 3 milhões de casos 
confirmados de COVID-19 e mais de 
200 mil mortes dela decorrentes1.

Sem vacina e/ou medicamento para 
prevenir ou tratar a COVID-19, 
diversos países implantaram medidas 
preconizadas pela OMS “para detectar, 
interromper e conter a transmissão 
de pessoa para pessoa”. Entre elas, a 
mais conhecida é o distanciamento 

1. Como reconhecimento da gravidade da pandemia, a 
73a Assembleia Mundial da Saúde (AMS) – que deveria 
ocorrer ocorrer de 17 a 21 de maio –, pela primeira 
vez na história será virtual, em formato reduzido (18-
19 de maio), e terá, basicamente, somente um ponto 
na agenda: o novo coronavírus.A AMS é o órgão de 
tomada de decisão da OMS e ocorre uma vez por ano, 
em Genebra, geralmente em maio. A Assembleia inclui 
delegações dos 194 estados membros da OMS, mas 
também agências da ONU, organizações da sociedade 
civil, especialistas em saúde pública, acadêmicos, 
fundações, doadores e o setor privado.

* Este artigo foi publicado originalmente em maio de 2020 no Observatório Nacional de Políticas de AIDS e no Observatório Global de Políticas de AIDS (GAPW, sigla em inglês), 
ambos coordenados pela ABIA.

** Antropóloga, doutora em Saúde Coletiva, foi coordenadora geral da ABIA (1993-1999).  Atualmente, é Assessora Sênior para Saúde e faz parte da equipe da UNHR, em
Genebra, Suíça.

Crédito:
Sergio Rossi

https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-04/aldir-blanc-compositor-de-grandes-hinos-da-luta-contra-a-ditadura-brasileira-morre-pelo-coronavirus.html
https://ibase.br/pt/betinho/
https://novobardeferreirinha.blogspot.com/2020/05/o-mestre-sala-dos-mares-partiu.html
https://novobardeferreirinha.blogspot.com/2020/05/o-mestre-sala-dos-mares-partiu.html
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
https://pt.wikipedia.org/wiki/Outbreak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cont%C3%A1gio_(filme)
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200501-covid-19-sitrep.pdf?sfvrsn=742f4a18_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/116/138
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly
https://www.healthpolicy-watch.org/who-may-host-virtual-world-health-assembly-meeting-may-18-with-covid-19-main-agenda-topic/
https://www.healthpolicy-watch.org/who-may-host-virtual-world-health-assembly-meeting-may-18-with-covid-19-main-agenda-topic/
https://unhrgeneva.org/
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social, e o isolamento adotado em 
muitos países levou a diferentes 
níveis de confinamento. Apesar do 
reconhecimento do sucesso de tais 
medidas, análises apontam que novas 
infecções continuarão ocorrendo.  

MANUTENÇÃO E DEFESA 
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
E COLETIVOS DURANTE UMA 
PANDEMIA

Listam-se inúmeras ações de apoio 
voltadas para pessoas afetadas pela 
pandemia, mas é importante estar 
atento à falta de proteção dos 
direitos individuais e coletivos, que 
já se observa. Multiplicam-se atos 
de xenofobia, entre eles líderes 
de governo que chamam o novo 
coronavírus de “vírus chinês”.

Especialmente no que diz respeito às 
mulheres, o cenário é preocupante, 
como destacam agências das Nações 
Unidas (ONU) e organizações da 
sociedade civil: observam-se aumento 
da violência doméstica, exacerbada 
pelo confinamento, e restrição dos 
direitos sexuais e reprodutivos.
Várias agências chamam atenção para 
populações marginalizadas que podem 
ser particularmente vulneráveis, 
como lésbicas, gays, bissexuais, trans 
e intersexuais (LGBTI) e, também, 
pessoas vivendo com HIV, profissionais 
do sexo, pessoas que usam drogas e 
pessoas que estão em prisão. O Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos destaca que 
pessoas com deficiência podem ser 
desproporcionalmente impactadas pela 
COVID-19.

Há também possibilidade, de acordo 
com agências da ONU, de que 
medidas de saúde pública atualmente 

adotadas para frear a transmissão 
do vírus possam ser usadas para 
restringir direitos humanos. Para 
o diretor-geral da ONU, António 
Guterres, a COVID-19 representa 
ameaça à estabilidade global. Segundo 
avaliação de Guterres, o Conselho de 
Segurança da ONU deveria adotar 
uma resolução, e isso, até o momento, 
ainda não ocorreu. Guterres alerta: 
“[…] a pandemia também constitui 
ameaça significativa para manutenção 
da paz e segurança internacionais – 
potencialmente levando a um aumento 
da agitação social e da violência que 
prejudicaria enormemente nossa 
capacidade de combater a doença.”

O QUE SE PODE APRENDER 
COM OUTRAS DOENÇAS 
QUE IMPACTARAM A SAÚDE 
PÚBLICA

Epidemias e surtos como Ebola 
deixaram lições – como a importância 
do envolvimento comunitário, 
sobretudo nas ações locais – que 
podem ser úteis para enfrentar a 
COVID-19.

Inúmeras análises têm destacado como 
o conhecimento adquirido com a 
epidemia de HIV pode ser aplicado à 
pandemia de COVID-19, por meio de 
diferentes ângulos, como por exemplo, 
testagem. A epidemia de HIV ensinou, 
por exemplo, que vírus não conhece 
nem respeita fronteiras. No entanto, 
também se aprendeu com o HIV, falta 
de liderança política, desinformação, 
insuficientes recursos financeiros e 
humanos, estigma e discriminação 
acometem populações de diferentes 
maneiras, eventualmente imprimindo 
ao vírus trajetórias diversas nos países 
afetados. Com a COVID-19, veem-
se desigualdades, como nos Estados 

Unidos, que apresenta desproporcional 
número de casos entre afro-
americanos e latinos.

Assim como ocorreu na epidemia 
de HIV, houve a fase de negação 
da letalidade do novo coronavírus. 
Agora, quando é impossível negar seu 
impacto devastador, presenciamos a 
falsa dicotomia que põe saúde pública 
e economia em lados opostos. Essa 
discussão também se ampliou nos 
primórdios da epidemia de HIV: 
uma publicação do Banco Mundial 
de 1997 exemplifica esse dilema. 
Mas, aos poucos, essa dicotomia foi 
desqualificada, pois não percebia 
benefícios e ganhos econômicos 
obtidos quando pessoas com HIV têm 
acesso a tratamento.

Relatório publicado em maio de 2020 
apresentou resultados de surveys 
conduzidos em 11 países (Alemanha, 
Arábia Saudita, Canadá, China, Coreia 
do Sul, Estados Unidos, França, Índia, 
Japão, México e Reino Unido). Uma 
das perguntas indagava se era mais 
importante salvar vidas ou salvar 
empregos e reiniciar a economia. 
Quase 70% responderam que o 
governo deve salvar o maior número 
de vidas, ainda que, por conta disso, a 
economia sofra danos e se recupere 
mais lentamente.

Duas outras lições da epidemia de 
HIV são relevantes para a COVID-19: 
importância do envolvimento da 
comunidade como parte das respostas 
locais, regionais e global; e exercício da 
solidariedade.

Uma das mais meritórias lições da 
crise infligida pelo HIV é, seguramente, 
a importância da mobilização da 
sociedade civil, sobretudo das pessoas 
vivendo com HIV, na construção das 
respostas à epidemia. Nesta crise 

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/116/138
https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25739&LangID=E
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://iwhc.org/2020/03/sexual-and-reproductive-health-during-the-covid-19-crisis/
https://iwhc.org/2020/03/sexual-and-reproductive-health-during-the-covid-19-crisis/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930801-1
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news and events/stories/2020/covid-19_communityengagement_130320.pdf?la=en&vs=5405
https://www.unaids.org/sites/default/files/20200409_PS_criminalization_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/20200427_PR_UNAIDS_MPact_en.pdf
https://www.gnpplus.net/lessons-learnt-from-the-hiv-response-for-covid-19-building-community-resilience/
https://equal-eyes.org/database/2020/4/8/unaids-sex-workers-must-not-be-left-behind-in-the-response-to-covid-19
https://equal-eyes.org/database/2020/4/8/unaids-sex-workers-must-not-be-left-behind-in-the-response-to-covid-19
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/Infographics_2_-_port.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/Prison_Infographic_1_new_-_port.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061502
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061502
https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers
https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers
https://www.devex.com/news/opinion-covid-19-the-anatomy-of-community-centered-response-96873
http://abiaids.org.br/covid-19-e-hiv-aids-paralelos-e-licoes/33941
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6915e3-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6915e3-H.pdf
https://www.nytimes.com/2020/04/08/style/coronavirus-hiv.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2020/04/08/style/coronavirus-hiv.html?searchResultPosition=2
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/global_humanitarian_response_plan_covid-19_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/global_humanitarian_response_plan_covid-19_.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v18n1/8158.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/211211468779168446/pdf/multi0page.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-05/2020 Edelman Trust Barometer Spring Update.pdf
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atual, a participação da sociedade civil 
tem sido apontada como algo que 
pode beneficiar a maneira como a 
COVID-19 é enfrentada em diferentes 
países. Um exemplo é a África do 
Sul. Profundamente afetado pelo 
HIV, o país implementou programa 
de trabalhadores comunitários para 
enfrentar a epidemia e, agora, essa 
experiência é usada para enfrentar a 

COVID-19.

Solidariedade foi palavra-chave na 
resposta à epidemia de HIV promovida 
por organizações da sociedade 
civil. No momento, é um conceito 
que está sendo usado por várias 
organizações, incluindo agências da 
ONU, e oferece diversas perspectivas 
para enfrentamento da COVID-19, 
como, por exemplo, apoio necessário 
para profissionais de saúde e outros 
trabalhadores considerados essenciais. 
Outro exemplo de solidariedade é 
o apoio recebido pela OMS após o 
presidente norte-americano, Donald 
Trump, anunciar, em abril, suspensão 
da contribuição dos Estados Unidos 
para aquela agência. Esse mesmo tipo 
de solidariedade está presente na 
resolução Cooperação internacional para 
garantir o acesso global a medicamentos, 
vacinas e equipamentos médicos para 
enfrentar COVID-19, adotada em 
20 de abril de 2020, na 74ª sessão 
da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em Nova York. Alguns dias 
mais tarde, em 24 de abril, deram-se 
passos concretos nessa direção com o 
lançamento de plataforma inovadora 
de colaboração, materializada no 
Compromisso e apelo à ação: colaboração 
global para acelerar as novas tecnologias 
de saúde para COVID-19. O evento 
virtual para o lançamento contou, 
como coorganizadores, com a OMS, o 
presidente da França, a presidenta da 
Comissão Europeia e a Fundação Bill & 
Melinda Gates. Alguns dias mais tarde, 

em 4 de maio, evento virtual para 
captação de recursos– moderado pela 
presidenta da União Europeia e com 
participação de representantes de 40 
países, fundações, ONU, experts, entre 
outros – conseguiu captar 7,4 bilhões 
de euros. É importante destacar que, 
até o momento, vários países ainda 
não contribuíram para a iniciativa, 
incluindo China, Estados Unidos e 
Brasil.  

APOIO PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
E TRABALHADORES 
ESSENCIAIS E IMPORTÂNCIA 
DE SE MANTER A 
ESPERANÇA

Para finalizar, destaco dois pontos: 
profissionais de saúde e trabalhadores 
considerados essenciais, e a 
importância de se manter a esperança.

Quando se designou 2020 para ser 
o ano da enfermeira e da parteira, 
não se imaginava que profissionais 
de saúde enfrentariam doença 
tão letal como a COVID-19. Já se 
registra alta taxa de infecção e morte 
entre esses profissionais, assim 
como entre outros trabalhadores 
engajados em atividades consideradas 
essenciais2. Tais profissionais, que 
em muitos casos não têm acesso 
aos equipamentos necessários para 
proteção pessoal, merecidamente 
estão sendo ovacionados em várias 
partes do mundo, mas espera-se que 
essa admiração durante a pandemia 
se traduza em ações concretas de 

2. A definição do que é considerado essencial não é 
uniforme e pode variar de país para país, como, por 
exemplo, no Brasil.

suporte para tais profissionais3.

Quanto à esperança, não é algo fácil 
de se manter durante uma pandemia 
tão mortal como a de COVID-19, 
e o exemplo que apresento vem do 
Brasil. Na década passada, depois de 
muita luta por parte da sociedade civil, 
o país ficou conhecido por medidas 
inovadoras no enfrentamento da 
epidemia de HIV, sobretudo no que 
diz respeito à participação comunitária 
e à distribuição de medicamentos 
para pessoas vivendo com HIV. Nos 
últimos anos, no entanto, o país 
sofreu retrocesso. Infelizmente, com 
relação à COVID-19,o Brasil tem 
apresentado mensagens contraditórias 
no enfrentamento da pandemia. O país 
e o presidente Jair Bolsonaro têm sido 
criticados por políticas praticadas que 
têm efeito negativo no enfrentamento 
da pandemia. Considerando o presente 
cenário brasileiro, as previsões não são 
boas para a evolução da pandemia no 
país4.

Mas, como dizem, “brasileiro, profissão 
esperança”5, destaco Betinho, 
mencionado no início deste texto. 

3. No domingo de Páscoa (12/4/2020), a estátua do 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, teve projeção de 
jaleco branco, em homenagem aos profissionais de 
saúde que estão enfrentando a COVID-19.

4. Um exemplo é a posição contrária do presidente 
Jair Bolsonaro a medidas de prevenção preconizadas 
pela OMS e implementadas por governadores em 
vários estados no Brasil. Tais medidas tinham o apoio 
do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
demitido por Bolsonaro em 16 de abril de 2020, “após 
semanas de conflitos sobre a estratégia para enfrentar a 
pandemia do novo coronavírus no Brasil”. Vale ressaltar 
que, em fevereiro de 2020, Bolsonaro declarou que uma 
“pessoa com HIV é despesa para todos no Brasil”. O 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
(Ibase) e a ABIA, instituições fundadas por Betinho, 
elaboraram carta ficcional em que Betinho responde 
ao presidente Jair Bolsonaro a respeito de sua fala 
polêmica (“pessoa com HIV é uma despesa para todos 
no Brasil”): “morri em agosto de 1997, mas me sinto 
obrigado a responder a uma declaração pública que 
coloca sobre nós, doentes, o fardo de sermos um custo 
para o país”.

5. “Brasileiro, profissão esperança”, peça teatral escrita 
pelo dramaturgo brasileiro, Paulo Pontes, na década de 
1960, em plena ditadura militar.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
http://www.un.org.za/wp-content/uploads/2020/04/South_Africa_Emergency_Appeal_2020_28_Apr_2020_Final.pdf
http://www.un.org.za/wp-content/uploads/2020/04/South_Africa_Emergency_Appeal_2020_28_Apr_2020_Final.pdf
http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2017/12/BOLETIM_ABIA_62_SITE-1.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061762
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-demanding-accountability-world-health-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-demanding-accountability-world-health-organization/
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---15-april-2020
https://undocs.org/en/A/RES/74/274
https://undocs.org/en/A/RES/74/274
https://undocs.org/en/A/RES/74/274
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://global-response.europa.eu/programme_en
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---4-may-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---4-may-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---4-may-2020
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Sociólogo e ativista, teve participação 
ativa em várias áreas, como AIDS 
– ele foi fundador e presidente da 
Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS/ABIA –, reforma agrária e 
fome. Com relação à AIDS, Betinho 
encabeçou várias campanhas, entre 
as quais por acesso a informação e 
medicamentos. Em janeiro de 1992, o 
Jornal do Brasil publicou o texto O dia 
da cura, em que Betinho relata como 
seria o dia do anúncio da cura da AIDS. 
Imaginou ele:

Foi numa manhã comum, como qualquer 
outra, que abri o jornal e li a manchete: 
Descoberta a Cura da AIDS! A princípio 
fiquei deslocado na cama como se 
a terra tivesse saído do lugar e meu 
quarto estivesse mais a esquerda que de 
costume. Fiquei parado um tempo sem 
saber qual deveria ser o primeiro ato 
de uma pessoa de novo condenada a 
viver. Primeiro certificar-se. Telefonei para 
o meu médico. Realmente e o próprio 
Bush estava dando declarações na TV 
americana assumindo a veracidade do 
fato: 10 pacientes em estado avançado 
da doença haviam tomado o CD2 e não 
apresentavam nenhum sinal ou sintoma 

da presença do vírus em seu organismo. 
Um eficiente viricida fora descoberto. As 
outras notícias seguiam o mesmo curso. 
O laboratório do CD2 teve uma alta 
espetacular na Bolsa de Nova Iorque. Na 
França, o Instituto Pasteur dizia que outra 
coincidência acompanhava os caprichos 
da ciência. Ali também o CD2 estava no 
forno para ser anunciado. Telefonei para 
meu analista, dei a notícia sobre a cura 
da AIDS e decidi que só iria enfrentar a 
felicidade nas próximas sessões. Afinal, eu 
havia me preparado tanto para a morte 
que a vida agora era um problema.

[…] De repente me dei conta de que 
tudo havia mudado porque havia a 
ideia e o anúncio da cura. Que a ideia 
da morte inevitável paralisa. Que a 
ideia da vida mobiliza… mesmo que 
a morte seja inevitável, como todos 
sabemos. Acordar sabendo que se 
pode viver faz tudo ter sentido de vida 
e mudar o modo como se vive a vida. 
Acordar pensando que se vai morrer 
faz tudo perder o sentido.  A ideia da 
morte, no lugar da vida, é a própria 
morte instalada. De repente me dei 
conta de que a cura da AIDS sempre 
havia existido, como possibilidade, 

antes mesmo de existir como anúncio 
do fato acontecido, e que seu nome 
era vida. Foi de repente, como tudo 
acontece.

Hemofílico e infectado pelo HIV via 
transfusão de sangue, Betinho morreu 
em 1997 de complicações relacionadas 
à AIDS. A cura não surgiu até hoje, 
mas medicamentos mais eficazes para 
controle do HIV ficaram disponíveis– 
o que esperamos ocorrer em breve 
com a COVID-19, como indica o 
esforço global realizado nessa direção. 
Enquanto o momento não chega, 
temos de ter esperança de que a cura 
para a COVID-19 (e quem sabe para a 
AIDS) um dia surgirá.

Apoética descrição de Betinho 
para o dia da cura da AIDS sinaliza 
a necessidade de que, mesmo em 
circunstâncias adversas e devastadoras 
– como a epidemia de HIV foi nas 
décadas de 1980 e 1990 ou como a 
pandemia em que vivemos agora –
devemos manter a esperança, lutar e 
acreditar. Como canta Rita Lee, “dias 
melhores virão!”.
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http://memoria.bn.br/DocReader/030015_11/52788
http://www.giv.org.br/projetos/vacinas/cdrom/boletins/boletim_dossie01.htm
http://www.giv.org.br/projetos/vacinas/cdrom/boletins/boletim_dossie01.htm
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(20)30137-6.pdf
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies
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DO HIV AO NOVO 
CORONAVÍRUS: DESAFIOS 
E OPORTUNIDADES PARA A 
DESCOBERTA DE VACINAS 
por Veriano Terto Jr* e Jorge Beloqui**

Ao longo de 2020, são várias as 
notícias sobre os ensaios clínicos 
para produtos vacinais contra o 
novo coronavírus realizados em 
diversos países. Com efeito, segundo 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) há no mundo pelo menos 
11 candidatas à vacina na terceira e 
última fase de estudos em voluntários 
(forato, 2020).  O Brasil participa de 
dois ensaios de eficácia (Fase III) de 
dois produtos, podendo chegar a três 
ou quatro. Estas iniciativas trazem 
informações e debates promissores 
sobre um possível e breve controle 
ou erradicação da COVD 19, mas 
também, simultaneamente, nos fazem 
retornar a 1991, ano em que o Brasil 
começou a se preparar para participar 
de estudos clínicos para vacinas contra 
o HIV.  Lembremos que a pesquisa 
para uma vacina contra o HIV remonta 
aos anos 1980, imediatamente após a 
descoberta do vírus em 1984. Naquela 
época, a confiança na obtenção a curto 
prazo de uma vacina era tanta que 
alguns falaram que em breve teríamos 
essa vacina. Desde então o tema 
“acesso a vacinas” também passou a 
fazer parte da agenda do movimento 

social de AIDS em diferentes países, 
incluindo o Brasil.  Esta comparação 
entre aqueles momentos de um 
recente passado e a atualidade, nos 
traz algumas reflexões esboçadas a 
seguir:

I – MULTILATERALISMO X 
STAKEHOLDERISMO:

Quando os estudos clínicos para o 
HIV chegaram no Brasil, as iniciativas 
para desenvolvimento de vacinas 
anti-HIV eram coordenadas pelo 
então Programa Global de AIDS da 
Organização Mundial da Saúde (OMS/ 
PGA), juntamente com as agências 
da ONU regionais, no caso do 
Brasil, a Organização Pan-americana 
de Saúde (OPAS). Com efeito, em 
1991 o Brasil foi selecionado pelo 
PGA como um dos 4 países em 
desenvolvimento, onde seria oportuno 
desenvolver ensaios de eficácia para 
uma candidata a vacina para o HIV. 
Poderia haver outras iniciativas, no 
âmbito da iniciativa privada ou em 
países, isoladamente.  No entanto, 
o que caracterizava a iniciativa 
do PGA era o multilateralismo, 

ou seja, eram países, estados que 
se envolviam e implementavam 
e, principalmente, coordenavam 
conjuntamente o trabalho com 
instituições locais e internacionais 
de pesquisa os estudos clínicos.  
Dentro deste espírito multilateralista, 
de caráter público, também estava 
prevista a intersetorialidade e a 
interdisciplinaridade.  Quanto a 
primeira, a participação da sociedade 
civil organizada, das organizações 
comunitárias e ONGs era 
recomendada e esperada. Quanto 
a segunda, a pesquisa social para 
conhecer fatores comportamentais e 
culturais quanto a vacinas e mesmo a 
concepções e valores sobre prevenção, 
também eram consideradas partes 
dos estudos.  Para quem se lembra, as 
coortes como Projeto Bela Vista (em 
São Paulo), Projeto Horizontes (Belo 
Horizonte) e Projeto Praça XI (Rio 
de Janeiro) nos anos 90, são exemplos 
de como os estudos de vacinas eram 
interdisciplinares e intersetoriais 
(GIV,1999).

Quando o PGA/OMS chegou ao 
Brasil com a novidade, o governo 

* Vice-presidente da ABIA.

** Membro do Grupo de Incentivo à Vida (GIV) e do Conselho Curador da ABIA.
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brasileiro num primeiro momento 
reagiu negativamente e o Ministério 
da Saúde ameaçou rejeitar a iniciativa 
alegando que os brasileiros não seriam 
cobaias de experimentos clínicos. 
Foram as ONGs, os ativistas, as 
pessoas vivendo com HIV, que foram 
para a rua para protestar contra 
a atitude governamental e exigir 

que o Brasil aceitasse os estudos. 
Afirmaram que os brasileiros não 
seriam cobaias, desde que os estudos 
fossem desenvolvidos com lisura ética 
de excelência, com compromisso 
governamental, e com controle social 
da própria comunidade.  O governo 
mudou de atitude, as propostas do 
PGA/OMS aceitas, e os estudos foram 

iniciados. Inclusive pouco tempo 
depois, com um novo Ministro da 
Saúde e nova Coordenadora do 
Programa Nacional de HIV/AIDS em 
1992, foi criado o Comitê Nacional de 
Vacinas, de composição intersetorial 
e interdisciplinar que regularia e 
acompanharia o desenvolvimento 
dos estudos.  Também foi lançado 

Alguns pontos sobre as candidatas à vacina para a COVID-19 no Brasil

Jorge Beloqui

Sabemos que há muitas candidatas à vacina para a COVID 19 em pesquisa. Algumas mais avançadas, na Fase III, que é a fase final 
dos estudos, para demonstrar que a vacina seria de fato eficaz e sem danos à saúde da população. Muitos pensam que, quando a 
vacina chegar, tudo voltará ao “normal” anterior à chegada da pandemia, ou seja, sem isolamento, sem máscaras, sem controle de 
temperatura, sem perda de amigos e familiares... 

Este normal seria obtido porque estaríamos quase todos imunizados, isto é, protegidos contra o vírus. Ou com algo chamado de 
imunidade coletiva.

Mas é isto o que a vacina ou as vacinas farão?

Na verdade, a maior parte das vacinas em pesquisa mais avançada são para proteger da doença grave pelo SARS-Cov2, o vírus que 
causa a COVID-19. Isto é, nos protegerá de sintomas mais sérios. Uma vacina deste tipo seria muito bem-vinda, porque evitaria 
tantas mortes e haveria menos internações, gente em UTI, menos sofrimento corporal e afetivo, etc. Porém, mesmo você estando 
vacinado, poderia pegar o SARS-Cov2, mas não adoeceria de forma grave.

No entanto, uma vacina desta não necessariamente forneceria imunidade para os vacinados. E o que seria a imunidade? Seria 
a capacidade de seu corpo barrar a infecção pelo SARS-Cov2, ou seja, se você entrasse em contato com o bichinho, ele seria 
eliminado do seu corpo antes de lhe fazer qualquer mal! Daí você não teria doença, grave ou leve. E ainda: você não transmitiria! 
Esta seria uma vacina preventiva ou profilática.

Fazendo um paralelo com o HIV/AIDS, o HIV seria o SARS-Cov2 e a AIDS, a COVID-19.

O que nos leva a perguntar se uma vacina contra a doença grave permitiria que você transmitisse o vírus. Na verdade, só 
saberemos quando as pesquisas terminarem, mas o que se busca é o não adoecimento, e o resto pode vir ou não. E poderá ser 
pesquisado depois. Sendo assim, é possível ter uma vacina que proteja da doença grave, mas que ainda permita que o vacinado 
transmita o vírus.

A vacina da gripe parece ter esta função: protege contra a doença grave pela gripe, mas tem uma baixa eficácia imunizadora.
Recentemente, surgiram notícias de avaliações interinas de candidatas das empresas farmacêuticas Pfizer-Biontech (90% de eficácia) 
e da Moderna (94,5%). Eficácia para o que?

O comunicado da Pfizer pode ser lido neste link: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-
biontech-announce-vaccine-candidate-against. Uma frase interessante do comunicado expressa que “a candidata à vacina se revelou 
mais do que 90% efetiva em prevenir a COVID-19 em participantes sem evidência de infecção prévia por SARS-CoV-2”.

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against


16  Dossiê ABIA - HIV/AIDS e COVID-19 no Brasil

Note-se a diferença entre COVID-19 (doença) e o vírus SARS-CoV-2.

O comunicado da Moderna pode ser lido em https://www.modernatx.com/sites/default/files/content_documents/mRNA-1273-
Update-11-16-20-Final.pdf. Saliente-se que num artigo na FSP do dia (17/11/2020, pg. B2) , o pesquisador Esper Kallas informa 
que no ensaio da candidata da Moderna (mRNA-1273)  ocorreram somente cinco casos de infecção entre os que receberam as 
duas doses da vacina, contra 90 infectados no grupo que recebeu placebo. E, também, “os 11 casos de forma grave de Covid-19 só 
ocorreram entre os que receberam placebo”.

Mais uma vez, COVID-19 é doença e não infecção!

Quais seriam as diferenças na adoção de uma ou outra com política pública?

Se a vacina adotada for contra a doença, a priori podemos “pegar” o vírus, ter sintomas leves e transmitir o vírus. Importante 
ressaltar que o vacinado não teria a forma grave de doença, o que já seria um benefício individual valiosíssimo, mas poderia ter 
aqueles sintomas inesperados que podem surgir depois de dois ou três meses? A vacina, em princípio, não forneceria imunidade 
coletiva. Pode ter algum efeito imunizante, isto é uma eficácia parcial contra a infecção pelo Sars-Cov-2, como a vacina da gripe. 
Assim, o vírus continuaria circulante.

Se a vacina adotada for contra a infecção (vacina preventiva ou profilática), a pessoa não “pegaria” o vírus, então não teria sintomas 
leves e não transmitiria o vírus. Importante ressaltar aqui, que o vacinado não teria a forma leve ou grave de doença, o que já 
seriam um benefício individual valiosíssimo. E, caso for vacinada uma proporção adequada da população, poderia ser alcançada uma 
imunidade coletiva.

O artigo acima de E. Kallas menciona ainda preços de 60 dólares para a vacina da Moderna, e de 39 dólares para a da Biontech-
Pfizer. A isto de ver acrescentado o preço da instalação de uma “cadeia-de-frio”, porque ambas precisam de -70° até o momento 
exato da aplicação. Ambas as vacinas precisam de 2 doses.

No Brasil, há quatro candidatas sendo testadas em Fase III: Coronavac (da empresa Sinovac), a ChAdOx-1 da Astra-Zeneca, a da 
Biontech-Pfizer (BNT162b2), a da Janssen-Cilag (Ad26.Cov2.S1) e a da Biontech-Pfizer (BNT162b2). Todas contra a Covid-19 
(doença).  As três primeiras não requerem refrigeração tão baixa como a quarta.

A candidata da Janssen-Cilag, deve ser destacado, é de dose única, e não requer refrigeração a temperaturas tão baixas como -70°.

Os convênios de transferência de tecnologia para laboratórios brasileiros das duas primeiras podem ser úteis para obter algum 
grau de autonomia para o fornecimento local.

Organismos Reguladores

A discussão destes temas não estaria completa se não levarmos em conta o recente episódio da suspensão dos ensaios da 
candidata Sinovac pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (https://globoplay.globo.com/v/9010674/), e a candidatura 
apresentada ao Senado pelo presidente Bolsonaro de um militar, sem experiência nenhuma na área, nem próximo da profundidade 
necessária de conhecimento, para estar na diretoria da ANVISA. Como ocorreu no Ministério da Saúde meses atrás, para o qual 
foi indicado um general que “não conhecia o SUS”, nas suas próprias palavras.  Apresentando a suspensão do ensaio como um 
triunfo seu, o presidente só contribuiu para acirrar as suspeitas sobre a ANVISA em relação a sua isenção e capacidade para realizar 
análises dos produtos vacinais.

Diferente totalmente foi a atitude da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) dependente do Conselho Nacional de 
Saúde, e não do Ministério da Saúde, militarizado. Isto evidencia as vantagens dos organismos dependentes do controle social (o 
CNS tem metade dos seus membros formada por usuários), e não da gestão governamental, para fornecer perspectivas objetivas 
para assuntos tão complexos como, importantes para a saúde da população brasileira e para a humanidade, em geral.

https://www.modernatx.com/sites/default/files/content_documents/mRNA-1273-Update-11-16-20-Final.pdf
https://www.modernatx.com/sites/default/files/content_documents/mRNA-1273-Update-11-16-20-Final.pdf
https://globoplay.globo.com/v/9010674/
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um Plano Nacional de Vacinas para 
o HIV.  O Comitê Nacional, contava 
inclusive com cinco representantes da 
sociedade civil/comunidades, que eram 
eleitos nos Encontros Nacionais de 
ONGs/AIDS (ENONGS), a cada dois 
anos durante os anos seguintes. 

Simultaneamente ao lançamento 
do Plano, ABIA e os Grupos pela 
VIDDA/RJ e SP lançaram um Dossiê 
de Vacinas em março de 1992, 
trazendo informação atualizada para 
a sociedade civil sobre o tema, de 
modo a poder se inserir no debate, 
e mais ainda, no controle social das 
pesquisas respectivas.  Em 1994, as 
cinco ONGs que participavam do 
Comitê o Grupo pela VIDDA/SP e 
o Grupo de Incentivo à Vida (GIV) 
também passaram a informar e educar 
sobre as vacinas (Boletim Vacinas, e 
Jornadas de Vacinas, e a partir de 1999 
pelo GIV, são alguns exemplos). Assim, 
foram organizados treinamentos e 

oficinas pela e para a comunidade. 
Por outro lado, os estudos, a partir 
de suas instituições locais de pesquisa, 
também organizaram atividades 
educativas e implementaram comitês 
de acompanhamento comunitário, 
onde os protocolos eram traduzidos, 
lidos e debatidos pelas pessoas 
da comunidade. Isto queria dizer 
que para os ativistas da época tão 
importante quanto ao acesso aos 
produtos, a então sonhada vacina, 
também interessava em muito o 
acompanhamento, a participação desde 
“dentro” e o controle social dos 
estudos.

Ao mesmo tempo, a inserção de uma 
pesquisa nas chamadas populações-
chave, tais como homens que fazem 
sexo com homens (HSH) e pessoas 
trans, muito estigmatizadas em geral, 
devia ser cuidadosamente preparada. 
O objetivo era a vacina, mas no 
próprio estudo, o desenvolvimento 

e transferência de tecnologias para 
o Brasil, o acesso transparente às 
informações, a divulgação clara das 
mesmas para a opinião pública, as 
questões éticas, eram igualmente 
importantes. Também para o Comitê e 
o Programa Nacional de HIV/AIDS era 
fundamental o acesso prioritário do 
Brasil aos produtos eficazes. A ampla 
informação obtida e veiculada pelas 
ONGs sobre estes estudos provou ser 
útil inclusive, quando alguns médicos 
se colocaram contra a iniciativa 
publicamente: e não encontraram eco 
dentro do movimento social de AIDS.

Atualmente o cenário se apresenta 
bem diferente. Se por um lado há uma 
coalizão de países da qual participa a 
União Europeia (https://ec.europa.eu/
info/research-and-innovation/research-
area/health-research-and-innovation/
coronavirus-research-and-innovation/
support-coronavirus-global-response-
effort_en), por outro os EUA, 
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/support-coronavirus-global-response-effort_en
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tradicionalmente um importante ator 
no panorama das vacinas, decidiram 
não participar. A OMS também 
formou um comitê de especialistas 
internacional para avaliar os produtos 
relacionados à COVID-19. As 
iniciativas são muitas, mas não parece 
haver uma coordenação intersetorial, 
nem internacional, nem inter-regional 
para a vacina para o coronavírus, 
como a que assistimos nos primeiros 
estudos de vacinas para o HIV. Da 
mesma forma a presença dos estados/
países, enquanto dimensão pública 
parece secundária diante da visibilidade 
crescente de empresas farmacêuticas 
que tomam a dianteira, não só na 
realização dos estudos, como na sua 
coordenação e divulgação.

“Há quase 30 anos, a 
participação

do movimento social de AIDS
pode ter sido fundamental para

reconfigurar a figura do 
participante

dos estudos clínicos”

Parece que o multilateralismo cedeu 
espaço para o stakeholderismo, no 
qual empresas, fundações, instituições 
de pesquisa privadas ou públicas, e 
eventualmente países, se juntam e 
desenvolvem os estudos em grupos 
maiores e menores ou parcerias 
não necessariamente coordenadas 
umas com as outras.  Na maioria das 
iniciativas divulgadas na mídia o que 
aparece em geral, são apenas empresas 
farmacêuticas em parceria com alguma 
instituição específica e os países 
parecem entrar mais como possíveis 
futuros compradores/consumidores 
destes produtos, e não tanto como 
coordenadores do processo de 
pesquisa e desenvolvimento. As 
comunidades, outras ciências e saberes, 

para além das biomédicas, também 
parecem não participar mais destes 
espaços, apesar de que em 2005/2011 
o Programa das Nações Unidas para 
AIDS agora chamado ONUSIDA, 
tenha lançado as Boas Práticas 
de Participação Comunitária para 
ensaios de prevenção do HIV, depois 
da rejeição de ensaios de Profilaxias 
Pré-Exposição (PrEP) pelas prostitutas 
no Camboja e em comunidades 
em Camarões (Mills et all, 2004 e 
UNAIDS, 2011). Ela traz diretrizes 
de muita utilidade para assegurar 
a boa inserção de pesquisas numa 
comunidade.  Seria muito bom levá-las 
em conta atualmente para reforçar a 
participação comunitária nos estudos.

Comparando os cenários diferentes 
entre aquela época e a atualidade, 
algumas perguntas saltam aos 
olhos:  Quais as consequências 
que o “stakeholderismo” poderia 
trazer para o desenvolvimento 
dos estudos e para o acesso aos 
seus resultados e produtos?  Estes 
últimos atenderiam exclusivamente 
os interesses de mercado, a partir 
de alguns stakeholders (atores), como 
as empresas, ou ainda valorizariam 
o interesse do bem público? Temos 
o exemplo recente do acesso ao 
antiviral Remdesivir. Novamente 
o licenciamento para produção 
do medicamento pela empresa 
farmacêutica detentora da patente 
(Gilead Sciences, Inc.) não incluiu 
vários países em desenvolvimento, 
sobretudo os de renda média, entre 
eles, o Brasil. De pouco valeu a 
urgência reinante em todo o campo 
da COVID-19, para mudar o padrão 
de acesso! O interesse de mercado 
acabou prevalecendo neste caso, 
como em tantos outros anteriores. 
Vale lembrar o preço de lançamento 
nos EUA de um antiviral da Gilead 
(sofosbuvir) para tratamento da 

hepatite C: U$84.000 por três meses 
(https://www.hepatitisc.uw.edu/
page/treatment/drugs/sofosbuvir-
drug#:~:text=Cost%20and%20
Medication%20Access,used%20in%20
combination%20with%20sofosbuvir).

E por falar em urgência, por um 
lado sabemos que é urgente sim 
desenvolver vacinas e medicamentos 
para o COVID-19. Por outro, 
pensamos que utilizar o argumento 
da urgência para deixar de lado temas 
como o cuidado dos participantes, 
a participação comunitária, o acesso 
pós ensaio, e a revisão adequada do 
protocolo pela estrutura de ética 
em pesquisa, entre outros, muitas 
vezes chamada de burocrática, não 
constitui novidade na biomedicina. 
Nem no campo de HIV/AIDS: com 
efeito os ensaios de vacinas iniciaram 
bem antes de existir a terapia tríplice 
com antivirais para o tratamento do 
HIV. Ao mesmo tempo, a experiência 
acumulada no campo do HIV pode 
ser utilizada justamente porque há 
uma urgência em desenvolver ensaios 
adequados e há todo um saber, 
centros de pesquisas e acúmulo de 
experiencias que podem significar 
recursos importantes para o 
enfrentamento do novo coronavírus.

II – E OS PARTICIPANTES 
DOS ESTUDOS CLÍNICOS 
ATUAIS SOBRE 
CORONAVÍRUS

Há quase 30 anos, a participação 
do movimento social de AIDS 
pode ter sido fundamental para 
reconfigurar a figura do participante 
dos estudos clínicos, seja de vacinas 
ou medicamentos.  A exigência por 
padrões éticos de excelência a serem 
seguidos nos estudos pode ter 
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diminuído o risco de sofrer prejuízos 
por tal participação durante, e até 
mesmo depois dos estudos. Nos anos 
1990, ao incorporar na sua agenda a 
demanda por boas práticas de ética 
na pesquisa clínica, o movimento 
social de AIDS acabou participando 
da reforma e reconstituição do 
sistema de regulação de ética de 
pesquisa clínica que culminaram na 
implementação da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa Clínica (CONEP). 
Representantes do movimento 
social de AIDS participaram ainda da 
proposição e aprovação a Resolução 
196/96 e na formulação e conformação 
intersetorial e interdisiciplinar dos 
recém-formados Comitês de Ética 
em Pesquisa (CEP) nas instituições 
nacionais de pesquisa, inclusive 
com a participação obrigatória de 
“usuários”, ou seja, pessoas da própria 
comunidade.

“Qual será o tratamento 
oferecido caso os participantes 

venham a se infectar de fato 
com o novo coronavírus e 
desenvolver a COVID-19?”

Havia a preocupação com a integridade 
física e mental do participante, 
com a prestação de contas sobre 
o desenvolvimento do estudo para 
as diferentes comunidades de onde 
vinham os participantes e com a 
discussão de protocolos, métodos e 
teorias.  Atualmente nos perguntamos 
qual será a diversidade da população 
de participantes? Também qual seria 
o tratamento dispensado a quem se 
infectasse durante o ensaio. Como 
preparar uma comunidade para a 
participação num ensaio que envolve 
milhares de pessoas? Como evitar a 
experiência dos ensaios da PrEP em 
Camboja e Camarões, por exemplo?  
Para ajudar a responder estas 

perguntas, talvez seja interessante 
considerar a série de avanços, apoiados 
no marco dos direitos humanos e da 
Declaração de Helsinki, que foram 
alcançados nos estudos com o HIV e 
outras patologias, , tais como a garantia 
de acesso aos benefícios de um estudo 
clínico, mesmo depois de encerrado o 
estudo. Quer dizer, após a conclusão 
de um estudo clínico, é direito do 
participante continuar recebendo 
do fornecedor do produto o melhor 
tratamento ou vacina identificado 
pelo estudo, caso seja necessário à sua 
saúde física e mental.

Atualmente, devemos saber quais 
garantias os participantes de ensaios 
de vacinas estão recebendo contra 
efeitos adversos trazidos pelos 
produtos em teste em seus corpos. 
Qual será o tratamento oferecido 
caso eles venham a se infectar de fato 
com o novo coronavírus e desenvolver 
a COVID-19?  Será garantido a 
eles o tratamento de excelência e 
gratuito durante todo o período que 
necessitarem? O padrão de tratamento 
será semelhante para todos os países 
envolvidos? Também nos perguntamos 
se estes estudos atuais de vacina 
para o novo coronavírus têm comitês 
de acompanhamento comunitário, 
se representantes da comunidade 
e dos participantes têm acesso aos 
protocolos? Estão sendo seguidos 
os padrões éticos de excelência em 
pesquisa em todos os estudos e em 
todos os países? Sem a coordenação 
geral multilateral de um órgão com o 
a OMS, como tem sido o controle e 
a prestação de contas, inclusive dos 
aspectos éticos? Como tem sido a 
submissão, julgamento e aprovação 
dos projetos de pesquisa de vacinas na 
CONEP e nos CEPs, no caso do Brasil? 
Sem querer lançar desconfianças, estas 
são perguntas que os movimentos 
sociais de saúde que acompanham 

as vacinas e medicamentos para a 
COVID-19 deveriam ter também 
nas suas agendas de forma que estes 
estudos sejam desenvolvidos do modo 
mais democrático e transparente 
possível e dentro do marco dos 
direitos humanos. E para que o acesso 
aos seus produtos seja universal e 
benéfico, tanto para os participantes, 
como para todos que os necessitem.

Com relação ao “establishment” 
científico, o movimento social de AIDS, 
durante estas décadas, estabeleceu 
uma relação tanto de crítica, quanto 
de cooperação, segundo o momento 
histórico e segundo a defesa da saúde 
e da vida das pessoas.  Uma relação 
de crítica, por exemplo, em casos de 
divergência de interpretação sobre 
o acesso pós ensaio, ou o melhor 
tratamento ou vacina identificados, 
muitas vezes motivado por exigências 
do patrocinador.  Relação de 
cooperação, quando efetivamente 
mostrou compromisso com direitos 
humanos, com a justiça social e com 
a universalidade dos seus resultados. 
Para não repetir os mesmos erros 
e para reforçar as respostas aos 
desafios do novo coronavírus, é 
importante conhecer a história e 
valorizar a memória do movimento 
social na sua relação com a ciência. 
No caso das vacinas, vimos que 
além dos interesses de mercado, há 
questões éticas, de acesso a produtos 
e transferência de tecnologia, políticas 
(participação, controle social) que 
precisam ser levadas em conta para 
que o tanto os estudos como seus 
resultados e produtos signifiquem 
um desenvolvimento humano pleno e 
garantia da saúde para todos.

Alguns dos desafios para descobrir a 
vacina contra o novo coronavírus são 
os mesmos para conseguir a vacinas 
contra o HIV, com a diferença que, 
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no caso do HIV, o enfrentamento 
destes desafios já dura algumas 
décadas e já há um acúmulo de 
experiências e lições, como vimos 
nos parágrafos anteriores.  Os 
esforços para encontrar a vacina 
para o coronavírus, em muito 
pode se beneficiar destas lições e 
experiências que vão desde avanços 
científicos no campo da virologia, da 
microbiologia, na imunologia, até nas 
instalações laboratoriais já existentes, 
na força política que a mobilização 
comunitária e científica em torno 
do tema pode significar.  Alguns dos 
desafios, dizem respeito claramente a 
questões comerciais e de propriedade 
intelectual, como as patentes. Porém 
existem outros, como as questões 
éticas, de acesso a informação, o ocaso 
do multilateralismo na cooperação 
internacional, entre outros, que devem 
ser igualmente enfrentados.

“Há um preceito ético para 
fornecer a melhor intervenção 

identificada para os 
participantes do ensaio”

Outros novos desafios, no 
entanto, surgem e que tem a ver 
com o contexto político-cultural, 
caracterizado por avanços no 
conservadorismo de governos com 
tendências fascistas e populistas 
em diferentes partes do mundo.  
Assistimos a um recrudescimento 
de manifestações anticiência e 
negacionistas, obscurantistas, e, 
portanto, muitas vezes antivacinas, 
em vários lugares, até mesmo dentro 
de governos.  Tais manifestações 
reacionárias podem em muito 
dificultar o acesso a vacinas, já que 
não seria incomum que um número 
considerável de pessoas que aderem 
a estes discursos conservadores 
e anticiência venham a boicotar 

publicamente o uso e talvez a 
realização de estudos de vacina, 
promovendo a suspeição sobre o 
formato e intenções. Isto também 
minaria o esforço pelo acesso, assim 
como promover lobby contra o 
financiamento dos estudos e promover 
propagandas para impedir o acesso 
e distribuição.  Por exemplo, há 
apoiadores e assessores do presidente 
publicamente hostis ao governo 
chinês. O que podemos esperar deles 
sobre uma vacina produzida por uma 
empresa chinesa sendo testada em São 
Paulo, com associação com o governo 
estadual de João Dória?

Na época do império das fake news, 
especialmente no Brasil, é muito 
importante que as comunidades 
participem e se mantenham bem 
informadas sobre estes ensaios. 
Realmente, não surpreenderia 
que alguns “defensores” do uso 
da cloroquina, um controvertido 
medicamento para o tratamento da 
COVID19, mesmo com evidências 
científicas cada vez mais claras sobre 
sua falta de eficácia (em 15 de junho, a 
FDA retirou o status de Autorização 
de Uso de Emergência para os casos 
de COVID-19), tomassem atitudes 
negacionistas e de boicote à vacina.

Há um preceito ético para fornecer 
a melhor intervenção identificada 
para os participantes do ensaio. No 
campo da prevenção ao HIV, a melhor 
opção de prevenção existente envolve 
camisinhas, aconselhamento, profilaxias 
pós e pré exposição ao vírus, 
obediência aos direitos humanos entre 
outras que compõe mutualmente 
a chamada prevenção combinada. 
No caso do novo coronavírus, será 
que o governo do Brasil exigirá a 
inclusão da cloroquina neste padrão 
de prevenção? É preocupante, pois 
temos o precedente do presidente 

Trump, dos EUA, que afirmou ter 
tomado este medicamento como 
prevenção à COVID-19.Uma 
comunidade bem informada, dentro 
das evidências científicas, com 
participação nos ensaios, desde a 
preparação e seu início, é necessária 
para que os questionamentos que 
possam eventualmente aparecer, alguns 
deles despropositados, já tenham 
sido abordados anteriormente e não 
encontrem eco na comunidade e nem 
atrapalhem o bom desenvolvimento do 
estudo.

Por último, refletindo sobre a ética 
em pesquisa no cenário atual, cabe 
ressaltar duas coisas:

1. na atualidade temos um sistema 
sólido de ética em pesquisa formado 
por CEP e CONEP, que não existia 
quando foi formado o Comitê 
Nacional de Vacinas há quase 30 
anos. A CONEP é uma comissão 
do Conselho Nacional de Saúde. 
Atualmente há um projeto de lei 
que quer transformar este sistema 
num braço do Ministério de Saúde, o 
que tiraria a autonomia da CONEP. 
Podemos refletir o que aconteceria 
com esta Comissão na situação atual, 
com um Ministério da Saúde dirigido 
por um general sem formação alguma 
em saúde! Já pensaram num general da 
ativa sem formação científica ou em 
saúde como Coordenador da CONEP? 
Pois é, isto poderia acontecer na 
atualidade, quando há protocolos de 
uso de cloroquina até em pacientes 
com sintomas leves de COVID-19, ou 
tentativas de esconder a gravidade dos 
números (mesmo que subnotificados) 
relacionados à COVID-19 e à SRAG 
(Síndrome Respiratória Aguda Grave). 
É mais uma indicação da necessidade 
de mantê-la como uma Comissão do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS).
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2. Na situação política atual, seria 
impossível formar um Comitê 
Nacional de Vacinas dentro do 
Ministério da Saúde, dado o pouco 
respeito com a ciência e a participação 
comunitária. Mas a pesquisa e a 
obtenção de vacinas e tratamentos 
para a COVID-19 deveria ser um 
assunto de Estado!

Este tipo de desafio também impacta 
nos esforços para financiar a pesquisar 
tanto para a vacina anti-HIV, como 
anti-COVID.  No entanto, tanto os 
desafios comuns e mais conhecidos, 
e também os novos podem se tornar 
uma oportunidade para buscar 
pontes de solidariedade entre os 
movimentos sociais e com setores, 
tais como a pesquisa, e com todos 
aqueles que buscam soluções efetivas, 
democráticas, dentro do marco dos 
direitos humanos e que apontem 
para um mundo melhor. Conhecer 
a história de ambas as epidemias e 
valorizar a memória dos movimentos 
sociais, também são recursos que 
podem orientar nossas ações no 
presente e para o futuro.

Sugerimos assim:

1. A partir dos ensaios em seres 
humanos, as candidatas a vacina para 
o coronavírus sejam estudadas e 
coordenados com a participação dos 
governos locais e comunidades mais 
afetadas;

2. Mesmo antes dos ensaios em 
seres humanos, as comunidades de 
onde virão os voluntários devem ser 
preparadas para esta participação;

3. Formação de conselhos de 
acompanhamento comunitário para 
manter canais diretos com a pesquisa 
e para termos bem informadas as 
comunidades participantes.
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AIDS E COVID-19: O 
IMPACTO DO NOVO 
CORONAVÍRUS NA 
RESPOSTA AO HIV
por Richard Parker*, Veriano Terto Jr**, Juan Carlos 
Raxach***, Vagner de Almeida**** e Angélica Basthi*****

A crise sanitária instituída pela 
pandemia do novo coronavírus 
trouxe impactos globais sem 
precedentes e piorou aspectos já 
sombrios das sociedades modernas 
em todo o planeta. Por aqui, além de 
devastadora – o número de mortos 
pela COVID-19 já ultrapassou a marca 
dos cem mil – esta pandemia tem 
impactado negativamente a vida de 
todos, incluindo as pessoas que vivem 
com HIV/AIDS, e também a resposta 
política a esta epidemia prestes a 
entrar na sua quarta década. 

É fato que a resposta brasileira ao HIV/
AIDS já vinha sofrendo retrocessos 
históricos e perdas imensuráveis do 
ponto de vista político nos últimos dez 
anos. A COVID-19 tornou este cenário 
ainda mais caótico e preocupante. Em 
termos de continuidade programática, 
por exemplo, a maioria dos programas 
governamentais de AIDS (nos níveis 
federal, estadual e municipal) foram 
desacelerados o que complicou o 
acesso. 

O impacto da pandemia do 
novo coronavírus no número de 
diagnósticos da pandemia do HIV 
tem preocupado a sociedade civil 
organizada, gestores e especialistas 
em saúde. Os estados têm informado 
ao Ministério da Saúde que, em 
razão da sobrecarga dos serviços 
por conta da COVID-19, houve uma 
redução significativa nas ações de 
prevenção ao HIV. Um documento 
divulgado pelo Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
do Ministério da Saúde, indica que 
de janeiro a maio de 2020 houve 
uma redução de 17% no número 
de pessoas que iniciaram a terapia 
antirretroviral em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 6 A 
própria Organização Mundial de Saúde 
(OMS) divulgou um estudo em maio 

6. Acesse https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/
redacao/2020/09/04/pandemia-da-covid-pode-impactar-
nos-diagnosticos-de-hiv-e-preocupa-medicos.htm?cmpi
d=copiaecola&fbclid=IwAR3GH2bbXvlqgmGuOYVgAF
98SrOXXlQaUk0pIBoiR1IPUE-yoQ8hSF3ayRI

que apontou que a falta de interrupção 
no fornecimento do antirretroviral no 
período de seis meses poderia causar 
500 mil mortes em decorrência de 
complicações com a AIDS na África 
Subsaariana.

No Brasil, um exemplo do impacto 
negativo da pandemia da COVID-19 
na AIDS é a cidade de Fortaleza (CE), 
por exemplo, vários serviços de 
atendimento às pessoas que vivem 
com HIV foram desmontados, alguns 
antes da pandemia da COVID-19. 
Um dos motivos alegados foi a 
falta de médicos infectologistas. 
Outro problema agravado pela nova 
pandemia foi o acesso ao preservativo 
masculino e feminismo, afetado pela 
redução temporária da distribuição 
em razão das muitas instituições que, 
como a ABIA, são polos deste tipo de 
atendimento, e que foram fechadas 
neste período de isolamento social. 

Os serviços de saúde, por sua vez, 
além de sobrecarregados pelos 
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casos de COVID-19, tem puxado 
funcionários de outras áreas da saúde 
para a ajudar no cuidado e tratamento 
dos pacientes da COVID-19.  Resta 
às outras áreas, incluindo os serviços 
que prestam atendimento ao HIV/
AIDS, enfrentar o esvaziamento no 
quadro de profissionais o que reflete 
um quadro de desinvestimento do 
Ministério da Saúde na área da saúde 
pública. A COVID-19 tem mostrado 
este triste cenário de forma aguda, 
embora a AIDS também já tenha 
revelado. 

Do ponto de vista da governança, 
quase tudo está praticamente parado. 
Os gestores do então Programa de 
AIDS – que ano passado deixou de 
ser um departamento independente 
e foi rebaixado para ser incorporado 
em uma outra unidade mais ampla 
sobre doenças crônicas e infecções 
sexualmente transmissíveis – 
sinalizaram ainda em 2019 que iria 
reestruturar a Comissão Nacional 
de Articulação com os Movimentos 
Sociais (CAMS) – que havia sido 
desativada no mesmo ano. O 
CAMS era a principal instância do 
governo federal que executava um 
relacionamento cooperativo com 
as organizações da sociedade civil. 
Com a chegada da COVID-19, nada 
foi feito e não há nenhum indicativo 
sobre quando isso efetivamente irá 
acontecer. Outra instância política 
paralisada desde antes da pandemia e 
que continua sem previsão de retorno 
é a Comissão Nacional de DST, AIDS 
e Hepatites Virais (CNAIDS), cuja 
abrangência intersetorial é mais ampla 
e existe desde os anos 1980 e nunca 
havia tido interrupções nas reuniões. 
Coma justificativa de que seria 
reestruturada, parou de se reunir em 
2019 e até agora não vimos nenhum 
movimento de retomada. Esperamos 
que venha a se rearticular. 

A infecção da SARS-CoV-2  
também afetou negativamente a já 
comprometida linha de financiamento 
e apoio à sociedade civil e às ONGs 
que atuam no campo do HIV/AIDS. 
O Ministério da Saúde anunciou ano 
passado que haveria novas linhas 
de apoio e editais para o início 
de 2020. E mais uma vez, com a 
chegada da COVID-19, parece que 
tudo foi cancelado. A chamada de 
financiamento que deveriam acontecer 
no primeiro semestre deste ano só 
ocorreu no mês de agosto, num edital 
lançado via UNESCO. Ainda que o 
lançamento do edital tenha sido uma 
notícia positiva, a demora foi muito 
prejudicial, sobretudo, neste momento 
em que as ONGs tem enfrentado 
sérios problemas financeiros no 
contexto da pandemia do novo 
coronavírus. Além disso, rum edital é 
pouco e não interfere na situação a 
curto e médio prazo num cenário de 
pandemia, cuja persistência parece que 
vai durar por mais tempo.
Em termos de programa de prevenção 
do HIV/AIDS, também houve uma 
nova retenção nas atividades de 
educação e informação que já se 
encontravam em declínio no governo 
Bolsonaro. Nos últimos anos, muita 
ênfase foi dada a estes novos métodos 
de prevenção (PrEP e também a 
Profilaxia Pós-Exposição – PEP, ambos 
prevenção biomédica), mas desde 
o início da pandemia da COVID-19 
estamos diante de um “silêncio total” 
sobre as ações de prevenção que 
deveriam estar em curso. 

A Articulação Nacional de 
AIDS (ANAIDS) – que reúne a 
representação do movimento AIDS 
em todo país e é responsável, entre 
outras instâncias, pelo monitoramento 
das propostas e encaminhamentos 
aprovados em plenário nos Encontros 
Nacionais de ONGs AIDS – estimou 

que houve uma redução de 30% 
nos serviços de acesso à Profilaxia 
Pre-Exposição (PrEP), um dos 
mais recentes e eficazes métodos 
de prevenção da transmissão do 
HIV. Em termos gerais, o acesso à 
PrEP tem variado de uma cidade 
ou estado para outro em todo o 
país. O estado de São Paulo, por 
exemplo – incluindo a cidade paulista- 
tende a reunir os melhores e mais 
organizados programas e serviços 
enquanto nos lugares menores e 
menos desenvolvidos são os mais 
afetados. Há ainda os lugares onde a 
política conservadora e reacionária é 
pior (como o Rio de Janeiro), o que 
também afeta diretamente a resposta 
à AIDS. 

Além disso, nada tem sido feito para 
fornecer informações sobre métodos 
de prevenção para um sexo mais 
seguro no contexto da COVID-19. A 
ABIA irá desenvolver uma publicação 
neste sentido como parte do inédito 
guia do sexo mais seguro lançado 
recentemente no âmbito do nosso 
Projeto Diversidade Sexual, Saúde 
e Direitos entre Jovens. Com esta 
publicação, a ABIA vai chamar atenção 
sobre a importância do debate sobre 
a prevenção para a COVID-19 e para 
o HIV. 

“A infecção da SARS-Cov-2 
afetou negativamente a 

já comprometida linha de 
financiamento e apoio às ONGs”

Outro setor que tem sido 
problemático no contexto da nova 
pandemia é o de distribuição de 
medicamentos antirretrovirais. Pessoas 
que vivem com HIV têm argumentado 
sobre a necessidade de aumentar 
a oferta de medicamentos em 
quantidade suficiente para três meses a 
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fim de evitar aglomerações no formato 
de filas patrocinadas pelo Estado em 
meio à pandemia da COVID-19. É 
preciso reconhecer que em algumas 
cidades o sistema de saúde aumentou 
a oferta desses medicamentos para 
suprir por dois meses, mas na maior 
parte do país isso não aconteceu e 
em nenhum local houve um aumento 
da oferta para suprir três meses. 
Pelo contrário, têm sido frequentes 
a ocorrência de interrupções na 
logística de fornecimento de diversos 
medicamentos. 

Interrupções também tem sido 
frequente na assistência e no cuidado 
às pessoas que vivem com HIV 
em várias partes do país. Serviços 
básicos como o teste de HIV, o 
monitoramento de CD4 – necessário 
para avaliar se o tratamento do HIV 
está sendo bem-sucedido – e a oferta 

de métodos de prevenção foram 
interrompidos em várias cidades. 

A COVID-19 tem sido usada por 
formuladores de políticas e gerentes 
de programas como escudo para 
justificar todas as falhas pré-
existentes. Algumas certamente o 
são. Contudo, a nova pandemia se 
transformou na justificativa legítima 
para explicar problemas que já 
estavam sendo sinalizados e não foram 
necessariamente causados pelos 
desafios impostos pela infecção da 
SARS-CoV-2.

O impacto negativo e sombrio da 
COVID-19 no campo do HIV e da 
AIDS se traduz em uma ampla gama 
de falhas que permeiam desde a 
governança e capacidade programática 
até a construção de políticas. Estas 
falhas já causaram um enorme 

impacto neste curto espaço-tempo 
da pandemia e, provavelmente, estes 
resultados negativos se ampliarão no 
futuro. 

A sociedade civil foi impactada de uma 
maneira significativa nestes processos 
da pandemia do novo coronavírus e 
os programas governamentais, por 
sua vez, permaneceram praticamente 
em silêncio. O antigo slogan surgido 
no ativismo do HIV/AIDS Silêncio 
= Morte, apesar de ter sido criado 
na década de 1980, parece ser tão ou 
talvez mais relevante hoje, quase 40 
anos depois.
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A BRUTALIDADE DO 
RACISMO E AS PANDEMIAS 
DA AIDS E DA COVID-19
por Angélica Basthi*

A COVID-19 tem confirmado o que a 
AIDS e outras pandemias já revelaram 
em escala global: as desigualdades 
estruturais do planeta expõem as 
pessoas negras ao adoecimento e à 
morte em escala colossal. A alta taxa 
de mortalidade da população negra por 
COVID-19 tem chamado a atenção 
para as profundas desigualdades raciais 
em países como o Brasil e os Estados 
Unidos.

O racismo e suas práticas brutais 
contra este grupo populacional vem 
sendo sistematicamente denunciados 
pelos movimentos sociais negros ao 
longo da história desses dois países. 
Mas é em 2020, novamente em meio 
a uma pandemia global, que, mais uma 
vez, somos confrontados com os 
efeitos do racismo nas sociedades. No 
Brasil, trata-se também de enfrentar a 
velha ideia de que as diferenças raciais 
são um problema social a ser resolvido 
com políticas públicas universais. 

Assim como pessoas negras têm mais 
chances de morrer em decorrência da 
AIDS – 2,4 vezes mais probabilidades 
que os brancos – o risco de contrair 
o novo coronavírus é maior para esse 
grupo populacional. As desigualdades 
sociais e econômicas são colossais 
e impactam diretamente na saúde 
dessa população. Os mais afetados por 
pandemias como a AIDS e a COVID-19 
são os habitantes dos bairros mais 
pobres, sem acesso ao saneamento 
básico, e com pouca escolaridade. 
Mais do que um problema de saúde 
pública, essas pandemias evidenciam 

o racismo estrutural e demais 
violências sistemáticas inseridas na 
sociedade brasileira.  A COVID-19, 
outra vez, escancara a lógica do capital 
para impor sua política de morte. 
A “justificação da morte em nome 
dos riscos à economia e à segurança 
torna-se o fundamento ético dessa 
realidade”, ensina-nos Achille Mbembe 
(Necropolítica, 2018).

Em reportagem, o Jornal The Economist7 
reuniu dados impactantes sobre as 
desigualdades raciais e a expectativa de 
vida no Brasil: as pessoas negras podem 
viver até três anos menos do que as 
pessoas brancas. A COVID-19 ampliou 
essa diferença.  Ainda de acordo com o 
jornal inglês, em São Paulo, os negros 
com menos de 20 anos têm duas vezes 
mais chances de morrer de COVID-19 
do que os brancos. As gestantes negras 
hospitalizadas com COVID-19 têm 
duas vezes mais chances de vir a óbito 
do que as brancas. As mortes violentas 
de homens negros, por exemplo, 
também reduzem de maneira brutal 
a expectativa de vida desse grupo. 
“Eles também são mais propensos a 
morrer de AIDS (embora isso afete 
relativamente poucos homens, isso os 
mata quando são jovens e, portanto, 
tem um impacto significativo na 
expectativa média de vida)”, conclui a 
edição inglesa.
De fato, na AIDS, os quase 40 anos da 
epidemia já expuseram as profundas 

7. The Economist https://www.economist.com/
international/2020/11/21/covid-19-has-shone-a-light-on-
racial-disparities-in-health

desigualdades no acesso ao tratamento, 
à assistência e à adesão ao SUS para as 
pessoas negras que vivem com o vírus. 
O racismo promove o silenciamento 
e a morte por meio do estigma, da 
discriminação e do preconceito que 
operam na prática clínica e na ausência 
de políticas públicas específicas.

O acesso ao tratamento, à assistência 
e à adesão têm sido desiguais entre 
negros e brancos no Brasil. São as 
pessoas mais pobres, periféricas e 
encarceradas – negras em sua maioria- 
as mulheres negras e os jovens negros 
LGBT que são os afetados por não 
acessarem o sistema público de saúde. 
As mulheres negras, por exemplo, são 
as mais propensas a ter câncer de 
mama. É a população negra que lidera 
os índices de mortalidade por AIDS no 
país. Dados de 2018 divulgados pelo 
Ministério da Saúde apontaram que, 
segundo o quesito raça/cor, dentre 
os óbitos por AIDS 39,5% foram de 
pessoas brancas enquanto as pessoas 
negras contabilizaram 59,9% dos 
óbitos. A política de morte, que se 
tornou a marca do governo Bolsonaro 
na AIDS, é fundamentada pelo racismo 
estrutural e impacta diretamente a 
população negra.

Algumas perguntas, no entanto, ainda 
persistem quando falamos sobre 
desigualdades raciais: afinal, o que 
é raça? E o que é racismo? Já foi 
comprovado há alguns anos que a 
raça biológica não existe. No entanto, 
a ideia da raça persiste no imaginário 
social assim como a ideia equivocada 

* É jornalista, escritora, coordenadora de comunicação da ABIA e mestra em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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de que há uma “raça superior” e 
outra “raça inferior”. Essa é a principal 
crença para justificar, por exemplo, as 
disparidades nos níveis educacionais 
entre pessoas negras e brancas. Na 
prática, essas noções fundamentam 
o racismo, já revelado como uma das 
mais violentas formas de exclusão e 
morte de pessoas negras no país8.

Como já afirmou o advogado e filósofo 
Silvio de Almeida, o racismo é uma 
forma sistemática de discriminação 
fundamentado na ideia da raça e 
se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou não, traduzidas em 
desvantagens ou privilégios para os 
indivíduos a depender do grupo racial 
que participam9. Por negros, adotamos 
neste artigo a classificação estabelecida 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), sendo a soma de 
pretos e pardos.

O racismo é estrutural por ter 
desenvolvido um modo de vincular-se 
às atividades estruturais das sociedades 
como, por exemplo, a economia, 
as relações econômicas, políticas e 
institucionais, o sistema de justiça, o 
direito, a forma jurídica e também 
as ideologias e os processos de 
construção do imaginário10. Em outras 
palavras, a sociedade desenvolveu 
um modo de organização social que 
é sistematicamente reproduzido 
nas dinâmicas econômicas, políticas, 
institucionais, culturais e jurídicas e 
que coloca as pessoas negras num 
determinado lugar, vivendo sob 
determinadas condições e diante de 
barreiras às vezes intransponíveis em 
razão do tratamento desigual que 
recebem na vida social.

É pela lente do racismo estrutural, 
portanto, que é possível compreender 
as disparidades das taxas de 

8. População negra é também a principal vítima da 
violência no país. Para mais informações, acesse 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2020/07/15/negros-sao-75-dos-mortos-pela-
policia-no-brasil-aponta-relatorio.htm

9. Almeida, Silvio em “O que é racismo estrutural?”

10. Idem

mortalidade das pessoas negras em 
comparação com as pessoas brancas 
tão presentes em nosso cotidiano 
em tempos de pandemias. Em São 
Paulo, por exemplo – que ocupou o 
ranking da cidade brasileira com o 
maior número de casos de COVID-19 
– pesquisas têm revelado que as 
pessoas negras estão mais expostas 
ao vírus do que as pessoas brancas. 
São trabalhadores, moradores das 
periferias, que não tiveram escolha 
senão garantir o emprego e retornar 
ao trabalho. E o mais grave: têm sido 
cruelmente expostas ao vírus pelo 
governo Bolsonaro que, além de 
negar a periculosidade da doença 
desconhecida, no início da pandemia 
se negou a adotar medidas protetivas 
na economia para garantir que os mais 
vulneráveis ficassem em casa, sem 
o risco de perderem o emprego. O 
governo também foi incapaz de criar 
medidas na macroeconomia para lidar 
com os impactos da COVID-19 no 
país.

Um estudo, divulgado em agosto de 
2020, realizado pela ONG Instituto 
Polis na cidade de São Paulo entre 1º 
de março e 31 de julho do ano em 
referência, comprovou esta realidade. 
De acordo com o levantamento 
– em razão das condições de vida 
das pessoas negras serem piores do 
que as brancas quando analisamos 
renda, grau de instrução, ocupação no 
trabalho e vínculo empregatício – a 
taxa de mortalidade pela COVID-19 
deste grupo, quando comparadas aos 
brancos. Na capital paulista, foram 172 
mortes por 100 mil habitantes, vítimas 
da COVID-19, entre as pessoas negras 
enquanto entre os brancos foram 115 
mortes por 100 mil habitantes11. São 
os dados revelados pela leitura da 
sociedade a partir da categoria raça/
cor que nos permitem compreender 
essas disparidades e exigir políticas 
públicas que atuem para eliminar essas 
desigualdades.

11. Leia reportagem em https://noticias.uol.com.br/
ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/08/28/mortalidade-
por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-
paulo.htm

O Estado brasileiro – responsável 
por políticas que permitem ou não o 
acesso à saúde, ao saneamento básico, 
às redes de abastecimento, entre 
outros serviços – é quem exerce o 
poder e a autoridade para interferir 
nas dinâmicas que fundamentam 
o racismo estrutural. Porém, em 
linhas gerais, as políticas públicas 
implementadas no país estão longe de 
ser eficientes para solucionar estas 
desigualdades. Na história da recente 
democracia brasileira, é possível notar, 
por exemplo, que o robusto Sistema 
Único de Saúde (SUS) garantido 
pela Constituição de 1988 – a mais 
avançada do ponto de vista dos direitos 
e garantias fundamentais – não acabou 
com as práticas racistas que impactam 
as condições de vida e de saúde da 
população negra brasileira.

Nem mesmo a Política Nacional para 
a População Negra, uma conquista do 
movimento negro na época, alterou 
as práticas racistas no SUS. Ainda 
que as pessoas negras somem 70% 
dos que acessam o sistema público 
de saúde, são elas que têm o direito 
à saúde sistematicamente negado, 
sem acesso a médicos – e outros 
profissionais, pois não há especialistas 
na área o suficiente para cumprir o 
princípio da universalidade do SUS. 
Além disso, o SUS não conseguiu 
adotar meditas eficazes para estancar 
as práticas racistas que impedem o 
acesso ao tratamento e à assistência 
dessa população. É preciso adotar 
mecanismos para garantir um SUS 
livre do racismo e comprometido com 
práticas antirracistas.

A saúde, o bem-estar e as condições 
de vida da população negra importam. 
O movimento “Vidas negras 
importam”, hoje crescente no país, 
junto com a campanha “Reaja ou 
Será Morto/ Reaja ou será Morta” 
(que tem denunciado há décadas essa 
emergência no Brasil) são exemplos 
de como a população negra tem 
denunciado sistematicamente o 
racismo e suas práticas brutais. Para 
além das denúncias, é preciso que o 
país inteiro comece a agir.

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/15/negros-sao-75-dos-mortos-pela-policia-no-brasil-aponta-relatorio.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/15/negros-sao-75-dos-mortos-pela-policia-no-brasil-aponta-relatorio.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/15/negros-sao-75-dos-mortos-pela-policia-no-brasil-aponta-relatorio.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/08/28/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/08/28/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/08/28/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/08/28/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo.htm
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O estigma e a discriminação são, 
até hoje, graves entraves para 
enfrentar a epidemia de HIV/AIDS 
no mundo. Mesmo com os grandes 
avanços no controle da epidemia da 
AIDS tanto na prevenção primária 
quanto secundária (prevenção e 
tratamento) esses entraves favorecem 
significativamente a transmissão do 
Vírus de Imunodeficiência Humana 
(HIV) e de desenvolver a Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) conforme a literatura tem 
demonstrado.

Conceitos e definições vindas da 
área médico epidemiológica têm 
um significado válido para entender 
através do olhar epidemiológico como 
se dá a disseminação, distribuição do 
vírus e quais os fatores determinantes 
e como pode ser evitada a sua 
transmissão, por exemplo. Isso 
permite planejar estratégias, políticas 
e ações para enfrentar a epidemia na 
sociedade.  Apesar dessa contribuição 
crucial, esses conceitos acabam sendo 
apropriados por outros interesses 
e, assim, utilizados inadequadamente 
fora do seu contexto original. Desta 
forma, podem resultar em conceitos 
estigmatizantes, já que acabam sendo 
influenciados por valores culturais, 
religiosos e políticos perdendo seu 
caráter e objetivo inicial.

Um dos conceitos mais 
inadequadamente “apropriado” é 
o de risco e grupos de risco. Na 
epidemiologia, estes conceitos 
têm a ver com maior incidência e 
soroprevalência, no caso do HIV, em 
determinados segmentos da população. 
No entanto, quando transportados 
para outros espaços e contextos 
acabam por tratar e projetar pessoas 
e grupos como “responsáveis”, “vilãs”, 
“perigosas” ou “vítimas” e reforçando 
o sentido (lugar) da estigmatização.

Nos anos 90, o movimento social da 
AIDS muitas vezes representando 
as comunidades afetadas, junto 
com a Academia, conseguiu, na luta 
contra o estigma e a discriminação, 
a elaboração e adoção do conceito 
de vulnerabilidade em diferentes 
contextos e programas de prevenção12. 
Tal esforço conceitual em parceria, 
relativiza e amplia a compreensão do 
conceito de risco, já que permite um 
olhar interdisciplinar e intersetorial 
sobre a questão para além do olhar 
biomédico da epidemiologia. Entraram 
em cena as ciências sociais, assim 
como os saberes e experiências 

12. SEFFNER, F., PARKER, R. “A neoliberalização da 
prevenção do HIV e a resposta brasileira à AIDS” em 
Mitos vs Realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia 
de HIV e AIDS em 2016, Rio de Janeiro, pag. 24 – 32, jul. 
2016.

elaboradas pelas comunidades. No 
entanto, a partir de 2010 com o 
advento das novas tecnologias de 
prevenção como a Profilaxia Pré 
Exposição (PrEP) e o Tratamento 
como Prevenção (TcP) o conceito 
de risco na perspectiva biomédica 
é retomado e fortalecido. A PrEP 
permite uma flexibilização do uso 
constante do preservativo e o 
TcP traz uma dupla capacidade de, 
primeiramente, diminuir os índices 
de mortalidades entre as pessoas 
que estão infectadas com o HIV e 
também a não transmissão do vírus 
uma vez alcançada e mantida a Carga 
Viral Indetectável13. Outro exemplo 
é a implementação da estratégia de 
‘testar e tratar’14 exposta com grandes 
expectativas em julho de 2009 na 
“V Conferência sobre Patogênese, 
Tratamento e Prevenção do HIV da 
Sociedade Internacional de AIDS” 
(IAS), na África do Sul.

Até este momento, de renovação 
da prevenção, alguns conceitos 
antigos pareciam superados como, 

13.  Fora da clínica, no campo do ativismo, esta 
constatação deu fundamento para a campanha 
internacional ‘Indetectável=Intransmissível’.

14. Esta estratégia propõe a testagem universal para 
detecção do HIV e tratamento imediato de todas as 
pessoas infectadas pelo HIV.

HIV/AIDS E COVID-19 – 
RETOMADA DE CONCEITOS 
ESTIGMATIZANTES
por Juan Carlos Raxach*

* Coordenador da área de promoção da saúde e prevenção.

Crédito:
Bia Salgueiro
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por exemplo, “grupo de risco”. As 
novas tecnologias mediadas por 
medicamentos favoreceram que o foco 
da prevenção se concentrava outra vez 
nos aspectos puramente biomédicos, 
reduzindo a prevenção à evitação 
do risco de infecção, sem levar em 
conta as condições econômicas 
e socioculturais envolvidas nesse 
risco de infecção. Nesta retomada 
biomédica, o conceito de ‘grupos 
mais vulneráveis’ foi substituído por 
‘populações chave’15 (homens que 
fazem sexo com homens, pessoas que 
usam drogas injetáveis, trabalhadoras 
sexuais), o que também estigmatiza 
porque tem um olhar baseado 
somente no risco epidemiológico e 
questões biomédicas. Em relação a 
essa nova definição de ‘populações 
chave’ cabe a pergunta: São chaves de 
que? O que abrem? São “responsáveis” 
por manter fechado o que? Diferentes 
relatórios internacionais que adotam 
este conceito de população chave 
terminam por identificar de alguma 
forma as ‘populações chave’ como 
‘responsáveis’ por determinada 
porcentagem de novas infecções pelo 
HIV, o que pode recrudescer o estigma 
sobre estes grupos. Neste sentido, as 
novas definições de ‘populações chave 
ou prioritárias’, como foi também 
incorporado e ampliado no Brasil, 
que dependem do saber biomédico, 
acabam enfocando só a dimensão de 
risco nos grupos epidemiologicamente 
mais afetados, justamente os grupos 
estigmatizados, deixando de lado 
questões como opressão de gênero, 
homofobia, racismo, xenofobia, que 
favorecem a infecção pelo HIV.

Outro exemplo é a estratégia ‘testar 
e tratar’ que como mencionado 

15. Organização Mundial da Saúde (OMS) “Diretrizes 
Consolidadas sobre Prevenção, Diagnóstico, Tratamento 
e Cuidados em HIV para as Populações-Chave”http://
www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/. 
Acessado em: 25/09/2020

anteriormente tem uma dupla 
capacidade de diminuir a mortalidade 
entre as pessoas que estão infectadas 
com o HIV e, uma vez alcançadas e 
mantidas a Carga Viral Indetectável, 
a não transmissão do vírus a outras 
pessoas. Mas, no momento em que 
foi lançado no Brasil o conceito 
também inicialmente foi esquecido 
como benefício clínico para as 
pessoas já infectadas. Centrou a 
sua atenção apenas na prevenção 
primária16. O interesse foi proteger 
a pessoa não infectada e não 
considerar os ganhos na saúde 
das pessoas já infectadas e em 
tratamento antirretroviral. Podemos 
dizer que as pessoas infectadas com 
o HIV, no início da implementação 
da estratégia, foram vistas como 
vetores que devem ser controlados 
para impedir a transmissão do vírus, 
e não beneficiárias da eficácia do 
tratamento antirretroviral podendo 
evitar a progressão à doença e à 
morte. Tal olhar é estigmatizante, pois 
reforça a representação de perigo ou 
pessoas perigosas para se referir aos 
soropositivos. No entanto, o testar e 
tratar, traz um benefício secundário 
que é a não transmissão do vírus por 
parte das pessoas em tratamento e 
com carga viral indetectável. Esta é a 
base para a campanha internacional 
1“indetectável=intransmissível”17, 
que rompe a associação “sexo 

16. Carta enviada ao DDST – AIDS pela RNP+ em 
relação a consulta pública sobre o PROTOCOLO 
CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA 
MANEJO DA INFECÇÃO PELO HIV EM ADULTOS. 
Dez. 2013

17. Notícias GIV Indetectável = Intransmissível [I=I]. 
Declaração de Consenso: “Pessoas vivendo com 
HIV em tratamento antirretroviral com carga viral 
indetectável em seu sangue têm um risco negligenciável 
de transmissão sexual do HIV. Dependendo das drogas 
empregadas, pode levar até seis meses para que a 
carga viral fique indetectável. Supressão viral do HIV 
contínua e confiável requer a seleção de medicamentos 
apropriados e excelente adesão ao tratamento. A 
supressão viral do HIV deve ser monitorada para 
assegurar tanto os benefícios de saúde pessoal 
quanto de saúde pública.”http://www.giv.org.br/
Not%C3%ADcias/noticia.php?codigo=2500. Acessado 
em: 25/09/2020.

com soropositivo  a infecção”, 
significando um passo importante na 
desestigmatização da vida afetivo-
sexual das pessoas HIV positivas.

Em março de 201618 uma pesquisa 
sobre acesso à PrEP, é mais um 
exemplo do que foi exposto no 
parágrafo anterior, já que o conceito 
de risco é amplamente utilizado 
e parece anular por completo as 
questões das vulnerabilidades sociais 
e direitos. Naquela pesquisa, nota-se 
o abandono do conceito de ‘situação 
de vulnerabilidade de infecção 
pelo HIV’ e é retomado o conceito 
de ‘situação de alto risco de 
infecção’, quer dizer, abandona-se o 
olhar das condições sociais e políticas 
que definem a vulnerabilidade ao HIV. 
Ou seja, as condições sociais, culturais 
e políticas que levam a infecção como 
podemos ver nessa citação:

…Para determinar o efeito protetor 

da PrEP, consideraram as premissas de 

que esta intervenção será adotada pelo 

40% dos homens que praticam sexo 

com homens (HSH) em situação de 

alto risco de infecção, os 10% das 

pessoas usuárias de drogas injetáveis e 

os 10% das pessoas heterossexuais em 

situação de alto risco de infecção….

Com a chegada da COVID-19 
o conceito de grupos de risco 
é novamente projetado pela 
epidemiologia para a sociedade e 
retomado pela mídia, infelizmente, sem 
levar em conta as discussões realizadas 
por outros saberes, por exemplo, 
dentro da experiência da epidemia 
de AIDS. No início da epidemia de 
AIDS a doença foi definida como 
peste gay, atualmente a COVID-19 

18. CROI 2016: Aumentar el acceso al tratamiento y a la 
PrEP podría reducir en un 70% los nuevos casos de VIH 
para 2020. http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_
dia/07-03-16. Acessado em: 25/09/2020.

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://www.giv.org.br/Not%C3%ADcias/noticia.php?codigo=2500
http://www.giv.org.br/Not%C3%ADcias/noticia.php?codigo=2500
http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/07-03-16
http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/07-03-16
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é tratado como o vírus chinês e os 
chineses tratados como os “vilões 
responsáveis” pela disseminação do 
novo Coronavírus pelo mundo, por 
exemplo.

Em tempos de COVID-19, novamente 
se privilegiam as questões biomédicas 
e são deixadas de lado questões tão 
importantes como as vulnerabilidades 
sociais e políticas que certamente 
vão além das questões relacionadas a 
idade e a presença de comorbidades, 
fortemente enfocadas como as 
principais relacionadas a letalidade 
da COVID19.  Determinantes sociais 
como falta de moradia, pobreza, raça, 
gênero, desemprego, falta de acesso 
à saúde aumentam a vulnerabilidade 
à infecção pela COVID-19 e as 
probabilidades do desfecho fatal como 
a morte. Devem ser considerados 
tanto no processo da infecção e até 

mesmo no processo de recuperação, 
quando há falta de acesso aos cuidados 
adequados.

Por exemplo, já no mês de maio é 
publicado pela mídia que números 
de pessoas negras mortas pelo novo 
Coronavírus no Brasil19 é cinco vezes 
maior do que em pessoas brancas, 
e em junho de 2020 a CNN publica 
outra matéria falando que morrem 
40% mais negros que brancos pela 
COVID-19 no país20. E isso se deve a 
uma questão de vulnerabilidade social, 
um determinante social da saúde, que 

19. A Agência Pública: https://apublica.org/2020/05/
em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-
coronavirus-e-cinco-vezes-maior-no-brasil/. Acessado 
em: 30/09/2020

20. CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/
saude/2020/06/05/negros-morrem-40-mais-que-
brancos-por-coronavirus-no-brasil. Acessado em: 
30/09/2020

é o racismo estrutural. Outra vez, só 
se considera só o risco, na perspectiva 
biomédica/epidemiológica e não as 
condições sociais. Outro exemplo, é 
preciso admitir e reagir ao fato que 
existem pessoas que têm condições 
sociais que lhe permitem fazer o 
isolamento social, enquanto outros 
não. Existem aqueles que precisam 
trabalhar fora de casa e se veem 
obrigados a se deslocar para seus 
locais de trabalho, enquanto outros, no 
caso dos desempregados, de sair para 
procurar trabalho. Desta forma, são as 
questões estruturais e as desigualdades 
sociais que colocam as pessoas em 
risco, pois as tornam mais vulneráveis 
ao COVID-19 assim como a diversos 
outros agravos em saúde.

No caso da COVID-19 no Brasil, juízos 
de valores e interesses políticos e 
econômicos das elites atualmente no 

C
rédito:  Vagner de A

lm
eida

https://apublica.org/2020/05/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-cinco-vezes-maior-no-brasil/
https://apublica.org/2020/05/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-cinco-vezes-maior-no-brasil/
https://apublica.org/2020/05/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-cinco-vezes-maior-no-brasil/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/05/negros-morrem-40-mais-que-brancos-por-coronavirus-no-brasil
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/05/negros-morrem-40-mais-que-brancos-por-coronavirus-no-brasil
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/05/negros-morrem-40-mais-que-brancos-por-coronavirus-no-brasil
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poder colocam em risco a saúde de 
milhões de brasileiras e brasileiros, e 
vão na contramão das experiências 
globais, baseadas em evidências 
científicas e das autoridades sanitárias 
internacionais, como a organização 
mundial da saúde (OMS). Nesse 
sentido temos que expressar com 
veemência que o Estado brasileiro 
pouco tem se interessado pela 
perda de vidas humanas que hoje 
– 26/11/2020 totalizavam 171.497 
óbitos desde o começo da pandemia 
e 6.204.579 de brasileiros que que 
já tiveram ou têm a COVID-19. 
Tais valores e interesses, negam o 
grave impacto da pandemia na vida 
da população, além de alimentar 
conceitos anti-ciência propalados por 
grupos religiosos fundamentalistas e 
reacionários.

Isso, para o país que foi exemplo no 
enfrentamento da epidemia de HIV/
AIDS, é um desastre vergonhoso 
no enfrentamento da epidemia da 
COVID-19. Infelizmente, devido ao 

desmonte da resposta à AIDS no país, 
que acontece desde o começo da 
década, muitas lições aprendidas com 
o HIV não estão sendo consideradas 
no enfrentamento da COVID-19. 
Certamente, um programa de 
resposta à AIDS fortalecido teria 
muito a contribuir para evitar erros 
e encontrar acertos nos desafios 
impostos pela COVID-19.

“Nesse sentido temos que 
expressar com veemência que o 
Estado brasileiro pouco tem se 
interessado pela perda de vidas 

humanas”

Apropriando-nos das palavras de 
Mário Scheffer e Caio Rosenthal 
publicadas na Folha de S. Paulo (AIDS: 
retrocessos inaceitáveis) diríamos que 
a epidemia de COVID-19 chegou ao 
Brasil em “um ambiente extremista 
de incentivo à discriminação e a 
violências contra mulheres, negros, 
gays, travestis, transexuais, profissionais 

do sexo e usuários de drogas que 
distancia justamente quem é mais 
vulnerável...” e os mais expostos ao 
novo coronavírus e ao pior desfecho, 
a morte!

Respeito à cidadania e solidariedade 
com aqueles mais excluídos e 
vulnerabilidades são também vacinas 
e medicamentos eficazes para tratar 
a AIDS, a COVID-19 e as próximas 
epidemias que a humanidade 
certamente enfrentará. 
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“Essa pandemia me deu muito tempo para pensar 
em como seria a minha vida daqui para frente”, 
afirma jovem carioca em entrevista exclusiva 

ENTREVISTA

FALA JOVEM - WENDY 
NASCIMENTO 
por Jean Pierry Oliveira*

Ressignificar diz respeito ao ato ou 
ação de dar novo sentido a algo na 
vida. Mais do que palavras, o verbo 
que o define é atitude. E quando 
vem acompanhada de reflexões, essa 
dualidade só tende a fortalecer a 
individualidade, a saúde mental e os 
planos para a vida. 

Foi em busca de novos horizontes 
que a jovem Wendy Nascimento, de 
27 anos, moradora da Zona Norte do 
Rio de Janeiro, não se furtou em fazer 
desses momentos incertos causados 
pela pandemia do novo coronavírus, 
o momento para dar o turning 
point (ponto de virada) que sua vida 
precisava. Refez laços perdidos de 
amizade, abriu espaço para ouvir mais 
e debater de menos, compartilhou 
afeto com a adoção de uma nova 
companhia de quatro patas em casa e 
certa de que sairá diferente de toda 
essa experiência quando tudo passar.

Confira abaixo a entrevista exclusiva 
que esta jovem concedeu ao Projeto 
Diversidade Sexual, Saúde e Direitos 
entre Jovens. A reportagem é de Jean 
Pierry Oliveira.

ABIA:  Você reside na Zona Norte 
do Rio, certo? Quais os principais 
desafios de morar nessa região?

WENDY: Sim, moro especificamente 
na Penha Circular. O maior desafio é 
a questão da violência, sempre tem 
conflitos nas comunidades vizinhas e 
também assaltos. É muito difícil sair 
de casa e não saber se você vai voltar 
“inteiro”. Mas, em contrapartida, o lado 
positivo é que tem bastante comércio 
e transportes públicos variados.

ABIA: Como é a relação com sua 
família? Mora com eles? 

WENDY: Sim, moro com meus pais. 
A relação na maior parte do tempo é 

complicada, porque todo mundo aqui 
tem opiniões bem diferentes, e isso 
dificulta o diálogo. Ninguém nunca está 
errado. Mas tem coisas que é melhor 
fingir demência para não passar raiva, 
e com o tempo a gente entende 
que certas discussões nem valem o 
desgaste emocional e tento conviver 
da melhor maneira possível.

ABIA: Sobre a pandemia, de 
que forma o isolamento social 
causado pelo coronavírus afeta 
ou já afetou sua saúde mental? 
E o que tem feito para distrair 
a mente e evitar os gatilhos 
psicológicos?

WENDY: Quando começou a ser 
divulgado os milhares de mortos 
pelo mundo inteiro, me bateu um 
desespero, um medo de morrer. 
Tinha noites que não conseguia 

* Jornalista e assistente de projetos
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dormir de tanto chorar.  A ansiedade 
gritava, viver na incerteza me deixa 
muito afetada, ainda mais com o fato 
de quem estivesse contaminado teria 
a maior possibilidade de morrer 
“sozinho”, sem ninguém para segurar 
a mão, sabe. Essa pandemia me deu 
muito tempo para pensar em como 
seria a minha vida, como eu agiria com 
as pessoas daqui pra frente, tentar ser 
mais próximo possível das pessoas que 
amo.

Quase um mês depois de isolamento, 
abandonaram cinco filhotes de 
gato em frente à minha casa. Eu e a 
vizinhança adotamos, fiquei com uma 
gata. Acredito que tenha sido um 
presente do universo para me mostrar 
que nem tudo está perdido. Claro 
que abandono de animais é crime 
previsto por lei e a pessoa que fez 
isso deveria pagar pelo feito, porém 
fico feliz em ter estado lá para acolher 
ao menos um. E posso dizer que 
depois disso tudo as coisas ficaram 
um pouco melhores. Claro que ainda 
tenho ansiedade, mas nada se compara 
como era antes. A Amy chegou 
para transformar, minha distração e 
pensamento agora são todos voltados 
a ela.

ABIA:  A política, a pandemia 
foram politizadas entre os 
brasileiros. Isso se refletiu nas 
suas amizades e familiares 
também?

WENDY: Ainda bem que tenho 
amigos que pensam parecido comigo, 
as pessoas com quem tive conflito e 
com certeza acreditam que é só uma 
“gripezinha” ficaram para trás, lá na 
época das eleições em 2018.

ABIA: Como você avalia o 
enfrentamento ao coronavírus no 
Rio de Janeiro?

WENDY: Sinceramente, eu não 
acho que tenha de fato um 
enfrentamento. Um estado que tem 
quase 170 mil infectados, quase 15 
mil mortes e nenhuma recuperação 
(estatisticamente até o mês de 
agosto), a meu ver não está fazendo 
nada. A cada dia os números crescem 
exponencialmente, não só no Rio 
como no Brasil todo, e ainda assim, 
insistem na história de fase para 
reabertura do comércio. 

Que reabertura, se nunca fechou? 
Que isolamento, se ninguém respeita? 
As mídias sociais estão aí para nos 
mostrar todos os dias as pessoas 
vivendo como se nada estivesse 
acontecendo. Shoppings, bares, praias 
todos cheios, depois a população 
quer uma solução. Mas que solução 
se ninguém respeita nada? Mas é 
claro que a maior parcela de culpa é 
do Estado, que não tem o mínimo de 
respaldo para com a sua população. 
Deveria ter sido decretado lockdown 
desde o início, mas acredito que se 
tivesse estaria do mesmo jeito.

ABIA:  Você é formada em 
comunicação social. Como 
avalia o papel da imprensa e da 
publicidade nesse período?

WENDY: A imprensa é essencial nesse 
momento de crise, ela é quem nos 
passa as informações do que acontece 
no mundo, mas acho que muita 
coisa não é divulgada por interesses 
políticos.

Já a publicidade continua quase a 
mesma coisa que é vender ideias, 
serviços, produtos, fazer com que 
a marca seja lembrada, só que com 
uma dificuldade maior, pois os 
consumidores estão mais conectados 
do que nunca e a demanda de 
informações é altíssima.

ABIA: Sobre a questão da 
prevenção, você tinha abertura 
para conversar isso dentro de 
casa? Ou o assunto era tabu? 
Quando tinha dúvidas ou dilemas 
nesse sentido, como buscava 
resolvê-los?

WENDY: Acredito que abertura para 
o assunto deveria ter, mas nunca 
me senti a vontade de conversar 
sobre. Sempre busquei informação na 
internet e caso não solucionasse as 
minhas dúvidas perguntava as amigas 
que eu sabia que teria tal informação.

ABIA: Qual o papel ou 
importância da prevenção em 
seus relacionamentos?

WENDY: Por mais que estejamos com 
alguém ou não, nunca saberemos quem 
as pessoas realmente são, e acredito 
que ninguém deveria estar disposto a 
correr riscos com a própria saúde ou 
até mesmo uma gravidez indesejada. 
É fundamental se proteger e estar 
atento a todos os métodos possíveis 
de prevenção.

ABIA: Geralmente as mulheres 
têm dificuldades para acessar 
serviços voltados para os direitos 
sexuais e reprodutivos (camisinha 
feminina, DIU, laqueadura, 
aborto etc). Como você avalia 
isso? Acredita que o machismo 
influencia ou o Estado não dá 
conta da demanda?

WENDY: Quando se trata de nós 
(mulheres) o machismo impera, apesar 
de estarmos no século XXI e de tanta 
luta para chegarmos até aqui. São 
assuntos que ainda são tabus perante 
uma sociedade que não está preparada 
para reconhecer e muito menos 
entender esses direitos, mas é dever 
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do Estado ampliar o acesso a esses 
serviços.

ABIA: Jovens de 15 a 29 anos 
são uma das principais parcelas 
populacionais, atualmente, no 
que diz respeito aos índices de 
infecção por HIV/AIDS no Brasil. 
Ao mesmo tempo, nunca se teve 
tanto acesso às informações 
e outras tecnologias. Em sua 
opinião, o que faz com que 
a juventude se infecte tanto 
atualmente por HIV?

WENDY: Apesar da juventude 
ter informações e tecnologias nas 
mãos, não quer dizer que saiba o 
que procurar, não quer dizer que vá 
se informar sobre esses assuntos, 
por isso a importância da educação 
sexual nas escolas, o jovem precisa se 
preparar para a vida sexual de uma 

forma segura e esclarecer as dúvidas 
sobre preservativos, DSTs, organismos 
feminino e masculino etc.

ABIA:  A Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA) trabalha, bem como 
o Projeto Diversidade Sexual, 
Saúde e Direitos entre Jovens, 
envolvida em questões do 
HIV/AIDS, prevenção, direitos 
humanos e justiça social para 
com populações vulneráveis 
(soropositivos, LGBTs, 
comunidades, jovens, negros, 
mulheres etc). Você considera 
que esses tipos de ações são 
importantes? Por quê?

WENDY: Com certeza, nem todo 
mundo tem acesso à informação. O 
trabalho de vocês é excelente, fico 
imensamente feliz por terem projetos 

como esse, que buscam passar esse 
tipo de informação e que acolhe essas 
populações. Vejo que nem tudo está 
perdido e que ainda podemos ter 
esperanças de que tudo um dia possa 
melhorar e que as pessoas a cada dia 
mais estejam devidamente informadas.

ABIA: Qual sua perspectiva para 
o futuro?

WENDY: Sinceramente?! Dizer que 
espero um mundo melhor é difícil. 
A cada dia uma nova informação 
de como o mundo anda doente e 
como as pessoas andam regredindo. É 
muito doloroso não ver perspectiva, 
quantas lutas diárias, lutas de desde 
que o mundo é mundo. O ano é 2020 
e temos que dizer o óbvio, temos 
que lutar pelo óbvio, é cansativo. A 
única coisa que eu posso desejar é 
RESPEITO, somos seres humanos, 
indivíduos com suas particularidades 
e é preciso aprender a respeitá-las e 
entender que o que o outro “escolhe” 
para a própria vida é problema dele e 
não seu.

ABIA: Acredita que sairemos 
diferentes e que tiraremos lições 
importantes para o mundo pós-
pandemia?

WENDY: Eu, Wendy, acredito que 
sairei diferente sim, olharei as 
coisas com mais carinho, com novas 
perspectivas, valorizar cada momento 
com amigos e familiares. Só assim para 
a gente perceber o quanto o outro é 
importante na nossa vida. 

C
rédito:  A

rquivo pessoal
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EM PANDEMIAS OU NÃO: A 
VIDA É MAIS IMPORTANTE 
QUE O LUCRO!
por Pedro Villardi* e Felipe Fonseca**

A pandemia de COVID-19 precipitou mudanças profundas 
em diversos campos. Sua alta transmissibilidade e letalidade 
relativamente alta faz da COVID-19 o maior desafio de 
saúde pública da década. O número de mortes e os impactos 
nas vidas de milhões de pessoas devido ao isolamento 
social colocam a busca por uma tecnologia que permita à 
humanidade voltar ao “normal” como um imperativo.

De fato, temos assistido um esforço científico, talvez sem 
precedentes, na busca de desenvolver testes de diagnóstico, 
tratamentos e vacinas que reduzam o risco da COVID-19. 
Enquanto escrevemos, há 988 tecnologias no pipeline. Destas, 
são 348 no campo de medicamentos, 437 para diagnósticos e 
203 tecnologias candidatas a vacinas21. 

Mas esse grande número de potenciais tecnologias assegura 
que todas, todos e todes terão acesso a uma futura vacina ou 
à cura da COVID-19; ou mesmo a testes? 
 
Desde o início, a pandemia de COVID-19 escancarou as 
iniquidades produzidas pelo capitalismo e pelas reformas 
neoliberais ao longo das últimas décadas. Como um coletivo 
de organizações que busca combater as injustiças sociais 
geradas por regras de comércio que beneficiam grandes 
corporações tradicionais em detrimento de populações 
inteiras, o GTPI não teve outra opção senão manifestar-se. 

A primeira ação foi de comunicação. Tendo em nosso DNA, 
a missão do movimento AIDS de democratizar a informação, 
produzimos “cards”, que denunciavam situações de injustiça 
na pandemia.

21. https://www.policycuresresearch.org/covid-19-r-d-tracker

Nesses “cards” denunciamos a postura da empresa Cepheid, 
por exemplo, que cobrava US$20 por um teste RT PCT que 
custava US$3 para ser produzido. Também reivindicamos 
mais testes para sairmos do escuro no combate à pandemia 
no Brasil e divulgamos uma fala importante do ex-nobel de 
Economia, Joseph Stiglitz, que sintetiza a incompatibilidade 
do sistema de patentes com o combate a pandemias e, 
em última instância, com a realização do direito à saúde: 
“Com o aumento do número de mortes por COVID, 
devemos questionar a moralidade e sabedoria do sistema 
de um sistema, que condena milhões de seres humanos ao 
sofrimento e à morte todos os anos”. 

Sobre o tema do sistema de patentes em si, talvez a principal 
ação do GTPI durante a pandemia de COVID tenha sido a 
busca pela aprovação do PL 1462/20. Em articulação com 
organizações da sociedade civil e com vários parlamentares 
membros da Comissão Externa da Câmara dos Deputados 
para discutir o combate à pandemia de COVID, o GTPI 
ajudou a construir um projeto de lei para que não haja 
monopólios durante a pandemia.

Em poucas palavras, o projeto institui um novo procedimento 
para emissão de licenças compulsórias. As licenças 
compulsórias são uma forma de o poder público suspender 
o efeito de uma patente por um determinado período 
de tempo. Em outras palavras, durante um certo período, 
a empresa titular da patente não terá mais o monopólio 
sobre a tecnologia e qualquer outra empresa poderá entrar 
no mercado. E o que muda nesse novo procedimento? No 
lugar de negociações para cada tecnologia, o PL 1462/20 
institui um regime que toda e qualquer tecnologia útil ao 
combate da COVID, será licenciada compulsoriamente. Isso 
significa dizer que, caso o PL 1462/20 tivesse disso aprovado, 

* ** Ambos representam a ABIA na coordenação do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI).

https://www.policycuresresearch.org/covid-19-r-d-tracker
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nenhuma tecnologia – testes de 
diagnóstico, tratamento e vacinas – 
estariam em domínio público no Brasil, 
enquanto durasse a emergência em 
saúde pública. É importante lembrar 
que esse PL não vale apenas para a 
pandemia de COVID, mas para futuras 
pandemias, que esperamos que não 
aconteçam.

Do ponto de vista político, o PL 
1462/20 serve para marcar um 
posicionamento: pandemias não 
comportam monopólios e a vida é 
mais importante que o lucro!

C
rédito:  Vagner de A
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MEMÓRIA E RESISTÊNCIA

A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS tem cumprido um papel relevante no ativismo 
social durante a pandemia do novo coronavírus. Divulgamos posicionamentos políticos con-
tundentes e, em alguns momentos, constituímos as poucas vozes públicas que restaram para 
elaborar visões críticas sobre as políticas públicas brasileira no campo da saúde, seja no âmbito 
nacional seja no internacional. A seguir, reproduzimos os nossos posicionamentos institucionais 
seja em defesa da democracia e contra a ausência de uma mensagem única do governo federal 
sobre a COVID-19, seja sobre as lições da AIDS para a pandemia do novo coronavírus, seja 
como a omissão de dados  sobre a nova pandemia reedita o slogan Silêncio = Morte seja para 
explicar o porquê condenamos a ameaça brasileira de sair da Organização Mundial de Saúde. 
Com isso, fazemos o registro de memória deste momento da história que sintetiza a nossa 
capacidade de resistência institucional nesses novos tempos sombrios.

POSICIONAMENTOS DA 
ABIA SOBRE COVID-19

C
rédito:  Vagner de A
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Neste Dia Mundial da Saúde – 
celebrados em 07/04/2020 – e em 
tempos da COVID-19, a Associação 
Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA) vem a público lembrar que 
o vírus da imunodeficiência humana 
(causador da AIDS) – que até agora 
matou 38 milhões de pessoas no 
mundo – oferece alguns alertas 
necessários e emergenciais para 
garantirmos a saúde global.

Há diferenças e semelhanças 
importantes entre estas duas grandes 
pandemias. A AIDS foi considerada a 
primeira pandemia do século XX numa 
época em que a saúde internacional 
foi reclassificada como “saúde global”. 
Naquela ocasião, pela primeira vez, as 
condições associadas à globalização 
econômica e social reorganizavam o 
modo em que as ameaças mundiais 
afetariam as questões de saúde nos 
diversos países. Hoje, a COVID-19, 
sob condições similares, avança 
rapidamente no planeta. Por isso, 
um passo fundamental e urgente 
é identificar tanto as diferenças 
significativas entre as duas pandemias 
quanto os pontos em comum.

É certo, por exemplo, que os vírus 
são diferentes e possuem modos de 
transmissão distintos: o HIV é um 
vírus transmitido unicamente por meio 
de fluidos corporais (sangue, sêmen 
e leite materno). Já a COVID-19 é 
transmitida via toque, superfícies 
compartilhadas, gotículas respiratórias 
e contato casual. Isso tem explicado 
a velocidade da disseminação da 
infecção da COVID-19, bem diferente 
da disseminação do HIV. Também é 
certo que o HIV e a COVID-19 atuam 
de formas distintas no corpo humano: 

um vírus respiratório como o novo 
coronavírus, infecta o corpo humano 
e, em geral, após algum tratamento, 
a pessoa vai conseguir eliminá-lo. Já 
um retrovírus como o HIV pode ser 
controlado, mas ainda não é eliminado 
do corpo físico.

A existência do tratamento é outra 
diferença significativa. No caso do 
HIV, depois do desenvolvimento de 
tratamentos antirretrovirais eficazes 
no final dos anos 1990 – para quem 
tem acesso a estes tratamentos – 
além de ter uma vida normal, adquire 
uma carga viral indetectável. Isto 
significa que a carga viral é tão baixa 
que não transmite mais o vírus para 
outras pessoas. Já no caso do novo 
coronavírus ainda não surgiu seja um 
medicamento e/ou vacina que possa 
contê-lo. A infecção tem sido tratada 
com medicamentos possíveis para 
alguns dos seus sintomas.

Há pontos em comum que também 
devem ser observados. Enquanto 
o HIV é disseminado de forma 
relativamente devagar quando 
comparado à COVID-19, conforme 
pontuado acima, a sua trajetória 
pelo mundo também seguiu rotas 
determinadas pelo movimento 
populacional, e isto numa época 
caracterizada pelo maior índice de 
migração humana experimentado 
pela humanidade em tempos de 
globalização intensa. Esta semelhança 
cria um nexo importante entre as 
pandemias, com destaque para as 
questões de desigualdade social – 
que já foram identificadas como 
determinantes fundamentais na 
epidemiologia do HIV e da AIDS – e 
que emergem de forma cada vez mais 

nítida nestes tempos da COVID-19.

Isto nos leva a outro ponto em 
comum: as primeiras reações sociais 
face às duas pandemias foram 
marcadas fortemente pelo estigma, 
pela discriminação e pela negação. 
Enquanto o HIV foi chamado de praga 
“africana” e “haitiana”, a COVID-19 
tem sido classificada de “vírus chinês”, 
o que tem servido para alimentar o 
preconceito e ações de discriminação 
de asiáticos em vários países.

Ainda no caso da AIDS, as 
manifestações de estigma e 
discriminação estiveram diretamente 
ligadas às questões da sexualidade 
não-normativa (homossexualidade, 
prostituição, etc.), ao uso de drogas 
injetáveis e a outras formas de 
comportamento usadas para justificar 
a vulnerabilidade dos grupos mais 
afetados e culpá-los por isso.

Já no caso da COVID-19, pela natureza 
da sua transmissão, o problema da não 
normatividade tem se apresentado 
de forma diferente. Rapidamente 
ficou visível a importância de certas 
características de desvantagem social: 
ser uma pessoa idosa, especialmente 
quando associada a condições crônicas 
(como hipertensão ou diabetes) e à 
falta de práticas ou comportamentos 
vistos como ‘saudáveis’ (dieta e 
exercícios adequados), foi logo 
identificado como um fator 
importante para a construção da 
vulnerabilidade deste grupo diante da 
nova pandemia. Na mesma velocidade, 
foi produzida uma dinâmica em que 
uma suposta maioria mais jovem e 
“saudável” sente-se ameaçada por 
uma minoria de idosos classificada 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE: O QUE AS DIFERENÇAS E 
SEMELHANÇAS ENTRE AS PANDEMIAS DA AIDS E DA 
COVID-19 NOS ENSINAM SOBRE SAÚDE GLOBAL



 Dossiê ABIA - HIV/AIDS e COVID-19 no Brasil 39

como irresponsável e perigosa. É neste 
lugar “da maioria ameaçada por uma 
minoria irresponsável e perigosa” que 
se constrói o nexo entre estigma e 
discriminação de um lado e a negação 
do outro.

A negação é, portanto, outro ponto 
que merece atenção. No caso da 
AIDS, a reação inicial da maioria 
dos governantes, em quase todos 
os países, foi de negar a presença 
de comportamentos e grupos visto 
como responsáveis pelo risco de 
transmissão do HIV. O resultado desta 
negação foi a demora significativa de 
construir respostas para prevenção e 
assistência. A negação gerou a omissão, 
e foi necessário desenvolver uma luta 
durante décadas (e ainda em curso, 
40 anos depois) para mobilizar as 
sociedades a agir contra a pandemia de 
HIV e AIDS.

Na COVID-19, também vimos 
uma negação inicial na maioria dos 
países – começando pela China, 
e reproduzida em quase todas as 
nações – o que provocou a perda 
de um tempo precioso para a 
mobilização de respostas tanto na 
saúde pública quanto no campo da 
economia e do seguro social. Mas a 
velocidade da transmissão do vírus 
SARS-CoV-2 rapidamente sacodiu as 
lideranças políticas em muitos países. 
Infelizmente, a negação apareceu 
com destaque no discurso das 
políticas populistas, especialmente, as 
comandadas pela direita, como nos 
casos de Trump, nos Estados Unidos, e 
Bolsonaro, no Brasil.

A ideia da construção de uma 
“gripezinha” que iria matar algumas 
poucas pessoas “fracas” e unicamente 
responsáveis por suas condições de 
vulnerabilidade (doenças crônicas 
que elas mesmas são supostamente 
culpadas por terem adquirido) 
permeou o discurso desses líderes 
em seus países e chocou o mundo. 

Muitos têm revisto a sua postura 
diante do avanço da COVID-19 em 
seus territórios, com exceção de 
Bolsonaro, que permanece espalhando 
desinformação e ignorância para 
atender única e exclusivamente os 
interesses econômicos de uma elite 
privilegiada no Brasil.

Fora isso, é um equívoco identificar 
doenças crônicas como a hipertensão 
e a diabetes como simples doenças 
comportamentais, já que são 
resultados de problemas estruturais 
reforçados pela globalização. 
Afinal, as mudanças de dietas e o 
próprio sedentarismo promovido 
e/ou reforçado pelas indústrias 
de alimentos, bebida, fumo/tabaco 
também se globalizaram ao longo do 
século XX.

Por tudo isso, é certo que a nossa 
capacidade de enfrentar o novo 
coronavírus depende, acima de tudo, 
da construção de uma resposta com 
base nos princípios éticos e políticos 
dos direitos humanos. Para avançar no 
enfrentamento da AIDS, foi necessário 
superar a negação, desmistificar o 
medo e criar medidas para enfrentar 
a tendência de culpabilizar as pessoas 
e os grupos vulneráveis, vistos 
erroneamente como responsáveis pela 
disseminação da epidemia.

Também na AIDS, construímos laços 
de solidariedade e políticas de apoio 
capazes de combater o estigma e a 
discriminação. Fizemos isto em meio 
a um verdadeiro tsunami de medo e 
morte que dominava as pessoas no 
início da pandemia e sem nenhuma 
perspectiva de melhora no curto 
prazo.

Neste sentido, o momento que 
estamos enfrentando com a 
COVID-19 é muito parecido com o 
início da pandemia da AIDS. Neste Dia 
Mundial da Saúde, a ABIA reforça ser 
imprescindível reconhecer que estas 

duas pandemias ilustram os grandes 
desafios que mobilizam a luta pela 
saúde global em nossa época.

As implicações da AIDS nos deixam 
lições significativas. A principal delas 
é o vínculo entre a saúde coletiva, a 
solidariedade e os direitos humanos. 
O mundo não precisa de uma guerra 
contra o COVID-19 nem de outras 
representações bélicas, mas sim 
reaprender a trilhar o caminho da 
solidariedade. Para nós, da ABIA este 
vínculo é crucial nesta nova pandemia 
da COVID-19 e deve pavimentar todo 
o caminho cujo propósito é salvar 
vidas.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2020

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
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Atualizado em 21/04/2020

A Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS (ABIA) manifesta profunda 
preocupação com as últimas 
mudanças feitas pelo Presidente Jair 
Bolsonaro no Ministério da Saúde 
e com o apoio declarado a um ato 
pró-golpe realizado no domingo 
(19/04) em frente ao QG do Exército, 
em Brasília. Como de praxe, após 
críticas, Bolsonaro já desdisse o seu 
posicionamento e reafirmou que 
o Supremo Tribunal Federal (STF) 
e o Congresso Nacional devem 
permanecer abertos. A ABIA se soma 
às críticas feitas a este ato, segue 
atenta e em defesa da democracia no 
Brasil. Leia esta nota completa em 
espanhol aqui.

No que se refere ao enfrentamento 
da COVID-19, contudo, Bolsonaro não 
só manteve a defesa da reabertura 
econômica como anunciou nesta 
segunda-feira (20/04) que a quarentena 
deve terminar essa semana. Embora 
o novo ministro, Nelson Teich, 
tenha afirmado publicamente ser 
favorável ao isolamento social, 
no seu primeiro discurso à nação 
disse estar totalmente alinhado 
ao comportamento desastroso 
de Bolsonaro no enfrentamento à 
pandemia da COVID-19.

Com isso, Teich também se associou 
ao discurso sectário, pois o Presidente 
não respeita a opinião de toda a 
população, autoritário e altamente 
anti-ético de Bolsonaro. Além disso, o 
Presidente tem se mostrado bastante 

hábil em promover ignorância, 
confusão e em politizar um grave 
problema de saúde que tem afetado a 
vida de milhões de pessoas em todo o 
planeta.

Para nós, da ABIA, o posicionamento 
do novo ministro e as últimas 
declarações de Bolsonaro colocam 
em alto risco a saúde da população 
brasileira. A mudança no comando do 
Ministério da Saúde não deu respostas 
a perguntas cruciais para o país: qual 
é a postura do novo ministro no 
enfrentamento da pior pandemia da 
história mundial? O novo ministro 
vai defender o isolamento social ou 
vai apoiar a flexibilização, como quer 
o Presidente? O Poder Executivo 
vai adotar uma mensagem única no 
enfrentamento da COVID-19? Qual é 
esta mensagem?

Preocupa-nos também a inexperiência 
do novo ministro na gestão da máquina 
pública, o seu desconhecimento sobre 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e a 
sua longa trajetória no setor privado 
de saúde.  Conforme aponta o seu 
currículo profissional, Teich é médico 
oncologista, dono de uma clínica 
oncológica privada no Rio de Janeiro e 
nunca assumiu um cargo público.

Chamou-nos atenção também a sua 
recente defesa da testagem em massa 
para responder a pandemia do novo 
coronavírus. Em que princípios se 
insere a testagem em massa proposta 
pelo novo ministro? Esta resposta 
é crucial para entendermos quais 
serão os parâmetros desta política de 

testagem no país. Diversas campanhas 
em curso hoje no Brasil, dentre elas, 
a #TesteparaTodxs, protagonizada 
pela ABIA e outras organizações da 
sociedade civil, pressionam pela oferta 
ampla de testes inserida no contexto 
da garantia dos direitos humanos.

Ressaltamos que o colapso da área 
da saúde já vinha sendo anunciado. A 
pandemia do novo coronavírus chegou 
ao Brasil após ataques sistemáticos 
ao Sistema Único de Saúde, alguns 
sob o comando do então ministro 
Luiz Henrique Mandetta, como o 
rebaixamento do Departamento de 
AIDS.

Hoje a resposta à epidemia do HIV/
AIDS tornou-se ainda mais ameaçada 
pela pouca clareza de como outras 
patologias como o HIV, a tuberculose, 
câncer, entre outras, serão integradas 
no SUS diante da urgência da 
COVID-19. O risco de sobrecarga do 
SUS coloca em xeque a integralidade 
do sistema de saúde público e marcar 
doenças como prioritárias, embora 
emergenciais, fere o direito universal 
da saúde de todos. O novo ministro 
assume a tarefa de dar prosseguimento 
ao SUS e resolver esses dilemas num 
sistema que ainda não sabemos bem 
qual o seu domínio.

Para nosso espanto, além de apoiar 
um ato pró-golpe, Bolsonaro já 
determinou que o núcleo militar 
do governo supervisione a nova 
gestão do Ministério da Saúde. O 
que isto significa? Qual é o recado 
que a Presidência da República 

EM NOTA, ABIA DEFENDE A DEMOCRACIA, CRITICA 
AUSÊNCIA DE MENSAGEM ÚNICA DO GOVERNO FEDERAL 
SOBRE A COVID-19 E ALERTA PARA OS RISCOS DA 
MILITARIZAÇÃO DA SAÚDE

http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Carta-da-ABIA_defensa-da-democracia_ES_-200420-3.pdf
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quer passar para a sociedade 
brasileira com esta determinação? 
A militarização do enfrentamento 
da epidemia, segundo nos mostra a 
história, colocou em risco ou violou 
os direitos humanos de todos os 
cidadãos, em especial das pessoas 
mais vulneráveis. Lembramos que o 
SUS é regido pela descentralização, 
participação democrática, controle 

social e mobilização interdisciplinar 
e intersetorial e não se insere 
no contexto de ações militares. 
Recentemente, a ABIA se manifestou 
publicamente e afirmou que “o 
mundo não precisa de uma guerra 
contra a COVID-19 nem de outras 
representações bélicas, mas sim 
reaprender a trilhar o caminho da 
solidariedade”.

Repetimos: o Brasil não precisa de 
uma lógica de guerra. Precisamos de 
solidariedade.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS

PARA ABIA, A OMISSÃO DE DADOS DA PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVIRUS REEDITA O TRISTE SLOGAN DA 
AIDS: “SILÊNCIO=MORTE”

A Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS (ABIA) repudia 
veementemente qualquer tentativa 
de manipular, confundir e omitir os 
dados sobre a COVID-19 feita pelo 
Ministério da Saúde e se soma às 
muitas vozes que já se mostraram 
contrárias por meio de críticas 
contundentes a esta omissão.

Confiamos no exímio trabalho que 
tem sido feito pela imprensa brasileira 
que, mesmo diante deste ato infame, já 
anunciou que vai unir os esforços num 
consórcio de veículos de comunicação 
para manter a informação de qualidade 
em circulação.

Ignorar informações científicas e as 
orientações sanitárias colocou o país 
como novo epicentro desta pandemia 
global. Maquiar dados, censurar fatos e 
menosprezar as mortes e o sofrimento 

de milhares de brasileiros é, sem 
dúvida, o pior desastre já alcançado no 
Brasil pela falta de liderança política no 
enfrentamento da COVID-19.

Nós, movimento social, organizações 
não-governamentais e outros 
setores comprometidos com a 
resposta à epidemia do HIV/AIDS, 
já testemunhamos problemas 
de subnotificação e sabemos o 
preço a ser pago quando dados 
epidemiológicos são manipulados para 
fins políticos.

O povo brasileiro exige respeito. É 
inaceitável que autoridades públicas 
continuem a ridicularizar o país, 
colocar em cheque a reputação de 
um órgão federal como o Ministério 
da Saúde e pôr em risco a saúde da 
população brasileira.

O silêncio que o governo federal 
tentar impor à sociedade é a face 
da desumanização em uma de suas 
formas mais cruéis. Muitas das vítimas 
da COVID-19 já são mortos civis, sem 
direito ao trabalho digno, à educação e 
ao acesso ao bem-estar social.

Para nós, da ABIA, a tentativa de 
manipular os números, apagá-los e 
assim apagar também a memória, 
o luto e a cidadania daqueles que 
morreram é expressão do fascismo 
e reedita o triste slogan da AIDS, 
formulado nos anos 1980 pela ONG 
internacional Act up: Silêncio=Morte.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2020

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
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A Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS (ABIA), que coordena o 
portal Global AIDS Policy Watch 
e atua em parceira com várias 
instituições internacionais na resposta 
à epidemia do HIV/AIDS, declara ser 
categoricamente contrária à saída 
do Brasil da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). A simples ameaça feita 
pelo governo federal – alinhada à 
ação anunciada pelos Estados Unidos 
e à revisão da OMS sobre o uso da 
hidroxicloroquina no tratamento da 
Covid-19 – revela o despreparo deste 
governo para representar o país no 
enfrentamento desta pandemia. Em 
razão de o Brasil ser um país-membro 
fundador deste organismo multilateral, 
a decisão precisa ser aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Para a ABIA, embora a OMS tenha que 
superar muitos desafios internos e 
precise aperfeiçoar diversos aspectos, 
é um equívoco fazer deste organismo 
internacional mais um lamentável 
instrumento narrativo na luta política 
e ideológica no qual o país tem sido 
empurrado desde o início da pandemia 
do novo coronavírus.

As afirmações do presidente Jair 
Bolsonaro sobre a saída brasileira 
só contribuem para aumentar 
a instabilidade política e piorar 
ainda mais a resposta do país em 
face da Covid-19. O momento 
é de cooperação e colaboração 
internacional para o enfrentamento 
da Covid-19. O Brasil deve proteger 
a vida de seus cidadãos e manter 
uma imagem positiva do país 
internacionalmente, ao invés de brincar 
politicamente com uma realidade tão 
séria quanto a pandemia.

Lembramos que a OMS é uma 
instância pública de regulação e 
coordenação da saúde global e 
também uma instância de controle 
social, multilateral, composta por 
estados e que prevê a participação de 
diferentes setores e disciplinas na área 
de saúde.
Para nós, da ABIA, a ameaça de saída 
do Brasil da OMS é mais uma forma 
de escapar do controle público, de 
mascarar o fracasso que tem sido a 
resposta a esta pandemia e não prestar 
contas da tragédia humanitária que a 
Covid-19 tem significado para o país.

Reforçamos que, no pós-Covid – 
quando o mundo terá reaprendido 
o valor da saúde como um bem 
público – o Brasil deverá manter o seu 
compromisso com o fortalecimento 
do principal organismo internacional 
responsável em monitorar e orientar a 
saúde global no planeta.

Caso a saída da OMS se concretize, 
será a população brasileira quem 
irá pagar o preço pelo isolamento 
brasileiro da comunidade científica 
internacional. Epidemias não se 
enfrentam com bravatas e ameaças 
sem sentido.

Uma das valiosas lições do Sistema 
Único de Saúde brasileiro é a 
solidariedade como eixo orientador da 
intersetorialidade, interdisciplinaridade 
e internacionalidade. Em tempos de 
Covid-19, a solidariedade internacional 
é parte da solução dos problemas para 
garantir a saúde global.
 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS

ABIA CONDENA AMEAÇA DO BRASIL DE SAIR DA OMS

http://gapwatch.org/


Av. Pres.  Vargas, 446 13o andar - Centro - Cep 20071-907 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2223-1040 / abia@abiaids.org.br

Realização:

Apoio:

www.abiaids.org.br 
ABIA

www.gapwatch.org 
GAPW

www.hshjovem.abiaids.org.br 
Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens

www.deolhonaspatentes.org
GTPI

www.sxpolitics.org
SPW

VISITE NOSSOS 
SITES

http://www.abiaids.org.br
http://www.gapwatch.org
http://www.hshjovem.abiaids.org.br
http://www.deolhonaspatentes.org
http://www.sxpolitics.org


VERSO


