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m meio aos enfrentamentos políticos, sociais e econômicos, 2021 foi 
um ano em que a ABIA atuou com ênfase nas áreas de tratamento, pre-
venção e capacitação. A instituição permaneceu em oposição aos questio-
namentos às patentes, incidiu junto ao Poder Judiciário e Legislativo para 
promover leis e decisões favoráveis ao acesso mais justo aos medicamentos 
e vacinas para diversas doenças e infecções, incluindo a Covid-19.

No campo da prevenção a instituição buscou encontrar soluções e estra-
tégias para superar a ausência de ações públicas com foco na prevenção do 
HIV e da AIDS. O ano de 2021 foi marcado, por exemplo, pela redução do 
número de preservativos no Rio de Janeiro e no Brasil, além do desapareci-
mento do gel lubrificante. Foi um ano também dominado pela onda de fake 
news e pela manutenção de organizações não governamentais sem recursos 
para promover ações no campo. Mesmo diante deste cenário, a ABIA fez 
circular informações e conhecimento sobre o HIV e a AIDS, e também sobre 
a Covid-19 por meio da reprodução e distribuição de materiais impressos, 
virtuais e por meio da realização de lives, podcasts e oficinas de capacitação. 
Ao longo de 2021, a ABIA produziu um total de 44 mil impressos.

Em razão do contexto conservador dos últimos anos, o estigma recru-
desceu com nova força na vida das pessoas que vivem com HIV. Atenta ao 
fenômeno, a ABIA produziu diversos materiais, conforme veremos adiante, 

Em razão do contexto conservador dos 
últimos anos, o estigma recrudesceu 
com nova força na vida das pessoas 
que vivem com HIV.

“
“
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e promoveu encontros virtuais para tratar sobre o tema do estigma e refletir 
sobre as novas e velhas formas para o enfrentamento. Para a ABIA, o cená-
rio conservador, retrógrado, abusivo e desumanizador é um enorme obstá-
culo para o tratamento e caminha junto com o recrudescimento do racismo, 
homofobia, transfobia, ideologias antigênero, entre outras fobias.

Foi também o ano em que a ABIA buscou de forma mais sistemática a ga-
rantia de sua sustentabilidade. No entanto, notamos que tanto no contexto 
nacional quanto internacional, a AIDS parece ter deixado de ser prioridade 
para receber financiamentos. Há um desinteresse geral em apoiar temas 
na saúde pública e isso num momento em que o mundo está acossado por 
doenças e pandemias como a Covid, a sífilis e a AIDS. A dificuldade para se 
conseguir sustentabilidade financeira traz uma grande preocupação para 
a sustentabilidade da própria ABIA. Também nos preocupa constatar que, 
atualmente, os maiores financiadores globais para a sociedade civil no en-
frentamento às pandemias são as grandes empresas farmacêuticas.

Apesar deste cenário desafiador, a ABIA fez em 2021 uma readaptação 
das suas atividades para o trabalho remoto em razão da persistência da Co-
vid-19. A instituição atuou de portas fechadas e com a equipe reduzida. Em 
2021, a instituição executou várias ações virtuais e outras presenciais, com 
uso de máscara e distanciamento social, para manter atividades de incidên-
cia no campo do HIV e da AIDS. Com ampla expertise na resposta política 
ao HIV/AIDS, a ABIA também atuou na resposta à pandemia da Covid-19.

Além disso, a pandemia também motivou a ABIA a optar por caminhos 
novos na área de comunicação, como por exemplo, a produção e divulga-
ção do ABIA Podcast, a produção e gravação do ABIA Talkshow, além de 
investir em novos equipamentos para trabalhar nesses novos tempos. Isso 
significou não apenas uma atualização institucional em relação aos novos 
formatos e linguagens digitais, como também simbolizou novos formatos 
para atingir públicos diferenciados.

Foi também em razão da pandemia que a ABIA envidou esforços para a 
distribuição dirigida para comunidades estratégicas e parceiros dos mate-
riais produzidos pela instituição – tais como cartilhas, adesivos, folhetos 
e outros materiais informativos sobre HIV, AIDS, prevenção combinada e 
direitos sexuais. Apesar do isolamento social e mantendo as precauções, 
todos os materiais foram distribuídos dentro e fora do eixo Rio-São Paulo. 
Um deles foi produzido especialmente para o contexto da pandemia da Co-
vid-19, como o kit de máscara anti-Covid. Além disso, a instituição produ-
ziu publicações consideradas um clássico na literatura acadêmica, o livro 
“Estigma, discriminação e AIDS”, de Richard Parker e Peter Aggleton. Tam-
bém organizamos seminários para um debate qualificado sobre a prevenção: 
“Repensando a prevenção”, organizada em julho, e “Refazendo a Prevenção”, 
realizado em dezembro. Este último marcou o lançamento do Policy Brief 
Refazendo a Prevenção do HIV na 5ª Década do HIV/AIDS, assinado pela 

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   5RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   5 09/12/2022   09:35:1609/12/2022   09:35:16



6RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

pesquisadora Gabriela Calazans e por Richard Parker e Veriano Terto Jr., 
respectivamente diretor-presidente e vice-presidente da instituição.

Diante da persistência do negacionismo no país e dos impasses apre-
sentados pela Covid-19, a ABIA realizou no início de 2021 um encontro 
virtual para pensar estratégias de ação a fim de garantir o acesso equitativo 
às vacinas no enfrentamento do novo coronavírus. A ideia foi executar a 
realização de uma conversa a partir das lições aprendidas na resposta ao 
HIV/AIDS e estimular a mobilização comunitária. A instituição organizou 
e participou de outras ações no contexto da resposta à Covid-19, conforme 
veremos adiante.

Em 2021, a ABIA firmou convênio com o Centers for Diseases Control/Pre-
sident´s Emergency Plan for AIDS Relief (CDC/PEPFAR) para, por meio do 
Projeto A Hora é Agora, auxiliar no monitoramento e avaliação do programa 
de testagem para o HI/AIDS destinados a populações gays e trans em qua-
tro capitais brasileiras. A iniciativa envolveu a realização de um pequeno 
estudo para conhecer as opiniões e recomendações das ONGs locais sobre o 
desenvolvimento do Projeto entre os anos 2019-2020. Este convênio resul-
tou em uma maior proximidade e colaboração com a instituição americana.

Outro destaque foi o projeto “Respondendo ao Estigma ao HIV/AIDS no 
Brasil”, aprovado pela UNESCO. O projeto incluiu diversas ações estraté-
gicas executadas ao longo de 2021 que se materializaram em atividades de 
capacitação interdisciplinar e intersetorial, ações de comunicação, mobili-

zação, produção e disseminação de ma-
teriais didáticos sobre o HIV e a AIDS.

No contexto do projeto da UNESCO, a 
ABIA inaugurou um novo canal na pla-
taforma de streaming: o ABIA Podcast. 
Foram lançados três programas de en-
trevistas. No primeiro episódio, o entre-
vistado foi desembargador federal Roger 
Raupp Rios, pesquisador na área de di-
reitos humanos, direitos fundamentais, 
direitos sexuais e direito à saúde. A con-
versa abordou sobre o enfrentamento ao 
estigma e sobre como a estigmatização 
reproduz a prática de discriminação e 
preconceitos em relação ao HIV e outras 
doenças. O 2º episódio do ABIA Pod-
cast trouxe um bate-papo com Richard 
Parker, diretor-presidente da institui-
ção. Na ocasião, Parker explicou a razão 
pela qual o enfrentamento do estigma e 
discriminação passa obrigatoriamente 

Campanha "A Vida pede Licença" do GTPI ilumina área externa do Congresso Nacional 

Lançamento da série de podcasts da ABIA

Kit Anti-Covi distribuído pela ABIA incluiu máscara, 
gel e camisinha

Livro clássico de Richard Parker completou 20 anos
e ganhou nova edição

Clínica da Saúde no Cantagalo Pavão/Pavãozinho 
recebe materiais da ABIA

Materiais fizeram parte da ação de mobilização para o enfrentamento ]
do HIV/AIDS

Sob a coordenação da ABIA, GTPI visitou parlamentares para 
pedir apoio para a Campanha A Vida pede Licença

GTPI atuou em defesa da derrubada do veto que prejudicou a 
compra de medicamentos genéricos no enfrentamento da Covid-19

GTPI fez protestos com outras organizações da sociedade civil pela 
derrubada do veto 48 que prejudicou a aplicação da Lei 14.200

Jovens desenvolveram atividades utilizando os materiais da ABIA

Respeitando o distanciamento social, ABIA distribuiu mais de 10 mil materiais sobre 
HIV e AIDS para parceiros em todo país

Sob a coordenação da 
ABIA, GTPI ajudou a 
pressionar o Congresso 
brasileiro em defesa do 
acesso a saúde

Multiplicação de saberes sobre HIV e AIDS entre jovens 
de comunidades e periferias

Primeiro podcast lançado pela ABIA com Veriano Terto Jr. 
entrevistando Richard Parker

GTPI participou de diversas reuniões com 
parlamentares em Brasília

Reunião com representantes da ABIA na coordenação do GTPI 
sobre acesso a medicamentos

Workshop organizado pela ABIA sobre racismo e saúde

Religião, estigma ou emancipação foi tema da série de 
workshops organizada pela ABIA em 2021
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pela defesa dos direitos humanos e pela resistência. Já o 3º e último episó-
dio da série de podcasts lançada pela ABIA exibiu entrevistas que retratam 
as vivências e experiências na vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS 
a partir do estigma. Em todos os programas, a conversa foi comandada por 
Veriano Terto Jr., vice-presidente da instituição. Os podcasts estão disponí-
veis no site da ABIA. Também em 2021 a instituição realizou a gravação da 
série de entrevista ABIA Talk Show a ser lançada no próximo ano.

Outra ação de destaque no contexto do projeto “Respondendo ao Estigma 
ao HIV/AIDS no Brasil” foi a realização de seis oficinas de capacitação. Para 
isso, a ABIA convidou pesquisadores renomados para disseminar informa-
ções qualificadas sobre a história da prevenção e abordou temas relevantes 
como a conceituação sobre o estigma, sexualidade e estigma, racismo e 
saúde, religião e estigma, relações entre saúde público e direitos humanos 
e aspectos jurídicos e estigma.

O ano de 2021 fechou num contexto político grave e num cenário pessi-
mista para o financiamento, apoio e sustentabilidade das ONGs que atuam 
na resposta política da epidemia do HIV/AIDS. Apesar do trabalho de cap-
tação de recursos ter se mostrado central para as ONGs brasileiras que têm 
fechado as portas, o fenômeno pode ser o início do fim da resposta comuni-
tária num contexto conservador diante do aumento do número de infecções 
pelo vírus HIV, a ausência de prevenção e a dificuldade de acesso ao tra-
tamento e ao diagnóstico. Nós, da ABIA, acreditamos que no próximo ano, 
que será eleitoral, a agenda da AIDS e, sobretudo, a retomada da resposta 
comunitária ganhe consistência política e visibilidade no debate público.
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Ao longo desses anos, a ABIA se 
tornou uma referência nacional e 
internacional no cenário da prevenção 
ao HIV e na promoção do acesso ao 
tratamento da AIDS.

“
“
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CONHEÇA A
ABIA

1.
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 Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) foi fundada em 
1987 pelo sociólogo Betinho e outros importantes colaboradores. Somos 
uma organização não-governamental, sem fins lucrativos e atuamos na luta 
contra a epidemia do HIV e da AIDS no Brasil por meio de ações de preven-
ção, pesquisa, conscientização e mobilização social na defesa dos direitos 
civis de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Também focamos na produção 
e disseminação de informações e conhecimentos relacionados à epidemia 
de AIDS, à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos das pessoas vivendo 
com HIV e AIDS. Além disso, possuímos uma forte atuação em rede no nível 
internacional, sobretudo, com os países do sul global.

Ao longo desses anos, a ABIA se tornou uma referência nacional e inter-
nacional no cenário da prevenção ao HIV e na promoção do acesso ao tra-
tamento da AIDS. Desde a sua fundação, a instituição mantém o compro-
misso com a democratização da informação e, em razão disso, conquistou 
reconhecimento público como fonte disseminadora de informações qualifi-
cadas na área, sempre com um olhar crítico e tendo como diretriz o acesso 
à prevenção e ao tratamento do HIV e da AIDS como direitos fundamentais. 
E também no enfrentamento intersetorial e interdisciplinar dos desafios da 
saúde coletiva a partir da perspectiva dos direitos humanos, com base nos 
princípios da solidariedade, da justiça social e da democracia.

Campanha "A Vida pede Licença" do GTPI ilumina área externa do Congresso Nacional 

Lançamento da série de podcasts da ABIA

Kit Anti-Covi distribuído pela ABIA incluiu máscara, 
gel e camisinha

Livro clássico de Richard Parker completou 20 anos
e ganhou nova edição

Clínica da Saúde no Cantagalo Pavão/Pavãozinho 
recebe materiais da ABIA

Materiais fizeram parte da ação de mobilização para o enfrentamento ]
do HIV/AIDS

Sob a coordenação da ABIA, GTPI visitou parlamentares para 
pedir apoio para a Campanha A Vida pede Licença

GTPI atuou em defesa da derrubada do veto que prejudicou a 
compra de medicamentos genéricos no enfrentamento da Covid-19

GTPI fez protestos com outras organizações da sociedade civil pela 
derrubada do veto 48 que prejudicou a aplicação da Lei 14.200

Jovens desenvolveram atividades utilizando os materiais da ABIA

Respeitando o distanciamento social, ABIA distribuiu mais de 10 mil materiais sobre 
HIV e AIDS para parceiros em todo país

Sob a coordenação da 
ABIA, GTPI ajudou a 
pressionar o Congresso 
brasileiro em defesa do 
acesso a saúde

Multiplicação de saberes sobre HIV e AIDS entre jovens 
de comunidades e periferias

Primeiro podcast lançado pela ABIA com Veriano Terto Jr. 
entrevistando Richard Parker

GTPI participou de diversas reuniões com 
parlamentares em Brasília

Reunião com representantes da ABIA na coordenação do GTPI 
sobre acesso a medicamentos

Workshop organizado pela ABIA sobre racismo e saúde

Religião, estigma ou emancipação foi tema da série de 
workshops organizada pela ABIA em 2021
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A atuação da ABIA tem contribuído para que a luta pela cidadania ple-
na das pessoas vivendo com HIV e AIDS integre o trabalho voltado para a 
promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, e contra a discriminação e 
exclusão social que têm sido associadas à vulnerabilidade e à infecção pelo 
HIV e outras patologias..

A instituição tem ampliado as ações em parceria e de cooperação com 
financiadores, organizações da sociedade civil, entidades governamentais, 
universidades e movimentos sociais no Brasil e no exterior. Atualmente, 
integramose coordenamos diferentes redes nacionais e internacionais. So-
mos filiados à Associação Brasileira de ONGs (ABONG) e integramos a Rede 
Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), por meio da coordenação do 
Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual (GTPI). No âmbito internacio-
nal, após três anos, a ABIA deixou a Secretaria Executiva do Conselho Lati-
no-Americano e Caribenho de ONGs/AIDS (LACCASO) e continuou atuando 
como membro desta rede. A ABIA participa ainda da Rede Latino Americana 
de Acesso a Medicamentos (RedLAM).

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

MISSÃO

Atuar no enfrentamento intersetorial e 
interdisciplinar dos desafios da saúde 
coletiva a partir da perspectiva dos 
direitos humanos, com base nos princípios 
da solidariedade, da justiça social e da 
democracia.

VISÃO

Ser um Observatório crítico das 
determinantes sociais da saúde coletiva 
e das respostas políticas e mobilizações 
comunitárias nos contextos nacional e 
internacional.

Campanha "A Vida pede Licença" do GTPI ilumina área externa do Congresso Nacional 

Lançamento da série de podcasts da ABIA

Kit Anti-Covi distribuído pela ABIA incluiu máscara, 
gel e camisinha

Livro clássico de Richard Parker completou 20 anos
e ganhou nova edição

Clínica da Saúde no Cantagalo Pavão/Pavãozinho 
recebe materiais da ABIA

Materiais fizeram parte da ação de mobilização para o enfrentamento ]
do HIV/AIDS

Sob a coordenação da ABIA, GTPI visitou parlamentares para 
pedir apoio para a Campanha A Vida pede Licença

GTPI atuou em defesa da derrubada do veto que prejudicou a 
compra de medicamentos genéricos no enfrentamento da Covid-19

GTPI fez protestos com outras organizações da sociedade civil pela 
derrubada do veto 48 que prejudicou a aplicação da Lei 14.200

Jovens desenvolveram atividades utilizando os materiais da ABIA

Respeitando o distanciamento social, ABIA distribuiu mais de 10 mil materiais sobre 
HIV e AIDS para parceiros em todo país

Sob a coordenação da 
ABIA, GTPI ajudou a 
pressionar o Congresso 
brasileiro em defesa do 
acesso a saúde

Multiplicação de saberes sobre HIV e AIDS entre jovens 
de comunidades e periferias

Primeiro podcast lançado pela ABIA com Veriano Terto Jr. 
entrevistando Richard Parker

GTPI participou de diversas reuniões com 
parlamentares em Brasília

Reunião com representantes da ABIA na coordenação do GTPI 
sobre acesso a medicamentos

Workshop organizado pela ABIA sobre racismo e saúde

Religião, estigma ou emancipação foi tema da série de 
workshops organizada pela ABIA em 2021
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OS OBJETIVOS DA ABIA SÃO:

Influenciar políticas públicas no campo da saúde coletiva, do HIV e 
AIDS, da promoção social e da defesa dos direitos com ênfase especial 
no público jovem;

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

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

Em 2021, a ABIA fortaleceu os laços com sua missão, visão e objetivos 
institucionais.

1. 1 OBSERVATÓRIO NACIONAL DE POLÍTICAS DE AIDS

Desde 2015, a ABIA tem atuado como um 
Observatório Nacional de Políticas de AIDS 
(ONPA). O propósito é fortalecer a resposta 
social capaz de incidir diretamente na cons-
trução de políticas públicas no campo da saú-
de coletiva e no enfrentamento à epidemia do 
HIV/AIDS. O Observatório visa ainda promo-
ver reflexões críticas sobre a resposta brasilei-
ra em relação ao HIV e AIDS e outras infecções 
por meio do acesso a informações qualificadas 
sobre prevenção, tratamento numa perspecti-
va dos direitos humanos.

Esta iniciativa tem retomado o modus ope-
randi no qual a ABIA foi criada, consolidado 
a produção de conhecimento e, simultanea-
mente, investido em projetos com capacidade 
para gerar novos debates no campo da pre-
venção, da assistência e dos direitos humanos 
no Brasil.
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O Observatório Nacional de Políticas de AIDS (ONPA) tem mantido a ABIA 
alinhada ao propósito de produção e disseminação do conhecimento, inci-
dência política sobre os problemas e de enfrentamento aos desafios frente 
à epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Desde que migrou para este formato, 
a ABIA ampliou os meios para realizar incidência política e capacidade ins-
titucional para produzir e catalisar diferentes opiniões, estudos e mobili-
zações frente à epidemia de HIV e AIDS no país e em consonância com a 
conjuntura internacional. O projeto conta com o apoio de Pão Para o Mundo 
(PPM).

O ONPA também tem contribuído para a construção de políticas públi-
cas no campo do HIV e da AIDS e na defesa dos direitos humanos por meio 
da disseminação de informações atualizadas sobre a epidemia do HIV e da 
AIDS. Nossas críticas, disponibilizadas no ambiente virtual do Observatório, 
contribuem nas avaliações sobre as implicações sociais dos dados divul-
gados para o público interessado (profissionais de saúde, pessoas vivendo 
com HIV e AIDS, lideranças comunitárias, pesquisadores, ONGs e poder 
público).

Por meio do ONPA, a ABIA tem desenvolvido projetos, atividades e ações 
de advocacy que têm sido cruciais para o aprimoramento da resposta à epi-
demia de HIV e AIDS no Brasil. Vale ressaltar que, também por intermédio 
do Observatório, a instituição continua com foco na defesa ativa da garantia 
de direitos dos grupos sociais mais vulneráveis à epidemia de HIV e AIDS, 
sem deixar de chamar a atenção para as questões estruturais (ou um con-
junto de fatores sociais, políticos e econômicos) associadas às questões epi-
demiológicas. A ênfase permanece com foco nos jovens/adolescentes com 
HIV, as prostitutas e a população LGBT.

O ONPA tem consolidado diversas ações com foco na mobilização social. 
Na plataforma virtual, encontram-se disponíveis documentários, rodas de 
conversas, seminários, posicionamentos públicos, publicações e uma ampla 
riqueza de materiais. Os materiais e ações disponíveis estão alinhados aos 
eixosde atuação do Observatório, conforme demonstrado a seguir:

n a) Assistência à saúde no Rio de Janeiro: um estudo de caso;

n b) Juventudes, Direitos e Protagonismo

n c) Direitos e Sexualidade

n d) Medicamento e Sustentabilidade da resposta social;

1.1 .1 Assistência à Saúde no Rio de Janeiro: um estudo de caso

A permanência da pandemia da Covid-19 exigiu criatividade das organi-
zações da sociedade civil e do movimento social de AIDS para superar os 
obstáculos impostos pelo isolamento e distanciamento social. Mesmo com 
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a sua sede fechada, a ABIA criou protocolos para que colaboradores pudes-
sem disseminar os materiais produzidos pela instituição alinhados ao pro-
pósito de incentivar e produzir reflexões qualificadas sobre o HIV e a AIDS 
no estado do Rio de Janeiro.

Organizações parceiras e gestores de saúde do Rio de Janeiro receberam 
materiais informativos sobre HIV e AIDS, prevenção combinada, direitos 
sexuais, sexo mais seguro e pedagogia da prevenção. Os conteúdos foram 
produzidos e organizados pela ABIA.

Na comunidade Cantagalo/ Pavão/Pavãozinho, localizada entre os bair-
ros de Ipanema e Copacabana, e nas Comunidades da Praia da Rosa e 
Sapucaia (Ilha do Governador) foram entregues materiais informativos e 
preservativos. No pacote, foram incluídos exemplares dos livros “Vida antes 

Campanha "A Vida pede Licença" do GTPI ilumina área externa do Congresso Nacional 

Lançamento da série de podcasts da ABIA

Kit Anti-Covi distribuído pela ABIA incluiu máscara, 
gel e camisinha

Livro clássico de Richard Parker completou 20 anos
e ganhou nova edição

Clínica da Saúde no Cantagalo Pavão/Pavãozinho 
recebe materiais da ABIA

Materiais fizeram parte da ação de mobilização para o enfrentamento ]
do HIV/AIDS

Sob a coordenação da ABIA, GTPI visitou parlamentares para 
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GTPI atuou em defesa da derrubada do veto que prejudicou a 
compra de medicamentos genéricos no enfrentamento da Covid-19

GTPI fez protestos com outras organizações da sociedade civil pela 
derrubada do veto 48 que prejudicou a aplicação da Lei 14.200

Jovens desenvolveram atividades utilizando os materiais da ABIA

Respeitando o distanciamento social, ABIA distribuiu mais de 10 mil materiais sobre 
HIV e AIDS para parceiros em todo país

Sob a coordenação da 
ABIA, GTPI ajudou a 
pressionar o Congresso 
brasileiro em defesa do 
acesso a saúde

Multiplicação de saberes sobre HIV e AIDS entre jovens 
de comunidades e periferias

Primeiro podcast lançado pela ABIA com Veriano Terto Jr. 
entrevistando Richard Parker

GTPI participou de diversas reuniões com 
parlamentares em Brasília

Reunião com representantes da ABIA na coordenação do GTPI 
sobre acesso a medicamentos
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workshops organizada pela ABIA em 2021
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da Morte” e “AIDS – a Terceira Epidemia” e das publicações “Pedagogia da 
Prevenção”, “Boletim ABIA – Sexo Mais Seguro no século XX”, além de car-
tilhas sobre Sexo Mais Seguro, dentre outros materiais.

Além disso, a ABIA distribuiu materiais estratégicos em unidades de saú-
de para fortalecimento e mobilização dos profissionais da saúde na resposta 
ao HIV/AIDS. Os materiais foram encaminhados para o Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto (RJ), a Clínica da Família Maria Sebastiana de Oliveira, 
e o Posto de Assistência Médica Antônio Ribeiro Netto, mais conhecido como 
PAM Treze de Maio (RJ).

1.1.2 Juventudes, Direitos e Protagonismo

Em 2021, o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos da ABIA realizou 
uma série de atividades como foco no diálogo sobre o impacto da Covid-19, 
com ênfase para o público jovem e gay. A primeira roda de conversa tratou 
so tema “Juventude, estigma e covid” e o foco foi a culpabilização dos jovens 
em razão do aumento do número de infectados pela Covid-19 na ocasião.

Outro tema abordado foi “A saúde mental em tempos de Covid-19”. O ob-
jetivo foi investigar como a Covid-19 estava alterando o humor das pessoas 
e seus comportamentos.

Também foi uma iniciativa do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direi-
tos entre Jovens realizar a roda de conversa “Vencendo a Covid-19: histó-
rias de vida” a fim de promover a troca sobre os desafios para quem ficou 
exposto à doença.

Coube ainda ao Projeto promover as rodas de conversa sobre história da 
prevenção do HIV nos anos 1990 e nos anos 2000.

Outra vez, em razão da pandemia da Covid-19, não foi realizado uma das 
ações que já fazem parte do calendário Dezembro Vermelho, a entrega do 
“Prêmio Reconhecimento: Promoção, Saúde e Direitos entre Jovens” e que 
valoriza jovens e adultos, ativistas ou não, que se destacaram ao longo do 
ano vigente por meio de ações com foco na prevenção do HIV/AIDS, luta 
pelos direitos, respeito e enfrentamento à epidemia.

1.1.3 Direitos e sexualidade

Em tempos de retrocessos e do avanço do conservadorismo, a defesa dos 
direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase nas questões de gênero, tem 
sido uma luta política estratégica para a ABIA. A instituição tem se intensi-
ficado as ações em resposta às políticas antigênero e participou de articu-
lações no contexto internacional, conforme relatamos em ABIA no mundo.
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Em 2021, por meio do Observatório de Sexualidade e 
Política (SPW, sigla em inglês), por exemplo, foi realizado 
um webinário para relançar o artigo “Serviços de atenção 
ao aborto previsto em lei e agenda Brasil”. SPW também 
organizou a série regional sobre “Direito ao aborto na Ar-
gentina: refazendo percursos” para pensar sobe como o 
processo que levou à legalização do aborto na Argentina 
pode contribuir no contexto brasileiro.

Outro campo de atenção da ABIA em 2021 foi compre-
ender como estava a prática do sexo mais seguro durante 
a pandemia da Covid-19. O Projeto Diversidade Sexual, 
Saúde e Direitos realizou a Roda de Conversa “Sexo Segu-
ro e Covid-19”. O encontro ofereceu informações valiosas 
sobre como as pessoas interagiam sexualmente durante a 
pandemia.

Ainda em 2021, ABIA e SPW pressionaram para a re-
vogação da portaria que instituía o implante na preven-
ção da gravidez indesejada de mulheres que vivem com 
HIV/AIDS. A ação foi por meio da assinatura de uma nota 
com mais de 30 organizações que se manifestaram contra 
a Portaria SCTIE Nº 13/2021, publicada pelo Ministério 
da Saúde. A portaria instituiu o implante subdermico de 
etonogestrel como estratégia de prevenção da gravidez in-
desejada por meio do SUS para mulheres que vivem com 
HIV/AIDS que fazem uso do dolutegravir, entre outras 
vulnerabilidades.

1.1.4 “Medicamentos e sustentabilidade da resposta  
              social”

Alinhada ao propósito de realizar o monitoramento e in-
cidência em defesa do acesso a medicamentos e por meio 
da coordenação do Grupo de Trabalho sobre Propriedade 
Intelectual, a ABIA realizou diversas ações para pressio-
nar a democratização do acesso a medicamentos, vacinas 
e outros insumos no contexto da pandemia da Covid-19 e 
também da resposta ao HIV/AIDS.

Além de solicitar a nulidade da patente do doravirina, 
o GTPI lançou a campanha “A vida pede licença – licença 
compulsória de patentes de vacinas para a Covid-19”. O 
pedido de nulidade da patente foi em razão da mesma não 
atender aos critérios de atividade inventiva e suficiência 
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descritiva previstos na Lei da Propriedade Industrial nº 9.279. A campanha 
focou na sensibilização e no engajamento da sociedade civil pela aprovação 
da Lei 12/2021 e, na etapa seguinte, na derrubada do veto 48 que preju-
dicou a compra de medicamentos genéricos para o enfrentamento da Co-
vid-19.

Outra ação de destaque foi a carta elaborada pela ABIA e RNP+ Brasil soli-
citando explicações do Ministério da Saúde sobre a denúncia de vencimento 
da validade dos medicamentos. Na ocasião, ABIA e RNP+ Brasil expressa-
ram que era um desperdício para os cofres públicos o desleixo revelado no 
caso, cujo prejuízo contabilizava, na época, um gasto superior a R$ 243 
milhões em insumos.

Por meio do GTPI, a ABIA envidou esforços na oposição a patentes aos 
medicamentos e vacinas para a Covid-19. Foram criados ações e Projetos de 
Lei no Congresso Nacional e no Judiciário brasileiro. Embora as pressões 
realizadas pela ABIA e outras instituições da sociedade civil organizada não 
tenham alcançado a nulidade das patentes em razão dos vetos presiden-
ciais, os esforços da sociedade civil organizada contribuíram para recolocar 
no debate público o tema de patentes injustas e abusos de mercado que 
impedem o acesso aos medicamentos.

Vale ressaltar ainda que os esforços em defesa do acesso universal aos 
medicamentos estavam alinhados à luta internacional contra a desigual-
dade no acesso a medicamentos para o HIV, a Covid, a Tuberculose (TB) e 
Hepatites.

Nós, da ABIA, continuaremos em defesa de uma saúde global mais justa 
e igualitária.
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A resposta à AIDS deve ser 
multissetorial e interdisciplinar, já 
que as políticas de saúde devem 
ser planejadas, monitoradas e 
avaliadas por um triângulo composto 
e coordenado por organizações da 
sociedade civil, governos e cientistas / 
pesquisadores.

“

“
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ABIA NO MUNDO

2.
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m 2021, a ABIA manteve a atuação internacional. Por meio do Obser-
vatório Global de Políticas de AIDS (GAPW, sigla em inglês), do Observatório 
de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) e do Grupo sobre Proprie-
dade Intelectual (GTPI), a instituição buscou monitorar a política global de 
AIDS, atuar nos campos do acesso ao tratamento e das questões de gênero.

ABIA participou da audiência multissetorial em HIV/AIDS preparatória 
para o próximo High Level Meeting sobre HIV/AIDS em junho de 2021 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Na ocasião, a instituição foi repre-
sentada pelo vice-presidente Veriano Terto Jr. que apresentou propostas 
para a construção de uma resposta internacional à AIDS.  Para a ABIA, a 
resposta à AIDS deve ser multissetorial e interdisciplinar, já que as políticas 
de saúde devem ser planejadas, monitoradas e avaliadas por um triângulo 
composto e coordenado por organizações da sociedade civil, governos e cien-
tistas/pesquisadores.
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No campo da sexualidade, a ABIA participou do 25º Congresso da Asso-
ciação Mundial da Saúde Sexual. O diretor-presidente da ABIA, Richard 
Parker, apresentou a palestra Políticas Sexuais: Lutas por Justiça Sexual 
no Século XXI” (Sex Politics: Struggles for Sexual Justice in the 21st Century). 
Já o Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) manteve 
a incidência sobre as ofensivas antigênero na América Latina e participou 
de vários debates internacionais, dentre eles, “Las ofensivas de las derechas 
en un mundo en crisis y transformación”, organizado pela Universidade de 
Buenos Aires e pela Clacso.
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A ABIA desenvolve projetos com foco 
na diversidade sexual e na prevenção 
do HIV entre jovens gays, HSH, 
lésbicas, transgêneros e outros jovens 
vulneráveis que não são sexualmente 
minorias.

“

“
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CONHEÇA AS ÁREAS 
E PROJETOS DA ABIA

3.
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3.1 GRUPO DE TRABALHO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
(GTPI)

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

3.2 PROJETO DIVERSIDADE SEXUAL, SAÚDE E DIREITOS ENTRE 
JOVENS

Há pelo menos 20 anos, a ABIA acompanha como as questões que afetam 
os homens que fazem sexo com homens (HSH), com foco especial na vida 

dos jovens e gays no Brasil. Nesta perspectiva, o projeto “Di-
versidade sexual, saúde e direito entre jovens” vem sendo 
desenvolvido desde 1993 através do Projeto HSH – Homens 
que fazem sexo com Homens, com oficinas de prevenções às 
ISTs, ao HIV e a AIDS. O público-alvo das oficinas era com-
posto por jovens gays da periferia do Rio de Janeiro com faixa 
etária entre 18 e 24 anos.

Durante um período, com o apoio da M∙A∙C AIDS Fund, 
foram realizados encontros e treinamentos ao longo de todo 
o ano com o objetivo de trabalhar lideranças comunitárias, 
grupos diversos, agentes e todas as pessoas que se identi-
ficarem com o desenvolvimento social de sua comunidade, 
para que assim sejam reconhecidos. Também foram produ-
zidas publicações atualizadas sobre prevenção e distribuídas 
gratuitamente.
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Este projeto tem ainda como característica focar sobre a diversidade se-
xual e a prevenção do HIV entre jovens gays, HSH, lésbicas, transgêneros 
e outros jovens vulneráveis que não são sexualmente minorias. Assim, o 
Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens trabalha estigma 
e discriminação associado com a não normatividade sexual e de identidade 
de gênero.

3.3 OBSERVATÓRIO DE  
   SEXUALIDADE E POLÍTICA (SPW)

O Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) é um fó-
rum global composto de pesquisadoras/es e ativistas de vários países e re-
giões do mundo, lançado em 2002. O SPW tem desenvolvido diversas ações: 
estudos avaliativos sobre as tendências globais em sexualidade e políticas 
de sexualidade; ativismo político; construção de parcerias estratégicas com 
atores sociais que atuam no campo dos direitos sexuais nas arenas políti-
cas-chave; publicação de análises das políticas e outros materiais.

O SPW também atua nas arenas políticas globais e iniciativas relevan-
tes diretamente relacionadas à sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, 
gênero, ativismo LGBT e HIV/AIDS, contando com duas secretarias: uma 
baseada no Brasil, na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), 
e outra nos EUA, na Universidade de Columbia, no Centro de Gênero, Se-
xualidade e Saúde do Departamento de Ciências Sociomedicas da Escola 
Mailman de Saúde Pública.

Todos os projetos e ações da ABIA são realizados com o apoio da ONG Pão 
Para o Mundo.
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A Covid-19 deixou ainda mais 
transparente o cenário de 
desigualdades, do preconceito, do 
racismo, do sexismo, da homofobia e 
da transfobia.

“
“
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DEMONSTRATIVO DE 
RESULTADOS 

4.
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mbora 2021 tenha sido um ano difícil, a ABIA se manteve na posição 
de liderança para movimento social da AIDS. A instituição continuou na re-
sistência ao avanço do conservadorismo e nossa produção continuou sendo 
uma referência no país. A ABIA produziu materiais educativos e se manteve 
na resistência política por meio de notas públicas e ações de mobilização. 
A instituição manteve uma alta produção educativa, técnica e analítica que 
se confirmou como referência na área de tratamento, prevenção e advocacy. 
Além disso, a instituição investiu no trabalho de fund rainsing (levantar 
fundos, tradução livre) e se deparou num cenário de agravamento e de míni-
mas possibilidades para a sustentabilidade. E mesmo diante deste cenário, 
encontramos parceiros estratégicos que apostaram no nosso trabalho como 
a Oxfam, o CDC e a GeorgeTown.

Também em 2021, a Covid-19 deixou ainda mais transparente o cenário 
de desigualdades, do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia e 
da transfobia. Isso ficou bastante evidente no acesso às medidas de pre-
venção para a Covid-19. Da nossa parte, envidamos esforços para o levan-
tamento de novos recursos nas esferas internacional e nacional. Tornou-se 
evidente a exclusão da sociedade civil e a crescente dificuldade para en-
contrar fundos de filantropia estatal ou privada – seja no âmbito nacional e 
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Materiais fizeram parte da ação de mobilização para o enfrentamento ]
do HIV/AIDS

Sob a coordenação da ABIA, GTPI visitou parlamentares para 
pedir apoio para a Campanha A Vida pede Licença

GTPI atuou em defesa da derrubada do veto que prejudicou a 
compra de medicamentos genéricos no enfrentamento da Covid-19

GTPI fez protestos com outras organizações da sociedade civil pela 
derrubada do veto 48 que prejudicou a aplicação da Lei 14.200

Jovens desenvolveram atividades utilizando os materiais da ABIA

Respeitando o distanciamento social, ABIA distribuiu mais de 10 mil materiais sobre 
HIV e AIDS para parceiros em todo país

Sob a coordenação da 
ABIA, GTPI ajudou a 
pressionar o Congresso 
brasileiro em defesa do 
acesso a saúde

Multiplicação de saberes sobre HIV e AIDS entre jovens 
de comunidades e periferias

Primeiro podcast lançado pela ABIA com Veriano Terto Jr. 
entrevistando Richard Parker

GTPI participou de diversas reuniões com 
parlamentares em Brasília

Reunião com representantes da ABIA na coordenação do GTPI 
sobre acesso a medicamentos

Workshop organizado pela ABIA sobre racismo e saúde

Religião, estigma ou emancipação foi tema da série de 
workshops organizada pela ABIA em 2021
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internacional – bem como a existência de poucas oportunidades para o en-
vio de propostas. Tornou-se igualmente evidente a escassez de instituições 
filantrópicas que ainda financiam AIDS. 

A ABIA continuará a se dedicar para o fortalecimento das alianças com 
nossos parceiros do movimento social, com os setores progressistas e com 
nossos financiadores para manter nos manter firmes na mobilização e no 
enfrentamento a este duro presente-futuro que estamos inseridos.

Agradecemos o apoio dos nossos parceiros e financiadores que, neste 
contexto político negativo, ganha um valor singular. Apesar da escassez de 
recursos e a dificuldade de encontrar novas fontes de apoio, a ABIA termi-
nou o ano sem déficits financeiros e com as contas aprovadas em diversas 
auditorias, o que revela nossa preocupação e esforços com a excelência na 
gestão e emprego dos recursos existentes. Confira os nossos resultados no 
Anexo 1.
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A ABIA está na linha de frente em 
defesa da cultura, dos direitos 
humanos e da democracia, além de
lutar para dar visibilidade às ações 
da ABONG, por meio de sua voz em 
debates políticos, sugestões para 
programas, leis, políticas públicas, etc.

“

“
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ABIA EM AÇÃO 

5.
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5.1 PARTICIPAÇÃO EM INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

n ABONG - A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais, 
fundada em 10 de agosto de 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
democrática, pluralista, antirracista e anti-sexista, que congrega organiza-
ções que lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdades, 
pela construção de modos sustentáveis de vida e pela radicalização da de-
mocracia.

Nestes tempos de escassez e recursos, a ABIA se mantém alinhada como 
membro e parceiro da rede na luta por sustentabilidade financeira, política 
e programática das ONGs brasileiras. Junto com a ABONG, estamos na li-
nha de frente em defesa da cultura, dos direitos humanos e da democracia, 
além de lutar para dar visibilidade às ações deste coletivo de ONGs, por 
meio da nossa voz em debates políticos, sugestões para programas, leis, 
políticas públicas, etc.

32 RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021
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n FORUM de ONG/AIDS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Instalado 
em junho de 1997, o Fórum de ONG/AIDS do Estado do Rio de Janeiro é 
a instância representativa das entidades não governamentais e sem fins 
lucrativos que desenvolvem atividades de combate à epidemiado HIV e da 
AIDS no âmbito do estado. Desde 2018, a ABIA faz parte do colegiado da 
coordenação.

n ANAIDS – Articulação Nacional de Luta contra a AIDS (ANAIDS), que re-
úne representação do movimento AIDS em todo o país, é responsável, entre 
outras instâncias, pelo monitoramento das propostas e encaminhamentos 
aprovados em plenária nos Encontros Nacionais de ONGs AIDS. Informa-
mos que a ABIA foi eleita, no final de 2019, pelo coletivo de ONGs e redes 
de movimentos sociais que compõem a ANAIDS, para ocupar o lugar entre 
os representantes comunitários na Comissão Nacional de AIDS do Ministé-
rio da Saúde. Contudo, a referida comissão foi extinta pelo atual governo 
federal juntamente com tantos outros conselhos e comissões nas quais a 
sociedade civil brasileira participava.

5.2 PARCERIAS E APOIOS

n Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)

ABIA é parceira de longa data da Associação Brasileira de Saúde Coleti-
va. Recentemente, a ABRASCO foi incluída entre as diversas organizações 
que compõem o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI), 
coordenado pela ABIA. A instituição tem atuado conosco na elaboração de 
posicionamentos para denunciar e reivindicar o acesso universal aos trata-
mentos e medicamentos.

n Universidade Federal Fluminense (UFF)

ABIA mantém uma longa parceria com a Universidade Federal Fluminen-
se, cujo resultado tem sido a promoção de um intercâmbio entre a academia 
e as organizações sociais que se ocupam de temas de saúde, com ênfase nos 
aspectos clínicos do HIV e AIDS.

n Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

ABIA mantém uma longa parceria com o Instituto de Estudos em Saúde 
Coletiva (IESC/UFRJ). A instituição já recebeu alunos da universidade em 
sua sede para palestras, e membros da ABIA já participaram de seminários, 
palestras e bancas, e como professores visitantes na instituição de ensino 
superior.
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n GeorgeTown University (EUA)

George Town University é uma instituição parceira e financiadora de um 
projeto, criado pela própria universidade, de construção de um banco de da-
dos e no qual a ABIA participa. A ferramenta (banco de dados) vai permitir 
o acompanhamento da situação da epidemia do HIV/AIDS em vários países 
do mundo, além de contribuir para fundamentar políticas e ações de res-
posta nacional e internacional frente aos desafios causados pela pandemia.

n Oregon State University (EUA)

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

n Oxfam

ABIA assinou em 2021 um convênio de 2 anos com a agência inglesa de 
cooperação e filantropia. A é uma confederação de 19 organizações e mais 
de 3000 parceiros, que atua em mais de 90 países na busca de soluções 

para o problema da pobreza, 
desigualdade e da injustiça, 
por meio de campanhas, pro-
gramas de desenvolvimento 
e ações emergenciais. E, no 
Brasil, tem envidado esforços 
para reforçar ações da socie-
dade civil para garantir o aces-
so a medicamentos para o HV 
e outras patologias e vacinas.
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Lançamento do SPW sobre políticas antigênero 
reuniu resumo de casos na América Latina

SPW lançou publicação que trouxe 
análises sobre questão de gênero no 
Brasil

Versão em espanhol da 
publicação lançada 
pelo SPW

Campanha elaborada pela ABIA para receber histórias 
sobre estigma e discriminação

ABIA lançou o resumo da publicação 
Resposta à AIDS: aprimorando o debate III
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5.3 PUBLICAÇÕES E ANÁLISES IMPRESSAS E ONLINE

Desde a sua fundação, as ações da ABIA são acompanhadas de materiais 
impressos e/ou online balizados na perspectiva em que associamos a comu-
nicação, a informação e a educação na construção do conhecimento.

Esses materiais são expressos em análises, publicações, panfletos, carta-
zes e também pesquisas acadêmicas com foco capacitação.

Neste sentido, no âmbito das áreas e projetos, a ABIA elaborou, editou e 
imprimiu materiais relevantes como o boletim com os bastidores da produ-
ção dos guias de sexo mais seguro e as respectivas participações de pessos 
trans, jovens gays e outros nos grupos focais; ofereceu novos formatos para 
análises contundentes sobre a epidemia da AIDS no país e sobre as políticas 
anti-gênero em curso no Brasil e na América Latina.

5.3.1 Publicações impressas:

n Kit Prevenção 3000 exemplares

n Livro “Estigma, Discriminação e AIDS” 2000 exemplares

n Folders Sexo Seguro 5000 exemplares

n Cartilha Combinação a Prevenção à COVID 6000  
exemplares

n Cartilha Tudo Dentro - Falando sobre IST¨s/ AIDS   
5000 exemplares

n Cartilha Quero Saber ... 5000 exemplares

n Cartilha Prevenção Combinada 5000 exemplares

n Boletim Vacinas Anti HIV/AIDS em parceira com o  
GIV 1000 exemplares

n Cartiha Prevenção do HIV e da AIDS: a história que não 
se conta/a história que não te contam 3000 exemplares

n Livro Vida Antes da Morte 2000 exemplares

n Cartilha 3ª idade, Homossexualidade, Prevenção do  
HIV – histórias de vida de pessoas vivendo com HIV AIDS 
3000 exemplares

n Combinando a Prevenção 4000 exemplares

5.3.2 Publicações digitais:

n Política de Vacinas para a Covid-19 https://abiaids.org.br/
politicas-de-vacinas-para-a-covid-19/34999
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n Livro Estigma, Discriminação e AIDS https://abiaids.org.br/estigma-dis-
criminacao-e-aids/34827

n Oficina de capacitação “Conceituação sobre Estigma, Preconceito e Dis-
criminação” https://abiaids.org.br/oficina-de-capacitacao-conceituacao-
-sobre-estigma-preconceito-e-discriminacao/34825

n Oficina de capacitação “Relações Saúde Pública e Direitos Humanos” ht-
tps://abiaids.org.br/relacoes-saude-publica-e-direitos-humanos/35003

n Oficina de capacitação “Sexualidade e Estigma” https://abiaids.org.br/
sexualidade-e-estigma/35007

n Oficina de capacitação “Racismo e Saúde” https://abiaids.org.br/racis-
mo-e-saude/35066

n Oficina de capacitação “Aspectos Jurídicos e Estigma” https://abiaids.
org.br/aspectos-juridicos-e-estigma/35371

n Oficina de capacitação “Religião, Estigma ou Emancipação?” https://
abiaids.org.br/religiao-estigma-ou-emancipacao/35379

n Resumo Dossiê ABIA HIV/AIDS e Covid-19 no Brasil https://abiaids.org.
br/wp-content/uploads/2020/12/dossie_ABIA_01_12.pdf

n Combinando a Prevenção à Covid-19: dimensões comportamentais, biomé-
dicas e estruturais https://abiaids.org.br/combinando-a-prevencao-a-co-
vid-19-dimensoes-comportamentais-biomedicas-e-estruturais-2/34994

n Relatoria Seminário Repensando a Prevenção https://abiaids.org.br/rela-
toria-seminario-repensando-a-prevencao/35228

n E se Fosse Com Você? https://abiaids.org.br/e-se-fosse-com-voce/35266

n Refazendo a Prevenção na 5ª Década da Epidemia de HIV/AIDS https://
abiaids.org.br/e-se-fosse-com-voce/35266

n Prevenção do HIV e da AIDS: a história que não se conta/a história que não 
te contam https://abiaids.org.br/e-se-fosse-com-voce/35266

n Cartilha 3ª Idade, Homossexualidade, Prevenção do HIV – histórias de vida 
de pessoas vivendo com HIV/AIDS https://abiaids.org.br/wp-content/
uploads/2021/12/3a_IDADE_2021_site.pdf

5.4 NOTAS PUBLICADAS

Em nota, ABIA lamentou desinteresse no enfrentamento das desi-
gualdades que afetam a AIDS e a Covid19 no Brasil e no mundo. 

ABIA reconheceu a importância de priorizar o enfretamento de desigual-
dades que afetam a epidemia de AIDS, mas lamentou a ausência de pla-
nos e metas mais concretas para reduzir as desigualdades integradas a um 
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plano de ação das Organizações Unidas (ONU) e no propósito de efetivar a 
promessa do fim da AIDS. Para a ABIA, o plano estratégico anunciado pelo 
organismo multilateral na ocasião – uma proposta para mais cinco anos do 
enfrentamento do HIV e da AIDS no mundo – concentrou atenção em me-
tas biomédicas. O documento da ONU ofereceu pouco além de um discurso 
retórico – correto, mas vazio em termos de ação – sobre a importância da 
redução das desigualdades. https://abiaids.org.br/abia-lamenta-o-aparen-
te-desinteresse-no-enfrentamento-das-desigualdades-que-afetam-a-epide-
mia-da-aids-e-da-covid19-no-brasil-e-no-mundo/34917

Em nota, ABIA repudiou Bolsonaro por disseminar a ignorância com 
falsa associação entre AIDS e vacina contra a Covid-19. 

A instituição divulgou nota para condenar a notícia disseminada pelo 
presidente Jair Bolsonaro sobre a falsa associação entre a vacina contra 
a Covid-19 e o desenvolvimento da AIDS. Na ocasião, a ABIA classificou a 
afirmação de insana, mentirosa, irresponsável e cruel. Além disso, para a 
ABIA, a afirmação foi mais uma manobra para disseminar a ignorância na 
crise sanitária e política que devasta o país. https://abiaids.org.br/em-no-
ta-abia-repudia-bolsonaro-por-disseminar-a-ignorancia-com-falsa-associa-
cao-entre-aids-e-vacina-contra-a-covid-19/35206

5.5 REALIZAÇÃO

ABIA, em parceria institucional com o Instituto de Estudos de Saú-
de Coletiva (IESC/UFRJ) e a Universidade de Toronto (EUA), realizou 
estudo piloto sobre os entendimentos comunitários em relação aos direitos 
sexuais. (Janeiro)

ABIA organizou debate virtual para discutir políticas de 
vacina para Covid-19. A instituição, diante dos impasses na 
pandemia do novo coronavírus, a fez uma conversa a partir das 
lições aprendidas na resposta ao HIV/AIDS. O seminário explo-
rou a necessidade de alianças entre diferentes setores e países 
para priorizar grupos mais vulneráveis nesta pandemia. (Feve-
reiro)

GTPI lançou uma carta aberta de Apelo Urgente ao Go-
verno Brasileiro em apoio à iniciativa de ativistas da Índia e 
África do Sul que pediram mudanças no modo de atuação da 
diplomacia brasileira e outros governos que tentam dificultar o 
acesso às vacinas para as populações. (Fevereiro)

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   37RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   37 09/12/2022   09:35:2309/12/2022   09:35:23



38RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

ABIA colocou em prática projeto que trata da mobilização da socie-
dade brasileira para redobrar os esforços no enfrentamento do HIV/AIDS e 
outras doenças associadas como Hepatites Virais e outras ISTs nas popu-
lações em situações de vulnerabilidade. A iniciativa contou com o apoio da 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). (Fevereiro)

ABIA anunciou a aprovação do projeto “Respondendo ao Estigma ao 
HIV/AIDS no Brasil” pela UNESCO. O foco foram as ações de capacitação, 
comunicação, mobilização, produção e disseminação de materiais didáticos 
sobre o enfrentamento deste tema. As ações incluíram seis oficinas online, 
três programas gravados em podcast, além da produção de cartilhas, folhe-
tos, adesivos e outros materiais. (Fevereiro)

SPW reuniu pesquisadores e ativistas da América Latina, Europa, 
Ásia e África no webinar All Eyes on Latin America: Anti-Gender Politics 
Through Transnational Lenses. O encontro teve como objetivo analisar 
uma série de estudos de casos sobre políticas antigênero na América 
Latina. (Fevereiro) 

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens ABIA pro-
moveu roda de conversa “Juventude, estigma e Covid-19”. O foco do ba-
te-papo foi a culpabilização dos jovens em razão do aumento do número de 
infectados pela Covid-19. (Março)

ABIA começou a dissseminação dos materiais informativos sobre 
HIV/AIDS para sociedade civil. Ativistas, organizações parceiras, gestores 
de saúde, entre outros públicos estratégicos receberam materiais informa-

tivos sobre HIV/AIDS, prevenção combinada, direitos sexuais, 
sexo mais seguro e pedagogia da prevenção. Todo conteúdo foi 
produzido e organizado pela ABIA. (Março)

ABIA distribuiu materiais estratégicos na Clínica Saúde 
da Família no Cantagalo Pavão/Pavãozinho localizada no 
Rio de Janeiro. O pacote incluiu exemplares dos livros “Vida 
antes da Morte” e “AIDS – a Terceira Epidemia” e das publica-
ções “Pedagogia da Prevenção”, “Boletim ABIA – Sexo Mais Se-
guro no século XX”, além de cartilhas sobre Sexo Mais Seguro, 
dentre outros materiais. (Março)

GTPI organizou webinar sobre patentes e violação do di-
reito à saúde que contou com a participação do jurista in-
diano e ex-relator especial da ONU sobre o Direito à Saúde, 
Anand Grover. O webinar “Extensão da vigência das patentes 
e violação do direito à saúde: perspectivas internacionais da 
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ADI 5529” foi organizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas do 
Rio de Janeiro (FGV-Rio). (Março)

ABIA atuou em defesa dos direitos humanos no IESC/UFRJ no curso 
sobre Saúde Global e Direitos Humanos, ministrados por Richard Parker 
– diretor-presidente da ABIA – e Miriam Ventura no Instituto de Estudos de 
Saúde Coletiva (IESC/UFRJ). Na ocasião, Veriano Terto Jr., vice-presidente 
da ABIA, conversou com os alunos sobre a trajetória da ABIA no acesso a 
medicamentos e vacina. (Março)

ABIA participou da reunião do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
IESC/UFRJ com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/
MS). A instituição possui uma vaga de representação comunitária no Comi-
tê de Ética. (Março)

ABIA lançou o resumo da publicação “Respostas à AIDS no Brasil: 
aprimorando o debate III (Anais)”. O documento apresentou a coleção 
com 38 intervenções enriquecedoras feitas durante os seminários da série 
“Aprimorando o debate “ que a ABIA realiza desde 1999. A publicação origi-
nal data de 2019, um ano crucial para compreender o conservadorismo no 
Brasil. (Março)

ABIA lançou o resumo da publicação “Dossiê ABIA – HIV/AIDS e CO-
VID- 19 no Brasil”. O objetivo foi reforçar sobre os aspectos que as duas 
pandemias poderiam colocar em diálogo. (Março)

SPW tem agenda de webinários em defesa do direito ao aborto. O pri-
meiro aconteceu na semana do Dia Internacional da Mulher para relançar 
o artigo “Serviços de atenção ao aborto previsto em lei: desafios e agenda no 
Brasil”. Também organizou a série regional sobre “Direito ao aborto na Ar-
gentina: Refazendo percursos” para pensar sobre como o processo que levou 
à legalização do aborto na Argentina pode contribuir no contexto brasileiro. 
(Março)

ABIA realizou roda de conversa sobre sexo seguro em tempos de Co-
vid-19. Como as pessoas estão interagindo sexualmente em tempos de pan-
demia? O Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos da ABIA realizou a 
Roda de Conversa, transmitida via zoom. “Sexo Seguro e Covid-19”. (Abril)

ABIA realizou 1ª oficina do projeto “Respondendo ao Estigma ao HIV/
AIDS no Brasil”. O diretor-presidente da ABIA, Richard Parker inaugurou a 
série de oficinas de capacitação na aula sobre “Conceituação sobre Estigma, 
Discriminação e Preconceito”. Na ocasião, foi transmitida simultaneamente 
pelo Zoom e pelo canal da ABIA no YouTube. (Abril)

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   39RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   39 09/12/2022   09:35:2409/12/2022   09:35:24



40RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Di-
reitos entre Jovens organizou a roda de 
conversa “Saúde mental em tempos de 
Covid-19”. A ideia surgiu depois da equipe 
do projeto identificou o estudo realizado em 
março de 2021 pelo Programa Conjunto das 
Nações Unidas para o HIV/AIDS (UNAIDS). 
(Abril)

ABIA lançou chamada para voluntários/
as participar de publicação sobre histórias 
de estigma e discriminação. A publicação 
com as histórias reais contadas nesta chama-
da foi lançada em dezembro. (Abril)

ABIA estreou 1º podcast sobre estigma em plataformas de streaming. 
O “ABIA Podcast” está disponível nas principais plataformas de streaming 
de áudio. O tema sobre Estigma foi o primeiro episódio do “ABIA Podcast” e 
trouxe Veriano Terto Jr. entrevistando o desembargador Roger Raupp Rios. 
(Maio)

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou 
uma ação ouviu histórias de vida e superação de quem ganhou uma se-
gunda chance de continuar escrevendo sua trajetória após contrair o vírus 
SARS-coV-2. A roda de conversa “Vencendo a COVID-19: Histórias de Vida” 
revelou os desafios e as desigualdades de acesso para quem ficou exposto à 
doença. (Maio)

GTPI pediu nulidade de patente da doravirina. Por não atender aos 
critérios de atividade inventiva e suficiência descritiva previstos na Lei da 
Propriedade Industrial nº 9.279, o GTPI, coordenado pela ABIA, entrou com 
um pedido de nulidade de patente da doravirina, junto ao Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual (INPI). A substância é utilizada no tratamento do 
HIV/AIDS em pacientes adultos. (Maio)

ABIA relançou livro clássico “Estigma, discriminação e AIDS” de 
Richard Parker e Peter Aggleton, nas versões impressa e digital. Lança-
do originalmente há 20 anos, o livro não parou de circular pelo planeta. 
(Junho)

ABIA realizou 2ª oficina de capacitação “Relações Saúde Pública e 
Direitos Humanos” do projeto “Respondendo ao Estigma ao HIV/AIDS no 
Brasil. Míriam Ventura, professora associada do Instituto Estudos em Saú-
de Coletiva (IESC/LIDHS/UFRJ) e Simone Monteiro, pesquisadora em saú-
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de pública do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e membro do Conselho 
Curador da ABIA. (Junho)

GTPI lançou a campanha “A Vida Pede Licença” junto com outras 150 
organizações da sociedade civil. A campanha foi em defesa da aprovação da 
licença compulsória de patentes de vacinas, medicamentos e de outros in-
sumos em tempos emergenciais, como o que vem sendo enfrentado durante 
a pandemia de Covid-19. (Junho)

ABIA lançou Kit com máscaras anti-Covid e 
camisinha para prevenção da AIDS. Slogans como 
“Vida a vida!”, “Solidariedade” e “Silêncio =Morte” 
fizeram parte do Kit Anti-Covid e de Prevenção de 
AIDS. Foram distribuídos em clínicas de saúde e 
comunidades do Rio de Janeiro, que correspondem 
ao perfil do projeto “Sala de Espera”, e espaços que 
já foram bem-sucedidos nas ações em resposta à 
AIDS, como academias de ginástica. (Junho)

ABIA distribuiu materiais estratégicos em 
unidades de saúde e organizações parceiras 
para fortalecimento e mobilização de ativistas, or-
ganizações e profissionais da saúde na resposta ao 
HIV/AIDS. A ação foi direcionada para o Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (RJ), Clínica da Famí-
lia Maria Sebastiana de Oliveira, as Comunidades 
da Praia da Rosa e Sapucaia (Ilha do Governador) e 
o Posto de Assistência Médica Antônio Ribeiro Net-
to, mais conhecido como PAM Treze de Maio (RJ). 
(Junho)

ABIA organizou seminário Repensando a Prevenção e destacou os de-
safios no campo da prevenção do HIV/AIDS. O evento, via Zoom, foi uma 
ação intersetorial direcionada para ativistas, gestores de saúde, pesquisa-
dores e público em geral. (Julho)

ABIA realizou a 3ª Oficina “Respondendo ao Estigma ao HIV no Bra-
sil”, cujo tema foi sexualidade, estigma e prevenção. Vera Paiva, professora 
do Instituto de Psicologia da USP e precursora no enfrentamento ao HIV no 
Brasil foi quem conduziu o workshop. (Julho)

GTPI promoveu painel sobre Propriedade Intelectual e Covid-19 no 
5º ciclo de debates da REBRIP. O GTPI, coordenado pela ABIA, realizou o 
painel “Propriedade Intelectual e Covid-19: mobilizações da sociedade civil 
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em defesa do direito à saúde”. A mesa fez parte do 5º ciclo de debates da 
REBRIP. (Julho)

ABIA realizou a 4ª Oficina “Respondendo ao Estigma ao HIV no Bra-
sil”, organizada pela ABIA ao longo de 2021, o tema foi como o racismo 
impacta negativamente a saúde da população negra. Quem conduziu o de-
bate foi Lúcia Xavier, ativista dos direitos humanos das mulheres negras, 
co-fundadora da organização Criola e técnica da Gerência de Aids/SES-RJ. 
(Agosto)

Em roda de conversa, ABIA debateu sobre a história da prevenção do 
HIV/AIDS no Brasil, com destaque para os anos 1990. A Roda de conversa 
“História da Prevenção nos anos 90 – ‘Segurança Negociada’ ‘Posicionamen-
to Estratégico’ e ‘Risco x Vulnerabilidade’” chamou a atenção para a neces-
sidade de aprofundar o debate e os olhares sobre a história da prevenção. A 
iniciativa foi do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens. 
(Agosto)

ABIA lançou o 2º episódio do podcast sobre 
estigma e discriminação. Desta vez, o convidado 
foi o diretor-presidente da ABIA, Richard Parker. 
A conversa foi comandada por Veriano Terto Jr., 
vice-presidente da instituição. (Agosto)

ABIA lançou publicação sobre prevenção 
combinada para a Covid-19 e reeditou cartilhas 
para o enfrentamento do HIV/AIDS. A publica-
ção “Combinando a prevenção à Covid-19” oferece 
ao leitor informações atualizadas sobre o uso da 
estratégia da prevenção combinada aplicada para 
além do enfrentamento ao HIV, como é o caso da 
Covid-19. (Agosto)

ABIA reeditou as cartilhas “Tudo Dentro” 
e “Quero Saber...em informações sobre o teste 

para HIV” com o propósito de oferecer atualizações para os desafios impos-
tos pela quarta década da epidemia do HIV/AIDS. (Agosto)

ABIA e RNP+ Brasil pediram explicações ao governo por desperdício 
de mais de R$ 243 milhões em insumos. As instituições enviaram carta 
ao Departamento de Doenças de Condições Crônicas e IST (DCCI), do Mi-
nistério da Saúde, solicitando esclarecimentos em relação a denúncia do 
vencimento da validade de medicamentos, vacinas e testes, entre outros 
insumos. (Setembro)
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Richard Parker, diretor-presidente da ABIA, lançou livro sobre as di-
mensões sociais das novas tecnologias de prevenção: a publicação Re-
making HIV Prevention in the 21st Century: The Promise of TasP, U=U and 
PrEP, publicado pela Springer International Publishing. Está disponível ape-
nas em inglês. (Setembro)

ABIA publicou o artigo de Jane Galvão sobre o luto e o sofrimento 
em tempos de Covid-19, cujo título é “Morrer de Covid-19: a relevância 
para a saúde pública de lembrar das pessoas que morreram durante uma 
pandemia”. Doutora em saúde pública, Jane atua no campo do HIV/AIDS 
desde os anos 1980. Para a ABIA, “falar do sofrimento do luto e da morte é 
uma das mais caras tradições da resposta comunitária à AIDS”. (Setembro)

SPW lançou a versão em português da publicação “Políticas antigê-
nero na América Latina”, que traz estudos de caso de nove países da re-
gião, da Organização dos Estados Americanos (OEA). A publicação também 
oferece uma genealogia sobre a origem do neoconservadorismo religioso e 
um comentário panorâmico sobre a região. Para celebrar o lançamento da 
publicação, o SPW promoveu o debate “Neoconservadorismo e políticas an-
tigênero na América Latina: Olhares Brasileiros”, com participação de espe-
cialistas no tema. (Setembro)

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou 
roda de conversa “A prevenção nos anos 2000: tratamento como pre-
venção” para debater sobre tratamento como prevenção na perspectiva da 
área de Humanas e biomédica. (Outubro)

ABIA anunciou que lançaria programa de entrevistas sobre a história 
da epidemia e a prevenção ao HIV/AIDS. A instituição completou o ciclo 
de gravações para o programa de entrevistas com foco na história da pre-
venção e na epidemia do HIV e da AIDS. (Outubro)

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens realizou a 
roda de conversa “A Prevenção nos anos 2000: Tratamento como Pre-
venção”, via Zoom, sobre os novos e velhos desafios do Tratamento como 
Prevenção. (Outubro)

ABIA realizou o 5º workshop da série “Respondendo ao 
Estigma ao HIV no Brasil”, com foco nos aspectos jurídicos 
do estigma. Quem conduziu o debate foi o advogado, diretor 
do Grupo de Incentivo à Vida (GIV/SP) e ex-conselheiro es-
tadual (SP) e nacional de saúde, Cláudio Pereira. (Novembro)

ABIA encerrou o ciclo de seminários da série “Respon-
dendo ao estigma ao HIV no Brasil” realizado ao longo de 
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2021.  Com o tema “Religião: estigma ou discriminação”, o cientista social 
Paulo Victor Lopes traçou um panorama histórico do papel da religião na 
produção estigma e discriminação e ao mesmo tempo, no acolhimento das 
pessoas que vivem com HIV/AIDS. (Novembro)

SPW lançou relatório sobre ofensivas antigênero no governo Bolso-
naro. A publicação foi uma ação realizada em parceria com outras orga-
nizações da sociedade civil brasileira, o relatório “Ofensivas Antigênero no 
Brasil: políticas de Estado, legislação, mobilização social”. (Dezembro)

SPW lançou a nova edição da análise “Política Sexual em Tempos de 
Pandemia” em três idiomas. A publicação contou com quatro pesquisa-
dores convidados analisando temas como violência de gênero, mortalidade 
materna e políticas do Vaticano. (Dezembro)

ABIA organizou o Seminário Nacional “Refazendo a Prevenção do HIV 
na 5ª década da Epidemia de HIV/AIDS”, com uma ampla programação 
que visou debater sobre caminhos de reflexão e reimaginação da prevenção 
ao HIV. O encontro, via Zoom, fez parte da agenda Dezembro Vermelho em 
celebração ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. (Dezembro)

ABIA lançou o policy brief (resumo da política) com reco-
mendações para a prevenção do HIV na 5ª década da epide-
mia da AIDS. O lançamento da publicação “Refazendo a Pre-
venção do HIV na 5ª Década da Epidemia do HIV e da AIDS” 
aconteceu durante o “Seminário Refazendo a Prevenção” e 
contou com a participação de Gabriela Calazans, pesquisado-
ra do Departamento de Medicina Preventiva da USP; Simone 
Monteiro, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz) e Mónica Franch, professora da Universidade Federal da 
Paraíba (UFP). (Dezembro)

ABIA lançou o livro “E se fosse com você? Histórias vi-
vidas de estigma e discriminação” para celebrar o Dia Mun-
dial de Luta Contra a AIDS. A publicação reforçou o compro-
misso da ABIA no enfrentamento ao estigma e à discriminação 
associados ao HIV e à AIDS desde a sua fundação. (Dezembro) 

ABIA lançou o 3º episódio do ABIA podcast: “História do 
estigma e da discriminação em 40 anos de epidemia de HIV/
AIDS - o livro, as lutas, o caminho que temos pela frente”. 
(Dezembro)

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre os 
Jovens realizou a Roda de Conversa “3ª Idade, Homossexu-
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alidade e Prevenção – História de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS” 
no contexto das atividades em celebração ao Dia Mundial de Luta Contra 
a AIDS. Na ocasião, lançou a cartilha “Terceira idade, Homossexualidade e 
Prevenção” (Dezembro)

GTPI promoveu mobilização para que Congresso derrubasse o veto de 
Bolsonaro sobre suspensão de patentes para vacinas e remédios relacio-
nados ao enfrentamento da Covid-19. Junto com outras 112 organizações 
de saúde pública e direitos civis, o GTPI esteve mobilizado na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal numa campanha pela derrubada do veto 
48, que tornou inócua a Lei 14.200/2021 (Lei da Licença). (Dezembro)

5.6 PARTICIPAÇÃO E APOIO:

ABIA participou de uma série de debates virtuais organizado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Rondônia) em parceria com a Comu-
nidade Cidadã Livre (COMCIL), localizada em Porto Velho, para celebrar o 
Dia Nacional de Visibilidade Trans (29/01). (Fevereiro)

ABIA participou da 22ª Assembleia Extraordinária da Articulação Na-
cional de AIDS (ANAIDS) que, em razão da pandemia, foi realizada virtu-
almente. Na ocasião, a instituição foi convidada a palestrar sobre os cami-
nhos e possibilidades para a reorganização do movimento social diante da 
atual crise sanitária, política e econômica. (Março)

ABIA participou de roda de conversa sobre a arte como cura na luta 
contra o HIV/AIDS. A convite dos educares pares do projeto PrEP 15-19 da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 
instituição participou da roda de conversa “Arte é saúde?”. (Março)

ABIA participou de audiência preparatória para o próximo High Le-
vel Meenting sobre HIV/AIDS da ONU. ABIA participou da audiência 
multissetorial em HIV/AIDS preparatória para o próximo High Level 
Meeting sobre HIV/AIDS em junho de 2021 da Organização das Nações 
Unidas (ONU). (Abril)

ABIA e organizações da sociedade civil comemoraram a vitória após 
Senado aprovar suspensão de patentes durante a pandemia da Co-
vid-19. Em dia histórico, o Senado aprovou o Projeto de Lei 12/2021, do 
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senador Paulo Paim (PT/RS) que permite a suspensão do efeito das patentes 
de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos de eficácia comprovada 
contra a Covid-19 enquanto vigorar o estado de emergência de saúde. (Abril)

ABIA e SPW assinaram uma nota para revogação de portaria que insti-
tuía o implante para prevenção de gravidez indesejada de mulheres que 
vivem com HIV/AIDS. (Abril)

GTPI pressionou por vacinas na Câmara dos Deputados. O grupo, co-
ordenado pela ABIA, participou da reunião da Comissão Geral que discutiu 
propostas que suspendem o efeito de patentes sobre vacinas e produtos 
associados à Covid-19 durante a pandemia. (Abril)

SPW debateu sobre avanços e resistências das políticas antigêne-
ro no Sul Global ao participar de diversos eventos internacionais. As 
agendas reverberaram as pesquisas sobre as Políticas Antigênero na 
América Latina, que reúnem 9 estudos de casos nacionais, além de 
uma genealogia de tais políticas e uma análise de como elas têm se 
dado na Organização dos Estados Americanos (OEA). (Junho) 

ABIA foi parceira na realização de curso sobre direitos humanos, se-
xuais e reprodutivos na saúde. O curso de extensão Abordagens dos Di-
reitos Humanos na saúde foi uma realização em parceria com a Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro e as ONGs Associação Brasileira Inter-
disciplinar de AIDS (ABIA), CEDAPS (Centro de Promoção da Saúde), CEPIA 

(Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e 
Ação) e o IESC/UFRJ. (Julho)

O curso de extensão Abordagens dos 
Direitos Humanos na saúde foi uma re-
alização em parceria com a Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro e as 
ONGs Associação Brasileira Interdiscipli-
nar de AIDS (ABIA), CEDAPS (Centro de 
Promoção da Saúde), CEPIA (Cidadania, 
Estudo, Pesquisa, Informação e Ação) e o 
IESC/UFRJ. (Julho)

Projeto Diversidade Sexual, Saúde e 
Direitos entre Jovens participou de reu-
niões estratégicas do movimento AIDS/RJ e 
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preparatórias para o próximo Encontro Estadual 
de ONGs/ AIDS (EEONG). (Agosto)

SPW manteve a agenda em resposta às políti-
cas antigênero atualmente em curso no mundo 
e participou de eventos internacionais. (Agosto)

SPW participou da mesa-redonda “Políticas 
Antigênero na América Latina e Europa” realiza-
da no âmbito do Simpósio Internacional Fazendo 
Gênero. (Agosto)

ABIA participou da celebração dos 67 anos 
da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (ENSP/Fiocruz) que promoveu uma sé-
rie de debates sob o tema “Que país será este? Reconstruindo e construindo 
agendas e trajetórias”. Na ocasião, a ABIA participou da mesa “Desigual-
dades étnico-raciais e de gênero: vulnerabilidades e discriminação em um 
contexto de crise político-sanitária”. (Setembro)

GTPI assinou manifesto pela derrubada dos vetos presidenciais à lei 
que facilita a licença compulsória. Junto com outras 84 organizações, o 
grupo assinou o manifesto “A vida pede licença! Pela derrubada dos vetos à 
lei 14.200/21” a fim de pressionar o Congresso a derrubar os vetos do pre-
sidente Jair Bolsonaro à lei que facilita a licença compulsória de patentes 
de medicamentos, vacinas e insumos durante crises sanitárias. (Setembro)

ABIA participou do 25º Congresso da Associação Mundial da Saúde 
Sexual, cujo slogan foi “Não deixe ninguém para trás” (Leave no-one 
behind). A instituição foi representada por Richard Parker, diretor-pre-
sidente, que apresentou a palestra Políticas Sexuais: Lutas por Justiça 
Sexual no Século XX1” (Sex Politics: Struggles for Sexual Justice in the 
21st Century). (Setembro) 

ABIA participou de reuniões preparatórias e de reuniões de articulação 
para a organização da edição do 11º Encontro Estadual de ONGs de AIDS do 
RJ (EEONG-RJ), agendado para acontecer no mês de outubro. (Setembro)

ABIA participou de conferência internacional da USP sobre os desafios 
impostos pela Covid-19. A instituição marcou presença no terceiro encontro 

Campanha "A Vida pede Licença" do GTPI ilumina área externa do Congresso Nacional 

Lançamento da série de podcasts da ABIA

Kit Anti-Covi distribuído pela ABIA incluiu máscara, 
gel e camisinha

Livro clássico de Richard Parker completou 20 anos
e ganhou nova edição

Clínica da Saúde no Cantagalo Pavão/Pavãozinho 
recebe materiais da ABIA

Materiais fizeram parte da ação de mobilização para o enfrentamento ]
do HIV/AIDS

Sob a coordenação da ABIA, GTPI visitou parlamentares para 
pedir apoio para a Campanha A Vida pede Licença

GTPI atuou em defesa da derrubada do veto que prejudicou a 
compra de medicamentos genéricos no enfrentamento da Covid-19

GTPI fez protestos com outras organizações da sociedade civil pela 
derrubada do veto 48 que prejudicou a aplicação da Lei 14.200

Jovens desenvolveram atividades utilizando os materiais da ABIA

Respeitando o distanciamento social, ABIA distribuiu mais de 10 mil materiais sobre 
HIV e AIDS para parceiros em todo país

Sob a coordenação da 
ABIA, GTPI ajudou a 
pressionar o Congresso 
brasileiro em defesa do 
acesso a saúde

Multiplicação de saberes sobre HIV e AIDS entre jovens 
de comunidades e periferias

Primeiro podcast lançado pela ABIA com Veriano Terto Jr. 
entrevistando Richard Parker

GTPI participou de diversas reuniões com 
parlamentares em Brasília

Reunião com representantes da ABIA na coordenação do GTPI 
sobre acesso a medicamentos

Workshop organizado pela ABIA sobre racismo e saúde

Religião, estigma ou emancipação foi tema da série de 
workshops organizada pela ABIA em 2021
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da série “A Epidemia Brasileira de Covid-19 não é Apenas um Evento Viral”, 
organizado pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 
Paulo (USP). (Outubro)

ABIA participou de encontros local e regional de articulação política 
de ONGs AIDS. A instituição participou, respectivamente, do 11º Encontro 
Estadual de ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro (EEONG) e do Encontro 
Regional de ONGs AIDS da região Sudeste (ERONG), ambos realizados vir-
tualmente em razão da pandemia da Covid-19. (Novembro)

Membros da diretoria da ABIA deram aulas no curso “Zero Discri-
minação e HIV/AIDS”, coordenado pelos professores Maurício Polidoro e 
Daniel Canavese, que atuam nos GT Saúde LGBTI+ e GT Saúde e Ambiente 
da Abrasco. O diretor-presidente da ABIA, Richard Parker, deu uma aula 
sobre “Perspectiva Histórica de HIV e AIDS e a mobilização comunitária” 
e o vice-presidente da instituição, Veriano Terto Jr. falou sobre “Cuidado 
integral e prevenção combinada ao HIV”. Terto Jr. também deu uma aula, 
ao lado de Fernando Seffner, membro do Conselho Curador da ABIA, sobre 
“Trajetórias e experiências da resposta brasileira à AIDS”. (Novembro)

ABIA participou do webnario “Quarenta anos de AIDS no mundo: o 
que fizemos, o que falta fazer?” O evento foi organizado pela Agência de 
Notícias da AIDS para comemorar o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. 
Na ocasião, Veriano Terto Jr. representou a ABIA na mesa “Adesão, como 
melhorar?”.

ABIA participou do debate HIV/AIDS em tempos de crise: retomando 
ações, repensando políticas, organizado pela Associação Brasileira de An-
tropologia (ABA).

ABIA participou do seminário “HIV/AIDS 
em tempos de pandemia” para celebrar o 
Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O convite 
foi do Instituto Nebulosa Marginal, um cen-
tro de ensino, estudos, pesquisa, publicação 
e prática clínica psicanalítica e outras áreas 
do saber, cujo objetivo é fazer o intercâmbio 
da Psicanálise com outras disciplinas científi-
cas em constante interlocução com a cultura. 
(Dezembro)
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SPW manteve a incidência sobre as ofensivas antigênero na Amé-
rica Latina e participou do debate “Las ofensivas de las derechas en 
un mundo en crisis y transformación”, organizado pela Universidade de 
Buenos Aires e pela Clacso. (Dezembro) 

ABIA participou de evento sobre o HIV organizado pelo Ministério da 
Saúde. No webinar “Repensando a prevenção combinada do HIV: desafios 
e perspectivas”, a instituição foi representada por Richard Parker, 
diretor-presidente da ABIA. (Dezembro)

ABIA participou do debate “Situação das pessoas vivendo com 
HIV/AIDS com a atual conjuntura da política de AIDS no estado do 
Rio de Janeiro”, organizado pela Associação Missão Resplandecer 
(AMIRES). (Dezembro)

ABIA participou do ciclo de diálogos sobre HIV/AIDS – Epi-
demia, prevenção e saúde sexual. Na mesa, Veriano Terto Jr. re-
presentou a ABIA no debate sobre a epidemia do HIV/AIDS e po-
pulações vulneráveis: o papel dos movimentos sociais e do Estado. 
A conversa foi organizada pela Estrela Guia, uma associação em prol da 
cidadania e dos direitos sexuais, localizada em Florianópolis, Santa Catari-
na. (Dezembro)
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2021 foi o ano em que a ABIA 
buscou de forma mais sistemática 
a garantia de sua sustentabilidade. 
Tanto no contexto nacional quanto 
internacional, a AIDS parece ter 
deixado de ser prioridade para receber 
financiamentos. 

“

“
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ANEXO

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO

1
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Receitas      2.853.526,37

 Receitas Internacionais   1.925.766,04

 Receitas Nacionais    859.217,37

 Outras Receitas    68.542,96

Despesas      2.666.376,08

 Despesas Atividades   1.038.246,09

 Despesas Administrativa/Pessoal 1.628.129,99

Superávit      187.150,29

RECEITAS INTERNACIONAIS

1.925.766,04

RECEITAS  NACIONAIS

859.217,37

OUTRAS RECEITAS  

68.542,96
ATIVIDADES  

1.038.246,09
ADMINISTRATIVA/PESSOAL  

1.628.129,99

RECEITAS

2.853.526,37

DESPESAS

2.666.376,08

SUPERAVIT  

187.150,29

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2021
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Ativistas esperam que em breve todas 
as pessoas com HIV tenham acesso à 
vacina contra COVID-19 

                Agência de Notícias da Aids

“
“
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ANEXO

CLIPPING 
ELETRÔNICO

2
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n PODCAST

TUBOCAST – Conversando com Veriano Terto Jr.

https://www.plural.jor.br/colunas/tubocast/tubocast-30-conversando-
com-veriano-terto/

JANEIRO
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n	REDE BRASIL ATUAL

Organizações pedem apoio de Biden para suspensão de 
patentes

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/02/
organizacoes-pedem-apoio-de-biden-para-suspensao-temporaria-de-
patentes/

FEVEREIRO

57RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   57RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   57 09/12/2022   09:35:2809/12/2022   09:35:28



58RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

n	UOL

COLUNA

Brasil dificulta chegada de vacinas, denunciam entidades

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/02/03/brasil-
dificulta-chegada-de-vacinas-aos-paises-pobres-denunciam-entidades.
htm

FEVEREIRO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

REPORTAGEM

Ativistas esperam que em breve todas as pessoas com HIV 
tenham acesso a vacina contra COVID-19

https://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-aprovam-decisao-do-
ministerio-em-vacinar-pessoas-imunodepressivas-mas-esperam-que-em-
breve-vacinacao-seja-estendida-para-todos-com-hiv/

FEVEREIRO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

REPORTAGEM

Webnário promovido pela ABIA discute políticas de vacina 
contra COVID-19 e importância para Covid-19 de alianças 
entre diferentes setores sociais

https://agenciaaids.com.br/noticia/webinario-promovido-pela-abia-
discute-politicas-de-vacina-para-covid-19-e-importancia-de-aliancas-
entre-diferentes-setores-sociais/

FEVEREIRO
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n	SUL 21

NOTÍCIA

ABIA debate problemas e soluções para políticas de vacinas 
contra Covid-19

https://sul21.com.br/coronavirus-2/2021/02/abia-debate-problemas-e-
solucoes-para-politicas-de-vacinas-contra-a-covid-19/

FEVEREIRO
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n	PORTAL IG

REPORTAGEM

Lacraia: 10 anos da morte da travesti que marcou a história 
LGBT+ do país

https://queer.ig.com.br/2021-02-17/ha-10-anos-morria-lacraia-travesti-
que-marcou-a-historia-lgbt-do-pais.html

FEVEREIRO
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n	PORTAL UFMG

NOTÍCIA

Arte e luta contra HIV/AIDS: PrEP 15-19 debate temática 
inédita no Festival de Verão da UFMG

https://www.medicina.ufmg.br/arte-e-luta-contra-o-hiv-aids-prep-15-19-
promove-debate-inedito-sobre-o-tema-no-festival-de-verao-da-ufmg/

MARÇO
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n	RADIS

ARTIGO

A Covid-19 e a produção da ignorância - Por Richard Parker

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/opiniao/pos-tudo/covid-
19-e-a-producao-da-ignorancia#access-content

MARÇO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

REPORTAGEM

Para ativistas, Brasil conseguirá vencer a pandemia apenas 
com mudanças significativas nas políticas de saúde

https://agenciaaids.com.br/noticia/para-ativistas-brasil-conseguira-
vencer-pandemia-apenas-com-mudancas-significativas-nas-politicas-de-
saude/

MARÇO
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n	MESA PARA 6

ENTREVISTA

Ofensivas antigênero – com Sonia Corrêa

https://www.youtube.com/watch?v=fDDT-O87TwE

MARÇO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTÍCIA

ABIA realiza roda de conversa sobre sexo seguro em tempos 
de pandemia da Covid-19

https://agenciaaids.com.br/noticia/abia-realiza-roda-de-conversa-sobre-
sexo-seguro-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19/

MARÇO
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n	MIGALHAS

ARTIGO

Sistema de patentes e monopólio de fato: quem é realmente 
prejudicado pela demora do INPI?

Por Pedro Villardi e Alan Silva et all

https://www.migalhas.com.br/autor/pedro-villardi

MARÇO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTÍCIA

Richard Parker afirma que “momento atual é mais difícil para 
enfrentar o estigma, mas é preciso continuar”

https://agenciaaids.com.br/noticia/68778/

ABRIL

69RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   69RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   69 09/12/2022   09:35:3009/12/2022   09:35:30



70RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

n	FOLHA DE S. PAULO

PODCAST

O que diz quem defende a quebra das patentes contra a 
Covid-19 ouça o Podcast

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/04/o-que-diz-quem-
defende-a-quebra-de-patentes-das-vacinas-contra-a-covid-19-ouca-
podcast.shtml

ABRIL

70 RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   70RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   70 09/12/2022   09:35:3009/12/2022   09:35:30



71RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

n	MONITOR DO MERCADO

NOTÍCIA

Ministro aponta dificuldade em quebrar patente de vacinas

https://monitordomercado.com.br/noticias/18173-coronavirus-brasil-
tem-dificuldade-em-de

ABRIL
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n	OUTRAS PALAVRAS

ENTREVISTA

Covid: a culpa de Bolsonaro e a das patentes farmacêuticas

https://outraspalavras.net/crise-brasileira/covid-o-culpa-de-bolsonaro-e-
a-das-patentes-farmaceuticas/

ABRIL
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n	FOLHA DE S. PAULO

ARTIGO

Pedro Villardi e Verino Terto Jr., et all

Imunidade será para todas e todos ou não será para ninguém

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/desigualdades/2021/04/
imunidade-sera-para-todas-e-todos-ou-nao-sera-para-ninguem.shtml

ABRIL
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n	MIGALHAS

NOTÍCIA

Debate sobre extensão do prazo de patentes tem 15 amici 
curae

https://www.migalhas.com.br/quentes/344618/debate-sobre-extensao-
do-prazo-de-patentes-tem-15-amici-curiae

ABRIL
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MAIO

n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTÍCIA

ABIA lança podcast sobre estigma em plataformas de 
streming

https://agenciaaids.com.br/noticia/abia-lanca-podcast-sobre-estigma-
em-plataformas-de-streaming/
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n	CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

ENTREVISTA

“A quebra de patentes causa pavor porque mexe com 
privilégios”, afirma pesquisador em live do CNS

http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1737-a-quebra-de-
patentes-causa-pavor-porque-mexe-com-privilegios-afirma-pesquisador-
em-live-do-cns

MAIO
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n	OBSERVATÓRIO G

NOTÍCIA

Edição virtual da 25ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 
traz especialistas para falar de HIV/AIDS em live com shows

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/edicao-virtual-da-25a-
parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo-traz-especialistas-para-falar-de-hiv-
aids-em-live-com-shows

MAIO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTÍCIA

Ativistas, médicos e gestores debatem no Camarote Virtual 
Solidário os 40 anos da epidemia de AIDS

https://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-medicos-e-gestores-
debatem-no-camarote-virtual-solidario-os-40-anos-da-epidemia-de-aids/

JUNHO
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JUNHO

n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTÍCIA

“Ativismo é o caminho para a justiça social e conquista de 
direitos”, defendem Alessandra Nilo e Veriano Terto Jr.

https://agenciaaids.com.br/noticia/ativismo-e-caminho-para-justica-
social-e-consquista-de-direitos-defendem-alessandra-nilo-e-veriano-
terto/
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n	SUL 21

NOTA

Sobre a falta de enfrentamento das desigualdades que 
afetam as epidemias da AIDS e da Covi-19

Por ABIA

https://sul21.com.br/noticias/2021/06/sobre-a-falta-de-
enfrentamento-das-desigualdades-que-afetam-epidemias-da-aids-e-da-
covid19-por-abia/

JUNHO
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n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTA DA ABIA

ABIA lamenta o aparente desinteresse no enfrentamento das 
desigualdades que afetam a epidemia da AIDS e da Covid-19 
no Brasil e no mundo

https://agenciaaids.com.br/noticia/abia-lamenta-o-aparente-
desinteresse-no-enfrentamento-das-desigualdades-que-afetam-a-
epidemia-da-aids-e-da-covid19-no-brasil-e-no-mundo/

JUNHO
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n	CNN

ENTREVISTA

Corrida pela imunização: Estados Unidos vão apoiar quebra 
de patentes de vacinas

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sem-quebra-de-patentes-
pandemia-pode-se-arrastar-por-anos-diz-especialista/

JUNHO

82 RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   82RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   82 09/12/2022   09:35:3109/12/2022   09:35:31



83RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

JUNHO

n	EL PAÍS

ARTIGO

Pedro Villardi e Jurema Werneck

Quebra de patentes para Covid-19: como o Brasil precisa 
colaborar nesse debate?

https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-09/quebra-de-patentes-para-
vacinas-da-covid-19-como-o-brasil-precisa-colaborar-nesse-debate.html
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JUNHO

n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

NOTÍCIA

ABIA lança Kit com máscara anti-Covid e camisinha para 
prevenção da aids

https://agenciaaids.com.br/noticia/abia-lanca-kit-com-mascaras-anti-
covid-e-camisinha-para-prevencao-da-aids/
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JULHO

n	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS

PODCAST

Podcast da ABIA debate porque estigma e discriminação são 
os maiores desafios na AIDS

https://agenciaaids.com.br/noticia/podcast-da-abia-debate-porque-
estigma-e-discriminacao-sao-os-maiores-desafios-na-aids/
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n	UOL

NOTÍCIA

Vida Normal: como a ciência ampliou o horizonte de quem 
vive com HIV?

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/08/11/vida-
normal-como-a-ciencia-ampliou-horizontes-de-quem-vive-com-hiv.htm

AGOSTO
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n	CORREIO BRAZILIENSE

Notícia

Países mudam leis para facilitar quebra de patentes na pandemia

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/08/4944918-
paises-mudam-leis-para-facilitar-quebra-de-patentes-na-pandemia.html

AGOSTO

87RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   87RELAT_GLOBAL_2021_nov22.indd   87 09/12/2022   09:35:3209/12/2022   09:35:32



88RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2021

AGOSTO

n	UOL

NOTÍCIA

Países mudam leis para facilitar quebra de patentes na 
pandemia

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/08/20/
paises-mudam-leis-para-facilitar-quebra-de-patentes-na-pandemia.htm
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AGOSTO

n	GZH

NOTÍCIA

Associações querem sanção sem vetos a lei que libera 
patentes de vacina

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2021/08/associacoes-
querem-sancao-sem-vetos-a-lei-que-libera-patentes-de-vacinas-
cksyx701a001s01ebtm37m3ln.html
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AGOSTO

n	SITE EXTRA CLASSE

NOTÍCIA

Por que o Rio Grande do Sul é líder há décadas em Aids e 
outras doenças?

https://www.extraclasse.org.br/saude/2021/08/por-que-o-rio-grande-
do-sul-e-lider-ha-decadas-em-aids-e-outras-doencas/
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SETEMBRO

n	PODER 360

ARTIGO

O Brasil à espera de uma sanção para salvar vidas, escrevem 
Villardi e Carvalho

https://www.poder360.com.br/opiniao/o-brasil-a-espera-de-uma-
sancao-para-salvar-vidas-escrevem-villardi-e-carvalho/
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SETEMBRO

n	BRASIL DE FATO

NOTÍCIA

Bolsonaro tem até quinta (2) para sancionar PL da “quebra de 
patentes”; veja o que está em jogo

https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/bolsonaro-tem-ate-
quinta-2-para-sancionar-pl-da-quebra-de-patentes-veja-o-que-esta-em-
jogo
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SETEMBRO

n	PANORAMA FARMACÊUTICO

NOTÍCIA

Autorização para quebra de patentes de vacinas contra a 
covid-19 depende de Bolsonaro

https://panoramafarmaceutico.com.br/autorizacao-para-quebra-de-
patentes-de-vacinas-contra-a-covid-19-depende-de-bolsonaro/
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SETEMBRO

n	REVISTA ÉPOCA

ENTREVISTA

Concordamos em discordar: o projeto de lei que prevê quebra 
de patentes de vacinas deve ser aprovado?

https://oglobo.globo.com/saude/epoca/concordamos-em-discordar-
projeto-de-lei-que-preve-quebra-de-patentes-de-vacinas-deve-ser-
aprovado-25181265
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SETEMBRO

n	93 NOTÍCIAS.COM.BR

NOTÍCIA

Entidades de saúde denunciam intervenção em mercado de 
medicamentos

https://93noticias.com.br/noticia/60745/entidades-de-saude-
denunciam-intervencao-em-mercado-de-medicamentos
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SETEMBRO

n	O GLOBO

NOTÍCIA

Especialistas buscam Congresso para derrubar vetos 
de Bolsonaro à lei de quebra de patentes de vacinas e 
medicamentos

https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/especialistas-
buscam-congresso-para-derrubar-vetos-de-bolsonaro-lei-de-quebra-de-
patentes-de-vacinas-e-medicamentos.html
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SETEMBRO

n	AGÊNCIA PÚBLICA

ENTREVISTA

Vetos de Bolsonaro à lei de quebra das patentes beneficiam 
indústria e prejudicam cidadãos

https://apublica.org/2021/09/vetos-de-bolsonaro-a-lei-de-quebra-das-
patentes-beneficiam-industria-e-prejudicam-cidadaos/
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