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Estudos de casos de defesa e promoção de direitos 

Rússia: melhoria do acesso ao tratamento 

para o HIV (VIH)  

Tema:  HIV (VIH) 

Estigma e discriminação 

Abordagem de defesa  

e promoção de direitos: Trabalho em alianças e coligações 

Mobilização de pessoas e campanhas 

 

Em toda a Rússia, medicamentos antirretrovirais (ARVs) – essenciais para a qualidade de vida de 

pessoas que vivem com HIV – eram adquiridos por órgãos governamentais, mas não entregues às 

pessoas que deles necessitavam. Essa situação frustrou uma das organizações parceiras da Tearfund, 

cujo trabalho tinha como foco o apoio a pessoas que vivem com HIV. 

A organização parceira descobriu que um dos principais problemas era que as pessoas só podiam 

receber assistência médica, incluindo ARVs, em sua própria cidade de residência permanente. 

Infelizmente, só era possível obter comprovantes de residência se a pessoa fosse proprietária de um 

imóvel na cidade, ou se estivesse registrada no imóvel de um parente ou amigo. Com isso, o acesso a 

ARVs era extremamente limitado para quem saísse de sua cidade natal para procurar emprego, 

quem morasse em imóveis alugados ou não tivesse residência fixa, e grupos como ex-detentos e 

migrantes, todos os quais pertenciam ao público com que a organização trabalha. 

Tamanha era a preocupação que a organização parceira iniciou uma campanha, em conjunto com 

outras organizações que partilhavam dessa preocupação, para derrubar a exigência de comprovar a 

residência permanente, mobilizando as pessoas a enviar cartas e e-mails, assinar abaixo-assinados e 

até a realizar passeatas. Sua compaixão com pessoas que vivem com HIV era evidente, e a campanha 

veio complementar a essência do ethos da organização. 

Como resultado da campanha, o Ministro da Saúde da Rússia emitiu um decreto afirmando que, com 

o agravamento da epidemia da AIDS, tornava-se necessário tomar diversas medidas, dentre elas a 

disponibilização de ARVs para todas as pessoas elegíveis, independentemente de seu local de 

residência. 

Hoje, a organização parceira da Tearfund trabalha para garantir que o decreto seja aplicado para 

que, assim, as pessoas que vivem com HIV possam se beneficiar de um tratamento vital com a 

disponibilização de ARVs a todos que deles necessitam, sem obstáculos burocráticos. 


