VOLUME 21, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2021

PUBLICADO PELA REDE DE ENSAIOS CLÍNICOS DE VACINAS CONTRA O HIV (HVTN)

Bolsas de estudo
parao Programa

RAMP

1

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 21, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2021

meio do trabalho da Rede de Prevenção

contínuo do HIV em nossas comunidades

da COVID-19. Temos, e continuamos

globalmente e os determinantes da saúde

a ver, um nível sem precedentes de

que impactam negativamente a saúde das

inovação em ciência e ensaios clínicos,

comunidades e das pessoas que tornam

envolvimento significativo e transversal

a aquisição e transmissão do HIV mais

de comunidades e partes interessadas e

provável.

alocação de recursos para apoiar opções

Dr. Stephaun E. Wallace, Editor-chefe

de prevenção e tratamento para COVID-19,

Ajude-nos a garantir que esta publicação

bem como testes e outros serviços.

seja representativa de toda a nossa

Embora essa pandemia tenha causado

comunidade global da HVTN! Os membros

morte e destruição, também reconheço

da HVTN (que têm acesso ao site do

o número incontável de vidas que foram

membro da HVTN) podem usar nossa

salvas por nossos esforços coletivos. É

página de envio que oferece o recurso de

verdadeiramente histórico e digno de nota,

enviar conteúdo e artigos para inclusão em

e um momento do qual todos podemos

edições futuras. Mais informações sobre

nos orgulhar.

isso podem ser obtidas na seção “Conheça

sewallac@fredhutch.org

a Equipe da Community Compass”.

Bem-vindo(a) à última edição da

Enquanto esses esforços continuam,

HIV Vaccine Trials Network (HVTN)

nossos esforços para o HIV continuam

Agradecemos o seu apoio contínuo à

Community Compass.

sendo uma prioridade fundamental para

HVTN onde quer que esteja no mundo,

a Rede e nossas comunidades. Muitas

pelo trabalho que você realiza em qualquer

Nesta edição, anunciamos um prêmio

pessoas continuam se perguntando sobre

função que tenha na comunidade HVTN

recebido por nosso próprio Dr. Larry Corey,

o cronograma de uma vacina contra o

e pelo impacto que temos sido capazes

fornecemos uma atualização sobre o status

HIV. Há muitos estudos em andamento,

de causar em nossa história coletiva e

do Estudo Mosaico, apresentamos alguns

a maioria dos quais são estudos de

comunidades, juntos. Embora tenhamos

dos ex-bolsistas do RAMP, fornecemos

fase inicial que estão analisando

chegado muito longe em resposta à

uma introdução à nova Iniciativa de Fé

principalmente a segurança em menor

epidemia do HIV, temos muito mais

da HVTN (versão 2.0), compartilhamos

número de pessoas; no entanto, temos

a percorrer para alcançar uma vacina

atividades de alguns de nossos centros

um estudo de vacina contra o HIV em

globalmente eficaz contra o HIV. A equipe

e membros e um novo artigo publicado

larga escala no campo, o Mosaico (www.

da HVTN Community Compass quer estar

sobre o engajamento da comunidade,

mosaicostudy.org) e esperamos ver

em todos os lugares que você estiver,

damos as boas-vindas aos novos membros

resultados no futuro. Este estudo usa uma

então compartilhe conosco o que está

da equipe do Núcleo da HVTN e um

plataforma baseada em mosaicos apoia a

acontecendo em seus sites de pesquisa,

anúncio especial de uma promoção!

avaliação da vacina em vários tipos de HIV

instituições e comunidades, para que

Enquanto nossos esforços no espaço da

encontrados em todo o mundo.

possamos compartilhar essas informações
com o mundo.

COVID-19 continuam, um dos estudos
globais de vacina contra o HIV de fase

As restrições da COVID-19 estão mudando,

3, que estamos colaborando conclui a

e muitas comunidades ao redor do mundo

inscrição, e esperamos ver muitos estudos

estão começando a reabrir. Enquanto

de vacina e anticorpos de fase 1 contra o

isso está ocorrendo, as conversas sobre

HIV no próximo ano.

as importantes lições aprendidas durante

Stephaun E. Wallace, Ph.D.

a pandemia de COVID-19 que podem ser

Editor-chefe da HVTN Community Compass

A HVTN, incluindo nossos parceiros e

aplicadas ao HIV continuam. Enquanto

comunidades, desempenhou um papel

lutamos para manter a COVID-19 sob

monumental na resposta à COVID-19 por

controle, não devemos ignorar o impacto

Fique bem,

Stephaun E. Wallace
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É nossa visão que a comunidade da HVTN se mantenha permanentemente informada dos eventos correntes e actividades
da rede e dos centros, assim como dos progressos alcançados na prevenção e vacinação contra o HIV e prioridades das
comunidades. Para concretizar esta visão, disponibilizamos informação e actualizações relevantes, com vista a assegurar
uma maior consciencialização e compreensão dos assuntos relevantes e garantir o apoio à prevenção e vacinação contra
o HIV, actuando em todas as comunidades interessadas em travar esta epidemia.
A submissão de artigos sobre temas relevantes para a comunidade da HVTN é bem-vinda. Publicamos apenas informação
exclusiva, pelo que qualquer artigo deverá apenas ser submetido à nossa revista. Cada artigo não deverá exceder um máximo
de 500 palavras, de forma a cumprir com os nossos requisitos de formatação e design.
Fazemos o nosso melhor para ler todas as submissões o mais rapidamente possível. Caso estejamos interessados em publicar o
seu artigo, entraremos em contacto consigo dentro de duas semanas. Devido a limitações de espaço, é possível que tenhamos
de adiar a publicação do seu artigo. Para submeter um artigo para publicação na Community Compass, aceda à página inicial
do Site dos Membros da HVTN, clique em “About”, seguido de “Community Compass” e “Submit to Community Compass”.

Stephaun E. Wallace, Ph.D.
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Editor-chefe

Formatação e Design
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Produção e Distribuição
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A Rede de Estudos de Vacina contra o HIV (HVTN, HIV Vaccine
Trials Network), em conjunto com o instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas (National Institute of Allergy
and Infectious Diseases) dos Institutos Nacionais de Saúde
(National Institutes of Health) está investindo na próxima
geração de pesquisadores de prevenção contra HIV fornecendo
aos estudantes de medicina africanos americanos e latinos
oportunidades de pesquisa independente juntamente com
orientação estruturada, projeto e financiamento de salário,
treinamento e atividades de desenvolvimento profissional.
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Artigo de destaque
do meu treinamento de graduação, comecei
a fazer perguntas diferentes sobre o que
eu queria que meu trabalho fosse. Tive a
sorte de ser selecionado para um estágio
no Instituto de AIDS do Departamento de
Saúde do Estado de NY, onde estive imerso
no mundo dos cuidados e prevenção do HIV.
A partir daí, a ideia de fundir meus interesses
em pesquisa, saúde pública e comunidade
nasceu, e obter um diploma de medicina
parecia a coisa certa.
Ser negro em STEM (ciência, tecnologia,
engenharia e matemática) pode ser
solitário. No entanto, o ritmo acelerado e

Jeremy Fagan, PhD
jeremy.fagan@gmail.com
Tulane University School of Medicine
Bolsa Coorte 10 (2020-2021)

as expectativas que se colocam sobre si
mesmo durante a faculdade de medicina
intensificam tudo isso. O mundo continua
a girar onde vemos a injustiça racial no

Aliah Fonteh
Research And Mentorship Scholar,
HVTN

noticiário noturno. Recentemente, tive a

Centro da HVTN:

intenção de me dar o espaço para sentir

O objetivo deste artigo é destacar os

The Aurum Institute-Tembisa Clinic em

quaisquer sentimentos que eu tenha

objetivos de carreira, experiência de

Joanesburgo, África do Sul

enquanto continuo nesta jornada. Eu

pesquisa e empreendimentos futuros de

quero ser um Médico Negro, vou ser um

Aliah Fonteh, uma bolsista HVTN RAMP

Orientadores:

Médico Negro, porque é disso que a minha

2020-2021. Aliah é uma camaronesa

Dr. Kathy Mngadi e Sra. Yajna Duki

comunidade precisa.

americana de primeira geração que é

Título do projeto:

Tornei-me um bolsista do RAMP na

Meharry Medical College em Nashville,

“Assessing HIV risk and factors related

primavera de 2020, então nossa experiência

TN. Ela tem uma paixão fervorosa para

to HIV seroconversion among low risk

tem sido totalmente sob os olhos da

a saúde materna global, saúde mental

participants in North America and sub-

pandemia da COVID-19. A administração e a

materna pré-parto e pós-parto e doenças

Saharan Africa in the HVTN 100, 107, 108,

equipe da HVTN e RAMP têm sido incríveis

infecciosas reprodutivas. Além disso,

111 and 120 studies. (Avaliação de risco de

em acomodar tudo para que tenhamos

seus interesses atuais incluem promoção

HIV e fatores relacionados à soroconversão

uma experiência significativa. Para o meu

da amamentação, educação e pesquisa

de HIV entre participantes de baixo risco na

projeto do RAMP, estou trabalhando com

entre mulheres pertencentes a minorias.

América do Norte e na África Subsaariana

minha colega bolsista do RAMP Aliah Fonteh

Ela é zelosa em seguir uma carreira

nos estudos HVTN 100, 107, 108, 111 e 120)”

sobre os possíveis fatores de risco entre as

em Obstetrícia e Ginecologia e está

estudante do terceiro ano de medicina na

pessoas que apresentam seroconversão do

empenhada em servir aos carentes em

Biografia:

HIV durante os testes de Fase 1 da HVTN na

comunidades globais para melhorar a

Jeremy Fagan é estudante de medicina na

África Subsaariana e na América do Norte.

qualidade da saúde reprodutiva, o acesso a

Tulane University School of Medicine. Antes

No momento, estamos analisando os dados

serviços e o engajamento da comunidade

de iniciar a faculdade de medicina, obteve

e esperamos apresentar nossa pesquisa

como médica-líder, educadora, defensora

o mestrado em ciências e o doutorado em

na primavera de 2022. Eu aprendi muito

e pesquisadora. Como bolsista do

ciências biomédicas pela Albert Einstein

sobre os processos de testes clínicos de Fase

National Health Service Corps, ela se

College of Medicine. Ele ainda não decidiu

1, tanto aqui nos Estados Unidos quanto

comprometeu a trabalhar em um centro

seus planos de carreira para o futuro, mas

internacionalmente. A pesquisa clínica

de saúde qualificado pelo governo federal

quer que seja baseado na equidade na saúde

sempre foi um interesse profissional meu,

quando terminar a residência, o que lhe

e na medicina comunitária.

por isso foi muito gratificante aprender

traz muita alegria ao olhar para o futuro.

mais sobre o trabalho e a infraestrutura

Em seu tempo livre, Aliah gosta de servir

Antes de entrar na faculdade de medicina,

necessários para o planejamento de um

sua comunidade, desafiando a si mesma

concluí o doutorado em Biologia do

ensaio clínico.

e aos outros a serem saudáveis e ativos,

Desenvolvimento e Molecular na Albert

e compartilhando seu amor pela moda

Einstein College of Medicine. Perto do final

africana com outras pessoas.
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Enquanto crescia, Aliah era apaixonada por

de tênis. Ela expressou sua frustração por

servir aos outros, nunca desistir de

seguir uma carreira na medicina porque

ir ao médico e não se sentir ouvida, apesar

meus sonhos e me apegar à integridade,

sabia que queria voltar para Camarões,

de seus apelos por um tratamento para

mesmo que eu seja a última a sobreviver.

o país de origem de seus pais, e servir

seus miomas que seria uma alternativa

Minha perspectiva de como me vejo

como médica e educadora. Ela cresceu

à cirurgia. Aliah pretende se tornar um

também se baseia nas oportunidades das

ouvindo sobre a morte de entes queridos

obstetra/ginecologista certificada em

quais participei em minha jornada nesta

por doenças evitáveis e as dificuldades

cirurgia ginecológica minimamente

terra – de serviço, liderança, atividades

que eles enfrentavam para ter acesso

invasiva (MIGS) e também está investindo

educacionais e bem-estar pessoal.

a cuidados de qualidade. Assim, ela

em se tornar um especialista em manejo

Acredito que cada uma dessas áreas

propôs em seu coração que sua missão

não invasivo de miomas uterinos. Seu

me proporcionou uma oportunidade

seria servir como médica para lutar por

maior sonho é usar sua plataforma

de crescimento e um compromisso

melhores cuidados de saúde e redução

para retribuir aos alunos do Meharry,

vitalício de me tornar uma versão de mim

das disparidades não apenas nos EUA,

treinar futuros obstetras/ginecologistas

mesma que traz glória a Deus e serviço à

mas também em Camarões. Além disso,

e estabelecer viagens de aprendizagem

humanidade.

quando sua mãe estava grávida dela, ela

de serviço para Camarões, na África

entrou em coma por treze dias com uma

Ocidental.

Quando reflito sobre a interseção dos
papéis que represento atualmente, posso

doença desconhecida. Quando sua mãe
acordou do coma, ela estava determinada

Refletindo sobre as várias identidades que

ver mais qualidades minhas que estão me

a ir para os Estados Unidos em busca de

se sobrepõem à sua jornada acadêmica e

ajudando a me destacar como estudante,

uma gestão de cuidados de qualidade

pessoal e que estão associadas a algumas

acadêmica, servidora da comunidade

para ela e seu filho em desenvolvimento.

de suas qualidades essenciais, Aliah fez

e embaixadora do autocuidado. Como

Momma Fonteh foi diagnosticada e tratada

esta declaração:

estudante de medicina e futura médica,
descrevo-me como tendo uma natureza

com malária placentária no Wake Forest
Medical Center e, até hoje, os pais de Aliah

Ela passa correndo, vestida com um belo

ávida e curiosa. Como amiga, filha e

ainda a chamam de “bebê milagrosa”.

tecido com estampa africana, apressando-

irmã mais velha, descrevo-me como

Aliah afirma: “Sinto que nasci para seguir

se em preparar o resto de uma refeição

me sentindo confortável em colocar as

um campo da medicina para lutar pela

que está servindo a seus colegas Meharry.

necessidades dos outros antes das minhas

melhoria da qualidade de atendimento às

Ela está atrasada porque começou o

e aprendendo a cuidar de pessoas com

populações carentes nos EUA e no exterior,

dia estudando, orientou um estudante

diferentes tipos de personalidade. Como

especificamente nos Camarões, na África

interessado em uma futura carreira na

pesquisadora, sou meticulosa sobre meu

Ocidental.”

medicina e garantiu que ela tivesse algum

trabalho e organização de projetos, além

tempo para se exercitar antes de preparar

de ser flexível para acomodar mudanças

Conforme Aliah crescia, ela se tornou

um prato camaronês para seus amigos da

em meus projetos. Como uma mentora,

determinada a se tornar uma obstetra/

Meharry. “Ela” é Aliah Lucyanne Fonteh,

sou uma comunicadora estelar, autêntica,

ginecologista por causa da batalha

uma estudante de medicina produtiva com

transparente e intencional sobre usar meu

de sua mãe contra os sintomas

uma paixão pela moda africana, amor por

tempo para capacitar aqueles interessados

debilitantes de fibróides. Como aluna

orientação e serviço e um entusiasmo por

em seguir um campo da medicina. Como

do segundo ano com especialização

hospedar e compartilhar sua cultura.

uma mentora de saúde, eu uso minha
plataforma para permanecer consistente

em Ciências Biomédicas, ela também
se lembra dos perigos da Sra. Dee, uma

Quando reflito sobre a fenomenal mulher

em alimentação saudável, exercícios e

motorista de ônibus em seu campus que

americana camaronesa que estou me

padrões de pensamento saudáveis. Como

frequentemente a levava para casa após

tornando, vejo as seguintes qualidades

criativa, estou constantemente pensando

um longo dia estudando na biblioteca.

essenciais exemplificadas com mais força

em novas maneiras de servir, liderar,

Elas costumavam conversar sobre o

dentro de mim: compaixão, generosidade,

incentivar e educar.

sonho de Aliah de se tornar uma obstetra/

criatividade, entusiasmo, humildade e

ginecologista, e a Sra. Dee implorava

perseverança. Essas qualidades fazem

Concluindo, para quem me conhece, você

para que ela se tornasse uma médica

de mim quem eu sou e estão amarradas

pode ver minha luz única observando

que ouvisse seus pacientes e que visasse

a mim como uma roupa, e foram

minha atenção às necessidades dos

oferecer uma abordagem holística para o

documentadas para trazer uma “lufada

outros, minha paciência, meu desejo de

bem-estar deles. A Sra. Dee disse a Aliah

de ar fresco” para aqueles que têm a

permanecer a mais inclusiva possível e

que ela lutava contra um sangramento

oportunidade de me conhecer. Sou o

minha assertividade quando se trata de

menstrual anormal e, ocasionalmente,

produto de pais trabalhadores imigrantes

advogar pelos outros.

coágulos sanguíneos do tamanho de bolas

que incutiram em mim a paixão por

7
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Aliah é bolsista HVTN RAMP na coorte

Health Service Commissioned Corps, e

2020-2021 que está trabalhando com

sobre treinamento adicional em Doenças

seu colega, Jeremy Fagan da Escola de

Infecciosas Reprodutivas como um

Medicina da Tulane University, seus

treinamento de bolsa de residência pós-

mentores, Dra. Kathryn Mngadi e Sra. Yajna

obstetrícia/ginecologia. Tem sido uma

Duki, do Aurum Institute-Tembisa, África

experiência incrível para ela, pois ela

do Sul , e bioestatísticas Dra. Zoe Moodie

aprendeu com seus mentores sobre os

e Dra. Helen Lu de Fred Hutchinson em

desafios únicos de recrutar participantes

Seattle, WA no projeto intitulado “Avaliação

para testes clínicos de HIV/AIDS e as

de risco de HIV e fatores relacionados à

implicações socioculturais do HIV/AIDS na

soroconversão de HIV entre participantes

África Subsaariana. Além disso, ser bolsista

de baixo risco na América do Norte e

da HVTN RAMP serviu como precursora

na África Subsaariana no HVTN 100,

de suas experiências extracurriculares em

107, 108, 111 e 120 estudos ”. Discussão

saúde global, como através da bolsa de

Czestochowa Francois

importante veio deste projeto sobre a

estudos da Associação Médica Nacional

definição de baixo risco na África do Sul

de Estudantes (SNMA) e do Programa de

em comparação com os EUA, a prevalência

Bolsas de Saúde Global da Associação

de HIV na África do Sul por idade e a visão

Americana de Estudantes de Medicina. Ela

geral de soroconversões em estudos HVTN

espera pegar suas habilidades de pesquisa

czestochowa_francois@urmc.
rochester.edu
Coorte 7 (2017-2018)
University of Rochester Medical
School (Graduada)/Agora em residência

por local. Devido à pandemia, o projeto

e aplicá-las em seu papel como bolsista

de pesquisa original em que Aliah teria

da Associação Americana de Mulheres

Centro da HVTN:

trabalhado em Joanesburgo, na África

Médicas (AWMA) Anne C. Carter Global

University of Rochester

do Sul, em estreita colaboração com seus

Health Fellowship com o próximo grupo

orientadores por oito semanas no verão de

de bolsistas. Concluindo, Aliah acredita

Orientadores:

2020, tornou-se virtual. Portanto, no ano

que se tornar uma bolsista HVTN RAMP

James Kobie

passado, através de reuniões virtuais do

ajudou seu desenvolvimento como uma

Zoom, Aliah trabalhou com seu colega para

pesquisadora iniciante em doenças

Título do projeto:

gerar uma apresentação para discutir suas

infecciosas reprodutivas, proporcionou

“Characterization of Human HIV Vaccine-

descobertas na reunião anual da HVTN

oportunidades para desenvolvimento

Induced Bone Marrow Plasma Cells”

em maio de 2022. Eles ainda estão em

de carreira e networking, e forneceu

(Caracterização de Células Plasmáticas de

andamento para a conclusão do projeto,

conhecimento sobre como enfrentar

Medula Óssea Induzida Por Vacina do HIV

mas esperam delinear as características

os desafios de recrutamento devido a

Humano)

únicas associadas aos poucos participantes

influências socioculturais.

que soroconverteram nas avaliações

Biografia:

durante os estudos listados acima.

Meu nome é Czestochowa A. François.
Eu sou residente sênior em Medicina de

A experiência HVTN RAMP forneceu

Emergência na Universidade de Rochester.

suporte para o desenvolvimento de Aliah

Meus interesses incluem, mas não estão

como acadêmica através de insights

de forma alguma limitados a, política de

sobre como melhorar suas habilidades de

saúde, saúde global, ações de saúde entre

pesquisa em análise de dados, redação de

populações marginalizadas, diversidade

manuscritos e geração de apresentações

e inclusão, defesa da saúde comunitária

científicas. Aliah tem gostado de aprender

e pesquisa clínica. No futuro estou

mais sobre HIV/AIDs por meio de educação

interessada em trabalhar dentro da trifeta

continuada como participante em sessões

da excelência – como me foi mostrado

de palestras virtuais, participação na

pela HVTN, incluindo a interseção entre

Conferência Internacional de AIDS (IAS)

o engajamento/defesa da comunidade,

virtual 2020 e por meio de networking

pesquisa científica clínica/básica e o

com médicos que encontraram maneiras

campo médico. Gosto de trabalhar no

únicas de incorporar a saúde global em

pronto-socorro porque, muitas vezes,

suas carreiras. Ela também gostou de

meus pacientes estão tendo o pior dia de

aprender mais sobre oportunidades de

suas vidas e eu estou em uma posição

carreira, como no United States Public

única - como sendo a primeira provedora
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que eles procuram, porque posso fazer

e só por último eu me identificaria como

isso melhor. O campo da medicina de

médica. Coloco dessa forma, não porque

emergência facilmente vê o melhor e o

seja o menos importante, mas porque, para

pior da medicina em um determinado

mim, o papel do médico é o culminar de

dia, mas as pessoas notáveis com quem

minhas outras partes; sem reconhecê-las,

trabalho sempre me lembram, nas palavras

creio que seria uma médica incompleta.

do emblema de nossa universidade, de ser

Minhas jornadas pessoais ditam como eu

Meliora (Melhor).

interajo com cada paciente que encontro,
o cuidado que eu forneço é o cuidado que

Decidi ir para a faculdade de medicina

eu daria àqueles que estão mais próximos

por alguns motivos - acesso, comunicação

de mim, o pensamento empírico que aplico

e pessoas carentes. Passei a maior parte

para diagnósticos vem de meu tempo

dos meus anos de formação trabalhando

como pesquisadora e minha necessidade

em meios sustentáveis de trabalho e

de entender os fatores biopsicossociais de

empoderamento de comunidades e grupos

cada paciente vem da minha época como

carentes. Entre todos os diferentes setores

defensora da comunidade. Todas essas

em que me envolvi-política, negócios,

coisas contribuem para minha identidade

engajamento da comunidade – medicina

como um todo.

e ciências da saúde é um dos campos que

Bianca S. Hill, MD, MPH
PGY2 Institute for Family Health - Harlem
Residency (Family Medicine)
bolsista do RAMP Coorte nº 8 (2018-2019)

não apenas abrange todas as especialidades

Meu projeto era um projeto de ciência

mencionadas, mas também serve como um

básica estudando a caracterização de

Orientador:

campo para ajudar diretamente a efetuar

plasmablastos e células plasmáticas

Dr. Hyman Scott

mudanças na morbidade e mortalidade

induzidos por vacinas contra o HIV. A

das pessoas de uma forma tangível e

intenção era permitir um estudo mais

Cidade natal:

sustentável. Ser capaz de comunicar-

detalhado e compreensão da resposta das

Cidade de Nova York

se efetivamente com as pessoas sobre

células B para permitir a descoberta de

sua saúde de forma livre de jargões não

estratégias que irão maximizar a resposta

Honestamente, eu realmente não

é apenas fortalecedor, mas inspirador,

humoral e, eventualmente, fornecer as

acreditava que teria uma chance de

como o paciente que temia a vacina

vacinas mais eficazes. Especificamente,

entrar na faculdade de medicina, até que

COVID-19 antes de ser ensinado de outra

este projeto tentou abordar a hipótese de

obtive sucesso em Química Orgânica

forma, ou o diabético que melhorou seu

que as vacinas contra o HIV induzem o

na faculdade. Sempre fui a primeira da

HGA1c. De muitas maneiras, a medicina

desenvolvimento de células plasmáticas da

classe no ensino médio, intrigada com

compartilha semelhanças com a indústria

medula óssea CD138 específicas para Env,

os desafios da ciência. No entanto, ser

da hospitalidade: administramos com

uma ideia que foi elaborada posteriormente

médica era um sonho, não uma realidade

precisão o que podemos para manter

em documentos de acompanhamento

para mim. Cresci em projetos de habitação

tudo funcionando e, mais importante,

sobre o assunto. Atualmente, como estou

na cidade de Nova York, e não conhecia

apesar dos resultados, tentamos fornecer

praticando e me concentrando em meu

pessoalmente nenhum médico, que saísse

o máximo de conforto possível ao longo

trabalho clínico, passei a me interessar

desse nível de pobreza e tivesse sucesso

do caminho, e a felicidade do paciente

mais pelo engajamento e participação

em se tornar médico. Era difícil aspirar

muitas vezes reflete a minha. Para mim,

da comunidade nos testes de vacinas

ao auge de se tornar uma médica quando

permitir que meus pacientes exerçam um

contra o HIV, especialmente na questão

ninguém que você conhece jamais o

verdadeiro arbítrio sobre sua saúde é tanto

de cruzamento e informações que podem

alcançou. Felizmente, tive uma mãe

uma liberdade quanto um luxo. Muitos não

ser aplicadas para entender como a

que acreditou em mim, junto com meu

têm permissão para pensar em sua saúde

comunidade se envolve com a vacina

orientador de pré-medicina de graduação

dessa forma. Reduzir essa disparidade é a

contra a COVID-19.

que me incentivou a me matricular na

razão pela qual escolhi ir para a faculdade

faculdade de medicina. Foi a batalha da

de medicina.

minha mãe contra a doença renal que me
apresentou à medicina. Isso me expôs a

Existem várias palavras que posso usar para

elementos da medicina de que eu gostava

me identificar: uma mulher afro-caribenha,

e coisas que eu esperava fazer de forma

uma parceira, irmã e filha querida,

diferente como médica. Em 2011, fui

uma defensora de uma organização

aceito na Wright State School of Medicine,

comunitária, uma cientista, uma cuidadora

mas a tragédia aconteceu com a perda

9
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de minha mãe. Ao lidar com essa perda,

Concerning Vaccine Participants in South

abandonei a aceitação da faculdade de

Africa (Um estudo qualitativo com foco no

medicina e decidi buscar meu Mestrado

engajamento da comunidade e estigma

em Saúde Pública. No final das contas, não

em relação aos participantes da vacina

pude ignorar o apelo da medicina, então

na África do Sul)”, que foi recentemente

me matriculei novamente, fui aceita na

submetido para publicação. Jessica está se

faculdade de medicina Meharry em 2015

especializando em emergência médica e

e me formei em 2019. Minha jornada na

está ansiosa para servir em comunidades

escola de medicina foi cheia de muitos

carentes enquanto aplica suas habilidades

altos, baixos, fracassos e alguns triunfos,

de pesquisa para melhorar os resultados de

mas saber que venci as adversidades e

saúde para pessoas negras. Ela busca criar

deixei minha mãe orgulhosa no processo

uma interseção entre medicina, ativismo,

faz com que tudo valha a pena.

pesquisa e política. Sua esperança é
concorrer a um cargo público e criar

Como membro da coorte de bolsistas
do RAMP 2018-2019, tive uma nova
experiência de trabalho com a comunidade
transgênero em São Francisco, na Bridge
HIV. Sob a orientação de meu mentor, Dr.
Hyman Scott, meu projeto buscou explorar

Jessica Munoz
munozjes652@gmail.com
Bolsa Coorte 7 – 2017-2018
Faculdade de Medicina da
Universidade Estadual de Ohio

como a propaganda de mídia social

Centro da HVTN:

poderia ser usada para aumentar o número

Unidade de Pesquisa de HIV Perinatal –

de indivíduos transgêneros em testes de

Soweto Bara

políticas que melhorem nosso sistema de
saúde atual.

pesquisa de HIV. Fora do meu projeto de
pesquisa, sou muito grata pela orientação

Orientadoras:

genuína por meio do Programa Acadêmico

Michele Andrasik, Janan Dietrich

HVTN RAMP. Ao embarcar na trilha de
pesquisa em meu programa de residência,

Título do projeto:

sou muito grato que o Dr. Scott não só se

Um estudo qualitativo com foco no

ofereceu para me ajudar a encontrar um

engajamento da comunidade e estigma

projeto de pesquisa que correspondesse

em relação aos participantes da vacina

aos meus interesses, mas também estava

na África do Sul

Eshiemomoh Osilama

disposto a servir como meu mentor nele.
Jessica Muñoz é uma latina orgulhosa,

Meu nome é Eshiemomoh Osilama e sou

O que o futuro reserva para a Dra. Hill?

nascida em Winfield, IL e criada em West

membro da turma de 2024 na Escola de

Quero ser uma provedora de cuidados

Chicago, IL. Sua paixão pela defesa da

Medicina Geisinger Commonwealth, em

primários de HIV e participar da realização

justiça social e a esperança em melhorar

Scranton, PA. Nasci em Uromi, Nigéria e fui

de pesquisas sobre HIV. Atualmente,

as comunidades de cor a conduziram para

criado nos arredores de Boston, MA. Eu me

minha clínica da residência fica em

uma carreira de medicina. Ela formou-se

formei na Universidade de Columbia em

South Bronx e fico feliz em trabalhar

na Faculdade de Medicina da Universidade

2016 com diploma de Bacharel em Ciências

nas comunidades em que cresci. Espero

Estadual de Ohio em 2021 e atualmente

em biologia. Nos tempos livres gosto de

continuar a trabalhar nas comunidades

é médica residente em Loma Linda, CA.

ler e escrever poesia, cozinhar, cantar,

do interior da cidade e me concentrar na

Jessica é a ex-presidente da Associação de

teatro, museus, praias e oceanos, viagens e

prevenção de novos casos de HIV entre

Estudantes Latinos de Medicina do Estado

fotografia.

as mulheres (cis e trans) de cor. Uma

de Ohio, ela é membro da Gold Humanism

mensagem para o meu jovem eu: obrigada

Honor Society e recebeu o prêmio de

Acredito que, de inúmeras maneiras, quem

por não desistir!

Liderança do Ohio State College of

eu sou nesta fase específica da minha vida

Medicine e o prêmio Outstanding Female

representa a cara do HIV neste país e em

in Medicine.

todo o mundo. Em primeira mão, entendo
que as maneiras variadas dos estilos de

Como bolsista do RAMP, Jéssica trabalhou

vida e culturas dos gays, pessoas de cor

em “A Qualitative Study Focusing on

(POCs) e imigrantes são hiper (ou hipo)

Community Engagement and Stigma

medicalizadas. Embora eu ainda não tenha
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certeza do ramo da medicina que desejo

a “aceitabilidade de prestadores deste tipo

rodas e pela Web para fornecer saúde

abordar, minha participação no programa

de intervenção”, suas “disposições para

e educação em saúde a comunidades

HVTN RAMP me fez ver como os diferentes

encaminhar” seus pacientes para recursos

carentes de todo o mundo.

componentes da medicina e da pesquisa

de HIV e avaliar as barreiras que os

funcionam juntos para o bem-estar geral

impediriam de fornecer esses recursos.

Ainda não decidi a especialidade médica

de um paciente ou da comunidade. A

que devo seguir. Sei, no entanto, que

sub-representação de pessoas queer e

independentemente do caminho pelo qual

pessoas de cor na medicina funciona

essa jornada me levará, farei minha parte

como uma barreira adicional para fornecer

para diminuir a desigualdade na saúde em

cuidados adequados a esses indivíduos.

muitas comunidades ao redor do mundo.

A verdadeira equidade na saúde significa

Atualmente, estou trabalhando para iniciar

acesso igualitário à assistência médica

uma organização sem fins lucrativos

e recursos de qualidade, e também

que fornecerá saúde móvel (sobre rodas

acessar a influência da maneira como

e na Web) para comunidades carentes,

o medicamento chega a você e pessoas

especialmente na África Subsaariana.

como você. Isso abre as portas para que os
pacientes sejam totalmente reconhecidos
pelos sistemas médicos. Diversificando
assim as camadas socioeconômicas dos
profissionais de saúde, permitindo que
as minorias sub-representadas tenham
acesso aos recursos e distinções de
serem alguém que influencia a cultura e

Samuel Owusu

a implementação da medicina. Por todas

SOwusu@msm.edu
RAMP Coorte 11 (2021-2022)

essas razões, acredito ser especialmente
importante que eu, agora nos estágios
iniciais de formação da trajetória da minha

Centro da HVTN:

carreira, me envolva proativamente em

Morehouse School of Medicine, HVTN

oportunidades com implicações que

Research and Mentorship Program Scholar.

atendam diretamente essas comunidades
marginalizadas. Desse modo, minha

Biografia:

experiência com o RAMP serviu de base

Originalmente de Gana, Samuel Owusu

para integrar minha identidade pessoal ao

é atualmente estudante de medicina na

meu papel de cientista e futuro médico.

Morehouse School of Medicine. Ele se

India Perez-Urbano

formou na Universidade Cheyney da

indiaperezurbano@gmail.com
Coorte 11 (2021-2022) – Projeto de
longo prazo

Meu projeto, sob a supervisão da Dra.

Pensilvânia com Bacharelado em Ciências

Magdalena Sobieszczyk e do Dr. Jason

Biológicas em 2018, seguido por um

Zucker, foi intitulado “Get2PrEP2.0: An

programa de pesquisa pós-bacharelado de

Initiative to Reduce Missed Opportunities

dois anos no Instituto Nacional de Alergia

for the Provision of HIV Prevention

e Doenças Infecciosas no NIH. Antes de se

Services for Patients Testing Positive

formar, Samuel participou do Programa de

for STIs (Uma iniciativa para reduzir as

Treinamento em Pesquisa sobre a Saúde da

Bio:

oportunidades perdidas para a prestação

Minorias (MHRT, Minority Health Research

India Perez-Urbano é estudante de

de serviços de prevenção do HIV para

Training) e outras pesquisas biomédicas de

medicina na Escola de Medicina da

pacientes testando positivo para ISTs).”

curto prazo na esperança de proporcionar

Universidade da Califórnia-San Francisco.

O principal objetivo desse projeto foi

equidade na saúde por meio da pesquisa

Ela se formou na Universidade de Harvard

“determinar se uma intervenção ativa

e da prática médica em sua comunidade.

em 2016, onde engajou legisladores e

constituída por um e-mail a um prestador”

Samuel atualmente é um bolsista do HVTN

organizou esforços de ativismo para

aumentaria a probabilidade de um médico

RAMP e está trabalhando no perfil clínico

expandir o acesso a medicamentos para

oferecer recursos de prevenção adequados

da COVID-19 em pessoas que vivem com

HIV e HCV em todo o mundo – até mesmo

aos pacientes que tivessem alto risco para

HIV na Zâmbia. Como futuro médico,

trabalhando com organizações como

o HIV, por exemplo, prescrevendo o PrEP

Samuel espera iniciar uma organização

o Treatment Action Group e Médecins

para eles. Além disso, procuramos avaliar

sem fins lucrativos que leva saúde sobre

San Frontières. Após a formatura, ela

11
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voltou para sua cidade natal, Rockland

Estou extremamente animada por estar

County, NY, para lançar uma organização

nesta jornada, que tenho o privilégio

de redução de danos através da qual

de seguir. Sou grata pelos muitos

ela defendeu com sucesso os primeiros

relacionamentos, modelos e pacientes que

serviços de acesso a seringas no condado.

tocaram minha vida, tanto pessoal quanto

Ela é uma fervorosa defensora dos direitos

profissionalmente. Como filha de famílias

e saúde dos usuários de drogas e lidera

de imigrantes dominicanas e de Trinidad,

esforços em seu campus para aumentar

entendi que minhas conquistas não

o apoio aos estudantes de cor. India está

pertencem apenas a mim, mas à diáspora

entusiasmada para continuar pensando em

negra. Pretendo trabalhar incansavelmente

maneiras de reinventar a justiça sanitária

para descentralizar o atendimento

sob a alçada da medicina e em parceria

de saúde, expandir as margens de

com a comunidade, especialmente por

redução de danos e inovar nesse campo,

meio de uma carreira em obstetrícia e

mantendo rigorosamente seus princípios

ginecologia.

fundamentais. É através do meu privilégio
e do meu posicionamento que lutarei por

Comecei uma carreira na medicina

uma reestruturação da sociedade centrada

em busca de uma oportunidade de

na humanidade, pessoalidade e nos mais

combinar meus interesses em saúde

vulneráveis.

pública, ativismo e justiça social. Através

Ruth St. Fort
ruthstfort16@gmail.com
Cohort 11 Scholar – 2021-2022
Wright State University Boonshoft
School of Medicine

dos meus estudos sociológicos como

Como bolsista do RAMP, estou trabalhando

Centro da HVTN:

graduanda, examinei avidamente as várias

com a Dra. Annah Pitsi e o Dr. Atom

Seke South Clinical Research Site em

maneiras em que o sistema de saúde

Dilraj do Centro de Pesquisa Setshaba em

Harare, Zimbábue

falhou com indivíduos mais necessitados,

Soshanguve, África do Sul. Juntos, estamos

especialmente os que vivem em esferas

conduzindo um estudo multifásico

Orientadora:

opressoras da pobreza, racismo, HIV/

para explorar a disposição e o uso da

Dra. Portia Hunidzarira

AIDS e uso de drogas. Através das minhas

PrEP entre homens que fazem sexo com

experiências clínicas anteriores à faculdade

homens (HSH) e pessoas transgênero em

Título do projeto:

de medicina, testemunhei as relações

Gauteng, África do Sul. Estamos usando

“Intervenções de saúde móvel (mHealth)

íntimas e de confiança que os médicos

uma abordagem de métodos mistos para

para melhorar o conhecimento de

compartilhavam com os seus pacientes e o

investigar este importante imperativo

prevenção do HIV e a alfabetização em

impacto duradouro que eles poderiam ter

de pesquisa que inclui uma pesquisa

pesquisa clínica entre comunidades de

na saúde de toda uma comunidade quando

transversal, entrevistas sequenciais em

jovens no Zimbábue.”

eles valorizavam as experiências dos seus

profundidade, um workshop educacional

pacientes, lutas e triunfos.

sobre PrEP e teste de HIV para avaliar

Biografia:

a prevalência de HIV nesta população.

Ruth St. Fort é candidata a MD/MPH,

A medicina me permitiu conectar-me

Esperamos que nossas descobertas

obtendo Mestrado em Saúde Pública

com os indivíduos em um nível profundo

contribuam com uma visão influente

(MPH) pela Johns Hopkins University

e significativo e elevar suas histórias

sobre como expandir o acesso à PrEP

Bloomberg School of Public Health e seu

para criar mudanças. Meu passado na

nesta comunidade vulnerável. Também

Doutorado em Medicina (MD) pela Wright

redução de danos me ensinou a liderar

esperamos mostrar a essa comunidade que

State University Boonshoft School of

com compaixão, paciência e confiança

suas perspectivas são valorizadas e que

Medicine. Ela é descendente de haitianos, e

para com meus pacientes. Trabalhar com

suas vidas importam para a comunidade

nasceu e foi criada na Flórida. Ela foi para a

pessoas que vivem com HIV e transtornos

médica e acadêmica.

Universidade da Flórida onde recebeu seu

de uso de substâncias significa se

Bacharelado de Ciências em Microbiologia

envolver com conversas muito pessoais

e Ciências Celulares. Ela também recebeu

e desafiadoras; também envolve a

seu Mestrado em Ciências Médicas pela

resolução de problemas para ajudá-las a

Morehouse School of Medicine. Ela gosta

navegar pelas muitas barreiras que podem

de viajar, experimentar comida nova e

comprometer sua saúde e segurança. E

decoração de interiores. Ela é apaixonada

foi neste cruzamento que tive as minhas

por saúde global, educação em saúde e

experiências de vida mais significativas.

defesa da saúde. No momento ela atua
no Conselho Nacional de Diretores para
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Student National Medical Association

entender as necessidades existentes e

(SNMA) como Co-Presidente do National

expectativas dos jovens relacionadas ao

Membership Committee. Ela também é

recebimento de informações sobre as

bolsista do RAMP 2021-2022. Depois de

estratégias de prevenção de HIV e estudos

concluir seu Mestrado em Saúde Pública,

de pesquisa e projetar as mensagens

ela terminará seu Doutorado de Medicina

centrais para usuários finais de uma

para se tornar pediatra. O objetivo dela é

maneira colaborativa e participativa. Os

abrir centros de educação em saúde.

objetivos da Fase dois são testar e iterar
rapidamente soluções em vários níveis,

Eu sabia, desde menina, que queria ser

e co-projetar um plano de comunicação

médica. Lembro-me de dizer aos meus pais

para esclarecimento da comunidade.

haitianos sempre que ia à clínica pediátrica

Estamos atualmente na fase um.

, “Quero ser como o Dr. Go, um médico de

Realizamos quatros workshops diferentes

criança!” Na época, eu não fazia ideia de

com os jovens da comunidade de Harare.

que o nome adequado para um “médico

Durante os workshops, fornecemos

de criança” era pediatra. Avançando para

informações sobre a prevenção do

os dias de hoje, na posição de Candidata

HIV e perguntamos aos jovens sobre o

a MD/MPH, obtendo Mestrado em Saúde

entendimento deles sobre o HIV e sua

Pública (MPH) pela Johns Hopkins

prevenção. Também pedimos aos jovens

University Bloomberg School of Public

para co-projetarem um aplicativo mHealth

Health e meu Doutorado em Medicina (MD)

focado na educação sobre HIV e pedimos

pela Wright State University Boonshoft

o feedback deles sobre a experiência geral

School of Medicine.

durante o workshop. Atualmente, estamos
analisando os dados coletados de todos os

Ao longo da minha jornada na faculdade

quatros workshops. Estamos avançando

de medicina, ocorreram dificuldades.

para a criação do aplicativo mHealth e na

Todavia, ao olhar para trás, eu me

fase dois. Trabalhar neste projeto tem sido

pergunto: “Eu faria de novo?” A resposta

emocionante e estou buscando incorporar

é sempre “Sim!” Medicina é minha

essas habilidades de pesquisa na minha

vocação. Doenças crônicas, como HIV/

futura carreira.

AIDS, diabetes e hipertensão me afetaram
inúmeras vezes. Quero fazer algo a

Após a conclusão dos meus diplomas

respeito. Durante a pandemia de COVID-19

e residência, pretendo trabalhar em

sozinha, eu perdi meu pai e meu tio.

comunidades com poucos recursos e

Eles são minha motivação todos os dias.

ajudar a construir pontes entre educação

Minha paixão pela educação em saúde e

em saúde, saúde preventiva e acesso

por atender comunidades sem recursos é

à assistência médica. Como futura

o que me levou a me tornar uma médica.

médica haitiana-americana, quero

Essa paixão também me encorajou a me

desempenhar um papel fundamental

candidatar para o Programa Acadêmico

na contribuição para a redução das

HVTN RAMP.

disparidades de saúde e aumento da
alfabetização em saúde. Meu objetivo é

Como acadêmica do programa RAMP,

abrir clínicas e centros de educação em

atualmente estou trabalhando em um

saúde conjuntos nos Estados Unidos e

projeto em Harare, Zimbábue com Dra.

Haiti. Quero chegar a comunidades que

Portia Hunidzarira, Marvelous Sibanda e

estão enfrentando doenças crônicas,

Thelma Tauya. Nosso projeto é chamado,

como diabetes, hipertensão e HIV, e

“Intervenções de saúde móvel (mHealth)

fornecer-lhes tratamento juntamente com

para melhorar o conhecimento de

conhecimento de como manter um estilo

prevenção do HIV e a alfabetização em

de vida mais saudável.

pesquisa clínica entre comunidades
de jovens no Zimbábue.” Os objetivos
da fase um do projeto de pesquisa são
13
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Artigo de destaque

Dr. Larry Corey recebe prêmio de serviço público
da American Society of Gene & Cell Therapy
O Prêmio de Serviço Público Sonia Skarlatos reconhece a pessoa
que possui campo avançado de terapia genética e celular
Pela equipe de serviço de notícias do Fred Hutch

O Dr. Larry Corey foi homenageado pela Sociedade
Americana de Terapia Genética e Celular com
o Prêmio de Serviço Público Sonia Skarlatos
em 13 de maio.
Foto por Robert Hood / Serviço de Notícias Fred Hutch

O Dr. Larry Corey do Fred Hutchinson Cancer Research Center e a Dra. Kathleen Neuzil, co-líderes do programa de vacinas da Rede
de Prevenção contra a COVID-19, são os dois vencedores do Prêmio Sonia Skarlatos de Serviço Público da American Society of Gene
& Cell Therapy. O prêmio, em homenagem a um defensor da terapia gênica, reconhece uma pessoa ou grupo que tem promovido
e aprimorado consistentemente o campo da terapia genética e celular por meio de agências governamentais, grupos de políticas
públicas, educação pública ou organizações de caridade não governamentais.
Corey é um especialista de renome internacional em virologia, imunologia viral e desenvolvimento de vacinas. Mais recentemente,
ele foi convidado a co-liderar o programa de vacinas da Rede de Prevenção contra a COVID-19, que é responsável pela implementação
de vários ensaios de eficácia da vacina contra a COVID-19 nos Estados Unidos e no exterior. Ele é ex-presidente e diretor da Fred
Hutch, professor da Divisão de Vacinas e Doenças Infecciosas de Hutch e professor de medicina e medicina laboratorial e patologia na
Universidade de Washington. Ele foi chefe da Divisão de Virologia da UW de 1978-2010 e liderou o AIDS Clinical Trials Group de 19871992. Ele foi o fundador e principal investigador da HIV Vaccine Trials Network desde a sua criação em 1999.
Os vencedores foram escolhidos em quatro categorias, de Prêmio de Novo Investigador de Destaque ao Prêmio de Realização de
Destaque. A outra ganhadora do Prêmio de Serviço Público Sonia Skarlatos é a Dra. Kathleen Neuzil, professora da Escola de Medicina
da Universidade de Maryland, que faz parte da equipe estratégica de avaliação de vacinas e terapêuticas contra a COVID-19 nos EUA e
fez parte da equipe do estudo que projetou o primeiro ensaio clínico de vacina contra a COVID-19 nos EUA.
“Embora Kathy e eu apreciemos a escolha pessoal do prêmio e tenhamos trabalhado muito arduamente nos últimos 13 meses,
centenas, senão milhares, de outros colegas também trabalharam lado a lado conosco”, disse Corey.
Os vencedores do prêmio foram homenageados no dia 13 de maio às 12h15 (EST) virtualmente durante a reunião anual do ASGCT.
Agora em seu 24º ano, a reunião anual do ASGCT reúne mais de 4.500 membros nos Estados Unidos e em todo o mundo. Hoje, o
ASGCT é a maior associação de indivíduos envolvidos na pesquisa de terapia genética e celular.
- Adaptado de um anúncio do ASGCT
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Artigo de destaque

A CoVPN: Vencedor do Impacto Organizacional
no 2021 Global Health Impact Awards
Por: Anna Altavas, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

O editor técnico do CoVPN, Dr. Mindy Miner,
aceitou o prêmio virtualmente em nome
da Rede.

Em 14 de outubro de 2021, a Rede de Prevenção COVID-19 (CoVPN) foi premiada com o Prêmio Impacto Organizacional 2021
da Washington Global Health Alliance por seu papel no desenvolvimento e condução de grandes ensaios de vacinas contra
a COVID-19. Os destaques das realizações da Rede incluíram o desenvolvimento de engajamento da comunidade/materiais
educacionais para aumentar a adesão das comunidades BIPOC, campanhas de anúncios de serviço público, animações em inglês e
espanhol para encorajar a participação nos testes, um site educacional e um registro de participantes que em três meses teve mais
de 500.000 voluntários.
A Rede desempenhou um papel crítico nos bastidores no avanço dos testes de vacinas contra a COVID pelas suas redes existentes,
pesquisadores, projeto/análise estatística, harmonização de laboratórios e programa de engajamento da comunidade, alcançando
um progresso incrível para a saúde global em um curto período de tempo.
O editor técnico da CoVPN, Dr. Mindy Miner, aceitou o prêmio virtualmente em nome da Rede, dizendo: “Estou aceitando o
prêmio em nome da equipe de Fred Hutch e um grupo grande de outras pessoas em todo o mundo, que são colegas notáveis,
que têm trabalhado incansavelmente no último ano e meio.” Quando questionado sobre o que foi aprendido com a experiência
e como podemos aplicá-la a vacinas para outras doenças, Miner mencionou os esforços da Rede de Ensaios de Vacinas contra o
HIV (HVTN) em vacinas contra o HIV e a infraestrutura e capacidade científica, parcerias comunitárias, projetos estatísticos, testes
de laboratório, e todos os investigadores do centro que trabalharam com base no trabalho da HVTN nos últimos 20 anos, o que
permitiu à CoVPN fazer seu trabalho em um ritmo tão rápido.
Anna Altavas é Gerente de Comunicações da
Rede de Estudos de Vacinas para HIV e Rede
de Prevenção contra a COVID-19.
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Artigo de destaque

Novo estudo demonstra que esforços comprometidos da
comunidade são essenciais para garantir a inclusão igualitária
das comunidades BIPOC em estudos clínicos de vacina
Por: Anna Altavas, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
• Trabalhar em parceria com

Em outubro de 2021, um grupo de

dos EUA para os quais existem dados

pesquisadores da Rede de Prevenção

disponíveis, 47% dos participantes

instituições e organizações,

contra o COVID-19, sediada no Centro

inscritos nos sites CoVPN nos EUA

como prestadores de serviços

de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson,

eram BIPOC. A inscrição de brancos

sociais, organizações de defesa,

demonstrou que, por meio do forte

ultrapassou a inscrição de participantes

associações de médicos e de

envolvimento da comunidade, pode

do BIPOC ao longo do período

profissionais de medicina, mídia,

ser alcançada a inclusão igualitária

acumulado, exigindo a implementação

instituições acadêmicas, parceiros

das comunidades anteriormente sub-

de estratégias para aumentar a inscrição

governamentais locais/estaduais/

representadas em estudos clínicos

diversificada e inclusiva. A abertura dos

nacionais e organizações baseadas

de vacina.

estudos posteriormente se beneficiou

na fé, especialmente aqueles que

consideravelmente dos esforços

atendem as comunidades BIPOC

Dados recentes destacam a ausência

potencializados de engajamento da

com quem os relacionamentos de

de comunidades negras, indígenas e

comunidade e registros de voluntários

confiança de longa data têm sido

de pessoas de cor (BIPOC) em estudos

crescentes e mais diversificados.

estabelecidos.

clínicos de vacina. O novo estudo,
• Potencializando a abrangência das

publicado no periódico PLOS ONE

“Um equívoco é que as comunidades

(https://journals.plos.org/plosone/

BIPOC não desejam se envolver na

relações estabelecidas no histórico

article?id=10.1371/journal.pone.0258858),

pesquisa”, disse Dr. George Mensah,

de engajamento bem-sucedido

discute a necessidade de engajamento

Diretor, Center for Translation Research

da rede de estudos de vacinas

das comunidades BIPOC na pesquisa

& Implementation (CTRIS) na National

para HIV (HVTN, HIV Vaccines

de doenças infecciosas como um

Heart, Lung, and Blood Institute

Trials Network) em comunidades

componente crítico nos esforços para

(NHLBI), parte da National Institutes

religiosas, a iniciativa CoVPN Faith

aumentar a confiança, a aceitabilidade

of Health (NIH) e um dos autores do

Initiative estabeleceu um conselho

e a aceitação da vacina de futuros

estudo. “O reconhecimento de que as

consultivo baseado na fé para

produtos aprovados.

disparidades na saúde são substanciais

fornecer orientação e direção para

é algo que conhecemos há muito tempo

os esforços de engajamento da

“Existe um discurso dizendo que isso

e a pandemia de COVID-19 deixou isso

comunidade com grupos religiosos e

é desafiador e que há muitas barreiras

descaradamente evidente. Este estudo

implementar um programa nacional

para engajar as comunidades BIPOC”,

nos mostrou que, se você dedicar algum

de educação CoVPN voltado para a fé

disse a Dra. Michele Andrasik, uma

tempo para lidar com a desinformação e a

que usasse princípios anti-racismo,

cientista sênior da equipe de Fred Hutch

desconfiança, poderá ter sucesso através

anti-homofóbico, anti-transfóbico e

e principal autora do estudo. “Esperamos

de práticas promissoras.”

outros para garantir que as atividades
e mensagens chegassem a um

que isso mostre que essas são barreiras
superáveis e que é possível superá-las por

Os quatro métodos para engajamento

meio de investimentos de longo prazo

com comunidades BIPOC incluíram:
• Integrando marketing em língua e

em relacionamentos na comunidade e
construir reputações de credibilidade

público amplo.

• Aumento da conscientização e do

cultura na estratégia de divulgação,

conhecimento da comunidade para

a CoVPN lançou uma campanha

abordar e corrigir más percepções,

multiplataforma focada nas

O estudo analisou os dados demográficos

desinformação e mitos exigindo

comunidades latino/a/hispânica e

e de inscrição em quatro estudos

utilização de abordagens de

negra/afro-americana. A campanha,

de eficácia contra a COVID-19 para

Pesquisa Participativa Baseada na

“Ajude a acabar com a incerteza”, foi

informar futuros esforços para garantir

Comunidade (CBPR) e trabalho com

desenvolvida a partir de percepções

participação inclusiva. Nos quatro

parceiros como NIH Community

do público coletadas por meio de

estudos clínicos de vacina contra a

Engagement Alliance (CEAL) contra

pesquisas de consumidores com

COVID-19 financiados pelo governo

Disparidades da COVID-19 ( https://

públicos prioritários e ajudou a

como pesquisadores e instituições.”

covid19community.nih.gov/).

Continua na proxima pagina...
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entregar quase 600.000 inscrições de
voluntários para o registro de estudos
da CoVPN.
“Estes resultados mostram que a inclusão
igualitária das comunidades BIPOC é
possível. Sabemos que isso é necessário,
considerando as antigas desigualdades
sociais, estruturais e econômicas de longa
data enfrentadas pelas comunidades
BIPOC”, disse Andrasik. “Temos que
investir na conexão com a comunidade
e garantir um envolvimento significativo
da comunidade em cada etapa da pesquisa”
Anna Altavas é Gerente de Comunicações da
Rede de Estudos de Vacinas para HIV e Rede
de Prevenção contra a COVID-19.
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O que será necessário para encontrar
uma vacina segura e eficaz contra o HIV?

Será necessário todos nós.
Temos trabalhado para acabar com o HIV durante os últimos 40 anos,
e ainda precisamos da sua ajuda. Os estudos de pesquisa são
importantes para que a ciência avance.
Visite nossa página web para saber como você pode ajudar.

helpendhiv.org
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PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A DOSE DE
REFORÇO DA VACINA CONTRA A COVID-19
1. O que é uma dose de reforço? Como

para COVID-19 grave, e para aqueles cuja

doação para outros países. O governo dos

ela difere de uma dose adicional para

exposição ocupacional as coloca em alto

EUA doou mais de 1 bilhão de doses de

indivíduos imunocomprometidos?

risco de contrair a COVID-19.

vacinas até agora.

As doses de reforço de uma vacina são

Para a vacina da J&J, eles recomendam

6. Devo receber a dose de reforço da

muito comuns no campo das vacinas.

uma segunda dose de vacina para todas as

mesma fabricante da vacina que tomei

Reforçar significa receber outra dose da

pessoas acima de 18 anos que receberam a

da primeira vez?

vacina em um momento diferente após

dose inicial. Pessoas que tiveram qualquer

a(s) dose(s) inicial(ais), o que os cientistas

complicação, como trombose venosa,

Os melhores dados quanto à eficácia e

chamam de estágio de “priming” ou

devido a vacinação inicial com a vacina

segurança são da utilização da mesma dose

primovacinação. É como pintar uma

J&J devem receber a segunda dose de uma

de reforço que a vacina que você recebeu.

parede: a aplicação de primer, talvez uma

vacina de mRNA em vez de uma segunda

Há pequenos estudos nos quais vacinas

segunda aplicação de primer, seguida de

dose da vacina da J&J.

de outras fabricantes foram usadas como
um reforço: os estudos “mix and match”,

outra aplicação de reforço. Para as vacinas,
a dose de reforço é administrada semanas,

3. Quando você deve tomar a dose de

que combinam vacinas. Esses dados

meses ou anos mais tarde, em vez de

reforço? (quanto tempo depois de ter

mostram que as respostas de anticorpos são

um dia ou dois como na pintura de uma

terminado a série inicial de vacinas?)

aumentadas com a combinação. Por isso,
a FDA autorizou a combinação de doses

parede. Como uma segunda aplicação
de tinta, a dose de reforço melhora a

A FDA recomenda receber uma dose

de reforço. Isso significa que sua vacina

primovacinação.

de reforço pelo menos 6 meses depois

de reforço não tem que ser fabricadas

de concluir a série inicial das vacinas

pela mesma empresa que sua(s) vacina(s)

A maioria das vacinas que tomamos possui

Moderna e Pfizer. A dose de reforço da

inicial(ais).

componentes de reforço. Para a hepatite

J&J é recomendada pelo menos 2 meses

B, os bebês recebem a vacina aos 1, 2 e

após a vacina inicial da J&J.

7. É seguro tomar uma dose de reforço de
uma fabricante de vacina diferente?

6 meses. A vacina do 6o mês é a dose de
reforço. Para a vacina contra o sarampo,

4. Por que as doses de reforço

as crianças a recebem por volta dos 12 ou

são importantes?

É seguro desde que a vacina tenha sido
aprovada pela FDA. Isso inclui as vacinas

15 meses e, então, a dose de reforço 5 anos

da Pfizer, Moderna e J&J.

depois, quando entram na escola primária.

As doses de reforço são importantes por

Para o tétano, você recebe uma dose de

2 motivos principais. (1) A variante Delta

reforço a cada dez anos ou mais.

é mais infecciosa e, por isso, as pessoas

8. Há algum benefício em tomar uma dose

vacinadas estão se infectando. (2) A dose

de reforço de uma fabricante de vacina

As doses adicionais dadas a indivíduos

de reforço aumenta os anticorpos e células

diferente?

imunocomprometidos são para melhorar

T produzidos pelo corpo em decorrência

sua resposta imunológica para as séries

da vacinação. Os níveis são mais altos

No momento, não há evidência de que

iniciais da vacina. Muitas vezes, elas

do que após a vacinação inicial. Essas

uma dose de reforço combinada oferecerá

não constroem proteção suficiente, ou

respostas são o que protegem as pessoas

mais benefício do que uma dose de reforço

qualquer proteção, contra o vírus da

da infecção e da doença.

que seja a mesma da vacina inicial.

vacinação original.
5. Se eu tomar uma dose de reforço, vou

9.Ouvi dizer que a dose de reforço da

2. Quem precisa tomar uma dose de

impedir que outras pessoas ao redor do

Moderna será apenas metade da dose. Por

reforço? Quem é elegível para tomar uma

mundo sejam vacinadas?

que não uma dose completa?

Não. O governo dos EUA está usado as doses

A metade da dose ainda melhora os níveis

Para vacinas de mRNA (Pfizer e Moderna),

de reforço do nosso estoque nacional. As

de células T e anticorpos para níveis muito

a FDA e o ACIP, ambos, recomendam a

doses já foram compradas e essas doses são

maiores que depois de 2 doses iniciais

dose de reforço para todas as pessoas com

restritas por contrato para uso nos EUA. Os

de dose completa. Muitas outras vacinas

65 anos de idade ou mais, para pessoas

EUA fecharam um contrato com a Pfizer,

tiveram um bom reforço com a “dosagem

entre 18 e 64 anos com comorbidades

Moderna e J&J para comprar doses para

fracionada”. Este não é um novo conceito

dose de reforço?

em vacinologia.
19
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10. Quanto tempo a dose de reforço vai

15. Se eu preciso de uma dose de reforço,

durar? Teremos que tomar doses de reforço

isso quer dizer que as vacinas não estão

todo ano, como a vacina da gripe?

funcionando?

Não sabemos quanto tempo ela vai durar.

Não. As vacinas contra a COVID-19

Muito disso refere-se a quanto o vírus

estão funcionando bem para prevenir

muda. Precisamos continuar a estudas as

doenças graves, hospitalização e morte,

respostas das pessoas para ver o quanto

mesmo contra a variante Delta. No

tempo elas irão durar.

entanto, os especialistas em saúde pública
estão começando a ver uma proteção

11. Há efeitos colaterais da vacina de

reduzida contra doença leve e moderada,

reforço?

principalmente entre certas populações.

Seus efeitos colaterais muito

16. Quando posso tomar a dose de reforço

provavelmente serão aqueles que você

da vacina contra a COVID-19 se NÃO estou

teve quando tomou sua(s) primeira(s)

em um dos grupos recomendados?

vacina(s). Até o momento, não há evidência
de que esses efeitos colaterais serão piores

Grupos adicionais de pessoas poderão

com as doses de reforço.

ser recomendados a receber uma dose de
reforço conforme mais dados vão sendo

12. Devemos nos cadastrar novamente para

disponibilizados.

a dose de reforço?
17. As doses de reforço abrangem as novas
As doses de reforço são fornecidas no

variantes que surgiram? O quão efetivas

mesmo sistema das vacinas iniciais.

elas são contra a variante Delta, por
exemplo?

13. Vamos receber algum comprovante
de vacinação de que recebemos a dose de

As vacinas de reforço não são diferentes

reforço?

das vacinas originais. Elas todas
mostraram proteção contra as variantes,

Você deve trazer com você o cartão de

incluindo a Delta.

Registro de Vacinação Contra a COVID-19
do CDC quando você for tomar sua dose

18. Qual é a diferença em termos de

de reforço, e esta será documentada

eficácia entre as diferentes doses de

nele. Se você não recebeu um cartão de

reforço? (Moderna, Pfizer, J&J e qualquer

Registro de Vacinação Contra a COVID-19

outra dose de reforço internacional)

do CDC em sua primeira consulta, entre
em contato com o centro de vacinação

As doses de reforço de todas as três

onde você tomou a primeira dose ou o

vacinas dos EUA (Moderna, J&J e Pfizer)

seu departamento estadual de saúde para

aumentam as respostas imunológicas e

descobrir como você pode conseguir

oferecem eficácia adicional comparadas a

um cartão. Saiba mais sobre o que fazer

não receber uma dose de reforço.

se precisar uma cópia do seu cartão de
Registro de Vacinação Contra a COVID-19
do CDC.
14. A dose de reforço é gratuita?
Sim.
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Artigo de destaque

Reconhecendo uma lenda da comunidade
Por: Louis Shackelford, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
membros da comunidade leiga possam
entender e que seja culturalmente
relevante para quem eles são, com o
objetivo de melhorar vidas.”
Wakefield continuou destacando sua
formação educacional no ensino da
fala e seus estudos em psicologia como
ferramentas nas quais ele tem se apoiado
ao longo de sua carreira. Especificamente,
ele lembra que utiliza técnicas que os
professores empregam, como o método
de re-ensino para construir uma
compreensão da ciência do HIV entre os
membros da comunidade.
Conforme a conversa progredia,
Steve Wakefield

Wakefield elaborou algumas das

(crédito da foto: Wakefield)

experiências notáveis em saúde pública
que ajudaram a moldar suas habilidades.
Wakefield relembrou três experiências

Steve Wakefield, o ex-Diretor de

o Legacy Project, um programa que

que desempenharam um papel crucial

Relações Exteriores na Rede de Estudos

trabalha para lidar com disparidades

no desenvolvimento de sua carreira

de Vacina contra o HIV (HVTN, HIV

raciais e étnicas na participação em

na saúde pública. Ele citou a história

Vaccine Trials Network), cultivou e

estudos clínicos de HIV nos EUA.

do serviço público em sua família,

liderou parcerias estratégicas com

Embora tenha se aposentado da HVTN

resultando no serviço público sendo um

organizações e stakeholders em

em 2020, Wakefield ainda defende as

“valor instilado” em sua vida. Ele também

todo o mundo. Wakefield, como é

comunidades marginalizadas, servindo

falou sobre a participação em reuniões de

conhecido por seus colegas, membros

em vários comitês, como o Subcomitê

pesquisa, onde aprendeu a importância

da comunidade e amigos, utilizou sua

de Pesquisa de Vacina contra AIDS do

de expressar suas preocupações sobre

voz para defender as necessidades

Instituto Nacional de Alergia e Doenças

como a pesquisa estava sendo conduzida,

das populações sub-representadas e

Infecciosas (NIAID, National Institute of

mesmo que nem sempre tivesse a

carentes na pesquisa médica por mais

Allergy and Infectious Diseases).

linguagem científica para articular seu
ponto de vista ou fornecer uma solução.

de 35 anos. Ao longo de seu serviço no
HVTN, Wakefield desenvolveu vários

Recentemente, conversei com Wakefield

Wakefield então mencionou que sua

programas para aumentar a participação

para saber sua visão sobre como as

experiência mais fundamental foi servir

da comunidade nos estudos clínicos

pessoas novas na saúde pública podem

no Chicago Board of Health por oito

sobre HIV. De particular importância

aprimorar suas habilidades para falar em

anos. Atuando no conselho ele começou

para comunidades afro-americanas

público, comunicar pesquisa científica

a reconhecer que, se quisesse que outras

cronicamente carentes, Wakefield

sobre HIV e liderança em saúde pública.

pessoas lidassem com o HIV, ele não

atuou como membro fundamental

Apesar de sua evidente habilidade como

poderia apenas falar e levantar questões

do Black Caucus da HIV Prevention

apresentador, Wakefield foi claro:

relacionadas ao HIV. Nas palavras de
Wakefield: “Eu não poderia ser apenas

Trials Network, um grupo que defende
a inclusão significativa de negros em

“Não me vejo como grande orador

o cara do HIV.” Ele entendeu que havia

alguns dos estudos mais significativos

público, mas como alguém que não se

vários problemas com os quais as pessoas

que exploram as intervenções de

importa em falar com as pessoas sobre as

no conselho estavam preocupadas,

prevenção do HIV em homens negros

coisas que são importantes para mim...

incluindo segurança alimentar,

que fazem sexo com homens e mulheres

A parte mais importante é garantir que

recuperação de água e baixas taxas de

transgêneros. Wakefield também fundou

nos comunicamos em linguagem que os

natalidade em Chicago. Essa percepção
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moldou a abordagem de Wakefield para

Conforme a conversa mudava para sua

apenas as pessoas que têm melhores

a saúde pública conforme ele começava

perspectiva para o futuro, Wakefield

condições de vida.

a desenvolver um entendimento de

falou honestamente sobre o que ele

que estava atuando em um serviço da

pensava que seriam os problemas de

Finalmente, quando perguntado que

comunidade na qual ele vivia, não só na

saúde pública mais sérios na pesquisa

conselho ele daria para as pessoas que

área da doença ou especialização que

do HIV nos próximos anos. Wakefield

procuram avançar como profissionais de

ocupava. A partir daquele momento, ele

deixou evidente sua crença de que a

saúde pública, Wakefield falou de uma

promoveu uma abordagem holística para

epidemia de HIV vai se unir ainda mais

perspectiva de sabedoria culturalmente

lidar com o HIV como um problema de

com a pandemia de COVID-19 nos

compartilhada. Ele incentiva as pessoas a

saúde pública.

próximos cinco anos. Ele afirmou: “Não

refletirem sobre as palavras de Mahatma

dominamos a pandemia do COVID-19

Gandhi: “Felicidade é quando você

Quando questionado sobre os métodos ou

e não sabemos por quanto tempo o

pensa que, o que diz e o que faz estão

práticas que ele utilizou para aprimorar

COVID continuará fazendo parte de

em harmonia.” Wakefield então ressaltou

suas habilidades de falar em público

nossas vidas. Estas grandes pandemias

que as questões de saúde pública estão

e traduzir ciência para comunidades

impactam a infraestrutura e a segurança

interligadas em toda a nossa sociedade.

leigas, a resposta de Wakefield iluminou

do mundo, não apenas o nosso país.”

Daí, ele afirmou: “As circunstâncias

o caráter e a integridade que ajudaram

Wakefield acredita firmemente que

que impactam negativamente as

a consolidar seu legado como líder

não nos livraremos da pandemia de

questões pelas quais sou apaixonado

comunitário. Ele afirmou que as coisas

COVID-19 ou da epidemia de HIV nos

também impactarão negativamente as

mais importantes são permanecer

isolando. “As ferramentas que possuímos

questões que são paixões dos outros.”

ensinável, manter sua humildade e se

para lidar com as crises de saúde pública

Ele encerrou nossa conversa lembrando

esforçar para expressar as necessidades

devem ter uma resposta global”, afirmou

da importância de seguir em frente da

de sua comunidade, ignorando

ele. Wakefield explicou que precisamos

melhor maneira possível e ter confiança

como as pessoas (principalmente os

encontrar maneiras de cooperar entre

nas habilidades que você possui, ao

acadêmicos) percebem suas credenciais.

as entidades de saúde pública, para que

mesmo tempo em que reiterou para não

Wakefield compartilhou sua experiência

todos cheguem a soluções juntos.

apostar muito na avaliação que os outros
fazem de você. “Se fez bem, saiba que

expressando suas preocupações na
reunião do National Institutes of Health

Eventualmente, Wakefield falou sobre

fez bem. Não seja levado pela vergonha,

(NIH) em Washington, DC. Durante o

alguns dos principais dilemas éticos

arrependimento ou erros.”

encontro, um cientista questionou suas

enfrentados pela pesquisa sobre o

qualificações para lidar com o corpo

HIV nos próximos anos. Ele afirmou

reunido de pesquisadores e acadêmicos.

explicitamente que o dilema ético mais

Wakefield respondeu abertamente para

urgente dos próximos cinco anos seria o

o cientista:

mesmo dilema que permaneceu ao longo

Louis Shackelford é Gerente de Projeto de
Relações Externas na HVTN.

dos 40 anos de epidemia de HIV:
“O que é importante é que esta pesquisa
é com seres humanos. Eu sou humano,

“Esquecemos que estamos lutando

e se não colocarmos os seres humanos

contra um vírus e esperamos que nossas

na vanguarda do que estamos fazendo,

soluções para essa luta sejam biomédicas

podemos nunca chegar às respostas

em um sistema que diz que há uma

que nos ajudarão a fornecer respostas

hierarquia de humanos, [o que significa

científicas e médicas em uma epidemia

que] alguns humanos são mais valiosos

de HIV.”

do que outros. Nosso dilema ético é que
temos que superar esse sistema…As

Desse dia em diante, Wakefield usou esta

soluções devem estar disponíveis para

resposta como seu mantra constante. Sua

a população sem levar em conta seus

missão foi lembrar aos cientistas que sua

recursos. A missão de saúde pública é o

comunidade era de sujeitos humanos e

que vai ser melhor para todo o público.”

eles precisavam ser ouvidos. Da mesma
forma, ele continua defendendo que

Wakefield concluiu sua resposta

ter experiência em ser humano é mais

reiterando a necessidade de focar em

do que suficiente para expressar suas

soluções de saúde pública que valorizem

preocupações em qualquer ambiente.

a vida humana, em vez de valorizar
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Iniciativa de Fé da HVTN 2.0: Aproveitando os
esforços da COVID-19 para responder ao HIV
Por: Ulysses Burley, MD, Chicago, IL, EUA
A HIV Vaccine Trials Network (HVTN)

7 embaixadores da fé que estão

conduz estudos de pesquisa clínica de

geograficamente distribuídos nos

vacinas contra o HIV para desenvolver

EUA estabeleceram, treinaram e

uma vacina segura e eficaz para prevenir

aprimoraram redes de líderes religiosos

o HIV em todo o mundo. O sucesso

e comunitários para conduzir atividades

da HVTN está ligado aos participantes

educacionais sobre a COVID-19 para as

do estudo e comunidades ao redor

comunidades dos EUA mais impactadas

do mundo que doam seu tempo e

pela COVID-19, a saber, negros, latinos e

muito mais para apoiar esses esforços.

povos indígenas e indígenas. Os esforços

Desde o início da HVTN, há mais de

coletivos da Iniciativa de Fé da CoVPN

20 anos, um ponto focal para envolver

alcançaram centenas de milhares de

as comunidades em ensaios clínicos

pessoas em centenas de eventos que os

tem sido as parcerias e colaborações

ajudaram a passar da ignorância sobre

com comunidades religiosas. Os líderes

a COVID para a competência quanto

religiosos têm sido e continuam a servir

à doença; da hesitação da vacina à

como vozes e fontes confiáveis de apoio,

aceitação e acessibilidade à vacina; e da

informação e orientação para seus

desconfiança médica à responsabilidade

membros. Como parte do compromisso

e reconciliação médica.

da HVTN de continuar a atender às
comunidades onde elas estão, envolver

O sucesso da Iniciativa de Fé da CoVPN

e manter relacionamentos com as

mostra o que pode ser possível com uma

comunidades religiosas tem sido uma

iniciativa semelhante para o HIV, quando

função crítica do trabalho da HVTN.

fazemos investimentos substanciais
em pessoas e medicina de precisão.

Com o surgimento da COVID-19, a

Temos a oportunidade de aproveitar

HVTN e 3 outras redes de ensaios

este momento em que as pessoas

clínicos existentes se fundiram para

nunca estiveram tão cientes dos vírus,

formar a Rede de Prevenção COVID-19

pandemias, desenvolvimento de vacinas

(CoVPN), inscrevendo milhares de

e da importância de participar de ensaios

voluntários para ensaios clínicos de

clínicos, para estabelecer uma Iniciativa

Fase 3 em grande escala, testando uma

de Fé da Rede de Ensaios de Vacinas

variedade de vacinas experimentais e

contra o HIV e uma estratégia abrangente

monoclonais anticorpos para proteger as

de engajamento da comunidade para

pessoas da COVID-19. Compreendendo

curar ainda mais a divisão entre a

a importância do engajamento da

ciência e o sagrado. UBtheCURE LLC,

comunidade em testes de vacinas e o

uma empresa de consultoria sediada em

incrível trabalho dos líderes religiosos

Chicago que opera no cruzamento da

construindo pontes de compreensão

fé, saúde e direitos humanos, dirigirá

entre a fé e a ciência do HIV, a CoVPN

o estabelecimento da Iniciativa de

implementou uma estratégia de

Fé da HVTN sob a liderança do atual

engajamento da comunidade robusta que

Embaixador da Iniciativa de Fé da CoVPN,

apresentava uma Iniciativa de Fé formal

Imunologista e parceiro de longa data da

para engajar pessoas de fé em torno da

HVTN, Dr. Ulysses Burley III.

educação sobre a COVID-19.
Muito parecido com a Iniciativa
Nos 12 meses desde o lançamento

de Fé da CoVPN, o esforço paralelo

da Iniciativa de Fé da CoVPN,

HVTN irá recrutar a experiência de
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Equipe da Iniciativa de Fé da CoVPN
Rev. Edwin Sanders,
Servidor Sênior e
Fundador da Igreja
Metropolitana
Interdenominacional
em Nashville,
Tennessee (líder da
iniciativa)
Khadijah Abdullah,
Diretora Executiva
de Reaching All
HIV+ Muslims in
America (RAHMA),
Washington, Distrito
de Columbia

Dr. Ulysses W. Burley
III, fundador do
UBtheCure, Chicago,
Illinois

Bispo Oliver Clyde
Allen III, pastor
sênior e fundador da
Catedral The Vision
de Atlanta, Georgia

Dr. Bambi W. Gaddist,
CEO e Fundador,
Diretor Executivo
do HIV Council da
Carolina do Sul

Rev. Bertram G.
Johnson, Union
Theological
Seminary, New York,
New York

Rev. Kamal Hassan,
pastor da Igreja
Presbiteriana
Sojourner Truth,
Richmond, Califórnia
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Relatório de engajamento
em mídia social de
iniciativa de fé CoVPN

Detalhes do relatório
Prazo:
Agosto Dezembro 2020
Evento cobertos:
• COVID in Black Series
• Pandemia Series
• COVID in Color
• Iman & COVID
• Making it Plan with Dr. Fauci
• The COVID 19 Fear Factor
• Souls, Storms and Science
Canais sociais:
• Instagram:
@preventCOVID19
• Facebook:
@PreventCOVID19
• Twitter:
@PreventCOVID_19

Recapitulação do desempenho
Alcance total:

2,625,865
Orgânico: 94,059
Pago: 2,531,806
Impressões totais:

6,509,790

Orgânico: 120,179
Pago: 6,389,611

Total de engajamentos:

117,072

Orgânico: 10,889
Pago: 106,183

Total de postagens:

86

Orgânico: 79
Pago: 7

Recapitulação do desempenho
FACEBOOK ORGÂNICO
Total de postagens: 36
Alcance total: 55,385
Impressões totais: 60,226
Total de engajamentos: 9,495
FACEBOOK PAGO
Total de postagens: 7
Alcance total: 2,531,806
Impressões totais: 6,389,611
Total de engajamentos: 106,183
TWITTER ORGÂNICO
Total de postagens 21
Alcance total: 22,037
Impressões totais: 40,221
Total de engajamentos: 452
INSTAGRAM ORGÂNICO
Total de postagens 22
Alcance total: 16,637
Impressões totais: 19,732
Total de engajamentos: 942
Alcance representa o número de pessoas que
viram a postagem; Impressões representam
quantas vezes a postagem foi vista – algumas
pessoas podem ter olhado para ela mais de uma
vez. Engajamento representa o número de vezes
que as pessoas interagiram com a postagem –
comentando ou curtindo, etc.
Impressões orgânicas são o número de pessoas
únicas que viram o conteúdo gratuitamente em um
feed de notícias. Impressões pagas são o número
de pessoas únicas que viram o conteúdo como
resultado de um anúncio de mídia social paga.

até 10 indivíduos diversos com HIV e

conhecerão a HVTN e terão acesso a uma

compartilhamento de informações sobre

geograficamente distribuídos, de saúde

ampla gama de cientistas médicos líderes

HIV, COVID-19 e outras pandemias

pública e praticantes de fé para servirem

da indústria e oportunidades de pesquisa

emergentes, crises de saúde pública e

como embaixadores, cada um apoiado

biomédica. A longo prazo, a Iniciativa de

disparidades.

por até 7 consultores religiosos que

Fé da HVTN irá capacitar organizações

podem integrar anti-princípios racistas,

religiosas e comunitárias para a execução

O estabelecimento da Iniciativa de Fé

anti-xenófobos, anti-homofóbicos e

de pesquisas qualitativas e quantitativas

da HVTN ajudará a criar um ambiente

de boa prática participativa em uma

e estabelecer parcerias de longa data com

onde as pessoas que muitas vezes têm

estrutura de fé sustentada por ciência

instituições acadêmicas, governamentais

que deixar seus bairros para ter acesso

e histórias. A partir de 1° de dezembro

e biomédicas para oportunidades de

aos serviços para HIV e outros serviços

de 2021 (Dia Mundial da AIDS), os

financiamento sustentáveis além do

de saúde não precisarão mais, porque

embaixadores religiosos conduzirão

mandato inicial da Iniciativa de Fé da

teremos casas de culto equipadas e

um mínimo de 3 atividades por mês

HVTN. Usando um modelo integrado de

centros comunitários em todo o país com

durante 12 meses em parceria com os

Comunicação para Mudança Social (veja

ferramentas para atender seus próprios

consultores religiosos identificados pelos

a figura 2 na próxima página)

constituintes – possivelmente com uma
eventual vacina contra o HIV segura e

embaixadores.
a Iniciativa de Fé da HVTN redobrará

eficaz – assim como testemunhamos

Os objetivos de curto prazo da Iniciativa

os esforços para acabar com o HIV

instituições religiosas se tornarem

de Fé da HVTN será alcançar 100.000

como uma crise de saúde pública

centros de distribuição de vacinas para

indivíduos de fé únicos com educação e

através da inovação de uma vacina

COVID-19 em todo o país. Temos toda a

treinamento culturalmente competentes

contra o HIV globalmente segura e

ciência e a medicina de que precisamos

em HIV/AIDS, com base no contexto dos

eficaz e uma estratégia de engajamento

para eliminar a ameaça do HIV e outras

determinantes sociais da saúde (https://

da comunidade HVTN robusta e com

crises de saúde pública nesta década;

www.cdc.gov/socialdeterminants/

bons recursos que apresenta a fé

about.html). Os participantes também

como um fator chave na educação e

Continua na proxima pagina...
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HVTN Faith Initiative 2.0: Leveraging COVID-19 Efforts to Respond to HIV

Modelo Integrado de Comunicação para Mudança Social
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o que precisamos agora, mais do que
nunca, é tratar as pessoas e não apenas
as doenças. A Iniciativa de Fé da HVTN
propõe uma abordagem que prioriza as
pessoas para aumentar a consciência,
competência e confiança na biomedicina,
desenvolvida de acordo com a crença de
todas as religiões de que a vida é sagrada
e, portanto, deve ser protegida.
O Rev. Edwin Sanders, Servidor Sênior da
Igreja Metropolitana Interdenominacional
em Nashville, TN tem servido como
consultor de longa data para a HVTN
e agências associadas e é o gerente de
projeto da Iniciativa de Fé da Rede de
Prevenção contra a COVID-19. O Dr.
Ulysses Burley III também trabalhou com
a HVTN para fornecer às comunidades
religiosas educação biomédica acessível
no contexto de determinantes sociais da
saúde. UBtheCURE é uma empresa de
consultoria que opera no cruzamento
da fé, saúde e direitos humanos com
experiência em HIV/AIDS. A organização

O Dr. Ulysses Burley é o fundador do
UBtheCure e o líder do projeto da
Iniciativa de Fé da HVTN

é especializada em conscientização,
defesa e capacitação em HIV e AIDS,
mas também inclui esforços de defesa
para lidar com o encarceramento em
massa, LGBTQIA, justiça de gênero e raça,
segurança alimentar e paz no Oriente
Médio. UBtheCURE, sob a liderança do Dr.
Ulysses Burley, foi escolhido para servir
como gerente de projeto da Iniciativa
de Fé da HVTN, com base no modelo de
sucesso da Iniciativa de Fé da CoVPN.
Seu objetivo abrangente será aumentar a
conscientização sobre o impacto do HIV/
AIDS nos Estados Unidos e a perspectiva
do desenvolvimento de vacinas contra
o HIV, enquanto continua a abordar a
pandemia de COVID-19 em curso e outros
desafios de saúde existentes e emergentes
que afetam desproporcionalmente as
comunidades de cor, que incluem
pessoas de fé.
Você pode aprender mais sobre o
Modelo Integrado de Comunicação
para Mudança Social em: https://www.
thecompassforsbc.org/sites/default/files/
strengthening_tools/socialchange.pdf.
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ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO MOSAICO
Dr. Stephaun Wallace, Núcleo HVTN, Seattle, WA, USA

O Estudo Mosaico, também conhecido como HVTN 706/
HPX3002, é um estudo de vacina contra HIV em vários países
que testa se um regime de vacinação investigativo contra o
HIV pode evitar a infecção por HIV em homens cisgêneros e
pessoas transgênero que fazem sexo com homens cisgêneros
e/ou pessoas transgêneros. O estudo está sendo conduzido na
Argentina, no Brasil, na Itália, no México, no Peru, na Polônia,
em Porto Rico, na Espanha e nos Estados Unidos. A partir de
10 de setembro de 2021, o estudo atingiu a inscrição completa
com 3.800 participantes. As comunidades e as equipes de
pesquisa envolvidas neste estudo estão empenhadas em
encontrar uma resposta para questões científicas sobre
segurança, resposta imunológica, conforto nas injeções
e eficácia do regime de vacinação. São esperadas
respostas para estas perguntas em 2024.
Podem ser encontradas mais informações
sobre o Mosaico em www.mosaicostudy.com.
O Dr. Stephaun Wallace é o Diretor de
Relações Externas para a HVTN e orienta o
engajamento da comunidade para o estudo
Mosaico globalmente.

UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV
27
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PRÓXIMAS
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS/DIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
2022 NATIONAL AFRICAN AMERICAN MSM LEADERSHIP CONFERENCE
Los Angeles, CA, EUA - 13 a 16 de janeiro de 2022 www.naesminc.org

U.S. NATIONAL BLACK HIV/AIDS AWARENESS DAY
7 de fevereiro

CONFERENCE ON RETROVIRUSES AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS (CROI)
12 a 16 de fevereiro de 2022, Denver, CO, EUA & Virtual www.croiconference.org/

U.S. NATIONAL WOMEN & GIRLS HIV/AIDS AWARENESS DAY
10 de março

U.S. NATIONAL NATIVE HIV/AIDS AWARENESS DAY
21 de março

U.S. NATIONAL YOUTH HIV/AIDS AWARENESS DAY
10 de abril

U.S. NATIONAL TRANSGENDER HIV TESTING DAY
18 de abril

2022 HVTN FULL GROUP MEETING
Washington, DC, EUA, 4 a 6 maio de 2022 www.hvtn.org

HIV VACCINE AWARENESS DAY
18 de maio

U.S. NATIONAL ASIAN & PACIFIC ISLANDER AMERICAN HIV/AIDS AWARENESS DAY
19 de maio

2022 HIV PREVENTION TRIALS NETWORK ANNUAL MEETING
Washington, DC, EUA – 4 a 8 de junho de 2022 www.hptn.org

HIV LONG TERM SURVIVORS DAY
5 de junho

U.S. NATIONAL HIV TESTING DAY
27 de
junhoTRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 21, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2021
HIV
VACCINE
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HVTN BOAS-VINDAS
MATSHIDISO “TSHIDI” MALEFO
Social Behavioral Science (SBS) e Community Engagement Unit (CEU) da HVTN/CoVPN estão
animados para dar as boas-vindas ao seu mais novo membro, Matshidiso “Tshidi” Malefo, que
começou no dia 2 de agosto de 2021 e estará trabalhando em estreita colaboração com Kagisho
Baepanye como Gerente de Projeto de Engajamento da Comunidade da HVTN/CoVPN baseada em
Joanesburgo, África do Sul. Tshidi começou a trabalhar no Setshaba Research Center em Pretória
como entrevistadora de pesquisa para testes clínicos de HIV e estudos de comportamento social.
Mais tarde, ela trabalhou para o Instituto Aurum em Rustenburg como assistente de pesquisa e, em
seguida, passou a se tornar a Coordenadora/Subinvestigadora de Ciências Sociais, coordenando
todos os estudos clínicos e comportamentais e Engajamento da Comunidade. Enquanto
trabalhava para Aurum, ela foi selecionada para trabalhar em uma equipe de Pesquisadores de
Comportamento Social com a International Aids Vaccine Initiative (IAVI), que foi desenvolvida para
melhorar Pesquisadores de Comportamento Social na África em 2015-2016. Em 2016, ela ingressou
na Sefako Makgatho Health Science University (SMU) como gerente de projeto, apoiando 30 locais.
Tshidi continuou na SMU para se tornar palestrante em tempo parcial no corpo docente de Saúde
Pública, ensino de metodologia de pesquisa, bioestatística e epidemiologia. Tshidi se formou na
University of North West, onde recebeu o título de Bacharel em Ciências Sociais, e continuou sua
educação com uma licenciatura em HIV e Estudos de Comportamento Social da Universidade da África do Sul. Em 2014 concluiu o mestrado
em Saúde Pública pela Universidade de Limpopo (MEDUNSA Campus). Ela está atualmente trabalhando para obter um PhD em Saúde Pública
na Sefako Makgatho Health Science University, colaborando com a Universidade de Antuérpia na Bélgica. Tshidi traz 14 anos de experiência
trabalhando em engajamento da comunidade, ciências sociais e pesquisa em saúde. Ela espera ingressar na família HVTN/CoVPN Core e
trabalhar para fazer a diferença nas vidas das pessoas mais afetadas pelo HIV e COVID-19.

RAFAEL GONZALEZ

Rafael foi adicionado mais recentemente à Unidade de Ciência Comportamental Social e
Engajamento Comunitário da HVTN/CoVPN (SBS-CEU).
Embora Rafael tenha nascido em Miami, Florida, filho de pais cubanos e nicaraguenses, ele
cresceu em San Francisco, Califórnia. Nos últimos 7 anos, Rafael trabalhou no site de pesquisa
clínica, Bridge HIV, no San Francisco Department of Public Health. Ele ocupou vários cargos
na Bridge HIV como Pesquisador, Recrutador de Estudos Clínicos, Pesquisador Associado
e Gerente de Programas Comunitários. Além disso, desde que a pandemia de COVID-19
começou, Rafael também trabalhou como Coordenador de Navegação e Mobilização
Comunitária da Unidos en Salud, uma parceria de saúde pública comunitária acadêmica
em San Francisco, que oferece vacinação contra COVID-19, testes rápidos e serviços de
resposta para a comunidade Latinx no Mission District de São Francisco. Em 2019, Rafael foi
selecionado como um Minority Leadership Fellows pela National Alliance of State & Territorial
AIDS Directors (NASTAD). Em 2021, a HVTN reconheceu seus esforços com o prêmio Network
Service Award.
Como Gerente Sênior de Projeto de Engajamento da Comunidade, ele está animado para trazer sua paixão e criatividade para o HVTN/
CoVPN na Fred Hutch e espera continuar enfatizando a necessidade de equidade na saúde.
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GAIL BRODER
A HVTN deseja apresentar novamente Gail Broder depois de receber uma promoção bem merecida
para sua nova função de Diretora Associada, Unidade de Ciência Comportamental Social e
Engajamento da Comunidade!

Gail Broder nasceu e foi criada em Detroit, Michigan, onde se formou em Musicoterapia na Eastern
Michigan University. Posteriormente, ela se mudou para St. Louis, Missouri, onde trabalhou
em ambientes de cuidados de longo prazo como musicoterapeuta especializada em doença de
Alzheimer e outras demências. Na década de 1990, Gail começou a perder amigos e um mentor
para a AIDS, e ela tomou a decisão de redirecionar sua carreira para a prevenção do HIV a fim de
combater a epidemia de forma proativa. Ela recebeu seu mestrado em Ciências da Saúde com
ênfase em Educação em Saúde em 1999 pela Washington University em St. Louis. O trabalho de
sua tese formou a base para um currículo em educação para a prevenção do HIV. Após a pósgraduação, uma das afiliações voluntárias de Gail era com o Community Advisory Board (CAB) da
Unidade de Ensaios de Vacinas contra o HIV, então localizada na Universidade de St. Louis. Depois
de servir por 2 anos e meio como membro do CAB, Gail se mudou para Seattle em 2003 para se
juntar à equipe da Unidade de Engajamento da Comunidade da HVTN.

Fora do escritório, Gail manteve uma carreira musical semiprofissional. Ela cantou com o Coral da Orquestra Sinfônica de Detroit por duas
temporadas, e então com o Coral da Orquestra Sinfônica de St. Louis por 16 temporadas, incluindo quatro apresentações no Carnegie Hall de
Nova York e três gravações em CD. Em Seattle, ela se apresenta com o Seattle Pro Musica e canta no coral de sua sinagoga.
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TRADUZINDO
A LINGUAGEM
DA IMUNIDADE
Defensor da representação equitativa na
ciência, o doutorando Nick Maurice recebeu
o prêmio 2021 Graduate School Medal
Por: Kate Stringer / Pós-Graduação da UW
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Traduzindo a Linguagem da Imunidade
Descobrir como instruir o corpo a criar
respostas imunológicas, como em uma
vacina, é como aprender um novo idioma.
E alguns idiomas são mais desafiadores
que outros.
Nicholas “Nick” Maurice aprendeu essa
lição durante seu primeiro trabalho na
Rede de Estudos de Vacinas contra o
HIV com base na Fred Hutch em Seattle
depois de receber sua licenciatura. Na
época em que ele trabalhou lá, vários
estudos de vacinas contra o HIV em larga
escala foram interrompidos, uma vez
que os ensaios clínicos os consideraram
ineficazes na geração de respostas
imunológicas de proteção. Ao mesmo

“Observei, tanto através da pesquisa quanto do trabalho voluntário, que a desconfiança
da comunidade na pesquisa perpetua ainda mais um ciclo de fardos desproporcionais
e ceticismo. A representatividade é fundamental para enfrentar esses medos”, disse o
doutorando Nick Maurice do Prlic Lab, center. Foto tirada antes do COVID-19.Foto de
cortesia de UW

tempo, um novo estudo de vacinas

reconhece os graduandos cidadãos cuja

dela tarde da noite e voltar para casa nas

contra o HIV estava começando a

experiência acadêmica e compromisso

primeiras horas do dia.

sinalizar um brilho de esperança na

para com suas comunidades promovem

batalha contra o HIV.

mudança social.

Maurice percebeu que havia mais

“Ao entender como as pessoas falam

dormido e começado a estudar o órgão

complexidade na linguagem da

sobre a ciência, como podemos

pela manhã. Maurice disse que ele estava

imunologia do que ele pensou

comunicar melhor a ciência e

muito entusiasmado para começar

primeiramente e que os cientistas no

como podemos encontrar algumas

a descobrir o que tornava as células

campo ainda estavam aprendendo como

semelhanças em nossa linguagem

imunológicas na placenta tão únicas.

as células imunológicas se comunicam

científica, podemos construir uma

para se protegerem contra infecções.

cultura de ciência equitativa orientada à

“A imunologia por si só é uma linguagem

Maurice também se empenhou em

comunidade”, disse Maurice.

na qual existe uma sintaxe, uma

Prlic perguntou a Maurice porque ele
não tinha simplesmente ido para casa,

entender a linguagem das células
imunológicas.

gramática e uma morfologia”, disse
Em uma recente manhã de maio, Maurice

Maurice. “A entrega desses sinais entre

acordou às 4h30 da manhã, viajou do

as células é realmente importante

Maurice agora é doutorando no programa

bairro de Queen Anne em Seattle que

no lançamento de uma resposta

de Biologia Molecular e Celular na

tem sido seu lar nos últimos sete anos até

imunológica adequada, mas não

Universidade de Washington, onde

South Lake Union, onde ele conduz sua

entendemos a linguagem por completo.

passou os últimos seis anos estudando

pesquisa de graduação no laboratório do

Embora parte da minha paixão seja

essa complexa linguagem de células no

Professor Associado Dr. Martin Prlic no

desmistificar a linguagem da imunidade

sistema imunológico.

Fred Hutch. Maurice está executando um

na sociedade, também tenho muito

experimento que precisa ser verificado

interesse em entender como essas células

Mas ele percebeu que tão importante

a cada 18 horas, que significa acomodar

se comunicam entre si.”

quanto aprender a linguagem

cronogramas muito específicos.

da imunidade é transmitir esse

Os fundamentos da linguagem das

conhecimento com a comunidade. É

Não é a primeira vez que ele teve uma

células imunológicas estão bem

por isso que ele participa dos programas

rotina não convencional de trabalho.

entendidos, mas a forma como elas se

de extensão das escolas secundárias

Quando Maurice começou no laboratório,

comunicam pode ser diferente entre

locais, orienta jovens cientistas e gera

ele tinha a ideia de estudar as células

sangue, tecidos que estão sob risco de

confiança na ciência entre grupos que

imunológicas em uma placenta, que

infecção (como os pulmões com gripe

historicamente foram excluídos da, ou

de algumas maneiras se comportavam

ou SARS-CoV-2), tumores sólidos e até

marginalizados pela, pesquisa biomédica.

diferentemente das células imunológicas

mesmo a placenta. É semelhante à forma

das outras partes do corpo. Ele receberia

como os dialetos regionais conduzem

Maurice recentemente recebeu o prêmio

uma nova placenta para estudar à tarde,

a variações de um idioma comum no

2021 UW Graduate School Medal, que

isolar e testar as células imunológicas

mesmo país.
Continua na proxima pagina...
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Traduzindo a Linguagem da Imunidade
Aprender a linguagem da ciência também

Enquanto os alunos trabalhavam, um

disse Maurice. Os imunologistas

pode parecer diferente com base na forma

voluntário da AmeriCorps se aproximou

transformaram as moléculas MHC em

como ela é apresentada a você. Maurice

de Maurice e indicou uma aluna que

uma ferramenta que consegue “marcar”

se lembra de como a forma de projetar as

amassava os morangos com entusiasmo.

as células T específicas para um patógeno.

proteínas de câncer com seu professor

Eles nunca viram essa aluna tão envolvida

de bioquímica durante seus estudos de

na escola nos últimos seis meses. O que

Há uma grande diversidade genética

graduação chamava sua atenção para

mais eles poderiam extrair do DNA?

nos genes MHC, mas alguns dos usados

a ciência de uma forma que os livros

Maurice pegou uma tigela de salsa que

mais comumente pelos pesquisadores

didáticos não faziam.

estava próxima e algumas outras frutas

são aqueles encontrados com mais

para extração. Ele também a mostrou

frequência em pessoas brancas e não em

De forma semelhante, Maurice apresenta

como coletar o swab dentro da boca dela

outras raças/etnias.

a linguagem da ciência para os alunos de

para obter uma amostra de pele, muito

diferentes maneiras.

parecido com a forma como são usados

“Um dos problemas que precisamos

os kits de teste domésticos de DNA. Ele a

resolver é como nossas ferramentas

Durante um painel de carreira com a

entregou tubos de soluções de extração

de pesquisa podem ser construídas na

College Possible na escola Nathan Hale

de DNA para que ela tentasse extrair DNA

branquitude”, disse Maurice. “Estamos na

High School ao norte de Seattle, Maurice

de outras coisas em casa.

fase de recalcular isso, mas é espantoso
ver as tendências implícitas em algo

ensinou um grupo de alunos do ensino
médio a extrair DNA de morangos.

Embora tais oportunidades apresentem

como a pesquisa, que era para ser

Foi uma das muitas viagens feitas por

uma maneira divertida de mostrar aos

imparcial e empírica.”
Incluir diversas perspectivas na ciência
— desde os participantes de um estudo
até os cientistas que estão criando e
conduzindo a pesquisa — pode suprir a
desconfiança que as comunidades talvez
tenham por causa de uma completa
falta de representatividade ou histórica
marginalização e maus-tratos. Embora

Maurice em um painel de carreira do ensino médio para College Access Now (agora
chamado de College Possible: Washington) na escola Franklin High School. Foto tirada
antes do COVID-19.Foto de cortesia de UW

este trabalho fosse essencial antes da
pandemia do COVID-19, o ano que passou
apenas aumentou a importância para
Maurice.

Maurice ao redor da área de Seattle

alunos uma vasta gama de carreiras

ensinando os jovens — especialmente

que podem ser seguidas com educação

“Observei, tanto através da pesquisa

os sub-representados na ciência —

STEM, Maurice disse que ele e seus

quanto do trabalho voluntário, que

sobre a pesquisa e encorajando eles a

colegas usam isso para evidenciar como

a desconfiança da comunidade na

considerarem as carreiras na ciência.

a justiça social e a ciência se cruzam,

pesquisa perpetua ainda mais um ciclo

da mesma forma que as predisposições

de fardos desproporcionais e ceticismo”,

Depois de amassar os morangos em

implícitas programadas nos mecanismos

disse Maurice. “A representatividade é

água com sabão e sal, os adolescentes

de pesquisa da Internet e inteligência

fundamental para enfrentar esses medos.”

colocaram álcool de fricção quase

artificial.
Maurice faz parte de vários grupos na

congelado na mistura, fazendo com que
um emaranhado branco de fios de DNA

Um exemplo de como a branquitude

área de Seattle que se esforçam para

se materializasse na solução. Conseguir

pode estar enraizada na pesquisa de

estabelecer diálogo entre pesquisadores

extrair o DNA é ponto de partida para

imunologia é através da forma como

e público, assim como o Conselho

inúmeras investigações científicas,

as células T têm sido historicamente

Consultivo da Comunidade para a

explicou Maurice para os alunos, desde

estudadas. As células T do nosso

Unidade de Ensaios de Vacina em Seattle.

a resolução de crimes passando pelo

sistema imunológico “sentem o gosto”

entendimento da história de nossas

da infecção — mas elas gostam daquilo

Como membro do conselho, Maurice sai

espécies até o diagnóstico de doenças e

que é apresentado nas proteínas

para falar com as pessoas na grande área

criação de remédios.

auto-derivadas, chamadas MHC, que

de Seattle sobre sexo, vacinas e ciência.

funcionam como um prato de jantar,

O conselho também mantém a Unidade
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de Estudos de Vacinas de acordo com

e orientador dos graduandos da UW

Depois de passar a maior parte de sua

os padrões da comunidade, protege os

e de sua alma mater, a Seattle Pacific

vida na área metropolitana de Seattle,

direitos e a segurança dos participantes

University.

Maurice sentirá falta dessa comunidade

e garante que o alcance da comunidade

onde participou ativamente.

seja igualitário e inclusivo para as

“Nick é o tipo de cientista

diversas populações.

incrivelmente raro de que precisamos

Mas ele já está fazendo entrevistas em

desesperadamente em nossa comunidade

vários lugares do país para o seu estágio

Para Maurice, este trabalho também

científica: um cientista que se importa

de pós-doutorado após se formar.

é pessoal.

tanto com a ciência quanto com o serviço

Maurice ganhou o prestigioso Prêmio de

comunitário e a educação”, disse Prlic.

Transição National Cancer Institute F99/
K00 que financia os estudantes no fim de
suas graduações e em seus trabalhos de
pós-doutorado.
“Estou animado para descobrir se
podemos mudar a forma como as
células se comunicam para desenvolver
novas maneiras de tratar o câncer ou
outras doenças com nosso sistema

Nick com a equipe da Unidade de Estudos
de Vacina em Seattle e membros do
Conselho Consultivo Comunitário (foto
tirada antes do COVID-19)

imunológico”, disse Maurice.
Nick participando de painéis de carreira
com College Access Now (agora chamado
College Possible Washington) na escola
Nathan Hale High School (foto tirada antes
da COVID-19).

Onde quer que vá, ele planeja continuar a
tornar a STEM e a pesquisa mais acessível
ao público em geral através da Rede de
Estudos de Vacinas, que possui sites

“Meu tio morreu como resultado
da epidemia de HIV/AIDS e, como

Maurice disse que ele é só uma pecinha

clínicos em todo o mundo além de suas

membro da comunidade LGBTQ+, é

do grande trabalho que esses grupos

sedes em Seattle.

muito importante para mim construir

fazem e planeja doar parte do dinheiro do

confiança entre minha comunidade e a

prêmio que receberá da Graduate School

Ele continuará construindo uma

Universidade de Washington e Fred Hutch

Medal para esses grupos.

comunidade que entende e constrói uma
linguagem de imunidade mais inclusiva.

conforme conduzimos os estudos de
HIV”, disse Maurice. “É importante para os

“Todo esse trabalho não teria sido

participantes saber que existem pessoas

possível sem líderes comunitários,

como eles ajudando a conduzir o estudo.”

membros e educadores nos apresentando
um balanço sobre as microagressões,

Embora seja importante para Maurice

nos orientando a sermos culturalmente

visivelmente representar e conduzir a

responsivos, a desafiar tendências

pesquisa como membro da comunidade

implícitas e a lutar pelos membros da

LGBTQ+, ele também deseja apoiar e

comunidade”, disse ele. “Eles merecem

dar espaço para outras pessoas sub-

reconhecimento e aplausos por tudo o

representadas na biomedicina.

que fazem em suas lutas pela equidade.”

Esta história foi publicada originalmente
em 26 de maio de 2021, no site da PósGraduação da Universidade de Washington.
Foto principal por Meghan Klein
História de Kate Stringer,
Pós-Graduação UW

Além de ser voluntário em grupos como
College Possible, uma organização sem
fins lucrativos que apoia estudantes de
baixa renda em Seattle, Maurice trabalhou
com Washington Building Leaders of
Change, uma organização sem fins
lucrativos que capacita alunos locais do
ensino médio e oSTEM, um clube UW
que apoia estudantes LGBTQ+ na ciência,
tecnologia, engenharia e matemática. Ele
também é professor convidado

Nick com a equipe da Unidade de Estudo
de Vacina na Lifelong AIDS Alliance
Virtual Seattle AIDS Walk 2021 e no
AIDS Memorial Pathway.
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Atualizações de campo

Entrevista para o canal do youtube Evellyn Loren e participação
da educação comunitária no evento Mister G 2021.
Por: Jeferson Fonseca, Lucas Emanuel, Max Nunes, Luize Campos, Belo Horizonte, Brazil
A equipe de Educação Comunitária
do Mosaico UFMG, participou de uma
entrevista para o canal do youtube
da Evellyn Loren, canal destinado a
população LGBTQIA +, com o intuito
de falar sobre o Estudo Mosaico e sua
importância. A equipe de educadores
comunitários ( Lucas Emanuel, Max
Ferreira ) juntamente com o Coordenador
da Educação Comunitária e a Enfermeira
do estudo Ana Clara Maia, estiveram
presentes nesse bate papo super
produtivo e esclarecedor.
Por possuírem muita influência com
a população LGBTQIA + da região

Jurados do concurso Mister G 2021. Jeferson Fonseca (CER) foi jurado convidado no
Concurso Mister G e distribuição de kits do estudo para os concorrentes e os jurados,
entre eles o ganhador Átila Costa, na direita.

metropolitana de Belo Horizonte, Evellyn

Participamos também do concurso

e sua equipe sempre levantam assuntos

Mister G 2021, concurso que escolheu o

de interesse da comunidade, equipe

homem gay mais influente e com maior

comunicadora e ativista da causa.

representatividade da capital. O Jeferson
Fonseca (CER) foi jurado convidado do
concurso e juntamente com o Educador
Comunitário Max Nunes, reforçaram a
importância do Estudo Mosaico para a
toda a população, além de levar brindes
para os concorrentes e os demais jurados.
Para a continuação das atividades
do Mosaico UFMG, a equipe está
empenhada nas estratégias de retenção
aos voluntários. Nosso acolhimento tem

Live para o Canal Evellyn Loren. Da
esquerda para direita: Evellyn Loren,
(Entrevistadora), Lucas (CER), Ana Clara
(Nurse), Jeferson (CER) e Max (CER).

sido constante ao voluntário, não só nas
consultas presenciais do estudo mas
também através dos cards semanais, das
redes sociais, das consultas onlines, da
assistência ao voluntário fora do dia da
visita através de kits preventivos e cestas
básicas mensais e das portas abertas para
todxs durante a semana. Apesar da fase de
recrutamento encerrar, nós da equipe do
Mosaico continuamos as atividades com
muita disponibilidade e exaltação para
darmos sequência ao nosso trabalho e
também, na assistência ao voluntário.

Átila Costa ganhador do Concurso
Mister G 2021 com kit Mosaico
e o prêmio.
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Jeferson Fonseca é o Coordenador de
Engajamento Comunitário e Max Ferreira,
Lucas Emanuel e Luize Campos são os
Educadores Comunitários do Centro de
Pesquisa Clínica de Belo Horizonte.
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Impacto da pandemia da COVID-19 nas atividades de engajamento
da comunidade do estudo de uma vacina contra o HIV
Por: Gastón Devisich, Nadir Cardozo, Solange Fabian, Mariana Duarte, Damian Falcon Werthein, Agustin Espain,
Buenos Aires, Argentina
A pandemia da COVID-19 tornou-se parte

Assim, no contexto da urgência da

integrante da agenda de engajamento

COVID-19, nossas agendas de educação

da comunidade na Fundación Huésped,

e recrutamento não poderiam ser

incluindo, mas não se limitando ao

abordadas sem primeiro responder às

estudo Mosaico. A crise de saúde gerou

necessidades da comunidade. Novos

um novo foco de trabalho considerando

projetos foram desenvolvidos para

a abordagem da organização para

cobrir as necessidades básicas de nossas

prevenção e cuidado, especialmente

organizações comunitárias parceiras e

para as mesmas populações inscritas no

para sustentar a permanência no cuidado
de pessoas trans através da prestação

estudo Mosaico.

de cuidados domiciliares.
O engajamento da comunidade em
Peer-Navigator da Fundación Huésped,
Mariana Duarte (centro), no centro de
testagem de HIV da Casa Trans, Buenos
Aires. 15 de abril de 2021.

nosso centro não foi estabelecido

Nesse sentido, foram prestados serviços

exclusivamente com base no

de informação e apoio psicossocial

cumprimento das necessidades de

relacionados à COVID-19 sobre diversos

recrutamento do Mosaico ou de qualquer

temas, incluindo autorizações de

Como uma organização sem fins

outro estudo, nem nossos objetivos

circulação, gestão de casos, testes,

lucrativos, a Fundación Huésped

são abandonados após a conclusão

prevenção e acesso à saúde, entre outros.

conseguiu manter serviços que foram

dos estudos. A pesquisa constitui um

Além disso, recursos multimídia sobre

interrompidos em outros ambientes

componente dentro do escopo de uma

medidas de higiene e saneamento,

de saúde que foram redirecionados

estrutura maior: o fornecimento de uma

promoção do sexo virtual, medidas

para fornecer diagnóstico, cuidado

abordagem abrangente e interseccional

de prevenção e redução de risco da

e tratamento da COVID-19, como:

para a realidade complexa e diversa

COVID-19 para profissionais do sexo,

das pessoas, especialmente aquelas

e pesquisa e desenvolvimento em

pertencentes a populações-chave no

ciências da saúde foram desenvolvidos

espectro do HIV.

e divulgados.

• Teste de IST,
• Saúde trans abrangente
(especialmente a clínica
endocrinológica),
• Aconselhamento personalizado,
• Psicoterapia individual,
• Grupos de apoio para pessoas que
vivem com HIV,
• Aconselhamento jurídico,
• Cursos online sobre saúde sexual
abrangente e
• Outros estudos conduzidos em nosso
Centro de Pesquisa Clínica.
Esses serviços são gratuitos e, devido à
pandemia, mudaram para modalidades
virtuais: telefone ou videochamada,
site, e-mail, redes sociais, limitando
o atendimento presencial aos casos em
que a tecnologia não estava disponível.
Continua na proxima pagina...

Chefe do Laboratório da Fundación Huésped, Ana Gun (à esquerda), com membros
da Casa Trans em seu centro de testagem para HIV, Buenos Aires. 15 de abril de 2021.
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Impacto da pandemia da COVID-19 nas atividades de engajamento da comunidade do estudo de uma vacina contra o HIV
Valeria Fink, Coordenadora CRS da
Fundación Huésped, explicando a
transmissão do HPV em um vídeo
publicado no canal da organização
no YouTube.

Pesquisadora da Fundación Huésped, Carina
Cesar (em pé, no centro), após um workshop
sobre prevenção e vacinas contra HIV para
profissionais do sexo transgênero na Casa
Roja, em Buenos Aires. 21 de julho de 2021.

Todas essas atividades, incluindo uma
forte presença da equipe de engajamento
da comunidade e da organização geral
na arena pública, foram fundamentais
quando os esforços de inscrição do
Mosaico foram retomados. Como alguns
voluntários declararam, seu interesse
original no estudo era porque era nossa
organização que estava conduzindo
o estudo.
Como acontece com muitos ensaios
clínicos, a inscrição no Mosaico foi
afetada pelas dúvidas da comunidade
em relação aos interesses da indústria
médica, científica e farmacêutica. Isso
às vezes se misturava a sentimentos
antiocidentais em relação ao Ocidente,
apreensão sobre abordagens biomédicas
e até mesmo negacionismo para negar
a história. Esses sentimentos também
são alimentados pela ausência de uma

Uma seleção de transmissões ao
vivo sobre informações abrangentes
sobre saúde sexual e planejamento
familiar disponíveis no perfil da
organização no Instagram.

iniciativa de cura avançada em nosso
centro, o que leva à percepção de que o
desenvolvimento de uma vacina contra
o HIV é uma solução não estrutural
para a epidemia.
Portanto, o restabelecimento da confiança
nas instituições que implementam
os estudos clínicos torna-se um
ativo fundamental, pois o incentivo à
participação é inspirado na confiança
e na boa vontade por trás dos motivos
da pesquisa. Atender às necessidades
atuais das populações-chave deve ser
uma prioridade a fim de fortalecer e
preservar a fidelidade dos participantes
em potencial, uma vez que é essa
proximidade com as pessoas por meio da
agenda de engajamento da comunidade
que abre o caminho para o sucesso.
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A proctologista da Fundación
Huésped, Luciana La Rosa, discute
enemas em uma apresentação sobre
Saúde Anal em uma chamada do
Zoom que foi publicada na página
da organização no Facebook.

A endocrinologista da Fundación
Huésped, Noelia Cabrera, fazendo uma
sessão de perguntas e respostas ao
vivo sobre terapia hormonal na página
da organização no Facebook.

Gaston Devisich e Nadir Cardozo são os Representantes de Engajamento da Comunidade,
Solange Fabian e Mariana Duarte são Peer-Navigators Transgêneros, Damian Falcon Werthein
e Agustin Espain coordenam o Contato e Acompanhamento dos Participantes do Estudo para
o Centro de Pesquisa Clínica da Fundación Huésped (Almagro) em Buenos Aires, Argentina.
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Atualizações de campo

O Black AIDS Institute é a única organização comunitária a
obter uma concessão de oito milhões de dólares da Health
Resource Service Administration – HIV/AIDS Bureau
(20 de outubro de 2021, Los Angeles,

da excelência e experiência Negra que

governamentais, organizações baseadas

CA) – Black AIDS Institute (BAI), o

são inteiramente capazes de abordar e

na comunidade e afiliadas, ao mesmo

único ‘think and do tank’ da nação

acabar com o HIV na América Negra.”

tempo que garantem um compromisso

focado em acabar com o HIV em todas
as comunidades negras, tem o orgulho

com a capacitação das comunidades e
Parcerias do Black AIDS Institute:

de ser o único beneficiário de uma

populações mais afetadas pela epidemia
de HIV nos Estados Unidos.

doação de oito milhões de dólares do

Cardea é uma organização nacional

Health Resource Service Administration

liderada por mulheres de cor, com 50

– HIV/AIDS Bureau (HRSA/HAB) para

anos de experiência no fornecimento

uma iniciativa de justiça biomédica.

de desenvolvimento de capacidade,

Este projeto de quatro anos liderado

avanço de políticas, aprendizagem

pelo BAI, em parceria com Cardea e

profissional e serviços de avaliação de

Legacy Project, visa desenvolver um

impacto social para diversas agências

programa nacional de treinamento para

de saúde e serviços humanos em todos

estudantes de Faculdades e Universidades

os Estados Unidos. Sua equipe prevê

Historicamente Negras (HBCUs) para

um mundo em que saúde ideal e bem-

expandir e diversificar um forte fluxo de

estar, equidade e justiça são realidades

defensores do HIV e líderes equipados

para todas as comunidades. Eles fazem

para terminar a epidemia de HIV.

isso abordando questões complexas de

Concentrando-se nos estados do sul,

programas, políticas e sistemas por meio

que abrigam a maioria das HBCUs e

da cocriação de soluções que centralizam

priorizados regionalmente pelo programa

os pontos fortes e a sabedoria da

do governo federal ‘Ending The HIV

comunidade. Cardea é uma organização

Epidemic’ porque enfrentam o fardo mais

profundamente comprometida com a

pesado do HIV, os esforços da equipe

equidade e a justiça e centra isso em

liderada pelo BAI irão focar nos negros

todo o seu trabalho para fortalecer e

americanos que permanecem mais

transformar sistemas, comunidades e

vulneráveis devido ao racismo sistêmico.

organizações.

O Reverendo Rob Newells-Newton,

O Legacy Project (Legacy), uma iniciativa

Diretor de Programas Nacionais,

nacional alojada no Gabinete da HIV/

do Black AIDS Institute, disse: “Este

AIDS Network Coordination (HANC),

projeto irá aproveitar duas décadas de

com sede no Fred Hutchinson Cancer

experiência do BAI no desenvolvimento

Research Center, também se junta a

da força de trabalho do HIV, mobilização

este esforço, trazendo para o projeto a

da comunidade e colaboração com

sua experiência contínua na integração

instituições que atendem às minorias.

da ciência do HIV em currículos em

Agradecemos o financiamento do

instituições de atendimento a múltiplas

HRSA-HAB como um reconhecimento

minorias (MSIs). Com uma equipe

da nossa abordagem colaborativa que

diversificada, qualificada e dedicada e

reúne parcerias estelares com Cardea e

membros do grupo de trabalho, o Legacy

Legacy Project, orientação científica do

Project trabalha para cultivar e melhorar

Comitê Consultivo Científico all-Black do

as parcerias e relacionamentos entre

BAI, orientação da African American HIV

as Redes de Ensaios Clínicos de HIV/

University (AAHU) do BAI e divulgação

AIDS dos Institutos Nacionais de Saúde

pela Black Treatment Advocates Network

(NIH) e centros de pesquisa, instituições

do BAI. Este esforço será um testemunho

acadêmicas e de pesquisa, agências
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A Rede de Ensaios Clínicos da Vacina
contra o HIV (do inglês, HIV Vaccine Trials
Network) é uma colaboração multidisciplinar
internacional. A HVTN recebe apoio do
Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas dos EUA (do inglês, National
Institute of Allergy and Infectious Diseases
- NIAID) dos Institutos Nacionais da Saúde
dos EUA (do inglês, National Institutes of
Health - NIH), uma agência do Departamento
de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (do
inglês, Department of Health and Human
Services). A Rede e o NIAID têm uma
relação próxima e de trabalho cooperativo,
com atenção partilhada entre questões
intelectuais e científicas.
SOBRE A COMMUNITY COMPASS
A Community Compass visa manter a
comunidade da HVTN informada sobre
a investigação, actividades dos centros
e avanços da Rede no campo da prevenção
e vacinação contra o HIV. Incentivamos
os membros da comunidade a submeterem
notícias e a comunicarem eventos para
esta newsletter, transformando-a
numa verdadeira plataforma de
partilha comunitária.
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