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Bem-vindo(a) à última edição da
HIV Vaccine Trials Network (HVTN)
Community Compass.
Nesta edição, celebramos um programa de
liderança de desenvolvimento científico
lançado recentemente sob a direção da
Dra. Alison Roxby, revisitamos o papel
crítico que a linguagem e o envolvimento
efetivo da comunidade desempenham na
resposta à COVID-19 e reconhecemos o
papel muito importante que a fé tem na
vida de muitas pessoas e o papel crítico
que as comunidades religiosas têm e
continuam a desempenhar na resposta
ao HIV. Nesta edição também celebramos
as novas contratações Daniel Driffin e
Kyle Gordon para a equipe de Relações
Externas, atualizamos as atividades de
nossos parceiros HANC/Legacy Project
e ouvimos um artigo de opinião sobre
equidade de vacinas de nosso colega
Mitchell Warren, diretor executivo da
AVAC que foi destaque na publicação
The Hill. Também devemos comemorar
o incrível trabalho que foi desenvolvido
no Red Ribbon Registry e a campanha de
marketing que o acompanha (que você
pode rever acessando www.helpendhiv.
org), e o trabalho incrível que foi feito para
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A HVTN, incluindo nossos parceiros e
comunidades, desempenhou um papel
monumental na resposta à COVID-19 por
meio do trabalho da Rede de Prevenção
da COVID-19. Temos, e continuamos
a ver, um nível sem precedentes de
inovação em ciência e ensaios clínicos,
envolvimento significativo e transversal
de comunidades e partes interessadas e
alocação de recursos para apoiar opções
de prevenção e tratamento para COVID-19,
bem como testes e outros serviços.
Embora essa pandemia tenha causado
morte e destruição, também reconheço
o número incontável de vidas que foram
salvas por nossos esforços coletivos. É
verdadeiramente histórico e digno de nota,
e um momento do qual todos podemos
nos orgulhar. Embora as restrições da
COVID-19 estejam mudando em muitos
lugares e muitas comunidades ao redor
do mundo tenham se aberto, alguns
lugares ao redor do mundo voltaram
à utilização obrigatória de máscara e
outras restrições. Devemos continuar
reconhecendo que a pandemia ainda não
acabou, especialmente porque vemos
diversas variantes circulando que estão
sendo monitoradas por seu potencial
de evadir as respostas imunes criadas
por nossas vacinas contra a COVID-19
altamente eficazes. Devemos continuar
as importantes discussões sobre as
lições aprendidas durante a pandemia da
COVID-19 que podem ser aplicadas ao HIV
e continuar a ampliar nosso pensamento
e expandir nossos corações e mentes
para garantir que estamos nos movendo
coletivamente de maneira que não deixe as
pessoas para trás.
Encontrar uma vacina segura e eficaz
contra o HIV continua sendo uma
prioridade fundamental para a Rede e

nossas comunidades. Nos próximos dois
anos, veremos o lançamento de muitos
estudos de fase inicial, focados em testar
a segurança de vacinas candidatas contra
o HIV e explorar outras estratégias para o
desenvolvimento de vacinas. Esses estudos
são em menor número de pessoas; no
entanto, temos um estudo de vacina contra
o HIV em grande escala que ainda está
ativo, o Mosaico (www.mosaicostudy.org),
e estamos ansiosos para ver os resultados
em um futuro próximo. Este estudo usa
uma plataforma baseada em mosaicos
apoia a avaliação da vacina em vários tipos
de HIV encontrados em todo o mundo.
À medida que continuamos em nosso
esforço para encontrar uma vacina segura
e eficaz contra o HIV, algumas perguntas
continuam surgindo em minhas conversas
com as partes interessadas, incluindo:
“como conseguimos uma vacina contra
a COVID-19 em um ano, mas estamos há
mais 40 anos no HIV e não chegaram a
uma vacina viável?” Esta é uma pergunta
tão importante, e realmente minha
resposta não pode ser exagerada. O HIV e
o SARS-CoV-2 são vírus muito diferentes,
com o HIV desenvolvendo um grande
número de variantes, o que o torna um
alvo em constante movimento. Uma
coisa que aprendemos com os ensaios
da COVID-19 é que os investimentos
na iteração rápida dos testes trazem
benefícios iniciais e isso é ainda mais
importante à medida que reorientamos
a atenção para uma vacina contra o HIV.
Sempre que essas ou outras perguntas
são feitas, sinto um sentimento de
gratidão e apreço pelo fato de as pessoas
continuarem preocupadas com essa
doença e encontrar uma vacina contra o
HIV.
Ajude-nos a garantir que esta publicação
seja representativa de toda a nossa
comunidade global da HVTN! Os membros
da HVTN (que têm acesso ao site do
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membro da HVTN) podem usar nossa
página de envio que oferece o recurso de
enviar conteúdo e artigos para inclusão em
edições futuras. Mais informações sobre
isso podem ser obtidas na seção “Conheça
a Equipe da Community Compass”.
Agradecemos o seu apoio contínuo à
HVTN onde quer que esteja no mundo,
pelo trabalho que você realiza em qualquer
função que tenha na comunidade HVTN
e pelo impacto que temos sido capazes
de causar em nossa história coletiva e
comunidades, juntos. Embora tenhamos
chegado muito longe em resposta à
epidemia do HIV, temos muito mais
a percorrer para alcançar uma vacina
globalmente eficaz contra o HIV. A equipe
da HVTN Community Compass quer estar
em todos os lugares que você estiver,
então compartilhe conosco o que está
acontecendo em seus sites de pesquisa,
instituições e comunidades, para que
possamos compartilhar essas informações
com o mundo.
Fique bem,

Stephaun E. Wallace
Stephaun E. Wallace, Ph.D.
Editor-chefe da HVTN Community Compass
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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.

Cody Shipman,

Editor-chefe

Formatação e Design

Nina Feldman,

Gail Broder, MHS

Produção e Distribuição

Contribuindo Editor
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Artigo de Destaque

Conectando Minha Fé e HIV/AIDS
Gail B. Broder, MHS, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
O que a Torá diz sobre HIV e AIDS? Existe
uma resposta judaica ao HIV/AIDS? Quais
são as crenças judaicas sobre prevenção
e tratamento do HIV? E quanto a questões
políticas, como educação apenas para
abstinência nas escolas e programas de
troca de seringas financiados pelo governo
federal? Existe uma maneira judaica de
responder a essas questões políticas? Que
orientação minha tradição religiosa, o
judaísmo reformista, oferece?
Esses eram os tipos de pensamentos que
se agitavam em minha mente no final dos
anos 80 e nos anos 90. Eu tinha começado
a sentir a perda de amigos, principalmente
homens gays que eu conhecia através dos
meus círculos musicais. Então eu perdi um
querido mentor e professor apenas seis
semanas depois que ele disse às pessoas
que tinha sido diagnosticado com AIDS.
Esse foi o catalisador que me empurrou
para a pós-graduação e para mudar minha
carreira para trabalhar na prevenção
do HIV.
Minha rabina naquela época me convidou
para participar de uma reunião com ela,
uma reunião formativa para considerar se
havia interesse em formar algum tipo de
grupo comunitário judeu em toda a cidade
para lidar com a epidemia de HIV/AIDS.
Por fim, a Força-Tarefa Judaica de St. Louis
sobre AIDS foi formada. Minha rabina
serviu como presidente por alguns anos,
e mais tarde me tornei o primeiro líder
leigo a servir como presidente. Abordamos
questões como práticas funerárias para
as funerárias e cemitérios judaicos,
incentivamos as congregações a marchar
na caminhada anual de arrecadação de
fundos e organizamos uma série de fóruns
educacionais.
Durante esse tempo me matriculei na
pós-graduação e comecei a trabalhar
na minha tese. Em última análise, meu
trabalho de tese formou a base para um
currículo de várias sessões na educação de
prevenção do HIV que foi especificamente
direcionado para a comunidade judaica,
e eu o testei em várias congregações de
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St. Louis. Criei um estudo de texto usando
textos da Torá (também conhecido como
Antigo Testamento), do Talmude (uma
coleção de história oral judaica) e de outros
escritos sagrados. O currículo incluía
oportunidades para pais e adolescentes
passarem pelo programa juntos,
aprendendo as mesmas informações em
salas de aula separadas para crianças e
adultos. O programa culminou em projetos
de serviço que as famílias fizeram em
conjunto, incluindo entrega de refeições
em casa para pessoas que vivem com HIV
e visitas a residentes de uma unidade
de cuidados prolongados que atendia
especificamente pessoas que vivem
com HIV. Aprender o mesmo material
significava que as famílias podiam discutir
em casa o que estavam aprendendo, com
todos em pé de igualdade. Eles estavam
aprendendo o vocabulário da saúde sexual,
como falar sobre sexo e prevenção como
comportamentos humanos normativos e
não algo para se enojar ou sentir pudor.

Me lembro de falar para uma sala de alunos
da 7a série da escola religiosa em uma
manhã de sábado, crianças de 12 ou 13
anos. A rabina estava presente, sentada
no fundo da sala. Isso era algo que eu
precisava; as crianças precisavam saber
que não havia problema em ter essas
conversas com o clero e que a sinagoga
era um lugar seguro para discutir a
saúde sexual. Eu disse à classe para me
interromper se houvesse palavras que
eu usasse que eles não entendessem, ou
se eles tivessem alguma dúvida. E com
certeza, nem 10 minutos depois da minha
apresentação, a primeira mão subiu. “O
que é sexo oral?” A primeira parte do meu
cérebro pensou, oh, isso é tão delicado
que você é ingênuo e não sabe. A próxima
parte do meu cérebro pensou, ah, você vai
para casa e conta a seus pais que aprendeu
sobre sexo oral na escola religiosa! E
enquanto isso, a rabina no fundo da sala
estava olhando para mim com os olhos
arregalados com uma expressão que dizia:
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“Isso é tudo por sua conta; não espere que
eu te ajude aqui!”
Então olhei para o aluno e respondi: “Sexo
oral significa que você usa a boca para dar
prazer sexual a alguém”. O aluno olhou
para mim e disse: “Ah, isso faz sentido.
Obrigado.” A rabina parecia atordoada – era
realmente tão simples assim?
É, e continua sendo. Juntos, alunos e pais
aprenderam sobre os valores judaicos
de salvar uma vida (e às vezes você tem
que salvar sua própria vida); de todos
os judeus serem responsáveis uns pelos
outros, muitas vezes conhecido como
“eu sou o guardião do meu irmão”; de
visitar os doentes sem se preocupar com
a causa de sua doença; e a ideia de que
todos os seres humanos são criados à
imagem do Santo e, portanto, igualmente
sagrados, combatendo de frente o estigma.
Aprendemos sobre passagens da Torá
que podem ser aplicadas a situações
contemporâneas, como as lições sobre
colônias de leprosos que tiveram que ser
separadas do resto da comunidade, e como
esse tipo de estigma continua em nosso
próprio tempo. Aprendemos sobre nosso
antepassado Jacó e suas duas esposas, suas
duas concubinas, o uso de mandrágoras
como afrodisíaco e o nascimento de
13 filhos: claramente havia algum sexo
desprotegido acontecendo naquela
época! Dar às pessoas a oportunidade de
aprender e crescer, de fazer perguntas em
um lugar seguro, sabendo que não serão
envergonhadas por sua ingenuidade,
continua sendo o trabalho que me move e
me inspira.

sabedoria ao homem, que é controle. A
ciência lida principalmente com fatos; a
religião lida principalmente com valores.
As duas não são rivais.” E um de nossos
sábios judeus, Rabi Tarfon, é citado no
Talmude, “O dia é curto e o trabalho
é abundante... Você não é obrigado a
completar o trabalho, mas também não é
livre para desistir dele.” Essas palavras de
grandes homens de fé continuam a me
inspirar todos os dias e me ajudaram a
conectar os pontos entre minha tradição
de fé e meu trabalho, e quão importante é
que os dois trabalhem de mãos dadas.

Gail Broder é Diretora Associada de Ciências
Sociais e Comportamentais e Engajamento
Comunitário da HVTN.

Nos últimos anos, e após minha mudança
para Seattle, esse mesmo tipo de trabalho
se expandiu para meu envolvimento
na comunidade judaica em torno
da legalização do casamento gay e
trabalhando para tornar as congregações
judaicas inclusivas para lésbicas, gays,
bissexuais e transgêneros. Acontece que o
judaísmo também tem muito a dizer sobre
essas questões!
Uma das minhas citações favoritas do Rev.
Dr. Martin Luther King Jr. que não costuma
ser ouvida está no quadro de avisos do
meu escritório: “A ciência dá ao homem
conhecimento, que é poder. A religião dá
HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 22, EDIÇÃO 1: JULHO DE 2022
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Iniciativa de Fé se Expande Para Ajudar
a Construir Pontes Entre a Comunidade
e os Testes de Vacinas Contra o HIV
Anna Altavas, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
SEATTLE — 14 DE DEZEMBRO DE 2021
— Embora o rápido desenvolvimento de
vacinas eficazes tenha ajudado a combater
a pandemia da COVID-19, as principais
comunidades – especialmente as pessoas
que vivem com HIV – permanecem
desproporcionalmente impactadas e
correm maior risco de doenças graves e
morte. Encontrar uma vacina eficaz contra
o HIV é extremamente importante e, para
esse fim, a Rede de Ensaios de Vacinas
contra o HIV (HVTN) está lançando uma
Iniciativa de Fé expandida que ajudará
a avançar no trabalho de encontrar
uma cura.
O programa nacional envolve
embaixadores religiosos em todo o país
que se encontrarão e se envolverão com
as pessoas onde estiverem, concentrandose em aumentar a confiança e fornecer
informações precisas e atualizadas sobre o
HIV e os ensaios clínicos da HVTN.
Há mais de 20 anos, quando a HVTN
foi estabelecida, o envolvimento das
comunidades em ensaios clínicos por
meio de parcerias e colaborações com
comunidades religiosas tem sido um
ponto focal em sua missão. Como parte
do compromisso da HVTN de continuar a
atender às comunidades onde elas estão,
envolver e manter relacionamentos com
as comunidades religiosas tem sido uma
função crítica do trabalho da HVTN.
Com o surgimento da COVID-19, a HVTN
e três outras redes de ensaios clínicos
existentes se fundiram para formar a
Rede de Prevenção COVID-19 (CoVPN),
para inscrever milhares de voluntários
para ensaios clínicos de Fase 3 em
grande escala, testando uma variedade
de vacinas experimentais e monoclonais
anticorpos para proteger as pessoas
da COVID-19. Refletindo o exemplo da
HVTN da importância do engajamento da
7

comunidade em testes de pesquisa
clínica do HIV para construir pontes de
compreensão entre a fé e a ciência do HIV,
a CoVPN implementou uma estratégia de
engajamento da comunidade robusta que
apresentava uma Iniciativa de Fé formal
para engajar pessoas de fé em torno da
educação sobre a COVID-19.
“Os embaixadores da fé, confiáveis
dentro de suas comunidades e tendo
relacionamentos de longo prazo com os
cientistas nas redes de pesquisa, ajudaram
a preencher as lacunas que existiam,
garantindo às suas comunidades que
a participação nos ensaios clínicos é
a melhor maneira de garantir que os
resultados do estudo representassem
com precisão toda a população e são

eficazes para todas as pessoas”, disse
o Rev. Edwin Sanders, Servo Sênior da
Metropolitan Interdenomenational Church
em Nashville, Tennessee, e parceiro de
longa data da HVTN, que serviu como peça
central da Iniciativa de Fé HVTN ao longo
dos anos.
Sob a liderança do Rev. Sanders, a
Iniciativa de Fé CoVPN alcançou milhões
de pessoas com informações e educação
sobre a COVID-19 que ajudaram as
comunidades a passar da ignorância da
COVID para a competência da COVID;
da hesitação da vacina à aceitação e
acessibilidade à vacina; e da desconfiança
médica à responsabilidade e reconciliação
médica. O sucesso da Iniciativa de Fé
CoVPN abriu o caminho para a expansão
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da Iniciativa de Fé HVTN, que alavanca
a experiência e o capital comunitário
de oito praticantes de HIV, saúde
pública e fé (embaixadores) diversos
e geograficamente distribuídos, que
integram princípios antirracistas, antixenófobos, anti-homofóbicos e de boas
práticas participativas em uma estrutura de
fé sustentada por ciência e histórias.
“Através da realização de educação
inclusiva da comunidade e esforços
de recrutamento para garantir que
as comunidades mais impactadas
sejam incluídas nos ensaios clínicos
da COVID-19, ajudou a estabelecer
vacinas eficazes que atenderam a todas
as populações que mais precisavam”,
disse Stephaun Wallace, Diretor de
Relações Externas, CoVPN/HVTN, no Fred
Hutchinson Cancer Research Center.
“Esperamos que, por meio da expansão
da Iniciativa de Fé HVTN, possamos ter
sucesso como fizemos com a COVID-19 e,
finalmente, desenvolver uma vacina que
possa ajudar as pessoas em todo o mundo”.
UBtheCURE LLC, uma empresa de
consultoria sediada em Chicago que
opera no cruzamento da fé, saúde e
direitos humanos, dirigirá Iniciativa de
Fé HVTN sob a liderança do Embaixador
da Iniciativa de Fé CoVPN e parceiro
da HVTN, Dr. Ulysses Burley III. A
UBtheCURE se baseará no modelo bemsucedido da Iniciativa de Fé CoVPN para
expandir a Iniciativa de Fé HVTN com
o objetivo abrangente de 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
BIPOC, que incluem pessoas de fé.

com HIV, mesmo uma vacina contra o HIV
marginalmente eficaz impediria milhões
de novas transmissões de HIV, salvando
milhões de vidas. Portanto, a busca ativa
de uma vacina eficaz contra o HIV que
possa trazer bem-estar e integridade ao
mundo não é apenas teórica, mas também
teológica. Faz sentido que a comunidade
de fé seja um parceiro ativo em qualquer
esforço para curar as massas, seja por meio
de parcerias como a Iniciativa de Fé HVTN
ou a Iniciativa de Fé CoVPN. Quando
nos comprometemos, não apenas com
a ciência, mas também com o sagrado –
podemos mudar a conversa de ser apenas
sobre informação para uma que é sobre
transformação.”
Para saber mais sobre a HVTN e
sua estratégia de envolvimento da
comunidade, visite www.hvtn.org.

Anna Altavas é Gerente de Comunicações da
Rede de Estudos de Vacinas para HIV e Rede
de Prevenção contra a COVID-19.

Quando perguntado sobre a importância
de liderar essa iniciativa neste momento da
história, Burley disse: “A fé – assim como
a pesquisa científica – está enraizada no
desejo de vida abundante para todos, com
a cura como um inquilino fundamental
em todos os textos sagrados. Quarenta
anos depois de uma epidemia de HIV que
custou 40 milhões de vidas, com quase 40
milhões de pessoas atualmente vivendo
HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 22, EDIÇÃO 1: JULHO DE 2022

8

Perspectivas do Embaixador da Fé

Perspectivas do Embaixador da Fé
Acabando com a epidemia
de HIV: Fé e HIV –
Perspectiva Budista
Eric Reece, MSW,
Embaixador da Fé da HVTN
Quatro décadas.
MAIS de quatro décadas da pandemia de
HIV/AIDS.
Mais de quatro décadas e ainda
combatemos a falta prejudicial de
educação em saúde sexual em muitas
partes do mundo, e especificamente no
sul dos EUA, onde moro.
Quatro décadas testemunhando o
impacto angustiante e desproporcional
na vida de negros e pardos, e de nossas
famílias e entes queridos.
E quatro décadas de estigma opressivo
contínuo que alimenta a falta de
cuidados médicos afirmativos e cria
barreiras aos métodos de prevenção
baseados em evidências, bem como às
ferramentas básicas que SABEMOS que
realmente acabarão com essa pandemia:
moradia estável, emprego significativo
com um salário digno e crescente
afirmação de bem-estar emocional e
cura.
Mais de quatro décadas dessa pandemia.
No entanto, nessas mais de quatro
décadas, aprendemos, crescemos
e, o mais maravilhoso, ainda temos
esperança, esperança fundamentada na
fé. Na minha prática de fé, o Budismo de
Nitiren, mantemos o valor de que, com
todo o desespero, mágoa e dor que essas
quatro décadas causaram, ainda temos a
capacidade de transformar o “veneno do
desespero em remédio”.
A essência do budismo é a convicção
de que cada um de nós tem dentro de
si a capacidade de superar qualquer
9

problema ou dificuldade que possamos
encontrar na vida. Esse potencial
inerente é o que chamamos de
Natureza de Buda – um estado de vida
caracterizado por coragem, sabedoria
e compaixão ilimitadas. O fundador do
budismo, Shakyamuni, ou Siddhartha,
como às vezes é conhecido, expressou
essa lei no Sutra de Lótus, onde revelou
que TODAS as pessoas, SEM exceção,
possuem essa natureza de Buda e são
inerentemente dignas de respeito.
Para mim, a benção/benefício – SIM,
BÊNÇÃO/BENEFÍCIO – dessas quatro
décadas é o surgimento de comunidades
de fé que oferecem melhor apoio
às pessoas que vivem com HIV.
Comunidades religiosas que apóiam
educação abrangente em saúde sexual;
comunidades de fé que até fornecem
vínculos com tratamento e cuidados; e
sim, comunidades religiosas que agem
para eliminar o estigma em torno do
HIV. Cada um de nós pode tornar-se
consciente de nossa Natureza de Buda e
formar ou juntar-se a comunidades de fé
para transformar veneno em remédio!

“Nam-Myoho-Renge-Kyo”:
Nunca desista.

Uma Perspectiva
de Fé Bahá’í
W. Imara Canady,
Embaixador da Fé da HVTN
A harmonia entre ciência e religião é
um dos princípios fundamentais da Fé
Bahá’í. Os bahá’ís rejeitam a noção de
que existe qualquer conflito inerente
entre ciência e religião. Dado esse
aspecto fundamental dos ensinamentos
da Fé Bahá’í, acredito que há uma
conexão direta com o papel da ciência
dentro da lente da fé, particularmente
quando analisamos as vacinas recentes
em torno da COVID-19 e a evolução da

pesquisa de vacinas contra o HIV.
A interseccionalidade da fé e da ciência
é exibida ao longo dos Escritos dos
ensinamentos Bahá’ís, onde há uma
miríade de escritos que fornecem
orientação para o a comunidade Bahá’í
global sobre a necessidade e uso de
vacinas. Quando nossa comunidade
global foi desafiada com perguntas
sobre as vacinas contra a COVID, o
corpo governante da Comunidade
Bahá’í dos Estados Unidos emitiu a
seguinte orientação: “Em relação à
pandemia de coronavírus, os amigos
devem seguir os conselhos de médicos
e outros especialistas científicos quanto
à sabedoria de medidas de saúde
específicas”. Como um crente individual,
eu diria que, à medida que as vacinas
contra o HIV eventualmente se tornarem
disponíveis para nossa comunidade,
essa orientação provavelmente será
compartilhada com todas as pessoas
afetadas pelo HIV.
No entanto, à medida que os cientistas
continuam o desenvolvimento de
vacinas contra o HIV, continuamos a
experimentar uma evolução constante
nos próprios fundamentos de como
operamos como uma “comunidade
global”. À medida que essa mudança
ocorre, sugiro que haja outra questão
de saúde pública que aponta para a
interseccionalidade dessas duas áreas,
que é a questão da discriminação.
Embora a discriminação possa ser
exibida de várias maneiras, vou me
concentrar na discriminação contra
aqueles que vivem com HIV. Um
ensinamento crítico dos Escritos
Bahá’ís é a eliminação do preconceito
e julgamento de qualquer tipo, e a
realidade da unidade da humanidade.
Isso também fala da conexão entre
ciência e religião. Para mim, essas
duas realidades que, espero, todos
estamos trabalhando para abraçar em
nossas próprias vidas são algumas
das representações mais poderosas da
conexão entre ciência e fé.
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Enquanto aqueles nas áreas de
ciência e saúde pública continuam a
fazer um trabalho de salvamento de
vidas em torno do combate ao HIV, é
fundamental que nós que professamos
ser pessoas de fé, não importa qual
seja o caminho espiritual, façamos
o trabalho diário de eliminar nossos
preconceitos individuais e sociais
contra qualquer ser humano que vive
com HIV. Nossas comunidades de fé
devem ser lugares seguros para todos
e espaços encorajadores para garantir
a plena saúde e bem-estar de todos os
crentes. Eu terminaria sugerindo que, à
medida que os líderes religiosos seguem
a ciência sobre a evolução de todas as
vacinas, devemos também abraçar a
base científica e espiritual da unidade
em nossa diversidade e a unidade de
toda a humanidade, sem levar em
consideração o status de HIV.

crença de alguém, muitos irão ignorar
o pensamento racional e se apegar às
esperanças sobrenaturais de cura e
restauração. Isso pode ser problemático
quando evitar estratégias científicas
comprovadas pode afetar a saúde e o
bem-estar de toda uma população.

O Dr. Ulysses Burley junta-se ao Dr. Donta
Morrison e Dana Lewis para uma conversa
sobre vacinas contra o COVID-19 e a
comunidade negra. Transmitido ao vivo
em 7 de dezembro de 2020 pelo YouTube.

O processo de sinergia desses esforços
pode ser promovido por aqueles
com uma apreciação equilibrada das
atitudes científicas e religiosas em
relação ao bem-estar. Como alguém
que serve no ministério e confia na
pesquisa científica, entendo que as
abordagens educacionais devem ser
respeitosas e cuidadosas para não
desvalorizar nenhuma das visões. É
importante que as comunidades de fé
estejam cientes dos avanços científicos
e que os pesquisadores reconheçam
o papel que a fé desempenha na vida
de muitas pessoas. Nem devem ser
humilhados. Acredito que estamos na
época perfeita para criar espaços que
alavanquem as conversas e introduzam
um método de engajamento, que mostre
respeitosamente como Deus pode estar
em todas as coisas.

A Interseção da Fé
e da Ciência

The Body of Christ has
HIV (O Corpo de Cristo
tem HIV)

Dr. Donta Morrison, Ph.D.,
Embaixador da Fé HVTN

Dr. Ulysses W. Burley III, M.D., MPH,
Diretor da Iniciativa de Fé HVTN

Desde o início da COVID-19,
testemunhei a angústia causada pela
divisão religiosa/científica no que se
refere à prevenção (incluindo vacinas) e
tratamento criado para combater o vírus.
Criar uma interseção saudável entre
ciência e fé é um processo carregado
de variáveis. Enquanto a ciência é
baseada na razão e na observação, a
religião é a crença e a adoração de um
poder controlador sobre-humano,
especialmente um Deus ou deuses
pessoais. As contradições entre os
dois enfatizam significativamente
os esforços destinados a preencher
lacunas que poderiam melhorar
as condições de vida de todos os
indivíduos. Compreensivelmente, as
pessoas de fé confiam em sua conexão
e relacionamento com Deus para
guiá-las através de várias fases da vida.
Independentemente de qual possa ser
a melhor ação prática ou científica,
se não se alinhar com a prática de

Apesar das diferenças óbvias de
abordagem, ambos têm um objetivo
comum: fornecer as melhores práticas
para a sobrevivência. No entanto,
quando se trata de questões sobre saúde
e bem-estar, aqueles que estão no limiar
oscilam entre descobertas científicas
sustentadas por fatos e ensinamentos
espirituais sobre a vontade de Deus. Este
último pode ser arriscado se o tempo
for essencial. Se nos lembrarmos, nos
primeiros anos da AIDS, os gays foram
demonizados publicamente pelas
comunidades religiosas e disseram
que sua doença era a vontade de Deus.
Apesar da pesquisa científica contestar
todos os mitos e equívocos, 40 anos
depois ainda estamos derrubando
as árvores que brotaram dessas
sementes negativas. Por isso, ainda
estamos discutindo a importância de
desenvolver estratégias que estabeleçam
camaradagem e respeito mútuo entre a
fé e as comunidades científicas.

“Descendo?” Eu perguntei quando
entrei em um elevador já ocupado
por alguns dos meus futuros colegas.
Eu tinha acabado de assinar um
contrato para implementar e dirigir
a estratégia de HIV/AIDS para uma
grande denominação cristã com foco
nos Estados Unidos. Em meu primeiro
de muitos discursos de elevador nos
próximos anos, apresentei a mim
mesmo e meu novo papel como diretor
da estratégia de HIV/AIDS, e fui recebido
com boas-vindas e entusiasmo, e uma
pergunta peculiar, mas sincera:
“Então, como está o HIV na África?”
Em um único trajeto de elevador já
estava claro para mim que minha tarefa
de educar, elevar a conscientização e
erradicar o estigma entre os cristãos
americanos em relação à crise do HIV
Continua na proxima pagina...
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nos EUA estava além de ótima. Isso foi
há quase uma década. Quarenta e um
anos de epidemia e muitas pessoas
ainda acreditam que o HIV é uma
doença relegada ao continente africano,
incluindo pessoas de fé.
De fato, em 2021, quase 26 milhões
das mais de 37 milhões de pessoas
que vivem com HIV em todo o mundo
estavam na África. Da mesma forma,
a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que 40% da prestação de
cuidados de saúde na África Subsaariana
é fornecida por clínicas cristãs, hospitais
e centros de saúde comunitários. Os
missionários cristãos foram os primeiros
a investir na medicina moderna na
África e historicamente tiveram efeitos
conflitantes sobre a epidemia de HIV
lá. Os cristãos americanos há muito
estão ansiosos e dispostos a apoiar
financeiramente os esforços para
combater a epidemia de HIV na África
através de igrejas locais com ministérios
globais.
No entanto, os líderes religiosos e
congregações dos EUA geralmente não
estão bem informados ou conectados
aos esforços de saúde pública para
HIV e AIDS aqui em casa. Por um lado,
os Estados Unidos encontram-se na
companhia semelhante de países da
África, em que a epidemia nos EUA
predomina em comunidades pobres e
afrodescendentes. Por outro lado, mais
da metade das pessoas que vivem com
HIV na África são mulheres e meninas,
enquanto a maioria das novas infecções
por HIV e pessoas atualmente vivendo
com HIV nos EUA estão entre homens
que fazem sexo com homens e mulheres
com experiência trans. Talvez seja esse
contraste que atraiu as igrejas dos EUA
para a defesa do HIV no exterior, em vez
de fazer conexões intencionais com os
esforços locais.
Considere a longa, porém tênue relação
entre o cristianismo e o HIV/AIDS. A
interseção de sexo e sexualidade com
HIV e AIDS apresentou a algumas
seitas do cristianismo ocidental um
dilema “moral”. Como a doença afetou
11

desproporcionalmente a comunidade
LGBTQIA nos Estados Unidos, apoiar
mulheres e meninas afetadas pelo
HIV em todo o mundo se torna mais
palatável e menos conflituoso do que
apoiar o homem amante do mesmo
gênero que vive secretamente com
HIV em nosso próprio coral. A primeira
realidade afirma o chamado cristão para
acolher o estrangeiro, curar o doente e
abençoar o pobre, o que nos faz sentir
bem; o último desafia nossa crença de
que o rosto desse vírus potencialmente
mortal é doentio, pobre e estrangeiro
quando, na verdade, os rostos do HIV
estão entre nós, escondidos à vista de
todos.
Não é por acaso que a região dos
Estados Unidos que concentra a maior
população de americanos negros e
LGBTQIA com a maior prevalência de
pessoas vivendo com HIV também é a
região do país com a maior confluência
de igrejas cristãs – o sul dos EUA,
também conhecido como o ‘Cinturão da
Bíblia’. Não quer dizer que o cristianismo
seja a causa do impacto desproporcional
do HIV nas pessoas no sul dos Estados
Unidos, isso seria uma alegação injusta e
infundada de causa. No entanto, há uma
correlação que não podemos ignorar:
o silêncio passado das igrejas cristãs
na luta para acabar com o HIV nos EUA
e a recusa da Igreja em nomear sexo e
sexualidade como parte da experiência
humana dada por Deus, ajudaram a criar
um armário de segredo e vergonha que
estigmatiza os mais vulneráveis ao HIV.
O estigma relacionado ao HIV agora
mata mais pessoas do que o HIV.
Estamos em um ponto da história
da epidemia em que temos ciência e
medicina para prevenir a transmissão
do HIV e tratar efetivamente as pessoas
que vivem com HIV, mas o estigma e
a discriminação ainda impedem que
populações vulneráveis acessem os
avanços científicos e médicos que mais
os beneficiariam. O que precisamos
agora para acabar com o HIV como uma
crise de saúde pública nos EUA é tratar
as pessoas, e não apenas as doenças.
Não podemos chegar lá sem a defesa da

maior comunidade de fé do país, porque
o corpo de Cristo tem HIV.
1 Coríntios 12:12-31, diz:
(12) Ora, assim como o corpo é uma
unidade, embora tenha muitos
membros, e todos os membros, mesmo
sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo...
(14) O corpo não é feito de um só
membro, mas de muitos... (19) Se todos
fossem um só membro, onde estaria o
corpo? (20) Assim, há muitos membros,
mas um só corpo. (21) O olho não pode
dizer à mão: “Não preciso de você!”
Nem a cabeça pode dizer aos pés: “Não
preciso de vocês!” (22) Ao contrário,
os membros do corpo que parecem
mais fracos são indispensáveis, (23)
e os membros que pensamos serem
menos honrosos, tratamos com
especial honra. E os membros que em
nós são indecorosos são tratados com
decoro especial, (24) enquanto os que
em nós são decorosos não precisam
ser tratados de maneira especial. Mas
Deus estruturou o corpo dando maior
honra aos membros que dela tinham
falta, (25) a fim de que não haja divisão
no corpo, mas, sim, que todos os
membros tenham igual cuidado uns
pelos outros. (26) Quando um membro
sofre, todos os outros sofrem com ele;
quando um membro é honrado, todos
os outros se alegram com ele.
As pessoas que vivem e são afetadas
pelo HIV e AIDS incluem membros do
corpo da igreja dos EUA e pessoas de fé e
boa vontade em todo o mundo. Quando
um membro do corpo de Cristo sofre,
o resto do corpo sofre com ele. A boa
notícia é que um despertar certamente
está acontecendo, com cristãos e outras
pessoas de fé na vanguarda. A mera
existência da Iniciativa de Fé HVTN é
uma prova de quão longe chegamos pela
fé. Se quisermos acabar com o HIV como
uma crise de saúde pública até 2030,
nossa compreensão da epidemia de HIV
nos EUA e nosso papel em responder
a ela deve ir além dos “discursos de
elevador” para se tornar sermões e
ministérios que atendem à igreja e à
comunidade locais.
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Como seguidor de Jesus Cristo, tenho
orgulho de liderar a Iniciativa de Fé
HVTN dos EUA ao lado de meus irmãos
e irmãs multi-religiosos para honrar
apenas um membro do corpo, para que
possamos “todos nos alegrarmos juntos”.

Engajamento da
Comunidade de Fé
– Uma Perspectiva
Latino-americana
Muçulmana
Sultana Ocasio,
Embaixadora da Fé HVTN
A inclusão de comunidades religiosas
na educação em saúde baseada em
evidências é crucial para melhorar
a qualidade de vida e também para
a preservação da vida, um valor
importante em muitas religiões. As
comunidades de fé e os praticantes da
fé podem muitas vezes ser vistos como
resistentes a informações baseadas
em evidências ou cientificamente
apoiadas. Ao contrário, o observador
da fé vê a vida e faz escolhas não por
oposição à ciência, mas por uma lente
guiada por sua fé e como se identifica
como observador da fé. Ao respeitar
e honrar isso, e se envolver com as
comunidades religiosas em seus
espaços, os educadores de saúde são
convidados, bem-vindos e recebidos
como especialistas no assunto que
podem remover as barreiras criadas
pela desinformação. Quando o diálogo
começa, os mitos são dissipados.
Embora a discussão do HIV em
muitas comunidades religiosas possa
ser difícil de navegar, indivíduos
confiáveis podem ser os porteiros
para acessar espaços sagrados. A
confiança e o respeito mútuos são
componentes-chave para se engajar na
educação sobre HIV e nos esforços de
desestigmatização nas comunidades
religiosas. Os especialistas no assunto
devem ser confiáveis, e a dignidade da
comunidade de fé deve ser preservada
pelos especialistas em saúde.

Alguns dos valores mais importantes no
Islã são a preservação da dignidade, a
santidade da vida privada e o benefício
para a comunidade em geral. Meu
trabalho em comunidades muçulmanas
iluminou a necessidade e a eficácia
de abordagens baseadas na fé para a
educação sobre HIV. Esses esforços
honram e criam capacidade de inclusão
em espaços sagrados para nossas irmãs
e irmãos que vivem com HIV. Sabemos
que o que afeta a maioria, afeta também
a minoria. As comunidades negras
e latinas são desproporcionalmente
afetadas pelo HIV, o que também é
verdade para os praticantes da fé.
Continuo o trabalho de muçulmanos
latinos e negros que usaram os valores
islâmicos para criar impacto em suas
comunidades e que criaram o legado de
uma abordagem ousada e irrestrita para
efetuar mudanças.
Da mesma forma, como latina, trabalhar
na comunidade latina com pessoas de
todas as religiões me permite alcançar
uma população desproporcionalmente
afetada pelo HIV. Trabalhar com
comunidades muçulmanas não latinas,
particularmente aquelas de países
de maioria muçulmana, me permite
alcançar comunidades que estão mais
em risco devido à percepção ou negação
de que o HIV representa um risco para
elas.
Levar a educação sobre o HIV às
comunidades de fé é especialmente
importante para os praticantes de fé,
pois eles podem não buscar educação
e recursos fora de suas comunidades
de fé. A discussão, o diálogo e a
educação sobre o HIV nas comunidades
de fé também abrem espaço para
observadores de fé que vivem com
HIV. Para aqueles de nós que vivem
com HIV, a conexão com a fé e o divino
são essenciais para a saúde e o bemestar. Quanto mais desestigmatizamos
a conversa, mais inclusivos nossos
espaços sagrados se tornam e mais
completos nos tornamos como
indivíduos e comunidades. In sha’Allah.

“Confie em Alá, mas
primeiro amarre o seu
camelo.”
Khadijah Abdullah,
Embaixadora da Fé HVTN
A fé desempenha um papel integral na
vida de muitos americanos nos Estados
Unidos, e ainda mais em comunidades
minoritárias. Crescendo na comunidade
negra e latina, testemunhei em primeira
mão o impacto da fé nessas populações.
Visitando amigos latinos, eu via velas
representando vários santos ao redor
de suas casas, a presença proeminente
de uma cruz em suas paredes e muitas
referências a Deus durante as conversas.
Eu também cresci com minha avó negra
que era uma figura proeminente em
sua igreja, e Deus foi incorporado em
todos os aspectos de sua vida. O mesmo
era verdade para minhas tias e outros
membros da família. Dentro de minha
própria casa, fui exposta aos diversos
ensinamentos do Islã e frequentei uma
mesquita/masjid em minha comunidade
que sustentava um caldeirão de
populações. Estar exposta a essas ricas
e belas culturas de crenças e origens
mistas me ajudou a desenvolver uma
perspectiva única sobre a vida.
Também cresci em torno de discussões
sobre hesitação em vacinas ou
desconfiança da ciência e da medicina,
e como a fé por si só poderia ser uma
opção para se manter saudável. Nossa
relação com a confiança na ciência
era complicada, e poucos na minha
comunidade estavam interessados
em se casar ou desenvolver um
relacionamento para a vida toda com
ela. Ao longo dos anos, presenciei
minha avó morrer de ataque cardíaco,
minha tia passar anos em coma devido
a complicações de um ataque de asma
e outros familiares e amigos morrerem
de doenças evitáveis ou tratáveis. Isso
Continua na proxima pagina...
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me fez questionar um pouco menos a
ciência, embora eu ainda desconfiasse
muito de muitas vacinas.

A Fé Importa: Uma
Reflexão Pessoal

continuar a ser uma parte vital da visão
necessária para salvar os direitos civis
que permanecem.

Minha jornada me fortaleceu e me
ajudou a percorrer meu próprio caminho
quando se trata de entender a ciência
das vacinas e remover as camadas de
desconfiança médica. Também percebi
que ainda posso ter um relacionamento
profundo com minha fé e também
confiar na ciência. Na fé islâmica, há
um ditado religioso que remonta ao
nosso Amado Profeta Maomé (que a paz
e as bênçãos de Deus estejam com ele)
que diz: “Confie em Alá, mas primeiro
amarre o seu camelo.” Em essência, isso
significa que a fé é uma ótima maneira
de ter um relacionamento com Deus
e confiar Nele, mas também usar as
ferramentas que Deus lhe deu. Amarre
seu camelo para ajudar a garantir que
ele não se afaste enquanto estiver
desacompanhado, então você confia
em Deus que ele ainda estará lá quando
você retornar. Essa é a mesma reflexão
que faço quando se trata de medicina
e ciência. Vou tomar as medidas
necessárias para ser saudável e depois
deixar o resto nas mãos de Deus.

Dra. Bambi Gaddist, DrPH,
Embaixadora da Fé HVTN

Da mesma forma, as comunidades de
fé estão na interseção dos direitos civis
e do acesso a cuidados de saúde que
salvam vidas. Neste exato momento,
vamos invocar os nomes de todos os
ancestrais que lutaram e morreram
por privilégios atuais que muitas vezes
consideramos garantidos. Vamos
renovar nossas vozes de fé e decidir
como podemos desempenhar um papel
ativo na tradução da verdade para os
crentes e aqueles que buscam a paz
espiritual. Pessoas de fé perderam e
continuam perdendo vidas devido à
COVID-19 e outras disparidades de
saúde. Como tal, vamos recorrer ao
nosso poder coletivo dentro e através
das casas de fé para combater o medo e
o estigma que levaram a tantas mortes
prematuras.

Com essa perspectiva, tenho a honra
de fazer parte da equipe da Iniciativa
de Fé HVTN e espero que minha fé,
relacionamento com Deus e disposição
aberta para abraçar a ciência possam ter
um impacto positivo nas comunidades
que sirvo.

Como em nenhum outro momento na
história de nossa nação, a comunidade
de fé mais uma vez se encontra na
encruzilhada. Devemos deixar o mundo
saber de que lado do muro estamos, pois
isso fala de nosso chamado por amor
e compaixão. Casas de culto, sejam de
tijolo e argamassa ou alcance de rua,
podem servir como base para a verdade
enquanto lutamos para combater
inúmeras disparidades de saúde na
comunidade negra. Nossa comunidade
enfrentou e continuará enfrentando
sofrimento catastrófico e perda de
vidas em todas as congregações se não
tivermos certeza sobre o caminho que
estamos percorrendo. É um caminho de
ciência ou ficção?
Se refletirmos por um momento sobre a
“Carta de uma prisão em Birmingham”
de Dr. Martin Luther King, escrita em
16 de abril de 1963, levaríamos a sério
seu apelo para que as comunidades
e a nação como um todo se engajem
na desobediência civil se necessário
para combater leis injustas e violações
de direitos humanos. Quase 40 anos
depois, lutamos para alcançar essa visão
de equidade enquanto lutamos para
alcançar o consenso institucional e o
acordo intergeracional.
Onde entra nossa fé enquanto
continuamos a suportar ações que
parecem orquestradas, projetadas para
censurar a distribuição de informações
que salvam vidas e silenciar as vozes
daqueles que precisam urgentemente
de intervenção? Como as pessoas de
fé reengajarão ativamente nossa luta
contra a complacência, pois os direitos
civis – que pensávamos serem seguros
– parecem provavelmente desaparecer
sem deixar vestígios. A comunidade
de fé historicamente importava e deve
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Vamos abraçar todas as oportunidades
para combater a desinformação, e levar
terapias que salvam vidas àqueles que
professamos amar e pastorear. Agora,
mais do que nunca, dada a devastação
causada pelas disparidades de saúde
entre as pessoas de cor, não é nossa
responsabilidade moral garantir que as
informações comunicadas às nossas
famílias e comunidades venham de
fontes confiáveis baseadas na ciência
e na verdade, não em opiniões e
conjecturas pessoais?
Como crentes em uma fonte superior,
temos uma rara oportunidade agora de
ser parte da solução para a vida, não do
problema, pois é certo que não podemos
salvar uma alma se ela perder sua vida
“muito em breve.” Vamos explorar
como podemos nos tornar uma nova
consciência da comunidade. Faremos
isso pela nossa compaixão e capacidade
de fazer o trabalho do Criador, porque
as comunidades verão em nós que
“a fé importa”.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 22, EDIÇÃO 1: JULHO DE 2022

Amor é amor.
Participar de um estudo de prevenção
do HIV também é.
Quando você dá um passo à frente e participa de um estudo de prevenção do
HIV, está mostrando seu amor por toda a sua comunidade.
Estamos à procura de pessoas que não vivem com HIV, 18-55 anos e, em geral,
com boa saúde.
Saiba mais e cadastre-se para participar de um estudo de prevenção do HIV
para ajudar a acabar com o HIV mais cedo. Acesse HelpEndHIV.org*
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**Aplicável
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apenas
DEa2022
residentes nos EUA
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Lançamento do Novo Programa de
Desenvolvimento de Liderança Científica
Alison C. Roxby, MD, MSc, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Valeria Cantos, M.D.

Jorge Gallardo, M.D.

A Dra. Cantos é especialista em doenças
infecciosas e, desde 2017, é médica e
co-investigadora no centro de pesquisa
clínica Ponce de Leon da Emory
University em Atlanta, Geórgia. Ela
atuou como co-investigadora em vários
estudos da HVTN, incluindo HVTN
137, HVTN 706 (MOSAICO) e HVTN
704 (estudo AMP). Ela também atuou
como investigadora principal do centro
para vários estudos da COVID-19 em
pacientes internados e ambulatoriais,
bem como em projetos de prevenção
de HIV liderados por cientistas. A Dra.
Cantos é a investigadora principal da
equipe de Engajamento Comunitário
em seu centro. Ela está investindo
na otimização da representação de
populações latino-americanas e negras
em ensaios clínicos de vacinas e
prevenção do HIV.

Dr. Gallardo-Cartagena é um
investigador júnior no Centro de
Pesquisa Tecnológica, Biomédica e
Ambiental (CITBM) da Universidade
Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) em Lima, Peru. Após
concluir sua residência em Doenças
Infecciosas em 2017, ingressou no
PERU CTU e começou a trabalhar
em ensaios da HVTN como médico
do estudo e subinvestigador no CRS
de Barranco. No início de 2018, foi
nomeado Coordenador da Clínica da
HVTN e Coordenador do CRS, sendo
responsável pelos aspectos operacionais
da implementação do protocolo HVTN
704/HPTN 085 (AMP). Desde 2019, foi
designado Investigador de Registro para
os protocolos HVTN706 (MOSAICO)
e CoVPN3003 (ENSEMBLE) no CRS
CITBM-UNIDEC. Ele também atua no
Comitê de Avaliação de Rede da HVTN e
na Equipe de Protocolo HVTN 804/HPTN
095 como Investigador Consultor.

Orientador: Colleen Kelley, M.D., M.P.H.,
Escola de Medicina da Universidade de
Emory

Orientador: Jorge Sánchez, M.D., M.P.H.,
Unidade de Ensaios Clínicos do PERU
Dr. Alison Roxby is the Director of Scientific
Mentoring for the HVTN, and Associate
Professor, Departments of Medicine and
Global Health at the University of
Washington, Seattle, WA.
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Portia Hunidzarira,
M.B.Ch.B., M.Sc.
A Dra. Hunidzarira é a Líder do Centro
de Pesquisa Clínica no Seke South
CRS em Harare, Zimbábue, desde
2015. Nesse período, ela atuou como
investigadora no HVTN 107 e 120, bem
como como investigadora de registro
do centro para o HVTN 703 (estudo
AMP) e como investigadora principal
do centro para o HVTN 705 (Imbokodo).
A Dra. Hunidzarira também tem
atuado em outras redes, incluindo o
MTN com testes do anel Dapivirina, e
está envolvida em protocolos CoVPN
no centro (CoVPN5001, HVTN405/
HPTN1901 e CoVPN3008). Ela também
obteve um mestrado em Saúde Pública
pela London School of Hygiene and
Tropical Medicine. Seu mentor observou
que ela trabalha em estreita colaboração
com populações em risco, ativistas
comunitários e CABs como parte de
sua liderança. Ela também atua como
membro do Comitê de Governança
Científica da HVTN e do Comitê de
Revisão Científica da HVTN.
Orientador: Z. Mike Chirenje, M.D.,
F.R.C.O.G., Centro de Pesquisa de
Ensaios Clínicos da Universidade do
Zimbábue
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Olá colegas da HVTN!
Tenho o prazer de anunciar os premiados inaugurais do novo programa de Desenvolvimento de Liderança Científica da
HVTN. Este programa identifica cientistas em meio de carreira que se beneficiariam de recursos adicionais e orientação
em seu caminho para se tornarem líderes no campo. Este programa também tem um compromisso sólido em garantir
que nossos ensaios clínicos sejam conduzidos por pessoas das comunidades que atendemos. A coorte de premiados
deste ano foi selecionada pelo Grupo de Trabalho de Capacitação Científica. Leiam suas histórias abaixo.

Rachel Kawalazira,
M.B.B.S., M.Sc.

Pamela Mda,
M.B.Ch.B., M.Med.

A Dr. Kawalazira é Investigadora
Principal desde 2021 e Coordenadora
de Estudo e Oficial Médica desde 2014
no Projeto de Pesquisa Johns Hopkins
em Blantyre, Malawi. Naquela época,
ela trabalhou no IMPAACT 2008, um
estudo do anticorpo monoclonal VRC01
em bebês com HIV com menos de 3
meses de idade, e atualmente atua como
Coordenadora de Estudo para HVTN
805, um estudo analítico de interrupção
do tratamento para indivíduos
infectados pelo HIV que participaram
do estudo AMP (HVTN 703). Ela
está atuando como investigadora
principal do centro em um ensaio
de eficácia e segurança de Fase 3
de um medicamento oral para PrEP
chamado Islatravir. A Dra. Kawalazira é
graduada em Vacinologia e está focada
na pesquisa de vacinas contra o HIV
para melhorar a carga do HIV em seu
ambiente e globalmente.

A Dra. Mda lidera a Unidade de Pesquisa
Clínica Acadêmica Nelson Mandela em
Mthatha, África do Sul desde 2017. A
liderança da Dra. Mda permitiu um forte
centro de pesquisa em uma área rural
remota da África do Sul. Em Mthatha, a
Dra. Mda revitalizou o centro e catalisou
ensaios bem-sucedidos, atuando como
investigadora no HVTN 405, HVTN 702
(Uhambo) e HVTN 705 (Imbokodo). Ela
é IP do centro para estudos de CoVPN,
incluindo CoVPN 5001 e 3008. A Dra.
Mda é uma médica especialista e
desempenhou um papel importante no
treinamento de profissionais de saúde
para a implantação de ART no Cabo
Oriental, África do Sul, e continuou
como líder em educação, prevenção e
vacinação da Covid-19 em sua região.
Ela também contribui como educadora
clínica para estudantes de medicina e
médicos da Universidade Walter Sisulu/
Hospital Acadêmico Nelson Mandela.

Orientador: Johnstone Kumwenda,
M.B.Ch.B., M.Sc., F.R.C.P., Kamuzu
University of Health Sciences
(Anteriormente, Faculdade de Medicina
da Universidade do Malawi)

Orientador: Glenda Gray: M.B.B.CH.,
F.C.Paed., D.Sc., Presidente e CEO do
Conselho de Pesquisa Médica da África
do Sul

Deborah Theodore, M.D.
A Dr. Theodore é uma investigadora
do centro Columbia Physicians &
Surgeons Clinical Research Site
em Nova York desde 2018. Ela tem
experiência como investigadora no
suporte a vários protocolos HVTN,
incluindo HVTN 115, 122, 127, 130, 136,
137 e, mais recentemente, HVTN 706
(Mosaico). Além disso, ela tem o papel
de liderar os esforços de engajamento
e recrutamento da comunidade para o
CRS. A Dra. Theodore também apoiou
estudos da Covid-19, incluindo CoVPN
3002, CoVPN 5002 e o estudo de
vacina de Fase 2/3 da Sanofi Covid-19
VAT00002. Ela é mentora de estudantes
de medicina, estagiários e residentes de
Medicina Interna e bolsistas de Doenças
Infecciosas no Centro Médico Irving da
Universidade de Columbia.
Orientador: Magda Sobieszczyk, M.D.,
M.P.H., Harold C. Neu Professora de
Doenças Infecciosas (em Medicina)
no Centro Médico da Universidade de
Columbia
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Equidade da Vacina: O Desenvolvimento
Que Precisa de Uma Dose de Reforço
Mitchell Warren, Colaborador de Opinião para o The Hill
As opiniões expressas pelos colaboradores são próprias e não a vista do The Hill

Associated Press/Silvia Izquierdo
Estamos há mais de um ano em um dos
desenvolvimentos mais desafiadores
de um produto global de tecnologia de
saúde: as vacinas contra a COVID-19.
Com quase metade do mundo
totalmente vacinado contra a pandemia,
podemos olhar para o copo meio
cheio ou meio vazio, depende de onde
você está e quem você é. As taxas de
vacinação mais baixas podem ser
encontradas em países de renda baixa
ou média-baixa e entre as populações
mais marginalizadas em quase
todos os países. Portanto, embora o
desenvolvimento da vacina contra a
COVID-19 seja um ótimo exemplo de
progresso científico, sua entrega reflete
uma trágica desigualdade.
A COVID-19 nos mostrou a fragilidade
17

de nossos esforços para acabar com as
doenças em lugares onde a pobreza está
enraizada. Os programas de combate
à tuberculose (TB), por exemplo, foram
drasticamente reduzidos, e o relatório
mais recente da Organização Mundial da
Saúde (OMS) mostrou um aumento nas
mortes por tuberculose em 2020 pela
primeira vez em mais de uma década.
Quando a pandemia da COVID-19
começou, a tuberculose era a infecção
mais letal do mundo, mas os esforços
para encontrar e tratar pacientes
com tuberculose perderam mais de
US$ 500 milhões em financiamento.
Este não pode ser um jogo de soma
zero e a TB não deve ser pior do que
quando a deixamos em fevereiro de
2020. Mas a tuberculose continua
vencida apenas nas partes mais ricas
do mundo. Em 2020, os EUA tiveram

mais de 7.100 casos de tuberculose. Mas
na República Democrática do Congo,
um país muito mais pobre com cerca
de um quarto da população dos EUA,
os pesquisadores estimam que houve
286.000 infecções com quase um terço
delas não diagnosticadas e não tratadas,
fornecendo uma fonte contínua de
transmissão para esse contágio.
Considere a pílula PrEP para prevenção
do HIV, uma combinação de dois
medicamentos que previnem infecções
pelo HIV. Foi aprovada pela Food and
Drug Administration (FDA) dos EUA
em 2012, quase dois anos completos
após o primeiro de vários ensaios
clínicos provar sua eficácia. E demorou
até 2015 para que as Nações Unidas
abraçassem plenamente o potencial do
medicamento e adotassem uma meta
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de disseminação até 2020, que não
conseguíamos cumprir mesmo antes da
pandemia da COVID-19.
Precisamos investir não apenas em
pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias, mas também na próxima
entrega. Investimos centenas de
milhões em grandes ensaios, mas nada
semelhante sobre como divulgar os
resultados para alcançar impacto na
saúde pública. Isso não é exclusivo de
nenhuma doença: Vimos isso na falta de
equidade global da vacina na resposta à
COVID-19 e vimos isso na tuberculose e
no HIV.
Vemos isso mais claramente nas
disparidades de renda. Desde que a
ciência começou a produzir respostas
para as doenças que assolam a
humanidade, os países mais ricos
tiveram acesso mais rápido às novas
tecnologias.
O tratamento para TB resistente a
medicamentos leva até dois anos ou
mais. Isso seria aproximadamente o
equivalente a quanto tempo a pandemia
da COVID-19 durou até o momento.
Um novo tratamento para TB altamente
resistente a medicamentos, que
reduziria o tempo de tratamento de
dois anos para seis meses, foi aprovado
e está sendo lançado em mais de 30
países quatro anos depois que um ensaio
clínico provou sua eficácia. Isso pode ser
saudado como um ritmo vertiginoso no
campo severamente carente de recursos
da pesquisa em TB.
Nos EUA, o regime já está disponível
para tratar pacientes na prática
clínica, com resultados publicados e
apresentados em grandes conferências.
Na Ucrânia, o regime estava sendo usado
com sucesso para tratar pacientes em
um programa nacional de pesquisa
— mas agora, com bombas atingindo
regularmente a infraestrutura de
saúde do país, os pacientes enfrentam
horrores que só são agravados pelo risco
de interrupção do tratamento em um
período de deslocamento em massa.

A ciência pode fazer a diferença. A
COVID-19 nos mostrou que podemos
comprimir cronogramas e novas
tecnologias podem ser desenvolvidas,
testadas e distribuídas com rapidez e
urgência, para nações mais ricas. O
desafio é saber se essas tecnologias
podem atingir regiões empobrecidas
e se a mesma urgência pode ser
encontrada no combate a outras
pandemias, como tuberculose e AIDS,
quando afetam desproporcionalmente
países de baixa e média renda e, muitas
vezes, populações marginalizadas.
Mas mesmo, e especialmente, em meio
à guerra e contínuas desigualdades
na saúde, não podemos perder a
esperança. Em vez disso, devemos
olhar para o exemplo inspirador do
falecido Dr. Paul Farmer, que dedicou
sua vida ao tratamento médico dos mais
necessitados, incluindo os milhões que
desenvolvem tuberculose a cada ano.
Sua vida e legado continuam sendo
o melhor exemplo do que significa
liderar com equidade, empatia e direitos
humanos ao lidar com os males do
indivíduo e da sociedade.
Enquanto os mais pobres são os mais
atingidos, todos os que respiram
estão em risco. Estamos alcançando
avanços no desenvolvimento de novos
medicamentos e vacinas, mas não
estamos conseguindo fornecê-los com
equidade e impacto. Já passou da hora
de fazer melhor, reduzir o tempo desde
a descoberta até o impacto e garantir
que o impacto seja distribuído de forma
equitativa.
Mitchell Warren é diretor executivo da AVAC,
uma organização global de HIV, e também
presidente da TB Alliance Stakeholder
Association.

Nota dos editores: Este artigo,
publicado em abril de 2022, foi
reimpresso com permissão do The
Hill, o jornal para e sobre o Congresso,
trazendo notícias do Capitol Hill, K
Street e da Casa Branca.
https://thehill.com/opinion/
healthcare/3258692-vaccine-equity-therollout-that-needs-a-booster-shot/
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Maior Apoio Necessário Para Uma Resposta
Global Coordenada ao HIV e à COVID-19
Anna Altavas, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
SEATTLE (15 de março de 2022) – Os
principais pesquisadores de doenças
infecciosas pediram uma resposta
coordenada ao HIV e à COVID-19 em todo
o mundo, aproveitando os sucessos dos
principais programas de doadores, como
o programa de Plano de Emergência
do Presidente para o Combate à AIDS
(PEPFAR) dos EUA e Fundo Global de
Combate à AIDS, Tuberculose e Malária
(GFATM) em nova perspectiva publicada
no The Journal of the American Medical
Association (revista da Associação Médica
Americana).
“Com a interseção de pandemias, devemos
reavaliar nossa abordagem na resposta
ao HIV e à COVID-19 por meio de dois
componentes principais: imunização
global e serviços aprimorados para pessoas
que vivem e correm risco de exposição ao
HIV”, disse o Dr. Larry Corey, professor da
Divisão de Vacinas e Doenças Infecciosas
do Fred Hutchinson Cancer Research
Center. “Através das principais prioridades
compartilhadas neste documento,
podemos estar melhor equipados para
lidar com o que o futuro reserva para essas
pandemias em escala global.”
O surgimento da variante ômicron do
SARS-CoV-2 é uma ilustração gritante da
interseção das pandemias de COVID-19
e HIV, destacando a relação e os efeitos
prejudiciais que cada uma dessas doenças
infecciosas tem uma na outra. Os autores
citam dados consideráveis que indicam
que pessoas imunocomprometidas
com COVID-19 persistente podem ser a
origem das variantes preocupantes do
SARS-CoV-2 (VOC). A África Subsaariana,
com sua alta proporção de pessoas com
infecção pelo HIV, muitas vezes não
diagnosticadas e não tratadas de forma
ideal, tem a maior proporção de pessoas
com imunossupressão.
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Países com altas taxas de infecção por
HIV também tendem a ter baixa cobertura
vacinal para COVID-19. Os autores
defendem programas para integrar e
melhorar o diagnóstico, vacinação e gestão
clínica e pesquisa para pessoas com HIV e
COVID-19 e suas famílias e comunidades.
O artigo compartilha três prioridades
principais para ajudar a expandir os
esforços para responder às pandemias.
• Vincular os serviços de diagnóstico
e atendimento de HIV à vacinação e
tratamento da COVID-19 para todas as
pessoas que vivem com HIV.
• Os países com alta incidência de
HIV devem ter mais recursos para
identificar as pessoas com HIV de
forma mais eficiente e garantir acesso
fácil e bem apoiado e monitoramento
da terapia antirretroviral (TARV).

devido ao acesso inadequado a vacinas e
terapêuticas, enfatizado pela ômicron. As
abordagens atuais dos governos ocidentais
e africanos devem mudar, e as respostas de
saúde pública devem ser adequadamente
financiadas pelos doadores ou outras
fontes e informadas pelas vozes e
perspectivas da comunidade. Os governos
africanos também precisam aumentar a
cobertura vacinal, possivelmente através
de mandatos e recursos para os serviços de
saúde, para reduzir a carga econômica e
de saúde pública dessas pandemias que se
cruzam em seus países e sociedades.
Anna Altavas é Gerente de Comunicações da
Rede de Estudos de Vacinas para HIV e Rede
de Prevenção contra a COVID-19.

• As pessoas que vivem com HIV,
especialmente aquelas com baixas
contagens de CD4, devem ser
monitoradas virologicamente quanto
a infecção persistente por COVID-19,
independentemente dos sintomas.
O PEPFAR, que foi construído com
parceiros africanos e norte-americanos,
combinado com o GFATM é fundamental
para a implementação desses esforços
e deve ter recursos adequados para
responder rapidamente às epidemias
que se cruzam. A abordagem atual está
custando aos países suas economias e
revertendo o progresso em direção às
metas de desenvolvimento sustentável.
Além disso, a comunidade global não
pode esperar alcançar o controle da
pandemia enquanto o continente
africano fica desprotegido da COVID-19
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Teste de Vacina Inovadora Contra o HIV Usando
Tecnologia de mRNA Inscreve Primeiro Participante
Anna Altavas, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
SEATTLE (14 de março de 2022) – Os
primeiros 12 participantes do estudo foram
inscritos em um novo ensaio clínico de
Fase 1 usando a tecnologia de vacina de
ácido ribonucleico mensageiro (mRNA)
desenvolvida pela Moderna. O estudo
avalia a segurança e as respostas imunes
a três vacinas experimentais diferentes
contra o HIV. Este estudo randomizado
e aberto representa um dos primeiros
estudos clínicos do uso da tecnologia de
vacina de mRNA contra o HIV.
O estudo, HVTN 302, envolverá até 108
adultos HIV-negativos. As hipóteses
primárias do estudo são que as vacinas
de mRNA serão seguras e bem toleradas
entre pessoas HIV-negativas, e induzirão
anticorpos neutralizantes.
As vacinas experimentais carregam mRNA,
uma parte de código genético, fornecendo
instruções às células para a produção de
proteínas, da mesma forma que as vacinas
de mRNA contra a COVID-19 instruem
as células do corpo a produzir a proteína
spike SARS-CoV-2. Essas instruções
mostram às células musculares humanas
como fazer pequenas porções de proteínas
que se assemelham a partes do HIV, mas
não são o vírus real. As pessoas não podem
contrair o HIV das vacinas. Uma vez que
as células imunes humanas tenham usado
as instruções, o mRNA é rapidamente
decomposto e não permanece no corpo.
“Este estudo nos ajudará a obter uma
melhor compreensão de como a tecnologia
de mRNA pode ser empregada para
ajudar o corpo a produzir proteínas de
pico de HIV em resposta a uma vacina”,
disse o Dr. William Schief, professor da
Scripps Research e diretor executivo de
Vaccine Design da Centro de Anticorpos
Neutralizantes da IAVI. “Os dados que
obtemos ajudarão a orientar o design e

os testes clínicos de uma futura vacina
contra o HIV e, esperamos, expandir o
conhecimento que já adquirimos usando
uma vacina de mRNA para a COVID-19.”
Não se espera que as vacinas
experimentais forneçam proteção contra
a infecção pelo HIV, mas o conhecimento
adquirido com este estudo ajudará no
desenvolvimento futuro de um regime
de vacina contra o HIV. Os pesquisadores
esperam saber se o sistema imunológico
responderá às vacinas experimentais
produzindo anticorpos e células T que
podem combater o HIV se uma pessoa for
exposta ao vírus no futuro. O teste também
irá construir o conhecimento sobre como
as respostas imunes a uma vacina de
mRNA se comparam às respostas a vacinas
baseadas em proteínas, enquanto ajuda a
definir os potenciais do uso de mRNA para
aumentar o ritmo de desenvolvimento de
uma vacina contra o HIV.

– Columbia Physicians & Surgeons e
New York Blood Center; Filadélfia, PA –
Universidade da Pensilvânia; Pittsburgh,
PA – Universidade de Pittsburgh;
Rochester, NY – Universidade de
Rochester; Seattle, WA – Unidade de Testes
de Vacinas de Seattle; e Los Angeles, CA –
UCLA Vine Street Clinic.
O ensaio é patrocinado pela Divisão
da AIDS (DAIDS), Instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) nos
Institutos Nacionais de Saúde (NIH). Os
produtos do estudo são fornecidos pela
IAVI em nome do Scripps Consortium for
HIV/AIDS Vaccine Development (CHAVD).
Anna Altavas é Gerente de Comunicações da
Rede de Estudos de Vacinas para HIV e Rede
de Prevenção contra a COVID-19.

“Com uma estimativa de 1,5 milhão
de indivíduos em todo o mundo
adquirindo HIV em 2020, é crucial que
um estudo como este seja feito”, disse o
Dr. Larry Corey, investigador principal
do HVTN, sediado no Fred Hutchinson
Cancer Research Center. “Estudamos
várias vacinas contra o HIV há décadas
e a ciência continua progredindo,
especialmente com os grandes avanços
nas vacinas contra a COVID-19 envolvendo
o uso da tecnologia de mRNA. A aplicação
dessa tecnologia à pesquisa de vacinas
contra o HIV é um momento decisivo para
o campo”.
Os centros de ensaios clínicos
participantes estão localizados em
Birmingham, AL – Universidade do
Alabama-Birmingham; Boston, MA – Beth
Israel Deaconess Medical Center e Brigham
and Women’s Hospital; Nova York, NY
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Contribuições
dos Negros para o
Desenvolvimento
de Vacinas
Equipes de Relações Externas e Marketing da HVTN
Neste Mês da História Negra, comemoramos destacando as contribuições dos negros para o desenvolvimento de
vacinas. Saiba mais sobre figuras públicas negras, incluindo Onesimus, Henrietta Lacks, Dr. Russell Brown e Dr.
James Henderson, Dr. Kizmekia Corbett e Dr. Stephaun Wallace, que tiveram papéis importantes em traçar o curso do
desenvolvimento de vacinas que mudaram a cara da saúde hoje.

1700s
DESTAQUES:
• Em 1706, um homem escravizado da África Ocidental foi comprado para o
proeminente ministro puritano Cotton Mather por sua congregação. Seu nome
Onesimus foi dado em homenagem a um homem escravizado na Bíblia cujo nome
significa “útil”.
• Em 1716, Onesimus disse a Mather que sabia como prevenir a varíola. O método
consistia em esfregar o pus de uma pessoa infectada em uma ferida aberta no braço
de maneira controlada e sob a supervisão de um médico para que os sintomas
fossem mais leves, mas ainda conferissem imunidade. Uma vez que o material
infectado foi introduzido no corpo, a pessoa que se submeteu ao procedimento foi
inoculada contra a varíola. Não foi uma vacinação, que envolve a exposição a um
vírus menos perigoso para provocar imunidade, mas ativou a resposta imune do
receptor e protegeu contra a doença na maioria das vezes.

Oneismus (1716)

• A ideia de inoculação era impopular na época, mas em 1721, uma epidemia de
varíola se espalhou de um navio para a população de Boston. Mather e Zabdiel Boylston, o único médico da cidade que apoiou
a técnica, tiveram a chance de testar o poder da inoculação. Das 242 pessoas que ele inoculou, apenas seis morreram – uma em
cada 40, em vez de uma em cada sete mortes entre a população de Boston que não se submeteu ao procedimento.
• Em 1796, Edward Jenner inventou a vacina contra a varíola, uma técnica de inoculação semelhante, mas mais segura, usando
varíola bovina. Eventualmente, a vacinação contra a varíola tornou-se obrigatória em Massachusetts.
• A varíola continua sendo a única doença infecciosa que os humanos erradicaram com sucesso da Terra.
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1900s
DESTAQUES:
• Henrietta Lacks morreu aos 31 anos de câncer cervical em outubro de 1951. Durante
seu tratamento, descobriu-se que as células de Lacks (retiradas sem permissão)
milagrosamente prosperaram e dobraram a cada 20 a 24 horas, disse o hospital –
tornando-as as primeiras células humanas vivas a sobreviver e se multiplicar fora
do corpo humano.
• Durante décadas, suas células, conhecidas clinicamente como “células HeLa”, que
foram reproduzidas bilhões de vezes para pesquisas médicas e contribuíram para
aproximadamente 75.000 estudos, abrindo caminho para avanços de vacinas que
salvam vidas, como o HPV, que protege contra o câncer do colo do útero, a doença
que a matou.
• As células de Henrietta também foram usadas no desenvolvimento da vacina contra
a poliomielite, medicamentos para HIV/AIDS e avanços para a fertilização in vitro.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) também observou que as “células são
atualmente usadas em pesquisas vitais para os esforços de resposta à COVID-19”.

Henrietta Lacks (1951)

• A OMS reconheceu que seu legado estava repleto de desigualdade e expressou esperança de que o crescente reconhecimento
internacional de Lacks fosse para “retificar disparidades injustas na saúde global”.

• No início da década de 1950, a poliomielite, ou pólio, causou o pior dano entre
crianças menores de 5 anos, e a pólio foi consequentemente chamada de paralisia
infantil.
• O pesquisador médico Jonas Salk criou uma vacina contra a pólio que, quando
injetada, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos que combatem
o vírus. Mas antes de seguir em frente, Salk queria ter certeza de que sua vacina
era a abordagem “mais segura e certa”, monitorando a capacidade da inoculação
de desencadear anticorpos suficientes para neutralizar o vírus. Felizmente,
os pesquisadores descobriram as células HeLa, a linhagem viva de células
cancerígenas que foram retiradas sem permissão de uma paciente negra chamada
Henrietta Lacks anos antes.
• Para avaliar sua vacina, Salk precisaria de enormes quantidades de células HeLa. Em
outubro de 1952, antecipando os testes da vacina contra a poliomielite, o diretor de
pesquisa da Fundação Nacional para a Paralisia Infantil (NFIP), Harry Weaver, pediu a
Russell W. Brown, diretor da Fundação de Pesquisa Carver do Instituto Tuskegee, que
transformasse seus corredores na primeira fábrica de células HeLa do mundo. Brown,
que tinha doutorado em fisiologia bacteriana, foi designado como diretor do projeto, e
James (Jimmy) Henderson, um fisiologista de plantas, o auxiliou.

Dr. Russell Brown (1952)

• Esses homens negros foram solicitados a servir a humanidade em uma época
em que sua humanidade era frequentemente negada. Não muito longe deles, o
infame experimento Tuskegee Syphilis estava em andamento. Tanto Brown quanto
Henderson eram cientistas sólidos, mas cultivar, armazenar e manter células HeLa
não fazia parte de seu treinamento técnico, então eles viajaram para Minnesota
para aprender o básico da cultura de células e tecidos e projetaram seu laboratório
Tuskegee. No início de 1954, a fábrica de células HeLa estava pronta para fazer parte
do maior experimento do mundo.

Dr. James Henderson (1952)

• Em 26 de abril de 1954, começou o teste de campo da vacina contra a poliomielite de
Salk. Este teste foi um esforço de logística médica em uma escala nunca vista antes.

Continua na proxima pagina...
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1900s
Dentro dessa enorme campanha de saúde havia um número astronômico de células HeLa. Essas células, originárias de uma
mulher negra e cultivadas por cientistas negros, tornaram visível a eficácia de uma proteção tão esperada contra a pólio. Em 12 de
abril de 1955, foi anunciado que a vacina era “segura, eficaz e potente”.
• A inoculação foi aprovada para distribuição, os casos da doença começaram a cair e Salk passou a se tornar um herói nacional.
Mas o papel do Instituto Tuskegee e de seus pesquisadores permaneceu oculto muito depois que o medo da pólio desapareceu da
memória do país

2000s
DESTAQUES:
• Stephaun E. Wallace, Ph.D., M.S. é especialista no desenvolvimento, implementação
e avaliação de grandes programas de saúde pública e serviços humanos nas áreas de
prevenção, cuidados e tratamento de HIV/AIDS e outras doenças infecciosas.
• Ele é o Diretor de Relações Externas da Rede de Ensaios de Vacinas contra o HIV e da
Rede de Prevenção da COVID-19. Essas redes internacionais de ensaios clínicos, cujas
operações estão sediadas em Fred Hutch, realizam estudos de vacinas experimentais e
outros agentes destinados a proteger as pessoas dessas doenças.
• Dr. Wallace lidera as estratégias e esforços de relações externas das redes globalmente,
com foco na construção de relacionamentos de longo prazo com as principais partes
interessadas. Suas estratégias criam oportunidades de consulta com as comunidades
interessadas para informar o design e a implementação dos estudos das redes
e otimizar a participação daqueles que carregam os maiores fardos do HIV e da
COVID-19.

Dr. Stephaun E. Wallace
(2020)

• Líder e palestrante reconhecido internacionalmente em saúde pública e justiça social, o Dr. Wallace tem mais de duas décadas de
experiência em saúde sexual e pública, justiça social e mobilização comunitária em diversas populações em todo o mundo. Ele vê
o trabalho de saúde pública através de uma lente de justiça social para entender como a saúde no nível da população é afetada por
fatores estruturais e sociais como estigma, racismo, sexismo, trauma histórico e desigualdades na educação e renda.
• O Dr. Wallace também atua como Diretor do Escritório de Engajamento Comunitário da Universidade de Washington/Fred Hutch
Center for AIDS Research, Professor Assistente Clínico do Departamento de Saúde Global da Universidade de Washington e
docente do Núcleo Administrativo da Universidade de Washington/Fred Hutch Center for AIDS Research.
• A Dra. Kizzmekia - Kizzy - Corbett é especialista na linha de frente da corrida global por uma vacina SARS-CoV-2, e ficará na
história como uma das principais cientistas do National Institutes of Health no desenvolvimento da ciência que poderia acabar
com a pandemia.
• Mesmo antes de a Dra. Corbett assumir uma das tarefas mais desafiadoras de sua
carreira profissional, ela foi selecionada como aluna para participar do Projeto SEED,
um programa para estudantes talentosos de minorias que lhe permitiu estudar
química nos laboratórios da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. A
Dra. Corbett passou seus verões em laboratórios e ganhou um estágio de verão no
NIH, o mesmo lugar onde ela seria fundamental no desenvolvimento de uma vacina
para o coronavírus.
• Depois de se formar, a Dra. Corbett se matriculou em um programa de doutorado na
UNC-Chapel Hill, onde trabalhou como assistente de pesquisa estudando infecções
por vírus e, eventualmente, obteve um doutorado em Microbiologia e Imunologia.
Seu trabalho com esses patógenos começou quando ela se juntou ao Centro de
Pesquisa de Vacinas do NIH como pós-doutoranda em 2014.
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Dr. Kizzmekia Corbett
(2020)
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• O motivo pelo qual ela começou a trabalhar no Coronavírus não foi para desenvolver uma vacina, mas para ter uma compreensão
tão forte das respostas imunes da vacina para possivelmente desenvolver uma.
• A Dra. Corbett fazia parte de uma equipe de cientistas que conversou com o presidente Donald Trump no NIH. Nas palavras
dela: “Senti que era necessário ser vista e não ser uma figura oculta.” “Eu senti que era importante fazer isso por causa do nível de
visibilidade que teria para cientistas mais jovens e também para pessoas de cor que muitas vezes trabalharam nos bastidores e
essencialmente que fizeram o trabalho sujo para esses grandes esforços em direção a um vacina.

Fontes
1700s:
• https://www.washingtonpost.com/history/2020/12/15/enslaved-african-smallpox-vaccine-coronavirus/
• https://www.history.com/news/smallpox-vaccine-onesimus-slave-cotton-mather
1900s:
• https://www.washingtonpost.com/science/2021/10/13/henrietta-lacks-who-honored-vaccine-research/
• https://www.scientificamerican.com/article/hidden-black-scientists-proved-the-polio-vaccine-worked/
2000s:
• https://abcnews.go.com/Health/kizzmekia-corbett-african-american-woman-praised-key-scientist/
story?id=74679965
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A Imagem Completa:
Enquadrar com Precisão a ‘Hesitação’ Quanto da
Vacina Contra a COVID-19 Entre Negros Americanos
Allysha C. Maragh-Bass, Cientista, Global Health and Population Research, FHI 360
Louis B. Shackelford, Gerente de Projetos de Relações Externas, CoVPN

A imagem foi selecionada pelos autores. Esta imagem reitera a intenção do blog em promover retratos precisos
e multifacetados da ‘hesitação’ da vacina contra a COVID-19 entre os negros americanos.
RyanJLane/E+ via Getty Images

Nota dos editores: Este artigo foi publicado pela primeira vez no blog
FHI360 em abril 2021 em: https://degrees.fhi360.org/2021/04/the-full-pictureaccurately-framing-covid-19-vaccine-hesitancy-among-black-americans/.

Ele foi reimpresso com permissão dos autores e do FHI360.
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Como profissionais de saúde pública
de negros americanos, sabemos que
uma pergunta generalizada para os
negros americanos hoje é: “E aí, você
vai tomar a vacina contra a COVID?”
Não há uma resposta fácil. Os negros
americanos são mais propensos a
contrair a COVID-19 do que outras
raças e estão morrendo quase o
dobro da taxa de americanos brancos.
Eles também são menos propensos
a participar de ensaios clínicos da
vacina contra a COVID-19 e estão
menos dispostos a tomar a vacina.
Mesmo assim, esses números retratam
problemas em nossa sociedade, não
problemas com os negros.
Devemos olhar através das lentes
das lições aprendidas quando os
negros americanos são deixados
para trás na preparação para a saúde
pública. Por exemplo, existem muitos
paralelos entre o HIV e a COVID-19:
Os negros americanos também são
mais propensos a contrair HIV, menos
propensos a participar da pesquisa
clínica do HIV e menos propensos a
se beneficiar de medicamentos para
prevenção do HIV do que outras
comunidades. Enquanto outras
comunidades montaram uma resposta
à pandemia da COVID-19, muitos
negros americanos navegaram
por COVID-19 interseccional, HIV,
discriminação racial e pobreza.
O que aprendemos com ambos os
casos?
• Palavras, imagens e percepções
são importantes. Somos
inundados diariamente com
manchetes sobre “desconfiança”
ou “hesitação” da vacina contra
a COVID-19 entre os negros
americanos. Mas qual é a
diferença, e isso importa? Em
suma, sim.
A hesitação vacinal é amplamente
definida como um continuum da
recusa da vacina à aceitação. As
manchetes que usam essa frase
implicam preferências e visualizações
pessoais. No entanto, há muita
literatura que mostra que nossa

tomada de decisão individual para
se vacinar pode ser reduzida por
ver essas mesmas imagens nos
dizendo que os negros americanos
não estão sendo vacinados. Poucas
dessas manchetes identificam
fontes confiáveis para que os negros
americanos busquem informações
sobre as vacinas. Ainda menos
manchetes discutem o papel dos
médicos e pesquisadores em trabalhar
para superar a desconfiança e as
percepções negativas da vacina e
incentivar a confiança nas vacinas.
• A confiança é fundamental para
a captação. Quer retratemos
como hesitação, desconfiança
ou qualquer outro termo, todos
os negros americanos precisam
ter acesso a informações sobre
a vacina e os efeitos colaterais.
Eles precisam saber por que
alguns grupos são elegíveis para
serem vacinados antes de outros
grupos e por que são necessárias
altas taxas de vacinação para
que todos sejam protegidos
(imunidade comunitária, ou de
rebanho). Os negros americanos
estão desconfiados do curto
cronograma para a aprovação
e produção da vacina contra
a COVID-19. Não existe uma
única comunidade em que nós,
os autores, trabalhamos, seja na
COVID-19 ou no HIV, onde o
legado de violações éticas, como
o estudo Tuskegee ou Henrietta
Lacks, não seja mencionado. Se
os profissionais de saúde pública
não estiverem adequadamente
equipados para ajudar os negros
americanos a superar essas
preocupações válidas, como a
confiança pode ser construída e a
aceitação da vacina ser promovida
com sucesso? Reconhecer essas
preocupações muito reais, como
fez o Cirurgião-Geral dos EUA,
é um começo na construção
de confiança, mas devemos
continuar a fornecer educação
sobre o processo através do qual a
vacina foi testada e produzida.

retratos de hesitação vacinal em
comunidades negras americanas,
muitas vezes com pouco ou
nenhum esforço para equilibrar
relatórios sobre escassez de
vacinas devido à falta de acesso.
Histórias em abundância de
comunidades negras americanas
onde o estoque de vacinas baixas
é o culpado por baixas taxas de
vacinação, não por hesitação.
Além disso, o racismo estrutural
garantiu aos negros americanos
uma qualidade de atendimento
mais pobre do que outros, mesmo
quando estão dispostos a procurar
atendimento. Mesmo antes da
disponibilidade da vacina, houve
disparidades no acesso aos testes
de COVID-19.
Os profissionais de saúde pública
devem pegar dicas de pessoas que
já lideram esses esforços para não
diluir ou duplicar; muitos desses
líderes trabalharam na prevenção
do HIV e conhecem as armadilhas
de repetir os erros do passado. Os
meios de comunicação também
devem garantir relatórios precisos
e equilibrados que enquadrem toda
a comunidade, não apenas uma
narrativa de hesitação. Parceria com
igrejas negras e tendo pesquisadores
e clínicos negros em funções de
liderança em entidades como a Rede
de Prevenção contra a COVID-19, a
Rede Nacional de Resiliência contra
a COVID-19 e a Colisão Negra contra
COVID pode priorizar o engajamento
em comunidades negras americanas
e percorrer um longo caminho para
construir ativos e promover vacinas.
Então, vamos tomar a vacina contra
a COVID-19? Um de nós já tem e um
de nós vai, proteger a nós mesmos e à
nossa comunidade. E você?
Dra. Maragh-Bass é uma estudiosa nacional
que atuou na Rede de Ensaios Clínicos de
Prevenção do HIV (HPTN) e atual cientista
do FHI 360. Louis B. Shackelford é Gerente de
Projetos em Relações Externas com a Rede de
Prevenção contra a COVID-19 (CoVPN) e Rede
de Ensaios de Vacinas contra o HIV (HVTN).

• Aborde o problema do acesso.
Em toda a mídia, vemos
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FAITHIV+
Caso Você Tenha Perdido

Ulysses Burley III, MD, MPH, Embaixador da Fé HVTN/CoVPN

A Pew Research estima que 84% da
população mundial se identifica
com uma comunidade religiosa, e a
Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima que 40% dos serviços de saúde
em países de baixa e média renda são
fornecidos por instituições religiosas.
Mais especificamente, as instituições
religiosas oferecem 40% dos serviços
de HIV e AIDS na África Subsaariana
e até 60% dos serviços relacionados
ao HIV em outras partes do mundo.
É evidente que a fé está entrelaçada
no tecido da experiência humana,
com a saúde e o bem-estar como um
valor nuclear em todas as crenças.
Também é verdade, no entanto, que
diferentes tradições de fé e sistemas
de crenças têm agido como barreiras
na resposta ao HIV e AIDS, fazendo
críticas a pessoas que vivem com
HIV e dando à comunidade religiosa
um legado de perpetuar o estigma e
a discriminação contra populações
vulneráveis.

Editors Note: This article was
first published in the July 2021
issue of Community Compass.
Ulysses Burley III, MD, MPH
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No auge da epidemia no final dos
anos 80 e início dos anos 90, as casas
de culto eram muitas vezes o local
de descanso final para pessoas que
morreram de doenças relacionadas
ao HIV, um lugar para dignificar
os mortos onde nem sempre eram
dignificados em vida. Em um artigo
do New York Times de 1994 intitulado
“Ritualizing Grief, Love and Politics;
AIDS Memorial Services Evolve Into
a Distinctive Gay Rite”, Tom Viola
da Broadway Cares/Equity Fights
AIDS foi citado dizendo a um padre:
“Estou cansado de ser bem-vindo na
Igreja Católica morto. Até que eles
nos recebam vivos, será ridículo eles
terem a última palavra nos serviços
fúnebres.” O HIV era uma sentença
de morte, e a comunidade religiosa
se tornou boa em receber pessoas
morrendo com HIV.
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No entanto, o advento da terapia
antirretroviral altamente ativa (ARAA)
mudou o curso da pandemia de tal
forma que a morte não teve mais a
última palavra. Nem as comunidades
religiosas que encontraram propósito
na morte por HIV, mas tiveram
dificuldade para identificar seu papel
entre as pessoas que vivem com
HIV graças à ciência e à medicina
– como se Deus exigisse algo mais
de nós do que estender compaixão,
graça, dignidade e amor ao próximo.
A professora Barbara Brown Taylor
escreve: “Quando minha religião
tentar ficar entre mim e meu vizinho,
escolherei meu vizinho. Jesus
nunca me ordenou que amasse
minha religião.”
A boa notícia é que, assim como a
epidemia de HIV experimentou um
renascimento biomédico que mudou
de rumo, mais e mais pessoas de fé
e boa vontade vieram compartilhar
os sentimentos da Professora Taylor,
entendendo que o HIV não é mais
apenas sobre carga viral e células
T. O HIV/AIDS é um imperativo
de justiça social sobre pobreza,
racismo sistêmico, discriminação
LGBTQIA+, desigualdade de gênero,
distúrbios de uso de substâncias,
encarceramento em massa,
propaganda política e estigma, e
esses males não podem ser curados
em um laboratório ou hospital. Eles
podem, no entanto, ser curados em
locais de culto, casas de família, no
local de trabalho e na comunidade.
Hoje, o HIV e a AIDS são tanto um
mandato moral quanto médico, e
nenhuma pessoa é mais adequada
para responder ao mandato moral e
médico de acabar com o HIV do que
pessoas de fé.
As comunidades religiosas em
todo o mundo estão construindo
ativamente pontes de colaboração
entre si e com o governo, a sociedade
civil, a comunidade científica e as
populações marginalizadas, para
combater o HIV. E com a colaboração
vem a percepção de que a fé e
as comunidades religiosas são
apenas uma parte do problema e

não a solução. Ao longo dos anos,
iniciativas como a Interfaith Health
Platform (https://www.interfaithhealth-platform.org/) surgiram
como um espaço colaborativo
multi-religioso para capacitação,
conscientização e defesa conjunta
entre grupos religiosos, organizações
e comunidades engajadas em
HIV e AIDS. Elas oferecem acesso
às melhores práticas e recursos
desenvolvidos por grupos religiosos,
e documentam e compartilham o
impacto dos modelos religiosos para
uma resposta mais eficaz ao HIV,
inclusive sob os desafios colocados
pela pandemia da COVID-19.
Outros compromissos globais com
a ação das comunidades religiosas
incluem a CAMPANHA 13 MILHÕES
(13 MILLION CAMPAIGN) (https://
www.unaids.org/en/resources/
presscentre/featurestories/2020/
october/20201006_faithcommunities-hiv-response) que
está envolvendo líderes religiosos,
indivíduos e comunidades para
promover acesso aos serviços de
saúde aos 13 milhões de crianças,
mulheres e homens que vivem
com HIV que ainda não estão em
tratamento antirretroviral. Dentro
dos Estados Unidos, cristãos e outros
parceiros religiosos se uniram para
formar a Coalizão U.S. HIV Faith
Coalition (https://www.ucc.org/
what-we-do/justice-local-churchministries/justice/health-andwholeness-advocacy-ministries/
ucan/uscafaith/) e estabelecer o
National Faith HIV/AIDS Awareness
Day (https://www.hiv.gov/events/
awareness-days/faith) que incentiva
as comunidades religiosas a
trabalharem juntas na educação,
prevenção, tratamento, cuidados e
apoio para HIV e AIDS, e a reduzir e
eliminar o estigma e discriminação.
Mais recentemente, as comunidades
religiosas na vanguarda da defesa
do HIV têm sido fundamentais
na implementação e execução de
estratégias de engajamento da
comunidade no que se refere à
COVID-19 e à educação vacinal em
populações vulneráveis.

Talvez o papel mais importante
das comunidades positivas para a
fé na resposta ao HIV tenha sido a
conciliação de espaços sagrados
para a cura através da narrativa que
centra as experiências vividas de
pessoas que mais impacto sofreram
pela epidemia que antes não podiam
compartilhar nesses espaços e se
sentirem seguras. Enquanto as
estatísticas da ciência informam,
as histórias têm a capacidade de
se transformar; é essa transição do
transacional para o transformacional
que pode realmente servir como
um bálsamo na Gilead. As histórias
aumentam a conscientização, a
consciência constrói empatia e a
empatia é o vínculo que nos une.
Se para controlar a pandemia da
COVID-19 está sendo necessário ficar
afastado dos nossos semelhantes,
a saída da pandemia do HIV é ficar
juntos. A interseccionalidade desta
doença significa que podemos conter
a doença do HIV lutando contra
todos os tipos de males sociais, se
conseguirmos fazer isso juntos.
Temos toda a ciência e a medicina
que precisamos para acabar com a
epidemia de HIV como uma crise
de saúde pública. O que precisamos
agora, mais do que nunca, é tratar
as pessoas e não apenas a doença
— e não há um grupo de pessoas
mais bem preparadas para liderar a
humanização da próxima iteração
da resposta do que os fiéis.
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Hesitação da Vacina
ou Racismo Sistêmico?
Tian Johnson, Stephaun E. Wallace, Maaza Seyoum

Comunidades minoritárias
e populações de países em
desenvolvimento podem abordar os
serviços de saúde com cautela – e
com boas razões, dado o histórico de
desumanidade da profissão médica.
Mas, ao culpar as baixas taxas de
vacinação contra a COVID-19 pela
hesitação em vacinar, a profissão
está efetivamente usando esse
histórico para vitimizar as mesmas
comunidades novamente.
JOANESBURGO/SEATTLE/ADDIS
ABABA – Quando os Estados Unidos
começaram a lançar vacinas contra
a COVID-19 no início deste ano, a
aceitação em comunidades negras
atrasou atrás de suas contrapartes
brancas. Muitos assumiram que isso
foi por escolha: a história de abusos
médicos contra eles supostamente
deixou os afro-americanos
desconfiados da intervenção de
saúde pública. Uma hesitação
de vacina semelhante também
supostamente dificultou esforços
para vacinar as populações africanas.
Mas essa narrativa equivale a pouco
mais do que ofuscação.
Certamente, comunidades
minoritárias e populações de países
em desenvolvimento podem abordar
os serviços de saúde com cautela,
e com razão. Dos experimentos
ginecológicos que J. Marion Sims
realizou em mulheres negras
escravizadas em 1800 até ao Estudo
de Sífilis Tuskegee com quatro
décadas de duração, em que homens
negros infectados foram observados,
mas não tratados, não faltam casos
de abuso médico contra afroamericanos.

Mas, ao culpar as baixas taxas
de vacinação contra a COVID-19
pela hesitação em vacinar, os
analistas e provedores de cuidados
de saúde estão efetivamente
usando esse histórico para
vitimizar as mesmas comunidades
novamente. Os tomadores de
decisão não devem ser autorizados
a fugir da responsabilidade
por sua incapacidade de servir
adequadamente os grupos
marginalizados, lembrando a
desumanidade passada da profissão
médica. Em vez disso, esses
episódios horríveis devem destacar
o racismo sistêmico profundamente
enraizado que permeia os cuidados
de saúde hoje e estimular ações para
enfrentá-lo.
Não se engane: o racismo na saúde
não é coisa do passado. Nos EUA
e em outros lugares, as minorias
étnicas e raciais enfrentaram riscos
substancialmente maiores de se
infectar com o novo coronavírus
ou morrer de COVID-19. Os negros
não hispânicos representam 12% da
população dos EUA, mas 34% das
mortes por coronavírus (em cidades
e estados que relataram óbitos por
raça e etnia).
Isso claramente não é uma escolha.
Em vez disso, reflete as barreiras que
as comunidades de minorias étnicas
e raciais enfrentam no acesso a
cuidados médicos e tratamento, bem
como desigualdades em outras áreas
que afetam os resultados de saúde,
como educação, riqueza, condições
de trabalho e moradia.
As mesmas barreiras e desigualdades
que tornaram as comunidades
minoritárias étnicas e raciais

mais vulneráveis estão minando
a aceitação da vacina. O plano
de lançamento da vacina em
Chicago é um caso a parte. A
cidade queria entregar as doses
através das farmácias do bairro.
Mas isso excluiria as comunidades
majoritariamente não-brancas que
vivem em “desertos de farmácia”.
Essas mesmas comunidades também
são menos propensas a ter acesso
confiável à Internet, dificultando o
registro de uma dose.
Da mesma forma, as alegações de
que os africanos estão simplesmente
se recusando a se vacinar ignoram
as afrontas contra eles por parte dos
países ricos. Na verdade, a maioria
dos africanos não teve o luxo de
escolher se quer a vacina, porque os
países ricos acumularam doses.
Além disso, as vacinas às quais os
africanos têm acesso – em grande
parte aquelas desenvolvidas na
China, Rússia e Índia – muitas vezes
não são aprovadas nos países ricos,
e podem ser menos efetivas do
que, digamos, as vacinas de mRNA
produzidas pela Pfizer e Moderna
(que os norte-americanos e europeus
reivindicaram amplamente). Como
podem os países ricos culpar os
africanos por hesitarem em aceitar
vacinas que eles próprios recusaram?
Para adicionar insulto à injúria,
vários países ricos, liderados
pelos EUA, passaram meses
bloqueando as negociações de uma
isenção emergencial das regras
de propriedade intelectual da
Organização Mundial do Comércio
sobre tratamentos e vacinas contra
Continua na proxima pagina...
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Vaccine Hesitancy or Systemic Racism?
a COVID-19, o que permitiria o rápido
aumento da produção, a fim de
proteger os interesses corporativos.
Durante a crise do HIV/AIDS dos anos
90 e início dos anos 2000, a política
e os lucros também venceram o
imperativo ético de garantir acesso
acessível ao tratamento, levando
a centenas de milhares de mortes
desnecessárias no Sul Global,
especialmente na África.
A administração do presidente
dos EUA, Joe Biden, reverteu
recentemente sua posição e agora
está apoiando a renúncia. Mas,
novamente, tempo precioso e
inúmeras vidas foram perdidas. Se as
populações cujas vidas estão sendo
implacavelmente desvalorizadas não
confiam no sistema, é culpa delas ou
daqueles que estão moldando esse
sistema?

Tian Johnson, Head of the African Alliance, is
Civil Society Observer at the Robert Carr Fund,
Co-Chair of the African CDC Vaccine Delivery
Alliance’s Community Engagement pillar,
founding member of the Vaccine Advocacy
Resource Group, and an Aspen New Voices
2021 Fellow.
Stephaun E. Wallace, a staff scientist at Fred
Hutch, is Director of External Relations at the
HIV Vaccine Trials Network and COVID-19
Prevention Network and a Clinical Assistant
Professor of Global Health at the University of
Washington.
Maaza Seyoum is African Coordinator of the
People’s Vaccine Alliance and Partnerships
Lead of the African Alliance.
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Comunidades não brancas querem
a vacina contra a COVID-19. Em
março, uma enquete de consulta
matinal descobriu que as diferenças
raciais na disponibilidade de vacinas
nos EUA estavam diminuindo.
Como Georges Benjamin, diretor
executivo da American Public Health
Association, admitiu em abril:
“Exageramos a questão da hesitação”
e “diminuímos os problemas
estruturais de acesso”.
O mesmo vale para as populações
africanas. Em dezembro do ano
passado, uma pesquisa conduzida
pelos Centros Africanos de Controle
e Prevenção de Doenças (CDC da
África), em parceria com a London
School of Hygiene & Tropical
Medicine, indicou que 79% dos
africanos tomaria uma vacina contra
a COVID-19 se fosse considerada
segura e eficaz.

Garantir que esses grupos recebam
a vacina é um trabalho para seus
líderes. Isso significa desmantelar
as barreiras de acesso e trabalhar
para ganhar a confiança do público.
O CDC da África está dando um
exemplo importante, encontrando
comunidades vulneráveis onde
quer que estejam, ouvindo e
reconhecendo suas expectativas e
ansiedades e promovendo um maior
envolvimento com o sistema de
saúde pública.
Países e comunidades privilegiados
serão tentados a continuar a colocar
suas próprias necessidades em
primeiro lugar. Eles podem até ser
tentados a continuar a desconsiderar
a vida das populações vulneráveis.
Mas essa tentação aponta para uma
pandemia sem fim.

Nota dos editores: Este artigo,
publicado em junho de 2021, foi
reimpresso com permissão do
Project Syndicate, que acredita que o
mundo inteiro merece acesso às suas
maiores mentes e tem como missão
alcançar aqueles que não têm essa
oportunidade.
https://www.project-syndicate.org/
commentary/no-vaccine-hesitancyamong-us-black-communities-andafricans-by-tian-johnson-et-al-2021-06
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PRÓXIMAS
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS/DIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
DIA NACIONAL DO TESTE DE HIV DOS EUA
27 de Junho https://www.hiv.gov/events/awareness-days

REUNIÕES F2F DO PROJETO SCOPE DO GRUPO EUROPEU
DE TRATAMENTO DA AIDS (EATG)
Berlim, Alemanha, 29 de junho a 1 de julho de 2022, https://www.eatg.org/events/

ADESÃO 2022
Washington, DC, EUA 13-16 de julho de 2022, https://www.iapac.org/conferences/adherence-2022

WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE HIV E PEDIATRIA DE 2022
Hybrid/Montreal, Canada 27-28, July 2022, https://academicmedicaleducation.com/hiv-pediatrics-2022

AIDS2022
Híbrido/Montreal, Canadá 29 de julho – 2 de agosto de 2022 , https://www.aids2022.org/

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIV/AIDS DA FÉ NACIONAL DOS EUA
29 de agosto, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIV/AIDS E ENVELHECIMENTO DOS EUA
18 de setembro, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIV/AIDS DOS HOMENS GAYS DOS EUA
27 de setembro, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

CONFERÊNCIA SOBRE HIV/AIDS DE 2022 DOS EUA
San Juan, Porto Rico 8-11 de outubro de 2022, https://uscha.life/

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIV/AIDS DOS LATINES DOS EUA
15 de outubro, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NORTE-AMERICANA DE SAÚDE PÚBLICA
Boston, MA, EUA 6-9 de novembro de 2022 e Virtual, 14-16 de novembro de 2022, https://www.apha.org/annualmeeting

DIA MUNDIAL DA AIDS
1o de dezembro, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIV/AIDS DOS NEGROS DOS EUA
7 de fevereiro, https://www.hiv.gov/events/awareness-days
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Novo Red Ribbon Registry(
Atualizações da HVTN

)

Registro de
Fita Vermelha

Sally Bock & Michael Ferguson, HVTN Core, Seattle, WA, EUA

Um still do nosso anúncio nacional, https://youtu.be/L-eEpHLOj38

Em reconhecimento ao Dia Nacional
de Conscientização da Vacina contra
o HIV, 18 de maio, a HVTN está
animada em lançar seu Red Ribbon
Registry [Registro de Fita Vermelha],
que permite que voluntários em todos
os EUA se juntem a uma comunidade
de indivíduos que estão prontos para
ajudar a acabar com o HIV através da
descoberta de uma vacina preventiva
contra o HIV.
No site HelpEndHIV.org, os
voluntários podem aprender sobre
o HIV e o progresso na pesquisa
de vacinas. Aqueles que estão
interessados em participar de um
estudo podem preencher uma
pesquisa para ingressar no Red
Ribbon Registry, permitindo que eles
se inscrevam para serem contatados
por um centro de pesquisa clínica
sobre estudos em sua área para os
quais possam ser adequados.
A luta contra o HIV progrediu
graças à colaboração de longa data
entre pesquisadores e membros da
33

comunidade. Com o Registro Red
Ribbon e nosso campanha publicitária
nacional, continuamos a convidar
uma nova geração de membros da
comunidade para o processo como
parceiros importantes no avanço
da ciência e no fim do sofrimento
e da morte por doenças relacionadas
ao HIV.
O Red Ribbon Registry é construído
sobre a mesma plataforma fornecida
gratuitamente à Rede de Prevenção
Contra a COVID-19 pela Oracle para
o rápido recrutamento de voluntários
para os estudos de vacinas contra a
COVID-19 nos EUA. O registro é um
sistema baseado em nuvem que ajuda
a acelerar o processo de inscrição
em estudos clínicos, facilitando o
voluntariado para qualquer pessoa,
preenchendo um questionário em seu
computador ou dispositivo móvel. Os
pesquisadores podem então analisar
os dados dos voluntários e entrar em
contato com voluntários próximos
para informá-los sobre os ensaios
clínicos disponíveis e, possivelmente,

inscrevê-los em um estudo para
o qual sejam elegíveis.
A Oracle e a HVTN vêm trabalhando
em melhorias na plataforma ao
longo do último ano, incluindo
recursos para permitir que os centros
gerenciem os próprios usuários,
simplificando a configuração de
uma área de abrangência geográfica
para ver o número de voluntários
disponíveis nessa área e melhorando
a acessibilidade às respostas da
pesquisa dos voluntários para reduzir
o tempo de pré-triagem para os
funcionários e voluntários do centro.
Sally Bock é Diretora Sênior de Marketing
e Michael Ferguson é Diretor de Marketing
da HVTN.
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Relembrando
Serafim Armesto
Serafim Armesto viveu muitas
histórias que podem ser narradas
de forma única através de sua vasta
experiência de trabalho na área do
HIV. Ele foi sempre carismático,
alegre e de uma generosidade de
ser grandiosa. Ele era uma presença
em nossas vidas. Ele deixa um
importante legado de envolvimento
da comunidade no campo da pesquisa
clínica na prevenção e tratamento
do HIV, e recentemente no campo
das vacinas preventivas do HIV e
da COVID-19, especialmente na
região metropolitana da Baixada

Fluminense do Rio de Janeiro. Ele
desempenhou um papel importante
nos ensaios clínicos de PrEP no Rio
de Janeiro com vasta experiência
de trabalho com comunidades de
mulheres gays e transgêneros nos
subúrbios. Obteve seu bacharelado em
Psicologia. Também foi conselheiro,
principalmente com gestantes
soropositivas. Fez parte da equipe
de Engajamento Comunitário do
centro do HGNI em Nova Iguaçu, Rio
de Janeiro. Serafim sempre estará
presente na história da prevenção e
tratamento do HIV no Brasil!
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Atualizações da HVTN

BOAS-VINDAS À HVTN
DANIEL D. DRIFFIN, MPH
Daniel Driffin ingressou na HVTN em 11 de abril de 2022. Como Gerente
de Projetos de Relações Externas, Daniel é um dos mais novos membros da
Unidade de Relações Externas com base no Centro de Liderança e Operações
da HVTN (Core) no Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson em
Seattle, WA. O foco principal de Daniel será a implementação de estratégias
de envolvimento das partes interessadas nacional e globalmente. Essas
estratégias criam oportunidades de consulta às principais partes interessadas
e comunidades para informar a concepção e implementação dos estudos da
Rede. As consultas irão otimizar a inclusão e participação das populações e
comunidades que suportam o maior “peso” do HIV e da COVID-19.

Daniel trabalhou na interseção de ativismo e assistência a comunidades afetadas pelo HIV na última década em
Atlanta, GA. Daniel é o criador e consultor sênior da D3 Consulting, LLC. A empresa de consultoria auxilia organizações
comunitárias de pequeno a médio porte, departamentos de saúde e outros programas alinhados com o envolvimento
de homens de cor em ambientes de saúde, não limitados à prevenção, pesquisa e tratamento do HIV, mas também em
sistemas que fornecem maior alfabetização em saúde e serviços culturalmente conectados. Mais recentemente, atuou
como cofundador e Diretor de Assuntos Externos da THRIVE Support Services, Inc., uma rede de apoio social e de defesa
de pacientes para homens gays negros vivendo com HIV.
Daniel obteve seu Bacharelado em Biologia pela Morris College e um mestrado em Saúde Pública pela Morehouse
School of Medicine. Atualmente, Daniel está cursando doutorado em saúde pública pela Georgia State University. Ele
espera alavancar seu treinamento em DrPH para continuar usando sua influência para criar soluções voltadas para a
comunidade para melhorar os resultados de saúde do HIV para comunidades marginalizadas.

KYLE GORDON

Kyle Gordon ingressou na HVTN em 11 de abril de 2022. Como Gerente de
Projetos de Relações Externas, Kyle é um dos mais novos membros da Unidade
de Relações Externas com base no Centro de Liderança e Operações da HVTN
(Core) no Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson em Seattle, WA. O
foco principal de Kyle será a implementação de estratégias de envolvimento
das partes interessadas nacional e globalmente. Essas estratégias criam
oportunidades de consulta às principais partes interessadas e comunidades
para informar a concepção e implementação dos estudos da Rede. As consultas
irão otimizar a inclusão e participação das populações e comunidades que
suportam o maior “peso” do HIV e da COVID-19.
Kyle é empreendedor social e estrategista de saúde pública e atualmente é candidato ao Mestrado em Administração de
Saúde na Universidade de Tulane. Trabalhando na interseção do envolvimento da comunidade, saúde pública, serviço
social e doenças infecciosas, Kyle dedicou os últimos 15 anos para garantir que as comunidades marginalizadas tenham
acesso aos cuidados de saúde holísticos que merecem. Ele começou sua carreira em Los Angeles defendendo indivíduos
afetados pelo HIV/AIDS, ajudando a educá-los e conectá-los ao tratamento e aos serviços sociais de que precisavam.
Mais tarde, trabalhou para incentivar o envolvimento em ativismo e pesquisa clínica nos níveis local, estadual, nacional
e global, servindo como membro organizador da campanha California End the Epidemics, além de servir como ponto de
contato do centro de pesquisa clínica junto ao Grupo de Trabalho da Comunidade Global da Rede de Ensaios Clínicos de
Prevenção do HIV (HPTN). Kyle também escreveu publicações revisadas por pares para a revista AIDS & Behavior com
foco na prontidão da medicação. Kyle é membro de organizações profissionais, incluindo Alpha Phi Alpha Fraternity,
Inc., e o American College of Health Executives. Em seu tempo livre, Kyle gosta de peças da Broadway, se exercitar, viajar
e jogar boliche.
35
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Atualização do Legacy Project do HANC
Russell Campbell, Brian Minalga, Tasia Baldwin, HANC, Seattle, WA, EUA
Desde 2009, o Legacy Project do
Escritório de coordenação da rede de
HIV/AIDS (HANC - HIV/AIDS Network
Coordination) vem trabalhando para
abordar questões que influenciam
a participação de populações subrepresentadas na pesquisa clínica
do HIV. A equipe do Legacy Project é
formada por Russell Campbell, Brian
Minalga, Pedro Goicochea e Tasia
Baldwin. Eis alguns destaques do que o
Legacy Project está fazendo em 2022!

A Rubrica de Estudos Representativos
As redes de ensaios clínicos de HIV/
AIDS financiadas pelo NIH estão
liderando o caminho para garantir
que populações sub-representadas
sejam incluídas em suas pesquisas.
Negros, Indígenas e de pessoas
Latino-americanas. Jovens, mulheres
cisgêneros e pessoas transgêneros.
Pessoas que usam drogas injetáveis e
pessoas que se submetem à gravidez.
Muitas vezes, essas populações
são excluídas, negligenciadas ou
sub-representadas na pesquisa
do HIV. E com muita frequência,
os pesquisadores explicam essa
sub-representação caracterizando
essas populações como “difíceis
de alcançar” e “desconfiadas”. A
Rubrica de Estudos Representativos
(RSR) do Legacy Project do HANC
desenraiza essa narrativa ao revelar,
por meio de metodologias baseadas
em evidências, práticas sistêmicas e
institucionalizadas dentro da pesquisa
clínica que perpetuam a exclusão de
populações sub-representadas.
Criado pelo Legacy Project em 2021,
a RSR é uma ferramenta que consiste
em um questionário de 12 itens
desenvolvido para identificar até
que ponto os protocolos de estudos
individuais incluem e excluem
populações sub-representadas.
Liderado por Brian Minalga, um grupo
de membros do Grupo de Trabalho
do Legacy Project realizou uma
análise da RSR de 100% dos estudos

que estavam inscritos no ACTG,
HPTN, HVTN/CoVPN, IMPAACT
e MTN em setembro de 2021. Esta
análise identificou lacunas nas
práticas de inclusão que as Redes
estão trabalhando para resolver.
Os dados gerados por esta análise
foram apresentados à liderança
da Rede, que por sua vez nomeou
representantes de suas respectivas
Redes para participar do Grupo de
Trabalho da RSR facilitado pelo HANC,
com o objetivo de implementar
a RSR como uma ferramenta de
desenvolvimento de protocolo para
garantir que questões de inclusão e
representação sejam consideradas
o mais cedo possível e durante todo
o processo de desenvolvimento
do protocolo. Em 2022, o Legacy
Project se dedica a apoiar as Redes
e todas as suas equipes de estudo
na implementação da RSR como
ferramenta de desenvolvimento de
protocolos. As atividades do Legacy
Project para apoiar a implementação
da RSR incluem
• criação de relatórios específicos
da rede detalhando o
desempenho de cada estudo
analisado em 2021 em cada um
dos 12 domínios da RSR
• reunir-se com várias equipes
dentro de cada uma das Redes
para apresentar dados da análise
da RSR de 2021 e apoiar a
implementação voltada para o
futuro
• facilitar reuniões do Grupo de
Trabalho da RSR entre redes para
criar estratégias e harmonizar a
implementação da RSR
• expandir o alcance da RSR para
nossos parceiros, colaboradores
e colegas apresentando a RSR em
conferências como o Workshop
Internacional sobre HIV e
Mulheres e AIDS 2022.

As redes de ensaios clínicos de
HIV/AIDS financiadas pelo NIH
exemplificam a dedicação à inclusão
e representação na pesquisa de HIV
realizada em todo o mundo. A equipe
do Legacy Project tem orgulho de
apoiar as Redes no cumprimento de
sua missão de acabar com a epidemia
de HIV para todos.

Podcast
H=H, the H is for Human, o podcast
que foca no humano no HIV
O H=H é produzido pelo Legacy
Project com o objetivo de fornecer
conteúdo sobre educação em pesquisa
sobre HIV, afirmando comunidades
negras, indígenas e outras pessoas
de cor (BIPOC) e comunidades
minoritárias de gênero sexual
desproporcionalmente afetadas pelo
HIV. O H=H foi lançado em 1º de
novembro de 2021, e seis episódios
foram ao ar:
• Episódio 1: The H is for Human
(O H é de Humano). Este
episódio apresenta o Escritório
de Coordenação da Rede HIV/
AIDS (HANC), o Legacy Project e
os grupos de trabalho, a Divisão
de AIDS (DAIDS) e as redes de
pesquisa em HIV/AIDS.
• Episódio 2: World AIDS Day
(Dia Mundial da AIDS). Em
observância ao Dia Mundial
da AIDS, este episódio inclui
entrevistas com o diretor do
HANC, Jeff Schouten, e líderes de
redes de pesquisa de HIV/AIDS:
Judy Currier (ACTG), Wafaa ElSadr and Myron Cohen (HPTN),
Georgia Tomaras (HVTN) e Sharon
Nachman (IMPAACT).
• Episódio 3: A conversation
with Dr. Carl Dieffenbach.
(Uma conversa com o Dr. Carl
Dieffenbach). Neste primeiro
Continua na proxima pagina...
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episódio de 2022, o Dr. Jeff
Schouten, Diretor do HANC,
entrevista o Dr. Carl Dieffenbach,
Diretor da Divisão de AIDS dos
Institutos Nacionais de Saúde.
• Episódio 4: The health of
transgender people. (A saúde
das pessoas trans). As pessoas
trans são um dos grupos mais
impactados pela epidemia de HIV.
O episódio 4 é dedicado à saúde
das pessoas transgênero com
entrevistas com Jessica Xavier e
Maria Roman-Taylorson.
• Episódio 5: Transgender women’s
health research. (Pesquisa em
saúde da mulher transgênero).
Este episódio é dedicado à
pesquisa que está sendo realizada
com mulheres transgênero no
contexto da agenda de pesquisa
da Divisão de AIDS (DAIDS). Rona
Siskind discute como o DAIDS
aborda pesquisas sobre pessoas
trans, e os médicos Tonia Poteat
e Jordan Lake discutem seus
estudos.
• Episódio 6: América-Latina e HIV.
The National Latinx Conference
on HIV/HCV/SUD. (A Conferência
Nacional Latino-americana sobre
HIV/HCV/SUD). Este episódio
relata a Conferência da Latinoamericana de 2022 sobre a marcha
do HIV/HCV/SUD, Albuquerque,
NM. Entrevistamos Pedro
Coronado, diretor da conferência,
Jose Romero sobre Language
Justice, Miguel Chion sobre
treinamento de profissionais de
saúde de HIV durante a epidemia
da COVID-19 e Daniel Roque sobre
a Agenda Nacional de Políticas
de Saúde Hispânica/Latinoamericana 2022-2024 divulgada
pela Comissão Latino de AIDS.

Conselho Consultivo do Presidente
sobre HIV/AIDS (PACHA)
O Subcomitê de Estigma e
Disparidades do PACHA convidou o
Legacy Project para participar de uma
reunião que gerará recomendações
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nacionais dos EUA sobre atividades de
detecção e resposta de grupos (CDR)
de HIV. CDR envolve identificar e
responder aos padrões de transmissão
do HIV através de um processo
chamado vigilância molecular do HIV
(MHS), no qual a relação genética do
HIV em muitas pessoas diferentes é
usada para monitorar diferentes cepas
do HIV. Brian Minalga é o especialista
residente do Legacy Project em
ética CDR/MHS e engajamento
comunitário, tendo dado palestras
em várias conferências e publicado
vários artigos em periódicos sobre
o tema. A ética do sequenciamento
genético do HIV e atividades
relacionadas são relevantes para as
redes de ensaios clínicos de HIV/AIDS
financiadas pelo NIH, que realizam o
sequenciamento genético do HIV em
alguns estudos (com o consentimento
dos participantes, conforme exigido
em todos os aspectos da pesquisa
clínica). Brian viajou para Atlanta para
esta reunião, que aconteceu de 9 a 10
de maio.

Be the Generation to End the HIV
Epidemic (Seja a geração a acabar
com a epidemia de HIV)
Tendo levado à aprovação de pílulas,
anéis e injeções que previnem a
transmissão do HIV, a pesquisa
biomédica de prevenção do HIV
nunca foi tão promissora para acabar
com a epidemia do HIV. Mas se não
estamos trabalhando para acabar com
a epidemia de HIV para todos, então
não estamos realmente trabalhando
para acabar com a epidemia de HIV. As
pessoas que estão sub-representadas
na pesquisa de prevenção do HIV
também estão sub-representadas
entre aqueles que se beneficiam
das ferramentas biomédicas de
prevenção do HIV. A iniciativa Be the
generation (BTG) (em tradução livre,
seja a geração) do Legacy Project
está trabalhando para garantir que
as populações sub-representadas
tenham a oportunidade de se engajar
na pesquisa de prevenção do HIV. Veja
como estamos apoiando esta geração
para ser a geração a acabar com a
epidemia de HIV:

• Site do BTG: o lugar para
obter informações on-line
sobre pesquisas biomédicas
de prevenção ao HIV focadas
em PrEP, U=U, microbicidas e
pesquisa de vacinas
• Boletim BTG: o boletim trimestral
do Legacy Project trazendo as
últimas novidades em pesquisa
biomédica de prevenção do HIV
para a comunidade (inscrevase enviando um e-mail para
bminalga@fredhutch.org)
• Treinamentos BTG: módulos de
treinamento abrangentes que
você pode baixar para realizar um
treinamento em sua comunidade
sobre pesquisa biomédica de
prevenção do HIV - ou convide
o Legacy Project para fazer um
treinamento para você!
• Iniciativa de Faculdades e
Universidades Historicamente
Negras (HBCUs):
• o Russell Campbell participou e
apresentou o módulo Pesquisa
de prevenção do HIV (Módulo
HPR) como parte do Duke
CFAR Diversity, Equity, and
Inclusion Pipeline Initiative
(CDEIPI) nas Vorhees University
e South University. O programa
é intitulado “Evidence2Practice”
(E2P), e foca em alavancar a
ciência da implementação para
recrutar estudantes das HBCU/
MSI para carreiras em pesquisa
de HIV. O E2P é uma iniciativa
intensiva baseada em workshops
no campus, ancorada pelo
Módulo HPR, com o objetivo de
aumentar o interesse dos alunos
em carreiras na ciência do HIV,
fornecendo uma introdução
baseada na experiência à ciência
da implementação.
• o Russell Campbell e Tasia
Baldwin estão trabalhando e
fornecendo experiência para o
Black AIDS Institute (BAI) sobre
a doação de US$ 8 milhões do
Health Resources & Services
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Administration - HIV/AIDS
Bureau (HRSA/HAB) para uma
iniciativa de justiça biomédica.
Este projeto de quatro anos
liderado pelo BAI, em parceria
com Cardea e Legacy Project,
visa desenvolver um programa
nacional de treinamento para
estudantes de HBCUs para
expandir e diversificar um forte
fluxo de defensores do HIV e
líderes equipados para terminar a
epidemia de HIV.

Conferência Nacional LatinoAmericana sobre HIV/HCV/SUD,
Cúpula Biomédica de Prevenção ao
HIV e Próximas Aparições

• o Tasia Baldwin facilitará o
recém-formado Grupo de
Trabalho Legacy HBCU/MSI.
O objetivo do grupo é fornecer
orientação e informações
sobre atividades relacionadas
ao envolvimento de alunos e
funcionários da HBCU/MSI com
foco no aumento da alfabetização
científica das comunidades mais
impactadas pelo HIV através da
utilização do Módulo HPR. Os
membros do grupo de trabalho
irão:

A equipe do Legacy Project retornou
recentemente de Chicago, IL, onde
alcançou mais de 300 participantes
da conferência com workshops no
Biomedical HIV Prevention Summit

• servir como especialistas no
assunto
• revisar materiais e
treinamentos e fornecer
informações e feedback sobre
os esforços para envolver
os alunos e funcionários da
HBCU/MSI

O Legacy Project conduziu o
workshop “Envolvimento da
comunidade na pesquisa clínica de
prevenção do HIV” na Conferência
Nacional Latino-americana de
2022 sobre HIV/HCV/SUD em
Albuquerque, Novo México, com
mais de 60 participantes.

• No Data No More: Manifesto para
Alinhar a Pesquisa de Prevenção
de HIV com as Realidades
Transgênero e de Diversidade de
Gênero
• Papel dos farmacêuticos ao
longo da prevenção e tratamento
contínuo do HIV
• Injetáveis antirretrovirais de
ação prolongada e anticorpos
amplamente neutralizantes - o
que há de novo?
• Abordando a “adictofobia” para
envolver HSH que usam drogas
na PrEP

Russell, Brian, Pedro e Tasia esperam
vê-los em breve! Eis algumas datas e
lugares onde você pode vê-los:
3 a 7 de junho Reunião Anual da
HPTN em Washington, DC e on-line
13 a 17 de junho Reunião Anual do
ACTG em Washington, DC e on-line
28 de junho a 1 de julho: Reunião
Anual da IMPAACT em Washington,
DC e on-line
29 de julho a 2 de agosto: AIDS
2022 em Montreal, Canadá
8 a 11 de outubro The US
Conference on HIV/AIDS em San
Juan, Porto Rico
Sempre,
Russell Campbell,
rcampbel@fredhutch.org
Brian Minalga,
bminalga@fredhutch.org
Pedro Goicochea,
pgoicoch@fredhutch.org
Tasia Baldwin,
tbaldwin@fredhutch.org
No Facebook @HANCLegacyProject
No Twitter @HANC_Legacy

• realizar apresentações sobre
os esforços de pesquisa de HIV
e prevenção do HIV para o
público usando o conteúdo do
módulo HPR
• se reunir como parte de
chamadas ad hoc
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(da esq. à dir.) DeShay Brown (membro da
comunidade), Miasha Forbes-Alpha Omega
(defensora da HVTN), Dr. Stephaun WallaceMarc Jacobs Diretor de Relações Externas
da HVTN, e Jennifer Barnes-Balenciaga
(defensora da HVTN) no Keeping Ballroom
Community Alive, evento comunitário de
conversa sobre a COVID-19 da rede em Nova
York, NY, abril de 2022

Equipe do NAESM (parceiro comunitário da
HVTN) em uma feira de saúde comunitária em
Atlanta, GA, abril de 2022

(da esq. à dir.) Funcionários da Emory Hope
e Ponce CRS: Lydia Stephens, D’Jamel
Young, Aryn Prince e Humberto Orozco
fazendo divulgação em uma feira de saúde
comunitária em Atlanta, GA, abril de 2022
39
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Rameses Frederick (Emory Hope Clinic)
fazendo divulgação em um concurso de
transgêneros em Atlanta, GA, abril de 2022

O artista de R&B Tre Ward se apresenta
no festival musical Black & Queer AF
copatrocinado pela COVID-19 Prevention
Network em Houston, TX, abril de 2022

Logotipo da Rede de Prevenção da COVID-19
exibido no festival de música Black & Queer
AF em Houston, TX, abril de 2022
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Dr. Stephaun Wallace, Diretor de Relações
Externas da HVTN, e Jarissa Greenard,
Educadora Comunitária da Vanderbilt CRS,
na Reunião do Grupo Completo da HVTN em
Washington, DC, maio de 2022

Dr. Stephaun Wallace, Diretor de Relações
Externas da HVTN, abrindo a segunda plenária
sobre a importância das vacinas contra o HIV
na Reunião do Grupo Completo da HVTN em
Washington, DC, maio de 2022

Dr. Carl Dieffenbach, Diretor da Divisão de
AIDS (NIAID/NIH) entrega à HVTN um prêmio
em reconhecimento ao serviço na resposta
à COVID-19 na Reunião do Grupo Completo
HVTN em Washington, DC, maio de 2022

41

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 22, EDIÇÃO 1: JULHO DE 2022

(da esq. à dir.) Dr. Anthony Fauci, Diretor
do Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas (NIH) e Conselheiro Médico Chefe
do Presidente dos Estados Unidos, e Dr. Larry
Corey (à dir.), Investigador Principal da HVTN,
durante um bate-papo ao lado da lareira
na reunião do grupo HVTN Full Group em
Washington, DC, maio de 2022

Professora Glenda Gray, investigadora
co-principal da HVTN, apresenta durante a
primeira plenária sobre a importância das
vacinas contra o HIV na África Subsaariana
na Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022

Rosario Leon, Chefe de Engajamento
Comunitário da IMPACTA CTU, apresentando
durante a segunda plenária sobre a
importância das vacinas contra o HIV
na América Latina na Reunião do Grupo
Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022
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Nandi Luthuli-Sikwana, Gerente Regional de
Engajamento de Partes Interessadas da AVAC,
apresentando durante a segunda plenária
sobre a importância das vacinas contra o HIV
na África Subsaariana na Reunião do Grupo
Completo da HVTN em Washington, DC, maio
de 2022

Sally Bock, Diretora Sênior de Marketing da
HVTN, apresentando durante a segunda
plenária sobre pesquisa de marketing de
vacinas contra o HIV na Reunião do Grupo
Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022

James Krellenstein, cofundador e diretor
administrativo de estratégia e política para
PrEP4All, apresentando durante a segunda
plenária sobre equidade de vacinas e
preparação para pandemia na Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022
43

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 22, EDIÇÃO 1: JULHO DE 2022

Daniel Driffin, Gerente de Projeto de Relações
Exteriores da HVTN, e Mardrequs Harris,
Diretor de Investimentos Comunitários
com a Southern AIDS Coalition (parceiro da
comunidade HVTN), para uma foto durante
a recepção na Reunião do Grupo Completo
HVTN em Washington, DC, maio de 2022

Equipe de Ciências Sociais e Comportamentais
e Engajamento Comunitário da HVTN (da
esq. à dir.): Jasmin Aina, Linda Oseso, Giulio
Corbelli, Patricia Segura, Rafael Gonzalez, Gail
Broder, Luciana Kamel, Dr. Michele Andrasik,
Cody Shipman e Nina Feldman, Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022

Ruth St. Fort, MS (RAMP Cohort 11) da
Wright State University Boonhoft School of
Medicine, apresentando seu pôster intitulado
“Intervenções de saúde móvel (mHealth) para
melhorar o conhecimento de prevenção do
HIV e a alfabetização em pesquisa clínica
entre comunidades de jovens no Zimbábue”
na Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022
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India Perez-Urbano (RAMP Cohort 11) da
University of California, San Francisco
School of Medicine, apresentando seu
pôster intitulado “Padrões de uso diário da
profilaxia de HIV pré-exposição, e barreiras
e facilitadores para acesso e uso em homens
que fazem sexo com homens e pessoas trans
em Soshanguve, África do Sul” para um
membro da comunidade na Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington,
DC, maio de 2022

Eshiemomoh Osilama, MBS (RAMP Coorte
11) da Geisinger Commonwealth School of
Medicine, com Mentor, Dr. Jason Zucker,
Columbia CRS, na RAMP Poster Session
na Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022

Aliah Fonteh (Coorte 10) da Meharry Medical
School, apresentando seu pôster intitulado
“Assessing HIV risk and factors related to HIV
seroconversion among low-risk participants
in North America and sub-Saharan Africa
in the HVTN 100, 107, 108, 111 and 120
studies (Avaliação de risco de HIV e fatores
relacionados à soroconversão de HIV entre
participantes de baixo risco na América do
Norte e na África Subsaariana nos estudos
HVTN 100, 107, 108, 111 e 120)” para a Dra.
Alison Roxby, Diretora de Mentoria Científica
da HVTN, na Reunião do Grupo Completo
HVTN em Washington, DC, maio de 2022
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Eshiemomoh Osilama, MBS da Geisinger
Commonwealth School of Medicine,
apresentando seu pôster intitulado
“Get2PrEP3.0: An initiative to Reduce Missed
Opportunities for the Provision of HIV
Prevention Services for Patients Testing
Positive for STIs (Get2PrEP3.0: Uma iniciativa
para reduzir as oportunidades perdidas para
a prestação de serviços de prevenção do HIV
para pacientes testando positivo para ISTs)”
para a Dra. Christine B. Turley, Atrium Health,
na Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022

Eshiemomoh Osilama, MBS da Geisinger
Commonwealth School of Medicine,
apresentando seu pôster intitulado
“Get2PrEP3.0: An Initiative to Reduce Missed
Opportunities for the Provision of HIV
Prevention Services for Patients Testing
Positive for STIs (Get2PrEP3.0: Uma iniciativa
para reduzir as oportunidades perdidas para
a prestação de serviços de prevenção do HIV
para pacientes testando positivo para ISTs),
na Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022

Aliah Fonteh (RAMP Coorte 10) da Meharry
Medical School, apresentando seu pôster
intitulado “Assessing HIV risk and factors
related to HIV seroconversion among low-risk
participants in North America and subSaharan Africa in the HVTN 100, 107, 108, 111
and 120 studies (Avaliação de risco de HIV e
fatores relacionados à soroconversão de HIV
entre participantes de baixo risco na América
do Norte e na África Subsaariana nos estudos
HVTN 100, 107, 108, 111 e 120)” para o Dr.
Jason Zucker, Columbia CRS, na Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022
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Bolsistas, Mentores, Liderança e Equipe
do RAMP. (da esq. à dir.): Linda Oseso, Dr.
Jason Zucker, Dra. Magdalena Sobieszczyk,
Lily Bonadonna (Coorte 11), Nicole Na, Dr.
Nigel Garrett, Tsion Andine (Coorte 10), Liz
Briesemeister, Ruth St. Fort (Coorte 11), Jimena
Castellanos Aguirre (Coorte 12), Eshiemomoh
Osilama (Coorte 11), India Perez-Urbano
(Coorte 11), Aliah Fonteh (Coorte 10), Norman
Archer (Coorte 11), Dr. Zoe Moodie, Dr. Allison
Roxby, Dra. Janine Maenza, Dr. Jim Kublin e
Dra. Michele Andrasik na Reunião do Grupo
Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022

Bolsistas do RAMP Coorte 11 com seus
mentores. (da esq. à dir.): Dr. Jason Zucker,
Columbia CRS; Norman Archer, Universidade
da Califórnia, São Francisco; Lily Bonadonna,
Wayne State University; Eshiemomoh
Osilama, MBS, Geisinger Commonwealth
School of Medicine; Dra. Magdalena
Sobieszczyk, Columbia CRS na Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022

Tsion Andine (Coorte 10 do RAMP) da Howard
University College of Medicine, apresentando
seu projeto intitulado “Transforming STI
care in South Africa: Impact of point-ofcare STI testing for Gonorrhoea, Chlamydia,
and Trichomoniasis in HVTN trials
(Transformando os cuidados de IST na África
do Sul: Impacto dos testes de ISTs no local
de atendimento para gonorreia, clamídia e
tricomoníase em ensaios HVTN)” na Reunião
do Grupo Completo HVTN em Washington,
DC, maio de 2022
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Eshiemomoh Osilama, MBS (Coorte 11 do
RAMP) da Geisinger Commonwealth School of
Medicine, apresentando seu projeto intitulado
“Get2PrEP3.0: An Initiative to Reduce Missed
Opportunities for the Provision of HIV
Prevention Services for Patients Testing
Positive for STIs (Get2PrEP3.0: Uma iniciativa
para reduzir as oportunidades perdidas para
a prestação de serviços de prevenção do HIV
para pacientes testando positivo para ISTs)”
durante a Plenária de Apresentações
de Acadêmicos do RAMP na Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington,
DC, maio de 2022

India Perez-Urbano (RAMP Cohort 11) da
University of California, San Francisco School
of Medicine, apresentando seu projeto
intitulado “Patterns of daily pre-exposure HIV
prophylaxis use, and barriers and facilitators
to access and use in men who have sex with
men and transgender persons in Soshanguve,
South Africa (Padrões de uso diário da
profilaxia de HIV pré-exposição, e barreiras e
facilitadores para acesso e uso em homens que
fazem sexo com homens e pessoas trans em
Soshanguve, África do Sul)” durante a Plenária
RAMP Scholar Presentations na Reunião do
Grupo Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022

Norman Archer (Coorte 11 do RAMP) da
University of California, San Francisco School
of Medicine, apresentando seu projeto
intitulado “Sexual Behavior and Engagement
with PrEP Services during the COVID-19
Pandemic in NYC: A Mixed Methods Study
(Comportamento sexual e envolvimento
com serviços de PrEP durante a pandemia
da COVID-19 em Nova York: um estudo
de métodos mistos)” durante a Plenária de
Apresentações de Bolsistas do RAMP na
Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022
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Lily Bonadonna (RAMP Cohort 11) da Wayne
State University, apresentando seu projeto
intitulado “Sexual Behavior and Engagement
with PrEP Services during the COVID-19
Pandemic in NYC: A Mixed Methods Study
(Comportamento sexual e envolvimento
com serviços de PrEP durante a pandemia
da COVID-19 em Nova York: um estudo
de métodos mistos)” na Reunião do Grupo
Completo HVTN em Washington, DC,
maio de 2022

Ruth St. Fort, MS (Coorte 11 do RAMP),
Wright State University Boonhoft School
of Medicine; Índia Perez-Urbano (Coorte
11 do RAMP), University of California, San
Francisco School of Medicine; Eshiemomoh
Osilama, MBS (Coorte 11 do RAMP), Geisinger
Commonwealth School of Medicine durante
a sessão de perguntas e respostas da plenária
das Apresentação de Bolsistas do RAMP
na Reunião do Grupo Completo HVTN em
Washington, DC, maio de 2022
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A COVID-19 não foi a primeira
pandemia da nossa vida.

É por isso que precisamos que você
participe de um estudo de prevenção
do HIV.
Estamos à procura de pessoas que não vivem com HIV, 18-55 anos e, em geral,
com boa saúde.
Saiba mais e cadastre-se para participar de um estudo de prevenção do HIV para
ajudar a acabar com o HIV mais cedo. Acesse HelpEndHIV.org*

*Aplicável apenas a residentes nos EUA

Fazer o Teste de HIV Certo
Os anticorpos evitam o desenvolvimento de infecções. A maioria das vacinas
levam a que o organismo produza anticorpos. Se receber uma vacina contra
o HIV, o seu organismo pode produzir anticorpos contra o vírus. Os testes de
HIV convencionais procuram anticorpos contra o HIV como sinal de infecção.
Por esta razão, o seu teste de HIV pode dar um resultado positivo mesmo que
não esteja infectado(a) pelo HIV. A isto dá-se o nome de resultado seropositivo
induzido por vacina ou VISP (do inglês Vaccine-Induced Seropositive). Isto
é também chamado de seroreactividade induzida por vacina ou VISR (do
inglês Vaccine-Induced Seroreactive).

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE VISP
Onde posso fazer o teste de HIV certo?

O que é a “opção de exclusão” de testes de HIV?

Pode fazer o teste de HIV certo no centro
de investigação de forma gratuita. Quando
já não estiver a participar no estudo, pode
continuar a ir ao seu centro de investigação
para solicitar um teste de HIV. Se já não
morar perto do seu centro de investigação, o
Serviço de Testes VISP da HVTN pode ajudálo(a) a fazer um teste de HIV na sua área. O
teste é gratuito.

A “opção de exclusão” de testes de HIV
significa que é possível realizar testes de
HIV de forma sistemática, a menos que um
paciente se recuse a fazer o teste. Para mais
informação sobre as recomendações do
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças
(Center for Disease Control – CDC) no âmbito
de testes de HIV nos EUA, consultar: http://
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
rr5514a1.htm.

Fazer o teste certo vai evitar um
diagnóstico de HIV incorrecto. O seu
centro de investigação ou o Serviço
de Testes VISP podem fornecer-lhe
o teste certo.

Para informação específica de cada estado
(EUA), consultar: http://www.nccc.ucsf.edu/
consultation_library/state_hiv_testing_laws/
Para outras informações sobre as orientações
relativas a testes de HIV no seu país,
consultar: http://www.who.int/hiv/pub/
national_guidelines/en/

Como posso explicar esta situação ao meu
prestador de cuidados de saúde?
Ninguém pode forçá-lo(a) a fazer um teste
de HIV, por qualquer motivo.
• Se alguém lhe pedir para fazer um teste
de HIV ou uma colheita de sangue, deve
informar essa pessoa de que participa
(ou participou) num estudo de vacina
contra o HIV e que deve fazer todos
os seus testes de HIV no centro de
investigação.
• Explique que ser testado(a) fora do seu
centro de investigação ou do Serviço
de Testes VISP da HVTN pode resultar
num diagnóstico incorrecto de infecção
pelo HIV.
• Dê a informação de contacto do
coordenador do estudo ao seu prestador
de cuidados. Peça ao prestador de
cuidados para contactar directamente
o centro de investigação ou o Serviço de
Testes VISP da HVTN (número gratuito
nos EUA: 1-800-327-2932).
• Se for necessário, simplesmente diga
“não” ao teste de HIV, e depois peça
ajuda ao centro de investigação ou
à Rede de Ensaios Clínicos da Vacina
contra o HIV (HIV Vaccine Trials
Network). Teremos todo o prazer
em trabalhar consigo para ajudar
a resolver a sua situação.
Qual é a duração da VISP?

O que é que a “opção de exclusão” de testes
significa para mim?

Por que razão é que os testes de HIV
convencionais não procuram
directamente o HIV?
Os testes de HIV convencionais que procuram
anticorpos são rápidos, fiáveis e acessíveis.
Os testes que procuram o vírus são caros
e não são normalmente usados em teste
de diagnóstico inicial.
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Deve informar o seu prestador de cuidados
de saúde sobre a sua participação num
estudo de vacina contra o HIV e recusar
fazer o teste de HIV. Mesmo que o seu
prestador de cuidados de saúde não
mencione o teste de HIV, não se esqueça
de lhe dizer que não quer ser testado(a)
porque está (ou esteve) a participar num
estudo de vacina contra o HIV.

Se teve um resultado de VISP positivo, os
anticorpos podem desaparecer rapidamente
ou permanecer durante vários anos. Em
alguns casos, os participantes continuam
a apresentar resultados de VISP positivos
durante mais de 20 anos.
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A VISP pode ser transmitida de uma
pessoa para outra?
• Na maioria dos casos não. Se teve um
resultado de VISP positivo, não pode
transmitir os anticorpos para outra
pessoa através de um beijo ou
contacto sexual.
• Se estiver grávida, achamos que pode
haver a possibilidade de passar os
anticorpos da vacina para o seu bebé.
Embora tal não tenha sido demonstrado
em estudos de vacinas contra o HIV,
sabemos que acontece com outras
vacinas, tal como a vacina do tétano.
Os anticorpos de vacinas que as
mães passam para os seus bebés são
temporários e desaparecem ao longo
do tempo, e não são prejudiciais para
o bebé. A HVTN pode providenciar-lhe,
a si e ao seu bebé, testes de HIV
rigorosos gratuitamente durante
o tempo que for necessário.
• Se quiser doar sangue ou órgãos, o
centro de doações irá fazer um rastreio
com um teste de anticorpos contra
o HIV. Se tiver um resultado positivo
para anticorpos anti-HIV pode ser
impedido(a) de doar um órgão. Também
pode ser impedido(a) permanentemente
de doar sangue, mesmo que não esteja
infectado(a) com o HIV.
Como posso ser afectado(a) por um
resultado de VISP positivo?
• Se alguém acreditar que está
infectado(a) pelo HIV, poderá enfrentar
discriminação e/ou outros problemas.
Por exemplo, pode ter problemas em
receber assistência médica ou dentária,
a tentar obter um emprego, seguro,
visto de viagem, ou ainda para entrar no
serviço militar. Pode não ter permissão
para doar sangue ou outros órgãos. Se
estiver grávida, pode ter de explicar a
sua situação para evitar receber qualquer
tratamento para o HIV durante a
gravidez ou parto.

• Se está a planear adquirir um seguro,
procurar emprego ou aderir ao serviço
militar, informe de imediato o seu
centro do investigação. A seguradora,
empregador ou entidade militar poderão
não aceitar os resultados do teste de
HIV da HVTN. No entanto, a HVTN pode
colaborar com esses entidades para
assegurar a realização do teste correcto
que irá indicar a sua situação real em
termos de HIV.
O que acontece se eu me mudar para longe
do centro de investigação onde participei
num estudo de vacina contra o HIV?
No caso de participantes nos EUA, contacte
o Serviço de Testes VISP da HVTN no
número 1-800-327-2932 durante o horário
de expediente (fuso horário do Pacífico). Para
participantes fora dos EUA, contacte o seu
centro de investigação e eles podem ajudálo(a) com o teste de HIV. Se não conseguir
contactar ninguém no seu centro, envie um
e-mail para vtn.core.vispcounselor@hvtn.org
a solicitar um teste.
O Serviço de Testes VISP da HVTN
providencia testes de HIV para participantes
que receberam uma vacina experimental
contra o HIV num ensaio de vacina para
prevenção do HIV financiado pela Divisão
de SIDA (Division of AIDS – DAIDS) dos
Institutos Nacionais de Alergias e Doenças
Infecciosas dos EUA (National Institutes
of Allergy and Infectious Diseases – NIAID)
que já não podem ser testados no seu
centro de estudo.
A minha informação vai permanecer
confidencial?
Sim. Todas as suas informações serão
guardadas numa base de dados informática
segura protegida por palavra-passe com
acesso limitado. O acesso à sua informação
será limitado aos conselheiros VISP da
HVTN. Nenhuma informação de carácter
pessoal relativa aos testes será divulgada
a terceiros sem o seu consentimento por
escrito, excepto quando exigido por lei.
Quanto tempo demora a divulgação dos
resultados pelo Serviço de Testes VISP
da HVTN?

Sou elegível para o Serviço de Testes VISP
da HVTN?
SIM:
• Se participou num estudo de vacina de
prevenção do HIV da Rede de Ensaios
Clínicos da Vacina contra o HIV (HVTN),
do Grupo de Avaliação da Vacina contra
a SIDA (AIDS Vaccine Evaluation Group
– AVEG), ou da Rede de Ensaios de
Prevenção do HIV (HIV Network for
Prevention Trials – HIVNET), E
• Se recebeu uma vacina contra o HIV*, E
• Se está disposto(a) a dar o seu
consentimento para uma colheita de
sangue e teste de HIV.
NÃO:
• Se tem uma infecção pelo HIV
confirmada, OU
• Se está actualmente a participar num
Ensaio de Vacina contra o HIV,** OU
• Se recebeu um placebo numa
participação anterior.
* Se não tem a certeza de que recebeu uma
vacina contra o HIV, contacte o Serviço de
Testes VISP da HVTN (1-800-327-2932).
**Se está a participar actualmente num
ensaio de vacina contra o HIV, o teste
será providenciado pelo seu centro de
investigação. Se por qualquer razão não
puder ser testado(a) no seu centro de
investigação, pode contactar o seu centro ou
o Serviço de Testes VISP da HVTN (número
grátis nos EUA: 1-800-327-2932).
E se eu viver fora dos EUA? Vou ter acesso
ao Serviço de Testes VISP da HVTN?
O Serviço de Testes VISP da HVTN é aberto
nos Estados Unidos. A expansão do serviço
de testes para a África Austral está a
decorrer. Para localizações fora dos EUA,
entre em contacto com o seu centro de
investigação ao envie um e-mail para
vtn.core.vispcounselor@hvtn.org a
solicitar um teste.

Cerca de 2 semanas.

Para mais informação sobre como fazer o
teste de HIV certo
Contactar o seu coordenador de estudo no
centro de investigação de vacinas contra o
HIV ou o Serviço de Testes VISP da HVTN no
número (grátis nos EUA) 1-800-327-2932.
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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. O Comitê de Monitoramento de
Segurança de Dados (DSMB) reuniu-se em 23 de maio de 2022
e recomendou que o estudo continuasse e que era seguro
prosseguir.
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.
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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.
Traduções em Espanhol, Português e Francês
fornecidas pela Northwest Translations, Inc.
de Tradução
www.nwtranslations.com
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ENVIE SUGESTÕES, PERGUNTAS E SUBMISSÕES
DE ARTIGOS PARA A BÚSSOLA DA COMUNIDADE:
Stephaun E. Wallace, sewallac@fredhutch.org
Veja os números anteriores da Bússola da
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