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UMA PUBLICAÇÃO DA REDE DE ENSAIOS CLÍNICOS DA VACINA CONTRA O HIV

Uma carta do Director Executivo, Dr. Jim Kublin
Cara Comunidade,
O ano de 2016 começa com grande entusiasmo e promessa para a comunidade da
investigação da vacina contra o HIV e sinto-me honrado por trabalhar convosco
no cumprimento da nossa missão de encontrar para o mundo uma vacina contra o
HIV.
Este ano, estamos ansiosos por dar início a ensaios de eficácia do anticorpo VRC01
(ver artigo na página 2) e HVTN 702, que terão por base os resultados do Ensaio
Thai (RV144), com o objectivo de obter o licenciamento de uma vacina na África do
Sul. Por outro lado, contamos com um conjunto de outros ensaios de fase 1 para
manter o pipeline de investigação enriquecido com vacinas alternativas. Os nossos
participantes, comunidades e centros de investigação continuarão a representar
a fundação para o nosso trabalho e a chave do nosso sucesso, aproximando-nos

Dr. Jim Kublin, MD, MPH, Director
Executivo da HVTN

…continua na página 11

CONHEÇA A PULENG!
TÍTULO/FUNÇÃO: Recrutadora e conselheira (desde Setembro de 2014)
CENTRO: Perinatal HIV Research Unit (PHRU), Soweto, África do Sul
A investigação clínica não tem nada de novo para esta solidária recrutadora.
Antes de trabalhar para a unidade de investigação de vacinas da PHRU, Puleng
trabalhou com a equipa do FACTS001, recrutando mulheres para um ensaio
com um microbicida vaginal e, antes disso, em estudos comportamentais de
prevenção do HIV. Tem muitas esperanças que seja encontrada uma intervenção
eficaz para o combate ao HIV e foi esta esperança que a trouxe para a investigação
da vacina contra o HIV.
Quando questionada sobre os seus feitos de maior impacto até agora, Puleng refere o seu trabalho de
envolvimento das comunidades. Trabalha incansavelmente para criar sensibilização para aspectos relacionados
com o HIV e as vacinas contra o HIV. É talvez o seu passado na investigação comportamental do HIV que torna
Puleng numa excelente recrutadora. Ela incentiva a sua audiência a dialogar sobre as preocupações relacionadas
com o HIV para as pessoas propriamente ditas e para as suas comunidades. Dedica tempo a conhecer pessoas,
tentando compreendê-las a elas e aos seus comportamentos e factores que as colocam em risco de contraírem
…continua na página 3
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AMP e a prevenção do HIV
Jim Maynard, Director de Comunicações & Envolvimento da Comunidade
O HIV continua a ser uma importante crise de saúde a nível mundial com mais de 2 milhões1 de novas infecções em cada
ano e 1.000 por dia só na África do Sul2. A nossa “caixa de ferramentas” actual para a prevenção do HIV inclui algumas
ferramentas altamente eficazes como preservativos e a Profilaxia pré-exposição (PrEP, Pre Exposure Prophylaxis); estas
contudo não demonstraram ser suficientes para refrear adequadamente a epidemia e proteger as nossas comunidades.
A HVTN e a Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV (HPTN, HIV Prevention Trials Network) irão estabelecer uma
parceria para os primeiros ensaios de prova de conceito para testar uma nova ideia que oferece grande promessa na
prevenção de novas infecções.
Esta nova ideia é denominada Prevenção Mediada por Anticorpos (AMP, Antibody Mediated Prevention). O objectivo da
AMP é prevenir a infecção por HIV utilizando um anticorpo neutralizante de largo espectro (BNAb, broadly neutralizing
antibody) contra o HIV administrado através de uma perfusão intravenosa (IV). Enquanto uma vacina ensina o organismo
a criar anticorpos por si, a AMP pressupõe a administração do anticorpo directamente nas pessoas. O sistema imunitário
humano produz anticorpos em resposta a potenciais invasores como os vírus para que o organismo possa bloquear uma
infecção ou impedir que o invasor cause uma doença.
O anticorpo VRC01, descoberto por uma equipa de investigadores do
Centro de Investigação de Vacinas (VRC, Vaccine Research Center)
do NIAID, foi inicialmente identificado numa pessoa que tinha
sido infectada por HIV há mais de 10 anos mas que nunca
desenvolveu Sida. Estes indivíduos são conhecidos por
“controlos de elite”. O VRC01 demonstrou neutralizar
(ou bloquear) mais de 90% das 190 estripes do HIV
nas quais foram testados contra. Por este facto, os
investigadores estão optimistas que este BNAb
poderá ser eficaz na prevenção do HIV nas
populações de todo o mundo e não apenas
numa região em particular.
O Dr. Larry Corey, investigador principal da
HVTN e co-presidente dos Ensaios na AMP,
disse, “Precisamos de saber se este anticorpo irá
proteger contra a infecção. Os dados resultantes
de estudos laboratoriais e modelos em animais
são muito promissores, mas precisamos de saber
se este “Santo Graal”, um anticorpo neutralizante
de largo espectro, pode de facto ser protector nas
pessoas… isto irá ajudar-nos a entender como criar
vacinas que podem causar as respostas imunitárias

“Precisamos de saber se este anticorpo irá proteger contra a infecção. Os dados
resultantes de estudos laboratoriais e modelos em animais são muito promissores,
mas precisamos de saber se este “Santo Graal”, um anticorpo neutralizante de largo
espectro, pode de facto ser protector nas pessoas…”
–Dr. Larry Corey
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correctas. Estas são perguntas que os ensaios de fase 2b nos
poderão ajudar a responder.”

Conheça a Puleng!
continuação da página 1

As nossas duas redes têm historial de trabalharem de perto
com membros da comunidade como plenos parceiros na
investigação que decorre nas suas comunidades, e isto é
especialmente evidente na preparação de Ensaios na AMP.
As equipas de protocolo incluem 3 membros do Conselho
Consultivo Comunitário (CAB, Community Advisory
Board) e 2 Educadores e Recrutadores Comunitários (CER,
Community Educators
and Recruiters)
para assegurar a
Os anticorpos
contribuição da
neutralizantes de largo
comunidade para
espectro (BNAbs) são
os protocolos. O
anticorpos especiais
Grupo de Trabalho
capazes de bloquear
Comunitário da AMP
ou “neutralizar” muitos
foi constituído com
tipos de estirpes do
um membro do CAB
HIV. Os anticorpos
e o CER de cada um
são uma parte do
dos centros de ensaio
sistema imunitário
clínico que realizavam
humano que protege
os ensaios para que
as pessoas contra as
dessem feedback em
doenças.
tempo real em relação
a todos os aspectos,
desde ferramentas de
comunicação e materiais de recrutamento à condução
contínua do ensaio nos seus centros.
A equipa do centro dos EUA participou numa formação em
AMP de 4 dias em Novembro de 2015, a qual incluiu uma
formação em sensibilidade cultural de 6 horas para ajudar
a equipa a preparar-se para coortes para os quais possam
não ter experiência de trabalho, como pessoas transgénero
e membros da comunidade HSH (homens que praticam
sexo com homens). Estão a ser planeadas formações
semelhantes para 2016, uma para os centros da América do
Sul e outra para os centros africanos.
A AMP poderá ser uma ideia que nos ajuda a retardar a
disseminação do HIV até atingirmos o nosso objectivo final
de uma vacina segura e eficaz! Trabalhando em conjunto, é
possível alcançarmos esse objectivo.

HIV. Puleng tem o potencial para se ligar e avaliar
potenciais participantes, captando aqueles que
parecem bons candidatos para os ensaios. E esta
estratégia está a dar frutos! Desde que começou a
trabalhar na PHRU, praticamente todas as semanas
ultrapassa os seus objectivos em termos de
integração de pessoas.
Embora muitos considerem Puleng como uma
extraordinária recrutadora e conselheira, ela
descreve-se como uma pessoa muito directa, sem
nada a esconder, um “livro aberto”, nas suas próprias
palavras. Contudo, admite que uma coisa que tenta
ocultar é quando se emociona com as histórias
que ouve e quanto estas pesam no seu coração.
Felizmente, Puleng sabe manter o equilíbrio próprio.
Embora Puleng afirme que leva uma vida bastante
normal, criando 3 filhos e sendo activa na sua igreja,
esta parece ser tudo menos norma! Quando arranja
tempo para se divertir, o que faz é ir comer ao seu
restaurante favorito de fast food, ou ouvir música
gospel.
Por fim, quando foi perguntado a Puleng que
conselho daria a alguém novo nesta função, a sua
resposta foi simples: “Humanidade. É necessário
tratar as pessoas com respeito e confiança,
sobretudo quando falam connosco sobre temas
relacionados com o HIV. É importante ser
respeitador e flexível e ser capaz de interagir bem
com todo o tipo de homens ou mulheres, jovens
ou velhos, e com diferentes culturas, objectivos e
interesses. Envolver as pessoas em conversas sobre
questões que afectam as suas comunidades”. Diz
frequentemente às pessoas, “Sou uma trabalhadora
na área da saúde e o HIV é um desafio nas nossas
comunidades. Quer fazer parte do grupo de pessoas
que o está a combater?” É a sua deixa de abertura —
mas, por agora, vamos usá-la para encerrar.

–Entrevistada por Genevieve Meyer, HVTN

1. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/20150714_factsheet
2. Rehle T, et al. A Comparison of South African National HIV Incidence Estimates: A 		
Critical Appraisal of Different Methods. Plos One. 2015 Jul 31; 10(7):e0133255.

3

ULTRAPASSAR DESAFIOS COM O RECRUTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXO E
ALTO RISCO NA ÁFRICA AUSTRAL E ORIENTAL
Nandi Luthuli, Director da Educação e Treino Comunitários
À medida que os centros se vão preparando para os iminentes ensaios da HVTN na África Austral
e Oriental, o desafio da identificação, envolvimento e recrutamento correctos de populações
de baixo e de alto risco vai tornando-se cada vez mais claro. Nestas regiões, o local onde
uma pessoa reside pode ser tanto um factor de risco quanto as suas práticas sexuais. Tal
representa com frequência desafios para os nossos CER. Um dos desafios é como encontrar
participantes de “baixo risco” numa comunidade que pode ser classificada como “alto risco”
devido à prevalência e incidência de HIV nessa área. O desafio é como começar a avaliar o
risco sem ofender, estigmatizar ou causar dano social num grupo de indivíduos. Por exemplo,
os trabalhadores de sexo comerciais são muitas vezes identificados como estando em elevado risco de contraírem
infecção por HIV. Contudo, de acordo com algumas definições regionais, todas as mulheres heterossexuais estão em
risco elevado. Por esse facto, torna-se crítico que os centros comuniquem as mensagens correctas quando recrutam
para os ensaios. Por exemplo, um centro não iria desejar que os membros da comunidade pensassem que todas as
mulheres a participar num ensaio são trabalhadoras do sexo apenas porque o ensaio procura participantes de alto
risco. Do mesmo modo, se forem admitidos, é igualmente importante que não se sintam julgados ou estigmatizados
como estando em alto risco.
Tendo presentes estas preocupações, os membros dos CER e CAB na região têm vindo a discutir os tipos de estratégias
de recrutamento utilizadas pelos seus centros para abordar estas questões e sobre formas como os membros do CAB
podem ajudar. Seguem-se os principais temas que surgiram:

FORMAS COMO O CENTRO PODE
ENVOLVER O CAB E A COMUNIDADE

FORMAS DE APOIAR O RECRUTAMENTO
E ADMISSÃO NO CENTRO

Mapear a sua comunidade com a ajuda
do seu CAB e parceiros comunitários
chave. Envolvê-los para ajudar a identificar
locais e organizações que trabalham com
participantes de baixo e de alto risco e criar
um directório alargado de parceiros.

Organizar sessões de partilha de informação
ou sessões educacionais no centro com
os participantes recrutados para partilhar
informações sore a investigação de vacinas
para o HIV, participação nos ensaios e VISP. ***

(Se apropriado) Ter representantes das
comunidades LGBTTT* no CAB para ajudar
a equipa de recrutamento a pensar em
estratégias para chegar a estes grupos.

Utilizar um questionário ou protocolo préadmissão para avaliar o perfil de risco e a
elegibilidade.

Envolver prestadores de serviços de HCT**
para aferir a possibilidade de ser criado um
sistema de referenciação.

Conceder aos potenciais participantes
tempo suficiente para discutirem a
participação com a família e amigos.
Fornecer materiais que possam levar para
casa para mostrar a outros.

A equipa de recrutamento pode utilizar
questionários prévios para pré-admissão
para avaliar o perfil de risco.

Criar um ambiente amistoso e acolhedor
para todos os participantes. Ter em atenção:
a retenção começa com um bom recrutamento.

* Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros
** Aconselhamento e Testes ao HIV
*** Seropositividade induzida pela vacinação
…continua na página 11
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CONTROLO DA

VISP
Genevieve Meyer-Núcleo da HVTN, Joanesburgo, Gestora de Projecto do Envolvimento Comunitário & Gestora
Conselheira do Serviço de Testes da VISP - África e Carrie Sopher - Núcleo da HVTN, Seattle, Gestora de
Projecto da Avaliação & Gestora do Serviço de Testes da VISP dos EUA
“O que é a VISP?” “Qual a duração da VISP?” “Como irá
a VISP afectar os participantes nos ensaios?” Estas são
apenas algumas das perguntas feitas frequentemente
quando são apresentados ensaios da vacina contra o
HIV num novo centro ou numa nova comunidade.
À primeira vista, a VISP pode parecer um conceito
inusitado mas, depois de explicado, a maioria das
pessoas sente-se tranquilizada. De facto, algumas
pessoas que participaram antes em ensaios na
VISP dizem-nos que os benefícios que atribuem à
participação nos ensaios superam em muito qualquer
inconveniente associado à VISP.
Então, o que é a VISP? VISP significa “Seropositividade
Induzida pela Vacinação” (Vaccine-Induced SeroPositivity) sendo também conhecida por VISR, “Seroreactividade Induzida pela Vacinação” (Vaccine
–Induced Sero-Reactivity). Quando as vacinas são
administradas às pessoas (quer no ambiente de
investigação quer no da vida real) estas ensinam o
organismo a utilizar o seu sistema imunitário contra
uma doença particular criando anticorpos que podem
combater ou bloquear uma doença, no nosso caso
o HIV. Os testes de diagnóstico comuns ao HIV
procuram estes anticorpos e não o vírus em si. Por
isso, se alguém recebe uma vacina do ensaio e o seu
organismo produz anticorpos de HIV em resposta,

tal poderá complicar os seus testes ao HIV. Ter um
resultado ao teste positivo de anticorpos devido à
vacina representa aquilo a que damos o nome de
“VISP.” Nesta altura, não sabemos exactamente quais os
participantes que irão apresentar resultados ao teste de
VISP nem qual a duração que esta irá ter.
Para distinguir a VISP da infecção por HIV, os
participantes dos ensaios são testados em termos do
vírus propriamente dito e não apenas em termos de
anticorpos. A HVTN proporciona estes testes através
dos centros de ensaio ou coordena-os através de um
serviço de testes central da HVTN durante todo o
período de tempo que os participantes necessitarem
(ver recursos no final deste artigo). Nenhum
participante é admitido sem passar primeiro por um
processo de consentimento informado em que a VISP
é totalmente explicada e discutida.
É possível que os participantes em ensaios que
apresentam VISP e realizam os testes na comunidade
possam enfrentar complicações associadas a um
resultado de teste impreciso, para além do stress de
serem informados que estão infectados por HIV. Por
exemplo, pode-lhes ser negado o seguro de saúde
ou serem incorrectamente notificados às agências de
saúde públicas. É por esse motivo que é tão importante
…continua na página 9
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Conferencia da HVTN 21 - 23 de Outubro

1

2

3

4

1 Dr. Nyaradzo Mgodi, co-presidente dos ensaios na AMP, resumindo os planos dos ensaios para a África subsariana
durante uma sessão ao almoço com leigos. 2 Discussão sobre o uso de novos vídeos educacionais durante a sessão de
debate do CER. 3 O membro do CAB, Monica Pule, e o investigador principal da HVTN, Dr. Larry Corey, desfrutando da
música na recepção de abertura. 4 Equipa do Núcleo da HVTN (esquerda para a direita) Jana Bremmeyer, Beth Minnich e
Michele Andrasik durante a na recepção de abertura.

Workshop do CAB
regional
africano
da HVTN
19-20 de
Outubro

2

1

3

4

5

1 O membro do CAB, Monica Pule, recebendo o seu certificado por ter concluído o workshop de 2 dias com a equipa
da HVTN (esquerda para a direita: Monica Pule, Gail Broder, Genevieve Meyer e Nandi Luthuli). 2–4 Participantes
discutindo as funções e responsabilidades dos CAB ao nível dos centros. 5 Membro do CAB de Aurum–Rustenburg,
Koketso Morei, relatando o resultado da discussão do seu grupo.

Visitas ao centro
da Cidade do Cabo

1
3
2
4
6

5

1 O Administrador do VIDD, Curt Malloy
(esquerda), e o Director de Operações e
Finanças Sénior da HVTN, Mike van der
Ven (direita), no decorrer de uma visita
ao Centro de Investigação Desmond
Tutu HIV Foundation’s Emavundleni
(Ema), em Crossroads. 2 Quadro do
falecido Nelson Rolihlahla Mandela na
parede do Centro. 3 Dr. Surita Roux,
investigador do centro, apresentando
uma visão geral do centro à equipa
da HVTN. 4 A área da linha costeira
da Cidade do Cabo. 5 O Centro de
Investigação Emavundleni.

DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA 2015

2

1

4

5

7

3

6

8

1 Soshanguve, África do Sul. O evento do Dia Mundial de Luta Contra a Sida do centro teve como objectivo
demonstrar apoio às pessoas que vivem com o HIV, recordar aqueles que morreram de SIDA e envolver as
populações chave na sensibilização para o HIV. O evento foi totalmente organizado pelos membros do CAB. 2
Lima, Peru. Os muitos voluntários que ajudaram a apoiar o evento anual do Dia Mundial de Luta Contra a Sida
do centro “Mantas de Amor”. 3 Cleveland, Ohio. (esquerda para a direita) Os membros do CAB dos Hospitais
Universitários da Case Western, Jan Kosmyna, Jeffrey Mazo e Julie Patterson partilham um momento durante o
Fórum da Comunidade no Dia Mundial de Luta Contra a Sida anual do centro. 4 Nashville, Tennessee. O Programa
de Vacinas contra o HIV da Vanderbilt estabeleceu uma parceria com a Comissão das Relações Humanas do
Nashville Metro para apresentar “Um Diálogo no Dia Mundial de Luta Contra a Sida ‑ Continuamos Às Escutas?” Na
foto (esquerda para a direita) Barbara Gunn Lartey, Hershell Warren, Bruce A. Johnson, Jr. e Vic Sorrell, Gestor do
Recrutamento Comunitário, O Programa de Vacinas contra o HIV da Vanderbilt. 5 Rochester, Nova Lorque. Pela
primeira vez, o Rochester’s City Hall e outros importantes edifícios da baixa iluminaram-se a vermelho para o Dia
Mundial de Luta Contra a Sida. Esta iniciativa de sensibilização foi organizada pelo centro da HVTN Rochester (o
Rochester Victory Alliance) e pelo Instituto Susan B. Anthony. Toda a história e vídeo podem ser visualizados em:
http://www.whec.com/article/stories/s3979295.shtml 6 Birmingham, Alabama. O Presidente da Câmara Bell,
em nome da cidade de Birmingham, reconheceu a epidemia HIV/SIDA, a necessidade da prevenção do HIV, bem
como o Dia Mundial de Luta Contra a Sida de 2015 com a sua proclamação por toda a cidade. 7 Klerksdorp, África
do Sul. O Educador Comunitário, Kagisho Baepanye, fez uma apresentação na Igreja Reformada Unida durante os
eventos do Dia Mundial de Luta Contra a Sida. 8 Chatsworth (Durban), África do Sul. Celebração do Dia Mundial
de Luta Contra a Sida no Chatsworth Child Welfare onde Jason Naidoo, do Conselho de Investigação Médica da
África do Sul, falou para a audiência.
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A VIAGEM PARA A FORMAÇÃO DO CAB DA HVTN NO
SEKE DO SUL
Emilder Chihota, Educador Comunitário; Charles Chasakara, Coordenador do Envolvimento Comunitário da CTU
La A Unidade de Ensaios Clínicos (CTU, Clinical Trials
Unit) da Universidade do Zimbabwe – Universidade
da Califórnia São Francisco (UZ-UCSF) foi constituída
em 1994. A UZ-UCSF realizou diversos ensaios
clínicos patrocinados pela NIH, ao abrigo das redes
HPTN, ACTG, MTN e IMPAACT nos seus 6 Centros
de Investigação Clínica. A CTU foi seleccionada para
trabalhar com a HVTN em Abril de 2014 e, em Setembro
de 2014, o centro de Seke do Sul tornou-se num centro
de protocolo específico aprovado pela DAIDS. Seke do
Sul está localizado num subúrbio de Chitungwiza, uma
cidade densamente povoada a cerca de 30 quilómetros
de Harare, Zimbabwe.
A CTU estabeleceu pela primeira vez um CAB há 15
anos. A jornada para a formação de um novo CAB da
HVTN iniciou-se com a sensibilização dos CAB do
MTN, HPTN, IMPAACT e ACTG em meados de 2014.
Este processo permitiu-nos solicitar voluntários para
o CAB da HVTN. Desenvolvemos então critérios de
selecção para os novos membros e concebemos um
plano de sensibilização da comunidade para identificar
possíveis membros. Os voluntários foram escolhidos
com base na sua experiência, área de residência,
anteriores contribuições para o envolvimento
comunitário e percurso profissional.
A comunidade que rodeia a nossa área de recrutamento
está familiarizada com a investigação do HIV em geral,
mas menos com a investigação da vacina contra o HIV.
Tornou-se imperativo para nós planear reuniões para
o envolvimento de parceiros para os sensibilizar para a
HVTN, vacinas contra o HIV e vacinas em geral antes de
ser iniciado o processo de nominação. No decorrer deste
processo, a equipa identificou 8 posições de parcerias
críticas para promover a diversidade e assegurar uma
larga representação da comunidade. Subsequentemente,
a equipa de envolvimento da comunidade efectuou 2
reuniões com parceiros em Setembro de 2014, focandose no papel de voluntarismo e advocacia. Este processo
rigoroso deu lugar ao nascimento de um CAB composto
por 12 membros representando o sector da saúde, fórum
feminino, juventude, sector da educação, sectores
religiosos, anteriores participantes em investigação,
fórum masculino e autoridades locais. O CAB foi
constituído em Outubro de 2014 e representou uma
orientação para os membros.
Desde então, o CAB esteve presente em 2 Reuniões
Anuais de Treino e Revisão em 28 de Novembro de 2014
e em 30 de Outubro de 2015, onde teve oportunidade de
ficar a conhecer os ensaios da CTU bem como futuros
ensaios da HVTN. Algumas das questões analisadas
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incluíram o motivo porque necessitamos de uma vacina
contra o HIV, a utilização de vacinas vivas atenuadas,
imunogenicidade e efeitos secundários, advocacia
da investigação do HIV e envolvimento comunitário.
Em Dezembro de 2014 e Junho de 2015, o CAB
recebeu uma formação semelhante durante o treino
da CTU e na Visita de Preparação do Centro da HVTN,
respectivamente. Em Maio de 2015 um membro do CAB
da HVTN fez uma apresentação sobre o envolvimento
comunitário para a investigação da vacina contra o HIV
no dia da investigação anual da CTU.
O envolvimento comunitário iniciou-se com
determinação com um evento de sensibilização da
comunidade em Dezembro de 2014, em que estiveram
presentes aproximadamente 100 mulheres. Mais
tarde nesse mês, os membros do CAB participaram
numa reunião com parceiros da HPTN onde tomaram
conhecimento sobre as actividades de envolvimento
comunitário levadas a cabo por outras redes de
investigação. Sensibilizámos já mais de 4.000 mulheres
em 7 reuniões em igrejas interdenominacionais, 244
participantes de 66 organizações em 4 reuniões com
parceiros, 83 homens em workshop de envolvimento
masculino, e 118 participantes numa reunião de
promotores de saúde comunitária. O envolvimento
comunitário intensificado prossegue, em antecipação
da activação do ensaio e o nosso CAB terá um papel
fundamental para ajudar a assegurar que a comunidade
está preparada.

O recém-formado CAB de Seke do Sul mais equipa
durante uma reunião de orientação da HVTN.

Controlo da VISP
continuação da página 5

assegurar que os participantes entendem o que é a VISP e as suas potenciais implicações, e reduzir ou eliminar
quaisquer impactos negativos que a VISP possa causar. Alguns participantes expressam preocupações que os
seus parceiros terão dificuldade em compreender a VISP e a situação especial de testes que é necessária por causa
dela. As equipas dos centros estão preparadas para conversar com os parceiros dos participantes dos ensaios (se
o participante concordar) para ajudar a explicar os requisitos dos testes. Também os educadores comunitários
desempenham um papel importante ao informarem a comunidade e os centros de teste ao HIV sobre o facto
de poderem encontrar pessoas nos seus centros que receberam instruções para recusar os testes ao HIV na
comunidade devido à sua participação nos ensaios e potencial para VISP.
Numa recente teleconferência da HVTN para educadores comunitários na região de África, 2 anteriores
participantes em ensaios, 1 dos EUA e 1 da África do Sul, concordaram em partilhar as suas experiências sobre os
testes à VISP. Permitiram que utilizássemos os seus nomes próprios.
Alberta é dos EUA. Integrou um ensaio da vacina contra o HIV em 1997 e, desde então, faz testes à VISP. Sempre
que tem curiosidade sobre o seu HIV e estado da VISP, regressa ao centro do ensaio e efectua testes.
“Não tenho qualquer problema psicológico por causa da VISP. Quando fui admitida no ensaio, não sabia muito
sobre a investigação da vacina contra o HIV … Também estava preocupada se estes anticorpos iriam fazer alguma
coisa ao meu organismo mas … quanto mais fui sabendo sobre as vacinas contra o HIV e a VISP, mais me apercebi
que não era nada de relevante. Percebo agora que o que estou a fazer está a ajudar outras pessoas porque estou a
ajudar a abordar um problema global – e isso levou-me a sentir-me mais confiante na vida.”
Barbara é da África do Sul. Integrou um ensaio em 2008 e, actualmente, faz testes à VISP. Comunicou o seu estado
de VISP à família, que não tem problemas com isso. Afirma que nunca recebeu nenhum feedback negativo por
parte de ninguém com quem tenha conversado sobre a VISP. Na verdade, os seus amigos ficaram entusiasmados
por ela ter integrado e participado no ensaio e muitos foram admitidos ou consideraram serem admitidos num
ensaio de vacinas contra o HIV. Ninguém ficou intimidado com a VISP nem a tratou de forma diferente devido à
VISP.
Quando inquirida se recomendaria aos outros integrarem um ensaio da vacina contra o HIV, Barbara responde,
“Sim, incentivaria outras pessoas a integrarem um ensaio da vacina contra o HIV. É surpreendente a diferença
que pode ter as acções de uma pessoa nesta luta contra o HIV, para além de que a participação num ensaio da
vacina contra o HIV beneficia todo o mundo”.
Embora possa parecer um tópico desafiante, com um pouco de esforço, fornecer informação e aumentar a
educação sobre a VISP na comunidade pode realmente ajudar a aumentar a sensibilização e o interesse sobre
a investigação de vacinas contra o HIV de forma mais geral. Apenas com voluntárias dedicadas como Alberta
e Barbara podemos fazer avançar esta investigação e acabar por encontrar uma vacina segura e eficaz para
prevenir o HIV.

[

A HVTN tem recursos para o público que explicam o que é a VISP e porque é importante
efectuar os testes correctos:

http://www.hvtn.org/en/participants/visp-hiv-testing.html
http://www.hvtn.org/en/participants/visp-hiv-testing/provider-information.html
http://www.hvtn.org/content/dam/hvtn/CAB-Bulletin/CAB%20Dec%202011.pdf

]

Há também recursos no website dos membros da HVTN para utilização dos centros, incluindo
ferramentas, como brochuras e modelos de cartas, que os participantes podem levar consigo
para ajudar a explicar a sua situação: https://members.hvtn.org/SitePages/VISP.aspx
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dicas e truques da comunicação social
Jana Bremmeyer, Comunicações, Marketing e Especialista em Web

O mundo da comunicação social está sempre em mudança. Ter uma presença forte na comunicação social significa
evoluir com estas mudanças e estar na linha da frente! Sou responsável pela comunicação social da HVTN há mais de 4
anos. Nesse período de tempo, os nossos seguidores e adeptos têm crescido aos milhares. Em 2015, tivemos mais de
7.600 seguidores no Twitter!
Seguem-se algumas dicas e truques para a utilização da comunicação social. Tenha em atenção que estas dicas têm resultado
bem para nós como rede, mas poderá haver outras considerações e estratégias que devem ser usadas no seu centro.*
Publique com regularidade
Eu publico todos os dias e, por vezes,
mais do que uma vez. Quanto mais
visível for, mais seguidores terá.
Programe as publicações
Este truque é excelente! O Facebook
tem uma característica que lhe permite
programar publicações para mais tarde.
Isto é perfeito para os feriados, fins de
semana ou dias em que não estiver no
escritório.
Publique em terços
Um terço das nossas publicações é
sobre o trabalho relacionado com a
HVTN. Um terço está relacionado com
o HIV ou trabalho com vacinas em
geral. E o terço final é de interesses
gerais para toda a nossa audiência
de seguidores. (Pense de forma lacta
sobre quem quer envolver: o seu CAB,
a população em geral, e os grupos que
gostaria de recrutar ou atrair.)
Sincronize as suas contas do
Facebook e do Twitter
As publicações no seu Facebook
irão alimentar de imediato a sua
conta do Twitter, alcançando as suas
audiências em simultâneo!

Envolva os seus seguidores
Temos a regra na nossa equipa de
responder a todos os comentários
ou perguntas no prazo de 24 horas.
Mesmo ao fim de semana e feriados,
analisamos os comentários e perguntas
que requerem uma resposta rápida.
Os seus seguidores irão adorar a
interacção e sentir que estão a ser
ouvidos.
Responda com rapidez mas de
forma inteligente
Se não sabe a resposta, procure
alguém na sua equipa que a saiba
e que o possa ajudar a criar uma
resposta com significado. Por vezes
as nossas audiências precisam de
um pouco de educação e é essa
a nossa função! Aprendemos que,
mesmo no caso de comentários
ou perguntas negativos, a nossa
resposta atempada e inteligente
faz com que a pessoa nos veja de
forma favorável. Até hoje, mesmo as
pessoas que deixaram comentários
negativos regressaram sempre
e “gostaram” da nossa resposta,
continuando a seguir as nossas
páginas.

Mantenha as suas publicações
curtas e directas
Como o Twitter permite apenas 140
caracteres numa publicação, os
estudos revelam que as pessoas têm
maior probabilidade de ler publicações
com menos de 140 caracteres.
Forneça imagens e links
As publicações recebem mais likes e
visibilidade quando incluem um link
ou uma imagem.
Acima de tudo, divirta-se!
Gerir a nossa comunicação social
e aprender o que resulta e o que
não resulta é uma das melhores
partes do meu trabalho. Cada dia
traz novas histórias, artigos, imagens
e publicações para partilhar com o
mundo sobre o trabalho maravilhoso
que todos fazemos. Espero que
considere úteis estas dicas e truques.
Vou segui-lo :)
Se desejar fazer alguma pergunta
à Jana ou necessitar de conselhos
sobre as suas páginas do Facebook
ou Twitter, envie-lhe um email para:
jbremmeyer@fredhutch.org

twitter.com/helpendhiv
facebook.com/helpendhiv
*A HVTN não publica materiais específicos para recrutamento nas suas contas de Facebook e Twitter. Se o seu centro pretender utilizar a comunicação
social para fins de recrutamento, por favor certifique-se sobre os requisitos junto do seu Conselho Institucional de Análise (IRB) ou Comissão de
Ética local. Poderá receber diversas mensagens genéricas aprovadas sobre recrutamento, devendo posteriormente utilizá-las de forma rotativa.
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Uma carta do Director Executivo, Dr. Jim Kublin
continuação da página 1

mais dos nossos objectivos de reduzir novas infecções por HIV/SIDA através de uma
vacina eficaz contra o HIV. Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos pelas
vossas contribuições para o nosso trabalho e pelo vosso contínuo compromisso para com
a HVTN.
Em Outubro, no dia anterior à nossa Reunião do Grupo Integral na Cidade do Cabo, na
África do Sul, tive o privilégio de visitar o Centro de Investigação Emavundleni (Ema),que é
apoiado pela Fundação Desmond Tutu para o HIV. A clínica Ema realiza diversos ensaios
clínicos e envolve um grande número de participantes e membros da comunidade dos
subdistritos vizinhos de Klipfontein/Mitchells Plain em muitos programas promissores de
vacinas contra o HIV e outra investigação.
Quando visitei o centro, fiquei impressionado com o compromisso demonstrado pela
equipa e especialmente cativado pelo grande apreço que sentiam pelos aspectos do
envolvimento comunitário do seu trabalho. Fiquei a saber que a população com quem o
centro trabalha e apoia está em constante mudança; não obstante, o centro de investigação
tem permanecido um recurso consistente e fiável para as comunidades. O centro não
conseguiu esta estabilidade apenas por si mesmo mas, antes, forjando fortes parcerias
com a comunidade. Ao longo dos anos, tenho testemunhado esta mesma parceria centrocomunidade em muitos dos outros centros de investigação que trabalham com a HVTN,
sendo um testemunho do seu compromisso e visão.
Ao entrarmos neste ano crítico de investigação da vacina contra o HIV, continuaremos a
depender das nossas comunidades para serem os nossos guias relativamente à melhor
forma de passar a mensagem da nossa missão em torno de ensaios novos e existentes.
Queremos assegurar que as mensagens são claras, completas e consistentes. Queremos
que nos desafiem a transmitirmos mensagens que divulguem a importância e valor que
atribuímos às pessoas que se voluntariam para os nossos ensaios e que derradeiramente
expressam a verdade subjacente à direcção para onde caminhamos: o fim do HIV.

ULTRAPASSAR DESAFIOS COM O RECRUTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXO
E ALTO RISCO NA ÁFRICA AUSTRAL E ORIENTAL
continuação da página 4

Através da discussão, foi concluído que os CER necessitavam de estar conscientes para
os potenciais danos sociais que existem quando procedem no exterior ao envolvimento,
educação e recrutamento de potenciais participantes para os ensaios da vacina e prevenção
do HIV. Os CER necessitam também de ter um equilíbrio entre os termos clínicos para o
comportamento sexual e circunstâncias que colocam as pessoas em maior risco de infecção
por HIV, sobretudo porque o perfil de risco das pessoas se pode alterar no tempo. Têm de
considerar como estes termos se traduzem e são interpretados pela comunidade por forma
a prevenirem estigmas ou discriminação que possam estar associadas à participação num
ensaio de investigação da prevenção do HIV, continuando ao mesmo tempo a recrutar e a
reter participantes dedicados em todas as fases dos ensaios.

BOB BUCKLEW GANHA O PRÉMIO JOAN HARRIS
DE RECONHECIMENTO DO FUNCIONÁRIO
Brooke Willis, Educador e Recrutador Comunitário - Unidade de Ensaios Clínicos da SIDA
da Universidade Case Western Reserve
Robert (Bob) Bucklew tem trabalhado como Coordenador de Recrutamento para o centro
dos Hospitais Universitários da Case Western Reserve (CWRU) em Cleveland, Ohio, desde
Maio de 2002, e é o recente vencedor do prémio da prestigiada Escola de Medicina
CWRU.
Nomeado pelo seu serviço, inclusão e criatividade no recrutamento e envolvimento
comunitários, Bob ganhou o Prémio Joan Harris de Reconhecimento do Funcionário
de 2015. Bob é responsável pela liderança dos esforços de recrutamento e educação da
Unidade na comunidade da Grande Cleveland em questões aplicáveis aos ensaios clínicos
para o tratamento e prevenção do HIV, com especial ênfase no recrutamento de pessoas
com diagnóstico positivo para o HIV e pessoas de comunidades tradicionalmente mal
Bob mostra que TODOS somos
servidas. Com as suas competências e empenho, o centro da CWRU conseguiu ir ao
afectados pelo HIV e estigma.
http://adaywithhiv.com
encontro e, em alguns casos, ultrapassar, as metas de recrutamento e admissão junto
de populações negativas para o HIV para ensaios de prevenção. Como coordenador
dos ensaios da HVTN, MTN e ACTG — bem como o CAB local, equipas de protocolo
e Parceiros Comunitários da DAIDS — o trabalho de Bob é muito considerado e respeitado nas esferas do HIV/SIDA e
prevenção, a nível local, nacional e internacional. De facto, foi recentemente distinguido com o Prémio da Comunidade
de Donna Davis pelo Grupo de Ensaios Clínicos da SIDA (ACTG, AIDS Clinical Trials Group) que é atribuído anualmente ao
contribuidor mais eficaz para as questões comunitárias nesta rede, que é a maior organização de ensaios clínicos do mundo.
Bob tornou-se num largamente reconhecido defensor, orientador e colaborador com um elevado número de pessoas da
comunidade da grande Cleveland e mais além. É um verdadeiro prazer trabalhar com Bob e estamos gratos por poder contar
com ele ao leme dos nossos iminentes ensaios da HVTN.

HVTN
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SOBRE A COMMUNITY COMPASS
A Community Compass visa manter a comunidade da
HVTN informada sobre a investigação, actividades dos
centros e avanços da Rede no campo da prevenção e
vacinação contra o HIV. Incentivamos os membros da
comunidade a submeterem notícias e a comunicarem
eventos para esta newsletter, transformando-a numa
verdadeira plataforma de partilha comunitária.
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Jana Bremmeyer, jbremmeyer@fredhutch.org
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ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
ACTG

Grupo de Ensaios Clínicos da SIDA

CAB

Conselho Consultivo Comunitário

CER

Educador e Recrutador Comunitário

DAIDS Divisão de SIDA (EUA)
HPTN

Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV

IMPAACT Ensaios Clínicos da SIDA Internacionais 		
Maternais Pediátricos Adolescentes
MTN

Rede de Ensaios Microbicidas

Traduções em Espanhol, Português e Francês
fornecidas pela Northwest Translations, Inc. de
Tradução www.nwtranslations.com/

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.
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twitter.com/helpendhiv
facebook.com/helpendhiv

