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TRAUMA HISTÓRICO
E A SAÚDE E BEM-ESTAR DAS COMUNIDADES DE COR

CAR
Bem-vindo à mais recente edição
da Community Compass da Rede de
Ensaios Clínicos de Vacinas contra
o HIV [HIV Vaccine Trials Network
(HVTN)].

Há mais de 30 anos que o HIV/
SIDA continua a devastar famílias e
comunidades nos EUA e por todo o
mundo. Factores sociais e estruturais,
como o estigma/discriminação,
heterossexismo, pobreza, violência
dos parceiros íntimos, economia,
normas culturais e sociais relativas ao
género e sexo atribuído ao nascimento,
sexualidade, e etnicidade/raça
representam algumas das muitas forças
que complicam a prevenção do HIV
e as estratégias de tratamento. Estas
questões trabalham em conjunto para
aumentar o risco de HIV em pessoas de
muitas comunidades. Esta não é uma
visão ficcional, mas sim a realidade.
Avançámos muito nas últimas 3 décadas
na redução de novos casos de HIV e
no retardar da progressão da doença
em termos globais, mas muitos locais
continuam muito afectados pelo HIV,
pelo que o trabalho tem de prosseguir.
A investigação na prevenção biomédica
do HIV abriu o caminho para acabar
com a epidemia e muitos avanços
biomédicos apoiam esta caminhada.
Grande parte da prevenção biomédica
do HIV tem-se focado em quatro áreas
principais: vacinas, microbicidas,
profilaxia pré-exposição (PrEP) e
tratamento como prevenção. Contudo,
em termos globais, a investigação
clínica do HIV tem produzido avanços
significativos que têm suportado
as nossas realizações até hoje na
prevenção do HIV e acredito que irão
suportar um eventual fim da epidemia
do HIV no futuro.
Em 1985, os testes ao HIV nos EUA
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tornaram-se possíveis devido à aprovação por parte da Agência Reguladora de
Alimentos e Medicamentos dos EUA [U.S. Food and Drug Administration (FDA)]
do primeiro teste comercial aos anticorpos contra o HIV, conhecido como
ELISA . Este foi um passo importante, que permitiu que as análises ao sangue
fossem feitas por teste aos anticorpos ao HIV. Em 1987, a FDA aprovou o primeiro
medicamento para tratar o HIV, chamado zidovudina (AZT) e, no mesmo ano, a
FDA aprovou outro teste para detectar os anticorpos ao HIV chamado Western Blot
. Mais recentemente, em 2011, um estudo de investigação clínica de referência e
global ao HIV, o HPTN 052, demonstrou que, nos casais serodiscordantes (em que
um parceiro vive com HIV e outro não), a transmissão do HIV pode ser reduzida
até 96% quando o parceiro que vive com HIV inicia precocemente o tratamento
contra o HIV, adere ao tratamento e apresenta supressão viral (uma carga viral
indetectável). Em 2012, a FDA aprovou o medicamento contra o HIV Truvada, para
utilização por pessoas negativas para o HIV, para prevenir a transmissão sexual do
HIV, numa estratégia a que se deu o nome de profilaxia pré-exposição ou PrEP . Na
verdade, estes são apenas alguns dos avanços proporcionados pela investigação
clínica do HIV no esforço de prevenir o HIV e reduzir o fardo desta doença em todo
o mundo.
Como sempre, o que mais apreciamos é ter notícias vossas, a comunidade da
HVTN. Agradecemos os comentários anteriores e ficamos a aguardar com prazer a
vossa opinião sobre o nosso trabalho. Recebemos um elevado número de respostas
ao inquérito Community Compass Experience Survey e gostaria de dedicar
alguns momentos a esses comentários. Muitos indicaram que apreciam de facto
a leitura das actualizações científicas, artigos especiais e álbuns de fotografias.
Todas as pessoas que responderam até agora consideraram que a revista era
uma publicação de qualidade e reagiram de forma positiva às actualizações que
efectuámos à publicação. Alguns dos comentários específicos que recebemos
em relação a oportunidades de melhoria incluem (entre outras) incorporar mais
conteúdos sobre o HIV, a ciência do HIV, melhores práticas do envolvimento
comunitário com os centros de investigação clínica, e o envolvimento dos centros
de investigação clínica com os órgãos consultivos comunitários [community
advisory boards (CAB)]; bem como a criação de uma plataforma baseada numa
app. Dou-vos a minha palavra que iremos analisar todos os vossos comentários e
incorporar tudo o que for possível.

Ajudem-nos a garantir que esta publicação seja representativa de toda a nossa
comunidade HVTN global! Os membros da HVTN (que têm acesso ao sítio da web
dos membros da HVTN) podem utilizar a nossa página de submissão recentemente
desenvolvida que possibilita submeter conteúdos e artigos para inclusão em
futuras edições. Podem consultar mais informações sobre isto na página 5 na
secção “Conheça a Equipa da Community Compass”.

Muito obrigado pelo vosso continuado
apoio à HVTN independentemente
de onde se encontra no mundo, pelo
trabalho que realizam nas vossas
funções na comunidade da HVTN, e
pelo impacto que temos conseguido
ter na nossa história colectiva e
comunidades, em conjunto. Embora
tenhamos avançado muito na resposta
à epidemia do HIV, temos tanto trabalho
pela frente para conseguirmos uma
vacina eficaz global contra o HIV. A
equipa da Community Compass da
HVTN deseja estar onde quer que
esteja, pelo que lhe pedimos que nos dê
notícias do seu centro de investigação,
instituições e comunidades, para que
os possamos partilhar com o resto do
mundo.

Desejo-vos tudo de bom,
Stephaun E. Wallace
Gestor de Projecto Sénior do Envolvimento,
HVTN Community Compass
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Atualização de Pesquisa

UM PRÓXIMO PASSO NO PERCURSO DO
Por: Gail Broder, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA, com contribuições da Equipa do Protocolo HVTN 127/HPTN 087

Os anticorpos são uma das formas
naturais com as quais o organismo
combate infecções. A administração de
anticorpos às pessoas para prevenir a
infecção é uma prática médica aceite
há mais de 100 anos. Por exemplo, os
médicos administram anticorpos às
pessoas para prevenir infecções como
a hepatite A e B e varicela. Alguns
anticorpos que são utilizados na
prevenção de infecções são preparados
em laboratórios. Os anticorpos
produzidos têm sido utilizados para
prevenir uma infecção respiratória
perigosa em bebés chamada Vírus
Sincicial Respiratório (VSR),e para
prevenir e tratar doenças como a artrite
reumatóide e a neoplasia da mama.

Os bnAbs são
anticorpos especiais que
parecem reconhecer
muitas estirpes de HIV
de todo o mundo.
Na HVTN, começámos há alguns anos a
trabalhar com anticorpos neutralizantes
de largo espectro (bnAbs). Os bnAbs
são anticorpos especiais que parecem
reconhecer muitas estirpes de HIV de
todo o mundo. Em testes laboratoriais,
conseguem ligar-se à superfície do HIV
e bloqueá-lo, impedindo-o de se ligar
às células de uma pessoa para causar
uma infecção. A HVTN testou primeiro
a administração passiva de bnAbs no
HVTN 104, estando agora a trabalhar
com a Rede de Ensaios Clínicos de
Prevenção do HIV [HIV Prevention
Trials Network (HPTN)] para realizar os
Estudos AMP, os primeiros estudos de
eficácia para verificar se um bnAb em
particular, chamado VRC01, consegue
prevenir a infecção por HIV
nos indivíduos.
O próximo bnAb que iremos testar é
chamado VRC07-523LS e, de novo,
estamos a unir forças com a HPTN para
levar a acabo o estudo clínico. O HVTN
127/HPTN 087 é um estudo de fase I

que está a analisar 3 doses diferentes
do anticorpos e também três formas
diferentes de administrar o anticorpo.
Este anticorpo foi desenvolvido em
laboratório para aumentar a sua
duração no organismo e conseguir
neutralizar ainda mais estirpes do HIV,
possivelmente em doses ainda mais
baixas do que o VRC01. Os voluntários
irão receber o anticorpo por 5 vezes,
uma vez a cada 4 meses. Algumas
pessoas irão recebê-lo por perfusão
intravenosa (IV), outras por injecção
subcutânea (uma injecção sob a pele),
e outras por injecção no músculo da
zona superior do braço ou na nádega,
o que preferirem. Para além de analisar
a segurança e se os participantes
conseguem receber o anticorpo sem
ficarem muito desconfortáveis, este
estudo irá também aferir a quantidade
de anticorpos que permanecem no
corpo humano ao longo do tempo,
se o sistema imunitário responde
ao anticorpo, e se essas respostas
imunitárias são diferentes dependendo
da dose ou do modo como o anticorpo é
administrado às pessoas.

O HVTN 127/HPTN 087
é um estudo de fase
I que está a analisar
3 doses diferentes do
anticorpos e também
três formas diferentes
de administrar o
anticorpo.
O estudo teve início em Janeiro de 2018
e irá admitir 124 pessoas. O estudo está
a ser realizado na HVTN e nos centros
da HPTN em Lausanne, Suíça; Atlanta,
GA; Birmingham, AL; Boston, MA (2
clínicas); Chapel Hill, NC;
e Nova Iorque, NY.
*Gail Broder é Gestor de Projecto Sénior do
Envolvimento da Comunidade da HVTN,
e um elemento da equipa do protocolo do
HVTN 127/HPTN 087.
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Cody Shipman, Formatação e Design

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”.

Nina Feldman, Produção e Distribuição
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Gail Broder, Contribuindo Editor
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Actualização do Núcleo da HVTN
Por: Dr. James (Jim) Kublin, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Em nome da Equipa de Gestão Executiva da HVTN, é com prazer que anunciamos
as responsabilidades de liderança adicionais aceites pela Dra. Michele Andrasik,
como Directora das Ciências Sociais e do Comportamento e Envolvimento
Comunitário da HVTN. A Michele é psicóloga clínica da saúde, Cientista Sénior da
Divisão de Vacinas e Doenças Infecciosas do Fred Hutch e Professora Afiliada do
Departamento de Saúde Global da Universidade de Washington. Os seus interesses
no campo da investigação estão associados aos elementos accionadores da
resiliência, sociais e estruturais da doença, identificando e reduzindo as barreiras à
prevenção do HIV, e métodos de investigação qualitativos.
Michele concluiu em 2006 o seu doutoramento em
Psicologia Clínica da Saúde, na Universidade de Miami,
focando-se o seu trabalho na avaliação e abordagem
das barreiras ao acesso aos cuidados e tratamento nas
mulheres de baixos rendimentos afro-americanas
seropositivas para HIV e mulheres seropositivas para
o VPH. Tem também Mestrados em Educação da
Saúde e Aconselhamento Psicológico da Universidade
de Columbia. Está extremamente envolvida no
desenvolvimento de relações de cooperação entre os
investigadores e os membros da comunidade e aporta
larga experiência utilizando abordagens de Investigação
Participativa baseada na comunidade, métodos de
Dr. Michele Andrasik
Investigação Qualitativa e trabalho com comunidades
e organizações de comunidades, tanto como investigadora como prestadora de
serviços. Antes da sua formação para doutoramento, Michele era Directora dos
Serviços de SIDA de uma organização de serviços para o HIV/SIDA baseados na
comunidade, com escritórios localizados nos bairros de Brooklyn e Manhattan
da cidade de Nova Iorque. Fez também parte de diversos conselhos e comissões
comunitários em Nova Iorque, Miami e Seattle.
Com os antecedentes de Michele e a sua paixão pela prevenção do HIV, estamos
entusiasmados com as possibilidades de continuar a fomentar e a apoiar a
comunidade em geral, os educadores comunitários e os nossos Órgãos Consultivos
Comunitários e seus respectivos membros.
Outra adição à equipa de gestão da HVTN é
Aziel Gangerdine, para a posição de Director de
Comunicações. Aziel junta-se à HVTN depois de ter
trabalhado no Conselho de Investigação Médica do Sul
de África (SAMRC) como Director das Comunicações
Corporativas & Marketing, sob a liderança da Dra. Glenda
Gray. Aziel tem uma carreira de mais de uma década
em comunicações da investigação em saúde. Adquiriu
também experiência estratégica em comunicações
políticas entre Fevereiro de 2009 e Dezembro de 2013
quando desempenhou a dupla função de porta-voz
departamental e estratega de comunicações políticas
Aziel Gangerdine
para o portfólio dos assuntos ambientais e plano de desenvolvimento para o
governo no estado de Western Cape na África do Sul.

Alguns dos destaques da carreira
de Aziel incluem: nomeado como o
director de comunicação mais jovem
de um departamento estatal na África
do Sul (2009); trabalhou na equipa de
comunicação na crise do Mundial de
Futebol da FIFA (2010); relançamento
estratégico da marca do SAMRC para os
reposicionar como um activo nacional
na investigação e desenvolvimento
(2015 – 2017); documentou a maior
cobertura jornalística de sempre
na história do SAMRC após a
implementação de uma estratégia de
comunicação ao longo de três anos
(2016); e concebeu estrategicamente
um plano integrado a cinco anos de
comunicações e marketing e estratégia
de marca para o BioEconomia da África
do Sul (2017 – 2018). Aziel tem dois
bacharelatos em relações públicas e
estudos de mídia. Outras qualificações
na África do Sul incluem uma pósgraduação em legislação laboral e um
diploma em gestão e treino de recursos
humanos.
As competências de Aziel no
desenvolvimento de planos de
comunicações estratégicos e mudanças
na marca serão extremamente valiosas
para a Rede, quando antecipamos
os resultados dos nossos estudos
de eficácia e nos preparamos para
submeter à DAIDS o próximo ciclo de
financiamento para o próximo ano.
Dêem connosco as boas-vindas à
Michele e Aziel para as suas novas
posições.

*A Dr.ª James Kublin é
Directora Executiva da
HVTN.
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REUNIÓN DE TODO

EL GRUPO DE LA

HVTN
DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2018

WASHINGTON, DC, EE.UU.
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Relatório Especial

Trauma Histórico e a Saúde e
Bem-estar das Comunidades de Cor
Por: Dra. Michele Andrasik, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Trauma Histórico
O trauma histórico é um
acontecimento, ou um conjunto de
acontecimentos, que ocorre a um
grupo de pessoas que partilham uma
identidade específica. Essa identidade
pode ter por base a nacionalidade, a
afiliação tribal, etnicidade, raça e/ou
religião. Os acontecimentos acontecem
muitas vezes com intenção genocida
ou etnocida e resultam na aniquilação
ou ruptura dos meios de vida
tradicionais, cultura e/ou identidade.
Cada acontecimento individual é
profundamente traumático e, quando
se analisam os acontecimentos como
um todo, representam uma história de
ruptura cultural sustentada e destruição
de comunidades.

Nos EUA, os Afro-Americanos, Nativos
Americanos e Nativos do Alasca
sofreram uma história de múltiplos
traumas. Desde o momento em que
os primeiros colonizadores chegaram
à costa do que viria a ser chamado os
EUA, os Nativos Americanos e Nativos
do Alasca estiveram sujeitos a:
colonização;
doenças epidémicas trazidas da Europa;
tradição de exterminação e homicídio
em massa;
marchas forçadas e expulsão das suas
terras;
tratados de paz muitas vezes assinados
sob coacção e mais tarde quebrados;
colégios internos para Índios em
resposta à política “Matem os Índios,
Salvem o Homem”;
abuso sexual e físico generalizado de
crianças; e
taxas de violência e vitimização
superiores a qualquer outro grupo.

Os Afro-Americanos sofreram
o legado de:
Colheita de algodão na plantação de
Alexander. Condado de Pulaski, Arkansas 27
Nos EUA, a escravatura existiu entre 1619 e
1865. Estima-se que 6 a 7 milhões de Africanos
foram importados para os EUA só no século
18. A condição de escravo tornou-se numa
casta associada a ascendência africana. A
rápida expansão da indústria do algodão nos
finais do século 18 e início do século 19 tornou
os estados do sul dependentes da escravatura
para a sua economia. Em regra, era negada
aos escravos a oportunidade de aprenderem
a ler ou a escrever e estavam proibidos de se
associarem em grupos (com a excepção,
em alguns casos, de reuniões religiosas).
O assassinato dos escravos era permissível
se o escravo “resistisse” ou se fosse efectuado
“com correcção moderada”. A violação
e abuso sexual de escravas era comum.
(https://www.history.com/topics/blackhistory/slavery).

A foto: Crianças diante de um dormitório
feminino, Escola Índia de Tulalip, por volta de
1912. - A Escola Índia de Tulalip abriu a 23 de
Janeiro de 1905 e, no decorrer dos dois anos
seguintes, recebeu 200 alunos. De 1879 a cerca
de 1935, as famílias de Americanos Nativos
foram forçadas a enviar as suas crianças para
colégios internos ao abrigo da política “Matem
os Índios, Salvem o Homem”. O internamento
era obrigatório ou os pais seriam presos. Mais
de 100.000 crianças Nativas foram forçadas
a ir às escolas, que tinham por modelo uma
escola desenvolvida na prisão. O abuso
sexual, físico e emocional era dominante nos
colégios internos – O FBI descobriu que um
professor (John Boone) abusara sexualmente
de pelo menos 142 rapazes numa escola em
que o director nunca investigou as acusações
(American Indian Boarding Schools: An
Exploration of Global Ethnic & Cultural

lhes serem roubados os seus
territórios nativos;

Cleansing, acedido em:
http://www.sagchip.org/ziibiwing/

escravizados de 1619 a 1865;

planyourvisit/pdf/aibscurrguide.pdf).

sistematicamente abusados e negados
educação;
forçados a “reproduzirem-se”;
agressão sexual e violação generalizadas
de mulheres negras;
a abolição da escravatura abriu o
caminho para o trabalho escravo;
leis de Jim Crow;
linchamento em massa;
encarceramento em massa; e
taxas de homicídio superiores a qualquer
outro grupo racial.

O investigador que estuda o trauma
histórico analisa de que forma o
trauma destes acontecimentos
está “incorporado” ou embebido
pessoalmente e passado para as
gerações futuras, de tal modo que
familiares que nunca experienciaram
directamente o trauma podem sentir os
efeitos dos acontecimentos gerações
mais tarde [Walters et al., 2011]. O
trauma individual torna-se então
colectivo, dado que afecta uma parte
significativa da comunidade e torna-se
composto. Múltiplos acontecimentos
historicamente traumáticos ocorrem
ao longo de gerações e unem um
abrangente legado de agressões. O
impacto destes traumas contínuos
tem efeito no cérebro e corpo de
Continua na Próxima Página...
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uma pessoa, aumentando a sua
vulnerabilidade para o Stress PósTraumático (SPT) e outras doenças
de saúde mental [Walters et al, 2011;
Yehuda et al, 1998]. Esta vulnerabilidade
mais elevada ao stress pode diminuir a
capacidade de uma pessoa para suportar
de forma eficaz elementos de stress
actuais à medida que surgem.

exageradas ou interdependência
[Kellerman, 1999; Yehuda et al, 1998].
Não só o trauma histórico influencia
o funcionamento psicológico ao nível
individual como afecta a comunicação
ao nível familiar, podendo revelar-se em
stress parental [Kellerman, 2001; Last
& Klein, 1984). Um ponto importante
é que as crianças de sobreviventes
do Holocausto NÃO tinham maior
probabilidade de ter uma fraca saúde
mental. Podem ter estado vulneráveis
a um maior stress pelo que, quando
tinham níveis de stress mais elevados
nas suas vidas, tinham maiores
probabilidades de apresentar SPT ou
sintomas relacionados do que outras
[Kellerman, 2000].

Crianças sobreviventes de Auschwitz, vestindo
jaquetas prisioneiras de tamanho adulto, estão
atrás de uma cerca de arame farpado. 29
Entre 1941 e 1945, os Judeus foram
sistematicamente assassinados num
genocídio na Europa pelo regime Nazi. Foram
mortos aproximadamente 6 milhões de
Judeus durante a Segunda Guerra Mundial
(e mais 5 milhões de vítimas não judias).
Inicialmente, o governo alemão criou leis
para excluir os Judeus da sociedade civil.
No início de 1939, foram obrigados a usar
um sinal distintivo para “estarem marcados
como Judeus”, ou uma insígnia (estrela
amarela de David) ou uma braçadeira (estrela
branca e azul de David). No final de 1942, as
vítimas foram regularmente transportadas em
comboios de mercadorias para os campos de
extermínio (Museu do Holocausto dos EUA,
Saiba sobre o Holocausto,
https://www.ushmm.org/learn).

A transmissão de traumas ao longo
de gerações foi pela primeira vez
verificada em 1966 por médicos que
ficaram alarmados com o número
de crianças de pessoas que tinham
sobrevivido ao Holocausto Nazi que
procuravam tratamento para a saúde
mental [Trossman, 1968]. O trauma
sofrido pelos Judeus no Holocausto
estava a ser visível em más condições
de saúde mental e psíquica nas suas
gerações descendentes. As crianças
de sobreviventes do Holocausto
apresentam sintomas de SPT,
sentimento de culpa de sobrevivente,
ansiedade, raiva, tristeza, sintomas
de depressão, diminuição da autoestima, preocupação com a morte,
comunicação deficiente, abuso
de substâncias e ligações pessoais
9

Los Angeles, Califórnia. A evacuação dos
nipo-americanos das áreas da Costa Oeste
sob a ordem de emergência de guerra
do Exército dos EUA. Nipo-americanos
esperando por um trem para levá-los
e seus pais para Owens Valley 30
1942 – O Presidente Roosevelt emite uma
ordem executiva que permite aos militares
retirar os Japoneses Americanos de toda a
Costa Oeste dos EUA (Califórnia, Oregon,
Washington e Arizona). 110.000 – 120.000
Japoneses Americanos foram deslocados
à força e encarcerados em oito Campos
do Departamento de Justiça dos EUA (no
Texas, Idaho, Dakota do Norte, Novo México
e Montana). Viviam amontoados e não
dispunham muitas vezes de canalizações nem
de condições para cozinhar. Em Dezembro
de 1944, o Supremo Tribunal decidiu que
“embora a retirada de Japoneses Americanos
da Costa Oeste fosse constitucional, os
cidadãos leais dos EUA, independentemente
da descendência cultural, não podiam ser
detidos sem causa.” A ordem só foi revogada
em 2 de Janeiro de 1945 (adiada para depois
da eleição presidencial de 1944 para evitar
impactos negativos na campanha de reeleição
de Roosevelt) (Museu Virtual da cidade de
São Francisco, Internamento dos Japoneses
de São Francisco, http://www.sfmuseum.net/
war/evactxt.html)

Desde estes estudos primitivos
das crianças dos sobreviventes do
Holocausto, os cientistas têm também
reunido evidência que demonstra que
o trauma histórico tem impacto a nível
celular. Este corpo de evidência revela
o preço neurológico do stress na saúde
de gerações descendentes. Poderosas
condições ambientais stressantes
podem deixar uma impressão ou
“marca” no epigenoma (material
celular) que pode ser transmitida a
gerações futuras com consequências
devastadoras [Serpeloni et al, 2017,
Ryan et al, 2017]. Em estudos de
mulheres grávidas, verificamos que
o stress psicológico e nutricional da
mãe durante a gravidez pode causar
alterações biológicas que predispõem
as crianças para a diabetes, doença
cardíaca, pressão arterial elevada e SPT
em adultos. Num estudo de mulheres
grávidas que sofreram o stress dos
ataques ao World Trade Center no
dia 11 de Setembro de 2001, os dados
sugerem que os efeitos do SPT materno
no cortisol (uma hormona libertada
em resposta ao stress) podem ser
observados muito precocemente na
vida dos descendentes. Isto salienta
a importância dos efeitos durante a
gravidez como factores que contribuem
para o risco biológico de SPT [Yehuda et
al, 2005]. Nestas mães, a correlação entre
o SPT materno e os níveis de cortisol
nas suas crianças era notavelmente
semelhante ao notificado entre o SPT
parental e os níveis de cortisol nos filhos
adultos de sobreviventes do Holocausto
[Yehuda et al, 2002]. Saber como o
corpo humano mantém este stress
lembra-nos que não podemos ignorar
as experiências sociais, históricas ou
acumuladas do stress e o seu impacto
no bem-estar. Existe evidência
crescente que as expressões biológicas
e psicológicas do trauma histórico
poderão ser em parte responsáveis por
produzirem disparidades na saúde num
vasto espectro de resultados da saúde,
da diabetes ao SPT.

Micro-agressões
A vulnerabilidade ao stress poderá ser
especialmente desafiante para grupos
raciais e étnicos que lidam diariamente
com stress. As pessoas não brancas
nos EUA lidam muitas vezes com a
contínua ameaça de discriminação e
angústia devido a contínuas micro-
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agressões. Micro-agressões são
indignidades e injustiças verbais,
comportamentais ou ambientais
crónicas e frequentes, intencionais e
não intencionais, que comunicam más
palavras e insultos hostis, derrogatórios,
humilhantes, anuladores e/ou negativos
(raciais, étnicos, homofóbicos, etc.)
direccionados a pessoas (de cor,
homossexuais, etc.) [Sue, 2007]. Estes
confrontos verbais e não verbais
colocam muitas vezes o fardo de lidar
com eles no receptor, criando stress!
Existem três tipos de micro-agressões –
micro-assaltos, micro-insultos e microinvalidações. Os micro-assaltos são
caracterizados por ataques explícitos
raciais derrogatórios verbais ou não
verbais ou uma acção discriminatória
propositada. Nos micro-assaltos, a
intenção é clara e são quase

As micro-agressões são dotadas de
grande poder. A maioria das pessoas vêse como boa, moral e decente, e sentem
dificuldade em acreditar que possam
ter atitudes enviesadas e demonstrar
comportamentos discriminatórios.
Por esse facto, as micro-agressões são
habitualmente ignoradas, negadas ou
explicadas com motivos aparentemente
isentos e válidos. De facto, quando
outras explicações parecem razoáveis,
as micro-agressões são muito difíceis
de nomear e de identificar. Esta falta
de sensibilização e de sensibilidade
causa uma incapacidade para assumir a
responsabilidade por comportamentos
e de os mudar. Pelo contrário, 96% dos
Afro-Americanos reportaram terem
sofrido de discriminação racial num
período de um ano, incluindo serem
erradamente confundidos por um

Micro-agressões são indignidades e injustiças verbais,
comportamentais ou ambientais crónicas e frequentes,
intencionais e não intencionais, que comunicam más palavras
e insultos hostis, derrogatórios, humilhantes, anuladores e/ou
negativos (raciais, étnicos, homofóbicos, etc.) direccionados
a pessoas (de cor, homossexuais, etc.) [Sue, 2007].
certamente deliberados (por exemplo,
servir deliberadamente um patrono
branco antes de um patrono negro,
mostrar uma suástica, afirmar que ser
homossexual é pecado, gozar pessoas
com deficiências). Micro-insultos são
comportamentos que transmitem
rudeza, insensibilidade, reflectem
tratamento injusto ou humilham a
identidade ou património. Estas são
muitas vezes ofensas ligeiras que o
autor poderá não se aperceber de forma
consciente (por exemplo, quando
um professor branco não interage
com alunos de cor na sala de aulas).
Micro-invalidações são comunicações
que anulam, excluem ou negam as
experiências, identidade, pensamentos
e sentimentos de uma pessoa (por
exemplo, quando é dito às pessoas de
cor “não vejo cor” ou “Somos todos
seres humanos,” ou quando é dito a
adolescentes homossexuais, “Isso
é só uma fase.”)

funcionário de serviços, serem
ignorados, terem direito a um mau
serviço, serem tratados com rudeza, ou
perceberem que estranhos se mostram
receosos ou intimidados quando
estão perto deles [Sellars & Shelton,
2003]. As experiências de microagressões têm sido associadas a raiva,
desconfiança, perda de auto-estima, o
despertar de feridas antigas, repensar
o acontecimento (“Isto aconteceu
mesmo?”), e desencadear sentimentos
de colonização, racismo e homofobia,
stress, insegurança, frustração,
isolamento e vergonha internalizados
[Solorzano et al, 2000].
Individualmente, cada encontro cria
um enorme stress. Colectivamente,
resultam num trauma significativo para
o indivíduo e para a comunidade. De
novo, isto poderá ter um maior impacto
nas minorias raciais com uma elevada
vulnerabilidade ao stress resultante do
trauma histórico sofrido pelas
suas comunidades.

Trauma e Cuidados
Informados Sobre
o Trauma
“O trauma resulta de um acontecimento,
série de acontecimentos, ou conjunto
de circunstâncias experienciado
por um indivíduo como física ou
emocionalmente nefasto ou que
coloca a vida em risco e que tem
efeitos adversos duradouros no
bem-estar funcional e mental, físico,
social, emocional ou bem-estar do
indivíduo” [U.S. Substance Abuse and
Mental Health Services Administration
(SAMHSA), 2013). O trauma desenrolase ao longo da vida de uma pessoa,
ocorrendo muitas vezes logo na
primeira infância (ou mesmo antes
do nascimento, durante a gravidez,
como descrito acima), podendo haver
subsequentes experiências de trauma.
Cada pessoa experiencia o trauma de
forma diferente. Algumas poderão ter
poucos ou nenhum sintoma persistente.
As pessoas que passam por traumas
repetidos, crónicos ou múltiplos,
incluindo trauma histórico, têm maior
probabilidade de sofrerem sintomas e
consequências pronunciados, incluindo
abuso de substâncias e dependência;
sintomas de depressão e doenças;
sintomas de ansiedade e doenças;
dificuldades nos relacionamentos/vida
social e outras importantes áreas da vida
(incluindo tratamento);
risco acrescido de doença mental e
aumento da gravidade dos sintomas;
perturbações do sono; e
muitos problemas de saúde, distúrbios
físicos e condições.

No nosso trabalho, é frequente
encontrarmos indivíduos oriundos
de comunidades marginalizadas, e
é importante que reconheçamos e
respondamos aos efeitos do trauma
histórico. Podem nem sequer ter
consciência que esta história tem
impacto nelas! Não só o trauma
histórico está associado ao aumento da
vulnerabilidade ao stress e aos sintomas
de trauma, a vivência de trauma é um
factor de risco significativo para as
infecções sexualmente transmissíveis,
depressão, abuso do álcool, uso de
drogas intravenosas, violência para
com o parceiro íntimo e tentativa de
Continua na Próxima Página...
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suicídio [CDC, 2014]. É extremamente
importante que possamos proporcionar
cuidados informados sobre o trauma.
A SAMHSA (2012) indica que, “Um
programa, organização ou sistema
que está informado sobre o trauma
compreende o impacto abrangente
do trauma e os potenciais caminhos
para a cura; reconhece os sinais e
sintomas do trauma no pessoal, clientes
e outros envolvidos no sistema; e
responde integrando completamente
o conhecimento sobre o trauma nas
políticas, procedimentos, práticas
e ambientes.”
É realmente importante avaliarmos de
que modo os nossos espaços existentes,
como os nossos centros de estudos
clínicos, podem causar angústia
[Kamen et al, 2012]. Tal requer examinar
a dinâmica de poder das relações, o
impacto de uma perda ou a ausência
de privacidade durante uma entrevista
com perguntas e/ou procedimentos,
e a potencial experiência de perda
quando ocorrem mudanças nas
equipas com pouco ou nenhum aviso.
Procedimentos invasivos, a remoção
da roupa, posições físicas vulneráveis,
o sexo da pessoa que presta o serviço, e
serem feitas perguntas pessoais por um
estranho poderão ser traumatizantes
ou recordar um trauma passado. Para
reduzir o potencial impacto negativo
destes factores, podemos melhorar
o que fazemos para assegurar uma
experiência favorável do participante,
incorporando cuidados informados
sobre o trauma nos nossos esforços.
Uma abordagem deste tipo baseia-se no
entendimento dos efeitos da violência
e abuso na vida e desenvolvimento de
uma pessoa [Machtinger et al, 2015;
SAMHSA]. Está enraizada num modelo
de fortalecimento que promove o
crescimento e que reconhece e promove
a força e resiliência. É importante estarse ciente que os comportamentos têm
sido tradicionalmente vistos através
de uma lente patológica. Isto significa
considerar-se que uma pessoa está em
falta devido às suas reacções ou que há
algo de errado com ela, sendo as pessoas
rotuladas de problemáticas ou difíceis.
Na realidade, podem simplesmente
não serem capazes de lidar com uma
situação que pode (ou não) ter o
resultado que um indivíduo pretendia.
11

Para ser iniciado um caminho de
cuidados informados sobre o trauma,
é importante que todos os elementos
da equipa clínica recebam formação
sobre o impacto do trauma na saúde
e bem-estar dos prestadores, pessoal
e participantes. A formação irá ajudar
as equipas clínicas a desenvolver
competências para comunicarem de
forma mais eficaz com os participantes
e uns com os outros. À medida que a
equipa clínica vai avançando neste tipo
de cuidados, será importante identificar
quem serão os elementos da equipa
que irão sustentar estes cuidados
informados sobre o trauma ao longo do
tempo. Estes indivíduos identificariam
e desenvolveriam parcerias com
organizações locais dedicadas ao
trauma e serviços, e trabalhariam
em colaboração para desenvolver
procedimentos para a referenciação
e resposta às necessidades dos
participantes [Elliot et al, 2005].

Nas nossas comunidades, há muitas
pessoas que não só carregam o fardo
do trauma histórico como navegam
por elementos de stress diário numa
quantidade desproporcionada. Para
melhorar a saúde da sua comunidade
colectiva, temos que realmente nos
esforçarmos por compreender como o
ser humano assimila e gere o trauma e o
stress, para que possamos deixar de nos
traumatizarmos uns aos outros.

Os principais passos para uma
abordagem informada sobre
o trauma são:
1. Criar um ambiente seguro.
2. Prevenir práticas que voltam
a traumatizar as pessoas com
antecedentes de trauma e que estão
envolvidas na investigação em
estudos clínicos.
3. Desenvolver os pontos fortes e
resiliência do indivíduo no contexto
dos seus ambientes e comunidades.
4. Apoiar os princípios dos cuidados
informados sobre o trauma no
centro através de suporte, consulta e
supervisão das equipas.
5. Reconhecer que os sintomas e
comportamentos relacionados com
o trauma têm origem na adaptação
a experiências traumáticas.
6. Criar relações colaborativas e
oportunidades de participação.
7. Utilizar uma perspectiva focada
nos pontos fortes: promover
a resiliência.

*A Dr.ª Michele Andrasik é Directora da
Ciência Social e do Comportamento e do
Envolvimento Comunitário da HVTN.
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Relatório Especial

O que é o Sucesso no HVTN 702
e/ou HVTN 705/HPX2008?
Por: Dr. Larry Corey, HVTN, Seattle, WA, EUA

Temos dois importantes estudos
no campo para testar o conceito se
anticorpos não neutralizantes podem
proteger contra o HIV nas zonas do
mundo mais afectadas pela epidemia.
Nos dois casos, as vacinas foram
produzidas especificamente para a
epidemia que estamos a enfrentar. O
regime de vacinação 702 preparado
pela parceria Pox-Protein Public-Private
Partnership (P5) tem por base dados
do RV144, e as estirpes e o desenho do
estudo foram desenvolvidos com base
nos resultados desse estudo. Durante
os anos intercalares, muito aconteceu
no campo das vacinas contra o HIV,
incluindo a venda da empresa original
que inventou as proteínas gp120
utilizadas no HVTN 702; a Novartis foi
vendida à GSK. Tem havido constância
na liderança do programa do vector
ALVAC na Sanofi, com a qual estamos
satisfeitos. O sucesso do 702 significa
uma eficácia acima da que foi alcançada
no RV144, esperamos pelo menos uma
redução de 50% em novas infecções por
HIV nos primeiros dois anos do regime
de vacinação, e uma duração da eficácia
mais prolongada com a administração
continuada da dose de booster que
estamos a dar no 702.
Sucesso não significa a licença
imediata da vacina para utilização
alargada. Sucesso significa que
definimos se os anticorpos à região
V1V2 das proteínas de superfície do
HIV estão ainda correlacionados com
menos infecções por HIV e/ou se as
respostas das células T CD4 continuam
associadas de forma independente da
infecção por HIV. O sucesso conduz
ao desenvolvimento continuado do
programa. Este desenvolvimento
continuado assume diversas formas.
Uma é o desenvolvimento das
capacidades de fabrico necessárias
para licenciar uma vacina, de avançar
o processo do desenvolvimento de
uma fase de investigação para uma
fase industrial. Isto é algo necessário
tanto para produzir a proteína como
o vector canarypox. Sucesso significa

também aumentar a durabilidade da
resposta. Deverá isto ser feito com
outro adjuvante? A GSK tem usado
o adjuvante AS01B na sua vacina
recentemente aprovada e altamente
eficaz contra o varicella zoster (zona),
tendo sido iniciados os estudos de fase
1 com a sua utilização com o regime de
vacinação 702. Se estes apresentarem
uma maior durabilidade, poderão ser
considerados estudos para substituir
o adjuvante MF59 por AS01B. Por
último, o desenvolvimento continuado
poderá traduzir-se no redesenho das
vacinas para utilizar estirpes recém
descobertas da clade C que melhorariam
as respostas V2, ou mesmo adicionar a
estirpe do estudo RV144 chamada A244
ao regime de vacinação. Embora alguns
possam sentir-se insatisfeitos com a
demora do processo, o sucesso significa
também progresso. Isto poderia incluir
estudos para apresentar a vacina a
populações de adolescentes, novas
regiões do mundo ou novas populações
como homens que praticam sexo com
homens (HSH).

O sucesso do 702 significa
uma eficácia acima da que
foi alcançada no RV144,
esperamos pelo menos
uma redução de 50% em
novas infecções por HIV
nos primeiros dois anos
do regime de vacinação, e
uma duração da eficácia
mais prolongada com a
administração continuada
da dose de booster que
estamos a dar no 702.

Todas estas opções estão disponíveis
e a serem consideradas dependendo
do grau de protecção, a potência
de qualquer possível protecção
correlacionada, e o custo e tempo de
trazer uma vacina comercialmente
viável para a África Subsariana. Poderse-á dizer que o 702 é apenas o início da
marcha para o regime.
O estudo HVTN 705/HPX2008 encontrase também nas fases iniciais da marcha
para a potencial eficácia global. Desde
o início, a construção da vacina foi
desenvolvida para ter uma cobertura
global. Os dados recentes do HVTN 117
demonstram que a adição da vacina
mosaico clade C e a adição de um boost
gp140 clade C aumentam as respostas
imunitárias em pessoas que estavam
associadas à protecção demonstrada
nas experiencias com primatas não
humanos, bem como aumento das
respostas imunitárias com a clade
C. Mais uma vez, o grau de eficácia e

Dr. Larry Corey
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qualquer potencial correlação humana
de protecção que está associada à
protecção irá impulsionar os planos
futuros. Será que a adição de outra
proteína melhora as respostas dos
anticorpos e a durabilidade? Poderá
o regime ser mais comprimido para
permitir uma imunidade protectora
mais precocemente? Poderá a adição
de um novo vector, como o MVA
(relacionado com a varíola), melhorar
as respostas imunitárias associadas à
redução de novas infecções por HIV?
Têm de ser realizadas experiências que
alarguem os resultados das mulheres
para os homens heterossexuais, HSH,
e mulheres e homens transgénero.
Adicionalmente, é necessário abordar
outras populações em risco de infecção.

Poderemos fazer a
pergunta: para quê
efectuar estes estudos
de eficácia se falta ainda
tanto trabalho para que
as pessoas tenham
acesso à vacina?

Poderemos fazer a pergunta: para quê
efectuar estes estudos de eficácia se falta
ainda tanto trabalho para que as pessoas
tenham acesso à vacina? A resposta é
fácil. O risco de uma vacina contra o
HIV é alto, e temos de desenvolver um
passo intermédio antes das entidades
financiadoras privadas e/ou públicas se
poderem sentar à mesa. As entidades
financiadoras terão de fazer um
substancial investimento financeiro
para cumprirem as directivas de fabrico
e distribuição para o licenciamento. A
HVTN tem a sorte de dispor do tipo de
parceiros dedicados que irão assumir
esses riscos. Muito agradecemos
aos nossos financiadores na DAIDS
e à Fundação Bill e Melinda Gates,
bem como aos nossos colaboradores
farmacêuticos na Janssen, Sanofi e GSK.
*O Dr. Larry Corey é o Investigador Principal
da HVTN.
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Perfil Clínico

Reforço da Confiança nos
nossos aliados em Iquitos
Por: Carlos Vela, CIC de Iquitos da ACSA, Iquitos, Peru

Para fortalecer a ligação entre os
participantes e os investigadores do
Estudo AMP (Prevenção Mediada por
Anticorpos) pela ACSA - Iquitos, foi
realizado um jantar de agradecimento
em que tanto os participantes como
os investigadores assumiram o
compromisso de serem alcançados
os novos objectivos, reforçando
a confiança entre os aliados.

A convidada especial da noite foi
a extraordinário Monique Pardo,
uma artista de TV nacional que é
reconhecida, e que se identifica, com a
comunidade LGBT e com a igualdade de
todos. Ela destacou o heróico trabalho
de investigação da Associação Civil
da Floresta Amazónica e felicitou os
participantes do Estudo AMP pela
sua coragem. Monique transmitiu
o espectáculo dos dançarinos
transsexuais de “Las Ricuritas del
Amazonas” que deliciou a audiência
com o ritmo da música.

Foi assim possível reunir o maior
número de participantes recrutados
para o estudo que cumpriram as suas
consultas no ano anterior, para além
da presença de todos os membros
da Comissão Consultiva
Comunitária (CAC).

Culminou assim uma noite de
celebração e gratidão pelo trabalho
conjunto que continua a alcançar
os objectivos do Estudo AMP
em todo o mundo.

*Carlos Vela é um Educador/Recrutador
Comunitário do CIC de Iquitos da ACSA,
Iquitos, Peru.

Monique Pardo, artista da TV, Peru

Membros do CAC de Iquitos com o Dr. Martin Casapia e Dr. Juan
Carlos Hinojosa, investigadores da Associação Civil
da Floresta Amazónica

Monique Pardo, artista nacional, acompanhada pelos dançarinos
transsexuais de “Las Ricuritas del Amazonas” Gigi, Angie, Dulce
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Eventos Relacionados com a

HVTN

PrEP Evento de Dança com Responsáveis pela Educação
e Recrutamento Comunitários em Lima, Peru Março 2018
(l a r: Hugo Sanchez, UNIDEC; Jose Luis Castro (também
conhecido por Gina), Via Libre; Rosario Leon, IMPACTA)

Reunião Regional da HVTN na Cidade do Cabo, África
do Sul, Fevereiro 2018

PrEP Evento de Dança com Responsáveis pela Educação e
Recrutamento Comunitários e um IP de um centro em Lima,
Peru Março 2018 (l a r: Pedro Gonzalez, IP do CIC de San
Miguel; Hugo Sanchez, UNIDEC; Jose Luis Castro (também
conhecido por Gina), Via Libre; Rosario Leon, IMPACTA)
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Wakefield (HVTN) na Conferência da NAESM

Recepção de Abertura da NAESM: (l a r) Sophia (Anfitriã
da Recepção da NAESM), Russell Campbell (HANC),
Brian Minalga (HANC), Clare Collins (MTN)
e Dra. Michele Andrasik (HVTN)

Sessão Sobre Transgénero na Conferência da NAESM: (l a r)
Stephaun Wallace (HVTN/KBCAN), Martez Smith (KBCAN/
Universidade de Rochester), Jonathan Lykes (KBCAN)

Plenário Pequeno-Almoço da NAESM: O Dr. Hyman Scott
(Bridge HIV) dando uma palestra sobre o futuro da vacina
de prevenção contra o HIV e a investigação de anticorpos
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Relatório Especial

Conheça o super-herói do HIV do Peru
Ao encontrar uma melhor forma de prevenir o HIV, o Dr. Jorge Sanchez tem como objectivo
acabar com a epidemia da SIDA no seu país
Por Mary Engel / Serviço Noticioso do Fred Hutch

Se a Impacta é a força por detrás da
campanha Vacuman, a força por detrás
da Impacta é um líder determinado
que é um super-herói por direito
próprio. Antes da sua co-fundação
da clínica de investigação em 2000,
o Dr. Jorge Sanchez incentivou o seu
país a combater a SIDA, tornando-se
no primeiro homem declaradamente
homossexual a ser nomeado pelo
Ministro da Saúde do Peru como
responsável pelo seu programa
recentemente alargado contra a SIDA,
em 1995.
O Dr. Jorge Sanchez, co-fundador da Asociación Civil Impacta Salud y Educación de Lima,
passou por uma festa para agradecer aos participantes num estudo de prevenção do HIV.
Na festa estiveram presentes dançarinos vestidos de super-heróis, que ajudaram a criar
sensibilização para o trabalho da Impacta. Um líder de longa data na batalha do Peru
contra a SIDA, o superpoder de Sanchez reside na investigação.
Foto de Katie Jennings / New Canoe Media

O super-herói chamado Vacuman
chegou à La Cueva, uma discoteca
homossexual subterrânea iluminada
por flashes, situada em Lima, Peru, à
meia-noite. Vestido com um body de
malha com decote generoso para exibir
os peitorais, avançou a dançar pelo
palco acompanhado pelos Rapazes do
Universo Impacta, um grupo de jovens
em calções curtos e botas go-go.
Foi uma entrada em tanto, exactamente
o que era pretendido.
Vacuman é a criação da Asociació
Asociación Civil Impacta Salud y
Educación, um centro de investigação
clínica do HIV em Lima e parte da
Rede de Estudos da Vacina Contra
o HIV global sedeado no Centro
de Investigação Oncológica Fred
Hutchinson, em Seattle. Representado
por um modelo agradável à vista, a
sua função é chamar a atenção para
a necessidade de uma vacina contra
o HIV/SIDA. E esses representantes
do disco podem ajudar os cientistas a
desenvolver uma vacina.
Educadores comunitários e recrutadores
para estudos clínicos da Impacta
acompanhavam o super-herói nas
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suas visitas mensais às discotecas
de Lima, levando com eles baldes
de preservativos para comunidades
fortemente atingidas pelo HIV, em
conjunto com informação sobre um
possível novo caminho para uma vacina
preventiva há muito desejada.
Este caminho é o Estudo AMP, para
a protecção mediada por anticorpos.
Estão a decorrer estudos clínicos da
HVTN nos EUA, África do Sul, Suíça e
sul de África para testar se um anticorpo
experimental administrado por perfusão
intravenosa consegue proteger as
pessoas que o recebem da infecção por
HIV.
A parte do estudo que envolve as
Américas necessita de admitir 2.700
homens homossexuais ou pessoas
transgénero que têm sexo com
homens — os grupos nesta região mais
afectados pelo HIV. A implementação
do Vacuman, que tem uma página no
Facebook, uma história elaborada e
intrigas de banda desenhada, é uma
forma de facilitar o recrutamento de
participantes numa cidade com 10
milhões de habitantes.

A sua batalha contra o vírus tinha
começado praticamente uma década
antes. E, volvidas décadas, continua a
lutar.
“O que sempre me impressionou
no Jorge, para além de ser um
incrivelmente bom epidemiologista e
pensador, é o nível de compromisso que
tem para com a sua comunidade,” disse
o Dr. Larry Corey, fundador e dirigente
da HVTN. “Criou a Impacta — esta
infra-estrutura de investigação, estes
edifícios, estes laboratórios — e treinou
pessoas e motivou todo um grupo de
médicos. É realmente notável ver a
influência de um homem que desejava
mudar e moldar a saúde
da comunidade.”

“Ninguém lhe
tinha tocado”
A carreira de Sanchez é uma história
do HIV no Peru. Nesse sentido, é uma
história da epidemia mundial.
À semelhança de outros médicos de
doenças infecciosas da sua geração,
lembra-se do seu primeiro doente com
SIDA. Era 1986 — cinco anos depois da
SIDA ter sido identificada nos EUA e três
anos desde o primeiro caso no Peru.
Sanchez, na época um jovem médico,
chegou para o seu turno de domingo
de manhã e ficou a saber que um
doente suspeito de ter SIDA tinha sido
internado na sexta-feira.
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“Era tão difícil,” disse. “Todas as pessoas
morriam. Era extremamente difícil,
como médico, limitar-se a dizer, “Não
posso fazer nada por si”. A única coisa
que podíamos oferecer aos doentes era
cuidados e amor.”

“Vacuman,” um super-herói da vacina
representado pelo modelo e estudante de
direito Alex Vega Gonzales, prepara-se para a
sua actuação na festa do Dia Mundial da Luta
Contra a Sida, que honrou os participantes
do Estudo AMP numa discoteca de
Homossexuais em Lima.
Foto de atie Jennings / New Canoe Media

“Ninguém lhe tocou por 48 horas,” disse
Sanchez. “Não entravam no quarto dele.”
Numa recente entrevista num escritório
da Impacta na localidade de Barranco,
Lima, Sanchez recorda-se de ter
seguido directamente para o quarto — e
viu que o doente era alguém que ele
conhecia da faculdade de medicina. Tal
como Sanchez, era homossexual, mas
nenhum deles tinha sido aberto em
relação ao tema enquanto estudantes.
O amigo estava muito doente e magro
devido aos efeitos devastadores do
vírus. Com o tratamento anti-retroviral
para dominar o HIV ainda a uma década
de distância, muitos dos infectados
levavam algum tempo a procurar ajuda
porque temiam esta reacção que o
amigo de Sanchez recebera.
“Nessa altura, havia muito mais estigma
e discriminação,” afirmou Sanchez.
“Mesmo que as pessoas soubessem
que eram positivas, não procuravam
cuidados até estarem muito, muito
doentes, no final do processo, porque
receavam a discriminação nos
hospitais.”
Sanchez não conseguiu salvar a vida
do amigo. Mas pôde pelo menos
proporcionar cuidados humanos.
Impelido por este acontecimento, abriu
o primeiro consultório no Peru para
doentes com HIV. Na época, tudo o que
podia fazer medicamente por eles era
tentar tratar as infecções e neoplasias
que se aproveitavam dos seus sistemas
imunitários destruídos e mitigar o seu
sofrimento.

Na época, como é evidente, significava
alguma coisa. Mas a sua incapacidade
para interromper ou mesmo tratar
a doença teve um grande impacto
nele. Um dia em 1990, não conseguiu
continuar.
“Um novo doente entrou no meu
consultório e, mesmo antes de
conversar com ele, comecei a chorar,”
contou Sanchez. “Não conseguia ver
mais doentes.”

‘Estábamos marcando
la diferencia’
Sanchez deixou o Peru e viajou para
Seattle para realizar um mestrado em
saúde pública na área da epidemiologia
na Universidade de Washington, onde
estabeleceu relações com investigadores
de doenças infecciosas que perduram
até hoje. Em 1992, começou a trabalhar
como consultor no Centro de Formação
em SIDA e DST [doenças sexualmente
transmissíveis] da Universidade de
Washington, deslocando-se pela
América Central e Caraíbas para
dar formação em investigação em
programas e organizações nãogovernamentais na área do HIV.
Durante as suas viagens, sentia sempre
saudades do Peru mas, apesar de ser um
dos maiores especialistas em doenças
infecciosas do país, não conseguia
encontrar uma posição permanente no
Peru.
“Basicamente, não conseguia trabalho
porque as clínicas acreditavam que
as salas de espera estariam cheias
de homossexuais e isso afastaria a
população em geral,” disse.
O Peru acabou por estabelecer um
pequeno programa governamental
no âmbito da SIDA. E, porque a
investigação de Sanchez nessa área se
tornou conhecida, foi-lhe pedido para
o liderar. Recebeu três ofertas — duas
delas retiradas — antes das equipas
do Ministério da Saúde aceitarem que
Sanchez não tinha qualquer intenção

de ocultar que era homossexual e toda a
intenção de promover os preservativos
para a prevenção, aspectos que não
eram bem encarados pela hierarquia
Católica do país.
Assim, cinco anos após deixar a sua
clínica em desespero por não conseguir
fazer o suficiente, Sanchez estava em
posição de mudar a forma como todos
os doentes com HIV eram tratados.
Como responsável por um Programa
de Controlo Nacional da SIDA e
DST, colocou nas ruas centenas de
educadores para a prevenção do HIV.
Cristina Magán foi um deles. Agora
presidente do Órgão Consultivo
Comunitário da Impacta, conheceu
Sanchez pela primeira vez quando
este estava a terminar o seu internato
médico. Cristina trabalhava numa
clínica que dava apoio a trabalhadores
do sexo e sentia-se preocupada com as
elevadas taxas de HIV. Quando Sanchez
começou a estabelecer programas de
proximidade, Magan voluntariou-se
para ajudar.
“O Dr. Jorge Sanchez era muito
proactivo. Costumava ir connosco para
o campo para workshops e para visitar
os trabalhadores do sexo transsexuais,”
disse ela, falando através de um
tradutor após uma reunião do órgão
consultivo em Lima, em Dezembro.
“Recordo essencialmente o Dr. Sanchez
a fazer trabalho durante a noite, a ir
para as ruas para encontrar pessoas da
comunidade e as convencer a fazerem
os testes e a entrarem para programas
de prevenção. Com um grande
orçamento e uma equipa completa de
pessoas, levámos programas a todo o
mundo.”
Lembrando-se como o amigo fora
tratado, Sanchez tornou as clínicas das
DST mais acolhedoras para homens
homossexuais, preparando salas
de espera decoradas com pósteres
sob o tema da homossexualidade e
trainando homens homossexuais para
trabalharem como defensores dos
doentes.
“Parecia uma clínica de homossexuais
dentro de uma clínica do Ministério da
Saúde, o que foi algo revolucionário
Continúa en la página siguiente ...
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nessa época, 1995,” afirmou Sanchez.
“Tínhamos o que as pessoas chamam
agora orientadores pares. Se uma pessoa
homossexual vinha para uma consulta,
este orientador acompanhava-a para
pagar a conta, para ir à farmácia, ao
laboratório, o que precisasse.”
O seu pessoal aumentou para 25
pessoas, o segundo maior programa da
SIDA na América do Sul, após o Brasil.
“Muitos dos mais brilhantes
profissionais estavam lá,” disse Maria
del Rosario León, que trabalhou nessa
altura para Sanchez e que lidera agora a
Unidade de Envolvimento Comunitário
da Impacta. “Tínhamos um programa
especial para trabalhadoras do sexo, um
programa especial para a comunidade
de homossexuais e transsexuais.
Estávamos a fazer a diferença.”

O impacto da
investigação
A SIDA instalou-se durante um
período tumultuoso para o Peru. Nas
décadas de 80 e 90 do século passado,
ocorreram explosões de carros
armadilhados, assassinatos políticos e
desaparecimentos quando o grupo de
guerrilha maoísta Sendero Luminoso,
se lançou num combate armado
contra o estado e este se
defendeu violentamente.
Não obstante todos estes tumultos,
Sanchez trabalhou para conter a
epidemia da SIDA. Em 2000, a contínua
convulsão política custou-lhe a ele e à
sua equipa do programa da SIDA os seus
empregos. Isso também não o conteve.

Algum tempo antes, tinha ajudado a
fundar uma organização privada sem
fins lucrativos de serviços na área
da SIDA. Era agora co-fundador da
Impacta, a que adicionou
a investigação.

de Lima para o bairro de Miraflores.
Pouco antes da meia-noite, teve início
a segunda parte do seu dia de trabalho:
uma festa privada no clube nocturno
Legendaris em honra dos participantes
do Estudo AMP.

“Para ter uma resposta a esta epidemia,
é importante dispormos de
investigação,” disse León, que o seguiu
para a Impacta. “É assim que vamos
fazer a diferença agora.”

O Vacuman esteve presente, tal como
super-heróis que representavam outros
estudos do HIV. Um rapaz do Universo
Impacta lançou-se ao chão para fazer
algumas flexões antes de seguir para o
palco para “trazer felicidade à sala,” tal
como León descreveu, e para animar os
presentes para o espectáculo de dança
dos super-heróis. Luis “Lucho” Castro,
um educador comunitário que faz
parte da Impacta praticamente desde
a sua fundação, apresentou os heróis e
agradeceu o entusiasmo dos presentes.

Com a ajuda dos colegas de Seattle
— incluindo as Dras.Julie McElrath,
agora vice-presidente sénior do Fred
Hutch e directora da sua Divisão de
Vacinas e Doenças Infecciosas, e
Connie Celum, professora de saúde
global na Universidade de Washington
(UW) e co-directora do seu Centro de
Investigação Clínica Internacional — a
Impacta passou a ser uma subunidade
da UW. Hoje em dia, é uma unidade
independente e essencial não só da
HVTN como de duas outras redes
globais do HIV, a Rede de Prevenção
do HIV, que está a gerir em parceria
o Estudo AMP, e o Grupo de Estudos
Clínicos da SIDA, focado
nos tratamentos.

Outra noite,
outra discoteca
ENo passado 1 de Dezembro, a equipa
de proximidade da Impacta realizou um
evento do Dia Mundial da Luta Contra a
Sida na Plaza Mayor, o oásis ladeado de
palmeiras situado em frente da catedral
mais antiga (terminada em 1622) de
Lima e do seu palácio presidencial.
Avançaram depois pelo caótico trânsito

O educador comunitário Luis “Lucho” Castro
e Maria del Rosario León, responsável pela
Unidade de Envolvimento Comunitário da
Impacta, dançam numa festa dedicada aos
participantes do Estudo AMP, depois de terem
participado num evento do Dia Mundial da
Luta Contra a Sida na Plaza Mayor, em Lima.
Foto de Katie Jennings / New Canoe Media

Os centros da HVTN no Peru e Brasil
são responsáveis por sensivelmente
metade das admissões para o Estudo
AMP. Não só os números são desafiantes
— 700 admissões só em Lima — como
o “pedido” é grande: os participantes
recebem 10 perfusões intravenosas em
meses alternados, cada uma com uma
duração entre os 30 e os 60 minutos.
Mas a potencial recompensa é ainda
maior. Se for verificado que os
anticorpos são protectores, os cientistas
podem tentar produzir uma vacina ou
aferir outros métodos de administração
para ajudar a acabar com uma das
maiores e mais mortais pandemias da
história.

Um ponto de referência de Lima, esta cruz gigante iluminada numa colina voltada para o
Oceano Pacífico foi construída para receber o Papa João Paulo II, que visitou o país por duas
vezes na década de 1980, um período conturbado no Peru. Durante a primeira visita, os grupos
guerrilheiros fizeram explodir centrais eléctricas, mergulhando a cidade em trevas.

“Sem voluntários,” disse Castro em
Espanhol, “não teríamos heróis.”

Foto de Katie Jennings / New Canoe Media
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As animadoras palavras de Castro
ocultam o conhecimento que ele tem
do lado negro da epidemia. Tal como
Sanchez e outros que trabalham no
campo há várias décadas, perdeu entes
queridos devido à SIDA. Tinha acabado
de encontrar o seu chamamento
como educador de campo na década
de 1990 quando um grande amigo
foi diagnosticado, muito antes da
terapêutica com anti-retrovirais ficar
disponível no Peru em 2004. A sua
recordação mais dolorosa é da família
desse amigo a rejeitar o filho
e irmão moribundo.
Hoje em dia, Castro acredita piamente
que a informação acaba com o estigma.
Honra a memória do amigo ajudando as
pessoas a compreender a necessidade
de fazerem os testes e de serem tratadas
rapidamente – e de se envolverem na
investigação científica para pôr
fim à epidemia.
“É muito importante informar os outros
sobre a investigação e os estudos,”
disse, falando através de um tradutor.
“Têm ocorrido mudanças na epidemia
devido aos resultados dos estudos. E o
Dr. Sanchez é um líder na comunidade
científica do HIV no Peru.”

“Sei que fizemos muitos progressos,”
disse. “Mas a epidemia continua a
crescer. O volume desta epidemia
esmagará o orçamento de qualquer país.
Não há dinheiro para pagar para sempre
o tratamento contra o HIV. Temos de
voltar atrás e encontrar a melhor forma
de prevenir a transmissão do HIV. Esse
é o objectivo.”
Sanchez, que se descreve como um
rei das festas que se tornou caseiro,
apareceu na festa nessa noite para
mostrar o seu apreço pelos participantes
no estudo, embora, com a sua típica
modéstia, tenha recusado o pedido
de Castro para ser apresentado.

*Mary Engel é um elemento da equipa
de redacção do Centro de Investigação
Oncológica de Fred Hutchinson.
Anteriormente, Engel escreveu artigos sobre
políticas médicas e de saúde para vários
jornais, incluindo o Los Angeles Times,
no qual os seus editoriais fizeram parte de
uma série sobre cuidados de saúde que
ganhou o Prémio Pulitzer de Serviço Público.
Participou ainda num programa de um
ano de Ciências de Jornalismo no MIT, o
Knight Science Journalism Program. Poderá
contactá-la em mengel@fredhutch.org
ou pelo Twitter, @Engel140.

Quando Vacuman surgiu em palco, o
verdadeiro super-herói do HIV no Peru
esquivou-se para casa para junto do seu
parceiro de há 26 anos. Iria regressar ao
trabalho na manhã seguinte.
Nota do Editor: Mary Engel, do Serviço
Noticioso do Fred Hutch, esteve em
Lima e Iquitos, Peru, em Dezembro,
onde esta história foi noticiada. Esta
é uma de uma série pontual de histórias
de bastidores sobre o Estudo AMP
da HVTN.

As mudanças que têm ocorrido desde
os primeiros dias da SIDA eram
inimagináveis nessa altura, há mais de
30 anos, quando Sanchez reconheceu
o seu antigo amigo da faculdade de
medicina no rosto emaciado do seu
novo doente. Não obstante, sabe que o
trabalho não está terminado. Em Lima, a
epidemia está concentrada nos homens
homossexuais e pessoas transsexuais
que são pobres e com pouco acesso à
educação e aos cuidados médicos, diz.
Essas circunstâncias — e o estigma que
persiste para lá de um círculo caloroso
de uma discoteca — significam que
as pessoas continuam a aparecer nos
hospitais de Lima tão desesperadamente
doentes quanto o seu amigo.
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Relatório Especial

Dr. Gregory Wilson
O primeiro encontro com o HIV de um investigador da SIDA como jovem pediatra
Pelo Dr. Greg Wilson, conforme contado a Mary Engel, Fred Hutch News Service

da década de 90, começámos a ver
adolescentes infectados devido aos
seus comportamentos. Se tivéssemos
mais acesso às escolas e conversas
educacionais muito mais francas sobre
o sexo e os factores de risco, poderia
ter um papel importante na prevenção
da infecção. Nesse aspecto, algumas
escolas são melhores do que outras.
No que toca à transmissão de mãe para
filho, conseguimos reduzi-la de forma
muito significativa. Nos EUA, baixou
para menos de 1 por cento. É agora
muito rara.
Dr. Gregory Wilson, Programa de Estudos para a Vacina Contra o HIV de Vanderbilt em
Nashville, Tennessee.
Foto de Katie Jennings / New Canoe Media

O Dr. Gregory Wilson é um coinvestigator principal do Programa de
Estudos para a Vacina Contra o HIV de
Vanderbilt em Nashville, Tennessee,
uma unidade sedeada no Centro Fred
Hutch da Rede de Ensaios Clínicos
de Vacinas contra o HIV. Director da
Unidade de Crianças e Adolescentes
com HIV do Centro Médico
Universitário Vanderbilt, deparou-se
pela primeira vez com o HIV como
pediatra em formação, tratando crianças
infectadas por HIV.
27 de Dezembro de 2017 | Por Dr. Greg
Wilson, conforme conversa com Mary
Engel
A minha história com o HIV remonta
à minha formação nos finais da
década de 1980 e início da década de
90, quando começámos a consultar
crianças pequenas no seio do Tennessee
infectados por transmissão de mães
para filhos. Estava a terminar o meu
internato e tinha optado pelas doenças
infecciosas como especialidade, mas
não previ o meu papel na epidemia do
HIV. As infecções virais em geral e o
HIV especificamente tornaram-se uma
especialidade para mim, bem como um
interesse de investigação.
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Nessa época, o tratamento era algo que
começava a surgir. Os adultos tinham
acesso a um ou mais medicamentos
— primeiro o AZT, depois outros
medicamentos dessa classe. Não
possuíamos ainda muita informação
quanto aos efeitos da medicação nas
crianças.
Entre 1997 e 2006, tivemos aqui uma
Unidade de Estudos Clínicos Pediátricos
em SIDA, em colaboração com o
Hospital de Investigação em Crianças
de St. Jude [em Memphis]. Isso deunos acesso a medicamentos. E foi uma
transição natural para nos tornarmos
numa unidade de estudos clínicos do
HIV.
Antes, só conseguíamos fazer um
diagnóstico de HIV seguindo bebés até
aos 18 meses de idade. Um bebé nascido
de uma mãe positiva para HIV tinha
anticorpos durante todo esse tempo.
Com os recursos de estudos pediátricos,
conseguimos fazer um diagnóstico
precoce. Pelo que podíamos concentrar
os nossos recursos naqueles que
necessitavam deles.
A transmissão de mãe para filho era a
principal via de infecção, embora as
crianças hemofílicas fossem infectadas
pelos produtos de sangue. No final

O que acontece agora é que há famílias
que estão a adoptar crianças de zonas
de fracos recursos como a África
Subsariana, pelo que estamos a ver
uma outra onda de jovens crianças
nas nossas clínicas. Tal como as
crianças antes delas, começam a tomar
medicação e saem das nossas clínicas
com o vírus bem controlado. Vemos
muitas crianças a saírem da clínica, a ir
para a primária e liceu, a entrarem para a
universidade.
Alguns voltam à clínica porque deixam
de tomar a medicação, e tentamos
colocá-los de novo em tratamento.
Algumas dessas crianças são mães
agora, com os seus próprios filhos.
Consultamos essas crianças para
assegurar que não estão infectadas,
sendo também uma oportunidade para
confirmar que as mães permanecem em
tratamento.
Tentamos que entrem para o nosso
programa de transição e que recebam
cuidados específicos para adultos. Se
apresentam insucesso, tentamos ajudálos outra vez. É como funciona
na pediatria.
Nota do Editor: O Dr. Wilson falou sobre
as suas experiências anteriores no
tratamento de doentes pediátricos com
HIV no decurso de uma entrevista em
Junho de 2017 para uma história sobre
o recorde de admissões para o estudo
HVTN AMP da unidade de Vanderbilt.
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Em Memória: Abe Gaston, III
Por: Victoria Chinnell e o CAB do CIC de Seattle, Seattle, WA, USA

14 de Julho de 1958 - 18 de Fevereiro de 2018

Abe Gaston

O nosso CAB do CIC de Seattle gostaria
de dedicar um momento de reflexão em
memória de Abe Gaston III. Sentimos
um extremo pesar pela sua recente
perda. Por mais de uma década, foi um
elemento dedicado do nosso CAB de
Seattle e um membro activo de outros
grupos de investigação, incluindo
a Unidade de Estudos Clínicos da
SIDA [ACTU (AIDS Clinical Trials
Unit)], defeatHIV, e Centro para a
Investigação da SIDA [CFAR (Center
for AIDS Research)]. Abe era uma alma
gentil, uma presença calorosa e bemvinda, contribuindo com o seu tempo
e energia, e a nossa comunidade está
tão grata por o ter conhecido. O seu
humor, profundo cuidado pelos outros
e paixão, serão para sempre recordados.
Obrigado, Abe, por tudo o que nos
ensinou na nossa caminhada juntos.
*Victoria Chinnell é um membro do CAB
do CIC de Seattle.

Victoria Chinnell, membro do CAB, na
cerimónia fúnebre

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 18, EDIÇÃO 1: JUNHO DE 2018

24

Destaque para as Pessoas da HVTN

Maria del Rosario Leon Rhandomy
Responsável pelo Envolvimento Comunitário, Centros de
Investigação Clínica da IMPACTA, Lima, Peru

Trabalho no campo do HIV há mais de quinze anos. Tenho um
Bacharelato em Comunicação Social da Universidad de Lima e,
posteriormente, concluí um Mestrado em Investimento Social na
Universidad del Pacifico (Peru). Trabalhei no Programa Nacional
Contra o HIV como Responsável pela unidade de Informação,
Educação e Comunicação na implementação de intervenções
comportamentais. O meu objectivo: as pessoas devem receber
educação quanto à prevenção do HIV.
No entanto, tornou-se claro que o uso de preservativos não é
suficiente e temos de trabalhar em novas estratégias de prevenção.
Em 2005, trabalhei como Educadora Comunitária na Impacta, no meu
primeiro estudo de uma vacina contra o HIV, tendo sido também
Co-Presidente da HVTN CER para os centros do Norte e Sul da América. A partir de 2007, fui Educadora Comunitária dos
centros de Lima no estudo iPrEx sobre a profilaxia pré-exposição, onde concebi a marca para os centros Andean, bem como
o envolvimento comunitário, recrutamento e estratégias de retenção que contribuíram para os resultados do estudo. Desde
2016, estou a trabalhar no Estudo AMP.
Uma das coisas que mais aprecio no trabalho com a HVTN é o respeito permanente pelos esforços de educação e
envolvimento comunitários. Estes incluem: colocar em acção as recomendações do Órgão Consultivo Comunitário,
implementar novas estratégias para o recrutamento de participantes e personalizar os materiais educativos. Continuamos a
contribuir agora para a criação de evidência científica na saúde e “a força está connosco” (Sim! sou fascinada pelo Star Wars.
Pseudónimos: MaR Leia ou Vader).

Pearson M’modzi

Educador/Recrutador Comunitário, CIC de Lilongwe,
Lilongwe, Malawi

“Para que qualquer processo de recrutamento seja bem sucedido, é
fundamental que seja incutido o espírito de pertença comunitária
entre os participantes”, afirma M’modzi quando se prepara
para mais um dia de recrutamento de potenciais participantes
e comunidades em geral. Pearson M’modzi, ele próprio um
recrutador, acredita que o envolvimento comunitário é essencial
para qualquer estudo. M’modzi trabalha há 12 anos no CIC de
Lilongwe, Malawi, dedicando-se essencialmente a envolver as
comunidades e os parceiros, afirmando que aumentar a literacia
em desenvolvimento nas comunidades que trabalha é uma
verdadeira paixão para si. M’modzi observa que o envolvimento das
comunidades não deve ser apenas feito por altura do recrutamento
– deve ser na preparação, durante e após o estudo. A HVTN é muito
útil sempre que ocorre um estudo; os materiais educacionais e
para distribuição facilitam o seu trabalho e tornam-no empolgante,
especialmente com tantos jovens interessados na região na investigação de uma vacina contra o HIV.
M’modzi tem um bacharelato de Ciências em Saúde Pública e um Diploma em Desenvolvimento Comunitário, estando
ansioso por tirar um mestrado. M’modzi começou a trabalhar pela primeira vez para a HVTN em 2014 quando o centro estava
a iniciar o HVTN 111, estando agora envolvido no Estudo AMP e 705/HPX2008 da HVTN. M’modzi diz, “Aprecio fazer este
trabalho com a HVTN, aprender tanto com a equipa e com os meus colegas de todos os centros de todo o mundo, sobretudo
sabendo que estamos a fazer tudo isto em prol de uma causa comum.”
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Annet Davis

Directora de Projecto, CIC de Filadélfia,
Filadélfia, PA, EUA

Entrei para a área da investigação para a prevenção do HIV por
um via não convencional. Como Vice-Presidente de um Programa
de Assistência aos Colaboradores [Employees Assistant Program
(EAP)] e empresa de saúde com fins lucrativos, tive a oportunidade
única de consultar executivos seniores e equipas de Recursos
Humanos para desenvolver políticas e procedimentos respeitantes
a colaboradores infectados por HIV. Iniciando em 1994, entrei
para a Divisão de Investigação para a Prevenção do HIV na
Universidade de Pensilvânia, onde trabalhei como Directora de
Projecto para a HIVNET (Rede do HIV). A minha função era dedicarme aos utilizadores de drogas injectáveis e mulheres em risco de
HIV devido ao uso de drogas e práticas sexuais. Não tardámos a
tornar-nos num centro da HPTN e, como Directora de Projecto,
supervisionei um estudo denominado “Utilizadores de Drogas
Injectáveis de Alto Risco”, o estudo de Intervenção “Mulheres em
Combate Contra o HIV” e o estudo “Rede de Utilizadores de Drogas HPTN 037” realizado em Filadélfia e Chiang Mai, Tailândia.
Subsequentemente, tornámo-nos um centro da HVTN.
Desde 2007, tenho tido o privilégio de trabalhar como Coordenadora para o Envolvimento da Comunidade: Recrutamento
& Educação da Comunidade para a Unidade de Estudos Clínicos do HIV na Universidade de Pensilvânia. Trabalhei com os
nossos programadores informáticos para desenhar bases de dados para o registo do recrutamento e admissão, resultando no
desenvolvimento de ferramentas inovadoras que se adaptassem aos locais de recrutamento para o sucesso das admissões em
estudos (estudos de Fase I e de eficácia).
Como membro do Projecto do Legado do HANC e da Investigação em Colaboração do HIV em Mulheres, do Grupo de Trabalho
dos Estudos de Eficácia da HVTN e do Grupo de Trabalho do Comportamento Social da HVTN, sou uma voz inovadora e faço a
ponte entre o Grupo de Trabalho de Educadores e Recrutadores Comunitários e estas comissões.

Gail Broder

Gerente de proyecto de compromiso comunitario, HVTN Core,
Seattle, WA, EE. UU.

Gail Broder nasceu e foi criada em Detroit, Michigan, tendo
concluído o seu Bacharelato em Terapêutica Musical na
Universidade Eastern Michigan. Mais tarde, mudou-se para St.
Louis, Missouri, onde trabalhou em organizações de cuidados a
longo prazo como terapeuta musical, especializando-se na doença
de Alzheimer e outras demências. Na década de 1990, Gail começou
a perder amigos e um mentor da SIDA, e tomou a decisão de
redireccionar a sua carreira para a prevenção da SIDA de modo a
envolver-se proactivamente na epidemia. Concluiu um mestrado
em Ciências da Saúde com ênfase na Educação da Saúde em 1999
na Universidade de Washington em St. Louis. A sua tese constituiu
a base para um curriculum na educação da prevenção do HIV.
Quando terminou o mestrado, uma das afiliações de voluntariado
foi o Órgão Consultivo Comunitário [Community Advisory Board
(CAB)] da Unidade de Estudos Clínicos do HIV, localizado na
Universidade de St. Louis. Depois de trabalhar por 2,5 anos como membro do CAB, Gail mudou-se para Seattle em 2003 para
fazer parte da equipa da Unidade de Envolvimento Comunitário da HVTN.
Quando não está a desempenhar as suas funções, Gail prossegue a sua carreira semiprofissional na música. Cantou no Coro
da Orquestra Sinfónica de Detroit por duas temporadas, depois no Coro da Orquestra Sinfónica de St. Louis por 16 temporadas,
incluindo quatro espectáculos no Carnegie Hall de Nova Iorque e gravou três CD. Em Seattle, actua no Seattle Pro Musica e
canta no coro da sua sinagoga.
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Mark H Hubbard

Membro do CAB, CIC de Vanderbilt,
Nashville, TN, EUA

Mark Hubbard vive com HIV/SIDA há mais de 30 anos e tem
feito parte dos Órgãos Consultivos Comunitários de Vanderbilt
desde 2001. É actualmente um representante suplente do Órgão
Consultivo Comunitário Global de Vanderbilt para as redes da
HVTN e ACTG.
Mark trabalha com grupos locais e regionais e também
com organizações internacionais, incluindo a Comissão de
Desenvolvimento de Medicamentos Coligação de Advocacia de
Tratamentos para a SIDA, a agência de advocacia da investigação
para a prevenção biomédica do HIV AVAC, e os Defensores
Internacionais dos Microbicidas Rectais.
Mark participou em consultas comunitárias com o Departamento
de Saúde de Tennessee, com os Centros de Controlo e Prevenção
de Doenças dos EUA [US Centers for Disease Control (CDC)], Institutos Nacionais de Alergias e Doenças Infecciosas [NIH’s
National Institute of Allergies and Infectious Disease (NIAID)], e a Rede de Estudos com Microbicidas. Trabalha actualmente
no Centro de Excelência para o HIV do Departamento de Saúde de Estado do Tennessee (Ryan White Clinic Oversight), e no
formulário do Programa de Assistência com Medicamentos à SIDA [AIDS Drug Assistance Program (ADAP)] e comissões de
programação de despesas médicas.
Mark recebeu 6 bolsas consecutivas como educador comunitário para a Conferência Sobre Retrovírus e Infecções
Oportunistas e está há 3 anos na Comissão de Planeamento de CROI – Subcomissão de Ligação à Comunidade.
Mark é um representante da comunidade no Grupo de Trabalho do Estudo de Eficácia e na Comissão de Governação Científica
da Rede de Ensaios Clínicos de Vacinas contra o HIV. É membro das equipas do protocolo HVTN/HPTN AMP (HVTN 704/
HPTN 085 e HVTN 703/HPTN 081). Em Maio de 2016, a HVTN honrou-o com o Prémio dos Serviços de Voluntariado Octavio
Valente Junior.
Uma das coisas que Mark adora no facto de trabalhar com a HVTN é o compromisso com a excelência em todos os aspectos do
que a HVTN faz – do início ao fim, de cima para baixo, e de forma interdisciplinar.

Likhapha Monica Pule

Membro do CAB, CIC de Klerksdorp,
Klerksdorp, África do Sul

Comecei a trabalhar com o HIV em 2012 como voluntária no
Instituto Centro para a Juventude, onde educava os jovens sobre
o HIV e outras actividades. Foi nesse mesmo ano que comecei o
meu percurso com a HVTN como Membro do CAB e também como
participante num estudo do Centro de Investigação de Klerksdorp.
A HVTN alargou os meus conhecimentos sobre o HIV e vacinas.
É uma experiência extraordinária trabalhar com a HVTN. Aprendi
muito desde que comecei a trabalhar com a HVTN, e continuo a
aprender, porque todos os dias surgem coisas novas. Estou grata por
fazer parte da HVTN.

Sou uma mulher sul-africana, nascida em 1989, Cristã, casada
e mãe de uma filha. Falo muitas das línguas da África do Sul. Os
meus passatempos são jogar ténis, cantar e ler. Tenho um Diploma
em Filosofia Aplicada e Ética Pública, um Certificado Superior
em Gestão e estou a terminar o meu Bacharelato. Trabalho no sector da saúde desde 2012. Tudo o que pretendo é ser bem
sucedida no que faço e não o faço por menos. Em 2015, recebi o prémio do Serviço Voluntário Octavio Valente Junior da
HVTN pelas minhas contribuições na investigação de vacinas para a prevenção do HIV e, em 2017, foi escolhida para copresidir o CAB Global da HVTN. O que as pessoas não sabem a meu respeito é que tenho o desejo de escrever um livro e que
me estou a preparar para cumprir esse sonho.
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PRÓXIMOS
EVENTOS/CONFERÊNCIAS/REUNIÕES
14-16 DE MAIO DE 2018
Reunião do Grupo Integral da HVTN
Washington, DC, EUA

www.hvtn.org

15-19 DE MAIO DE 2018
Reunión anual de la HPTN
Washington, DC, EUA

www.hptn.org

18 DE MAIO DE 2018
Dia de Sensibilização para a Vacina Contra

6-10 DE JUNHO DE 2018
Simpósio Salvarmo-nos a Nós Próprios
http://www.trdfoundation.com/new-index-1/

20-24 DE JUNHO DE 2018
Reunião Anual do ACTG
https://actgnetwork.org/node/397777

23-27 DE JULHO DE 2018
Conferência Internacional sobre a SIDA
Amsterdão, Países Baixos

www.aids2018.org

6-9 DE SETEMBRO DE 2018
Conferência Norte-Americana sobre a SIDA
[United States Conference on AIDS (USCA)]
Orlando, FL, EUA

www.2018usca.org

21-25 DE OUTUBRO DE 2018
Investigação para a Prevenção do HIV
[HIV Research For Prevention (HIVR4P)]
Madrid, Espanha

www.hivr4p.org

5-7 DE NOVEMBRO DE 2018
Conferência do Outono da HVTN
Seattle, WA, EUA

www.hvtn.org

10-14 DE NOVEMBRO DE 2018
Reunião da Associação de Saúde Pública Americana
https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

3-4 DE DEZEMBRO DE 2018
Cimeira da Prevenção Biomédica do HIV da NMAC
Madrid, Espanha

https://www.biomedicalhivsummit.org/
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Linda Oseso

Coordenadora de Projecto, Ciências Sociais e do Comportamento,
Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA
Imigrei para os EUA com a minha família em 2001, vindos do
Quénia, e efectuei os meus estudos na Universidade da Califórnia,
Berkeley. Em 2016, concluí o Mestrado em Saúde Pública, área de
Epidemiologia, na Universidade de Washington.

Antes de concluir os estudos, trabalhei no Programa Saúde Para
Minorias e Disparidades na Saúde – Formação em Investigação
Internacional, trabalhando na África do Sul, para examinar os
potenciais efeitos do alastramento de doenças na vida selvagem,
gado e pessoas. Trabalhei também como voluntária num programa
de assistência a trabalhadores do sexo em Nairobi, Quénia, dando
educação de saúde e serviços médicos a trabalhadores do sexo.
Como aluna de pós-graduação, trabalhei com a Dra. Anna Wald na
Universidade de Washington, Clínica de Investigação de Virologia,
onde desenhámos e realizámos um estudo de métodos mistos para
avaliar o interesse das pessoas com herpes genital em ser encontrada uma cura para o herpes e a sua vontade em assumir os
riscos associados a uma terapêutica experimental para eliminar por completo ou inactivar a sua infecção. Trabalhei também
com a Dra. Michele Andrasik na HVTN, onde fui coordenadora do desenvolvimento de vídeos educativos animados para o
estudo AMP.
Nos tempos de faculdade e posteriormente, pratiquei atletismo (lançamento de martelo). Fui encorajada para o atletismo
por um amigo e joguei basquetebol no liceu. Como atleta após a faculdade, competi pelo Quénia em dois Jogos da
Commonwealth (Índia e Escócia), 3 Campeonatos Africanos (Quénia, Benim e Marrocos), e nos Jogos Mundiais Universitários
(China). Fui votada para co-capitã em quatro dessas equipas. Possuo actualmente o recorde queniano feminino do
Lançamento de Martelo.
Em criança, no Quénia, o meu sonho era encontrar uma cura para o HIV. Imaginava-me como uma importante cientista num
laboratório que encontraria a cura. Todos os trabalhos que fiz no liceu e universidade estavam de alguma forma associados
ao HIV Trabalhar na HVTN é um sonho tornado realidade! Tenho muito orgulho em fazer parte de uma organização que está
a realizar investigação de ponta para caracterizar integralmente a segurança, imunogenicidade e eficácia de candidatas a
vacinas contra o HIV. Aprecio trabalhar num ambiente com pessoas que pensam do mesmo modo, que são colaboradoras,
apaixonadas e que assumiram o compromisso de trabalhar para uma geração livre do HIV/SIDA. Obrigada pela oportunidade
para contribuir modestamente para a nossa missão de encontrar uma vacina segura e eficaz, para a prevenção global do HIV.
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Khanyisile Khumalo

Recrutadora/Conselheira - PHRU, CIC
de Soweto-Bara, Joanesburgo, África do Sul

Depois da matrícula aos 18 anos, entrei para um fórum de
policiamento comunitário a que chamávamos o “balcão da
juventude” na esquadra de polícia local de Moroka. Fomos depois
convidados para participar num workshop da PHRU sobre educação
e Investigação do HIV. Foi em 2007 que estabelecemos o primeiro
CAB de Adolescentes para a PHRU e este foi o início da minha
paixão pela investigação do HIV. A partir dessa data, recebemos
formação sobre vacinas e muitas outras coisas sobre a investigação
do HIV. Foi assim que tomei conhecimento da HVTN e do trabalho
que realiza e financia. Desde então, temo-nos deslocado às
comunidades locais para educar as pessoas quanto à investigação
do HIV, e eu trabalho como recrutadora para o estudo em
pré-adolescentes, apresentando-lhes a investigação do HIV.
Embora tenha estudado para uma licenciatura em jornalismo,
continuei a trabalhar com a PHRU, tendo sido mais tarde contratada
como recrutadora para os estudos das vacinas da HVTN em 2016. Desde então, trabalho directamente com a HVTN e, devo
dizer, tenho aprendido muito. Antecipo muitos mais anos com a HVTN porque o trabalho que fazemos é incrível e muito
importante. Conhecer tantas pessoas diferentes que nos ensinam coisas novas e interessantes tem sido extraordinário, para
além de ser uma bênção recrutarmos participantes com quem depois estabelecemos relações. Algo pessoal que as pessoas
poderão não saber a meu respeito é que sou rigorosa e disciplinada, e foi assim que fui educada.

Erick Murayari

Membro do CAB ACSA do CIC de Iquitos,
Iquitos, Peru

Activista e fundador da Comunidade Homossexual Esperanza, da Região de Loreto (CHERL)
“SAÍMOS DA CLANDESTINIDADE PARA DEFENDER OS DIREITOS DA COMUNIDADE LGBT”
“Quando comecei, em 1998, a discriminação era muto grande e, para além da pandemia do HIV/SIDA que teve um enorme
impacto na nossa comunidade, muitos amigos e conhecidos morreram, abandonados, sem tratamento. Muitos deles foram
ao centro “Algo Bonito para Deus” em busca de serviços médicos e humanos, mas as necessidades não podiam ser satisfeitas,
pelo que isto representou uma motivação para ajudar os amigos e me envolver. Erick, carinhosamente conhecido como
“Guada” (Erick responde como ele ou ela) começou a trabalhar em diferentes aspectos, como um grupo pequeno e visível na
comunidade.
Em 2003, Erick em conjunto com outros, decidiu formar uma organização alternativa chamada, “Comunidade Homossexual
Esperanza da Região de Loreto” (CHERL) e, “… durante esses tempos, não nos podíamos vestir como mulher devido à
discriminação e ódio, incluindo o lançamento de pedras e homofobia e estigmatização. Acreditava-se que nós (as pessoas
LGBT) eramos todos portadores de SIDA, antes de nos enchermos de coragem para defender os nossos direitos, defender os
direitos humanos e ter um impacto político e social na nossa comunidade, diz Erick. Este compromisso levou-a a oferecer-se
como voluntária para o trabalho de investigação realizado em Iquitos pela Asociación Civil Selva Amazónica y HVTN. Erick
acrescenta, “Ganhámos espaços a custo de esforços e coragem; alguns meios de comunicação até nos convidaram para nos
apresentarmos como seres estranhos ou troçaram de nós mas, com perseverança e bons argumentos, fomos ganhando pouco
a pouco o respeito da comunidade”. Contudo, o trabalho e perseverança resultou em progresso, “… agora somos convidados
para universidades, somos entrevistados, incluindo pela Escola Técnica da Polícia, aqueles que nos perseguiam convidam-nos
agora para darmos conferências para os candidatos à polícia. Erick Murayari, com a sua experiência a perseverança,
é agora membro da Comissão de Aconselhamento Comunitário do CIC de ACSA, onde as suas contribuições são valorizadas
e apreciadas, “Seguimos os esforços para uma vacina para a prevenção do HIV, isto é extremamente importante. Infelizmente,
a pandemia mantêm-se e o rosto do HIV está a rejuvenescer, agora a população em geral está envolvida e prosseguiremos
com o esforço porque estou convencido que, com organização e trabalho, iremos ultrapassar barreiras, superar dificuldades
e trabalhar para um mundo e futuro melhores para todos.”
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Notícias do Dia Mundial de Luta Contra a Sida
Por: Lucky Molefe, CIC de Mamelodi, Pretória, AS

Enquadramento
O Dia Mundial de Luta Contra a
Sida é um evento comemorado
internacionalmente. O seu objectivo
é proporcionar uma oportunidade
às pessoas de todo o mundo para se
unirem na luta contra o HIV, para
demonstrar apoio às pessoas que
vivem com o HIV e celebrar aqueles
que perderam a vida por uma
doença relacionada com a SIDA.

Início do acender das velas pela directora
operacional da Synexus Responsável
Regional, Srta. Deirdre Traynor

Colaboração
de Parceiros
O centro de investigação clínica
Synexus Stanza, como parte da
comunidade de Mamelodi e em parceria
com diversas organizações sem fins
lucrativos, apoiou o evento do Dia
Mundial de Luta Contra a Sida de 2017.
A mensagem vinculada no evento
estava associada ao fortalecimento da
educação sobre o HIV e incentivar ao
aumento dos testes do HIV
na comunidade.

existentes e expandir a acção da
Synexus na comunidade. O evento do
Dia Mundial de Luta Contra a Sida foi
organizado em colaboração com vinte
organizações locais; cada organização
enviou um representante para estar
presente em reuniões semanais de
planeamento e também, para mobilizar
o público para o evento.
Os Irmãos para a Vida e o Direito aos
Cuidados proporcionaram serviços
de teste ao HIV no evento. Como
importantes prestadores de serviços,
estiveram presentes vinte parceiros,
como as agência de emprego Youth,
Harambee, Desenvolvimento Stanza,
Centro de Desenvolvimento de
Competências Godisang, serviços
de saúde, serviços para o Abuso
de Drogas e Álcool, equipas de
proximidade hospitalares, escolas de
informática, Campanha da Acção para
o Tratamento (TAC), educadores sobre
o HIV, trabalhadores da saúde, CAB,
rádio MAMS, Agência Nacional do
Desenvolvimento e Círculo de Vida.

Dr. Mahuma – presidente do CAB

Estrutura da Agenda

MC na condução dos processos

O principal objectivo da colaboração
com as organizações e clínicas locais
é fortalecer as relações de trabalho
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Houve vinte (20) bancas de informação
de vários prestadores de serviços,
incluindo dois prestadores de serviços
de testes ao HIV. No portão de entrada,
todos os participantes procederam
a um registo geral. O programa
estava dividido em duas partes. A
Parte A estava dedicada a actividades
de entretenimento por artistas
locais. Esta parte do programa foi
estrategicamente criada para permitir

Profeta Sipho dando o sermão

às pessoas estarem sentadas antes do
início dos procedimentos formais da
Parte B. Os procedimentos formais
do dia começaram com uma oração
pelo Profeta Sipho, seguido de um
hino cantado pelo coro Salvação de
Mamelodi, sendo depois acendidas velas
pela directora operacional da Synexus,
Deirdre Traynor. Bobby Mohanoe do
TAC fez um discurso sobre a origem e
significado do acender de uma vela. O
Dr. Vathi Papu-Zamxaka, responsável
pelo Envolvimento dos Doentes,
falou em nome da Synexus. Outros
palestrantes incluíram uma conversa
motivacional por uma pessoa que
vive com HIV (PLWA)1, e o Reverendo
Thobejane e o Dr. Philemon Mahuma,
do Órgão Consultivo Comunitário (CAB)
da Synexus2 fizeram apresentações
sobre o papel do CAB e o significado do
Dia Mundial de Luta Contra a Sida. O
director clínico da Synexus transmitiu
uma mensagem inspiradora de apoio
e sobre o papel da clínica, sobretudo
na implementação da abordagem do
Teste e Tratamento Universal (UTT) pelo
Departamento de Saúde. A Dra. Sheena
Kotze falou de novas ferramentas para
a prevenção do HIV que estão a ser
investigadas, como as vacinas contra
o HIV e do estudo da vacina contra o
HIV conhecido como Imbokodo ou
HVTN 705/HPX2008. No encerramento
do evento, foram tomadas algumas
bebidas. A comunidade expressou
satisfação pela nossa hospitalidade.
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Presenças

Conclusão

O evento visava chegar a quinhentos
elementos da comunidade, com
especial ênfase na juventude. De
acordo com os números dos registos,
estiveram presentes seiscentas (600)
pessoas, incluindo muitos jovens. 55
pessoas registaram-se na banca da
HVTN sobre o estudo Imbokodo, e foi
feito o seguimento a duas pessoas que
compareceram às consultas iniciais no
centro na semana seguinte. A banca
dos Estudos Globais registou 63 novas
pessoas para a nossa base de dados para
recrutamento para estudos futuros.

Este evento foi uma oportunidade
para elementos mais jovens e mais
velhos da comunidade de terem acesso
a informação sobre a prevalência e
incidência do HIV na África do Sul
e como cada indivíduo pode ter um
papel em proporcionar mudanças
extremamente necessárias no combate
ao flagelo do HIV. A apresentação da
investigação para a vacina contra
o HIV representou um alerta para
a comunidade. Um testemunho de
uma pessoa que vive e sobrevive com
HIV captou a atenção do público.
Para as pessoas que desconheciam as
actividades da Synexus e Harambee,
foi o momento para se registarem para
oportunidades que visam a habilitação
dos jovens como internatos, actividades
de aprendizagem, literacia informática,
etc. Entre as muitas actividades que
foram destacadas, estava a veia artística
demonstrada pelos jovens de Mamelodi.
Foi também salientada a necessidade
de desenvolvimento do talento interno.
A equipa plenária concordou em
organizar uma reunião de avaliação
para a melhoria dos nossos futuros
eventos. A Synexus sente-se honrada
pelo apoio e colaboração dos nossos
parceiros comunitários.

Entretenimento pelos artistas locais

Membros da comunidade a cantar o hino
de abertura

Equipa de proximidade da Synexus

Meio
O evento foi promovido em
emissões semanais na rádio MAMS da
comunidade como parte da estratégia
de mobilização dos médicos da Synexus
que se focaram em temas associados ao
HIV e SIDA. No dia do evento, o jornal
Daily Sun e a rádio MAMS realizaram
entrevistas com as principais equipas
da Synexus e representantes de
outras organizações.

Apresentação do objectivo do acender da
velas por Bobby Mohanoe, da TAC

*Lucky Molefe é o Responsável pela
Sensibilização Clínica no CIC de Mamelodi
em Pretória, África do Sul.

Dr. Vathi – Responsável pelo ED
e pelo Projecto.

1 Isto tocou tantas almas, porque ela contou
como ficou infectada por HIV através do
marido e como teve a coragem de viver a
vida ao máximo e de criar os filhos depois do
falecimento do esposo.
2 O Órgão Consultivo Comunitário (CAB)
é um grupo independente da organização
de investigação clínica que desempenha
funções de consultoria junto dos
investigadores em nome da comunidade e
participantes na investigação.

Mesa de registo

Rev. Thobejane – Dep. CAB Presidente
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Glossário da HVTN
Adenovírus - um vírus comum que causa
constipações e dor de garganta. Um adenovírus
deficiente (que não se desenvolve ou que causa
infecções por adenovírus em humanos) é por vezes
utilizado como um vector nas vacinas contra o HIV.
Adjuvante - uma substância que pode ser incluída
numa vacina para melhorar a capacidade do
organismo para combater uma doença ou infecção.
Aleatorizado- atribuído a um grupo de forma
aleatória, como o atirar de uma moeda ao ar. Se um
participante recebe uma vacina ou um controlo irá
depender do grupo em que foi inserido.
Anticorpo - uma molécula proteica de combate às
infecções existente no sangue ou líquidos secretores
que identifica, destrói ou neutraliza bactérias, vírus ou
outras toxinas prejudiciais. Os anticorpos, largamente
conhecidos como imunoglobulinas, são produzidos
e segregados pelos linfócitos B em resposta a um
estímulo pelos antígenos. Um anticorpo é específico
de um antígeno.
Antígeno - uma substância estranha (como um
vírus) que entra no organismo e que leva o sistema
imunitário do organismo a responder.
CD4 - ver Células T Auxiliares
CD8 - ver Células T exterminadoras
Célula de memória - uma célula T ou B que foi
exposta a um organismo invasor específico e que se
recorda do organismo. As células de memória ajudam
o sistema imunitário a responder mais rapidamente
quando encontram organismos invasores pela
segunda vez.
Células B - glóbulos brancos que produzem
anticorpos que são importantes para a defesa do
organismo contra invasores estranhos.
Células exterminadoras naturais (NK): são um tipo
de linfócito citotóxico que representa um importante
componente do sistema imunitário inato. As células
NK desempenham um papel vital na rejeição de
tumores e células infectadas por vírus. Destroem
células libertando pequenos grânulos citoplasmáticos
de proteínas chamadas perforinas e granzimas que
levam à morte da célula alvo por apoptose (morte
celular programada).
Células T – ver células de memória, células auxiliares
e células T citotóxicas.
células T auxiliares (CD4) - um grupo de células
T que ajudam a produzir anticorpos, activam as
células T exterminadoras (CD8), e asseguram o bom
funcionamento do sistema imunitário.
Células T citotóxicas (CTL) - um linfócito que
consegue destruir células estranhas marcadas para
destruição pelo sistema imunitário celular. As CTL
conseguem destruir células cancerosas e células
infectadas por vírus, fungos ou certas bactérias.
As CTL conseguem destruir células infectadas por
vírus, enquanto que os anticorpos se direccionam
em regra para vírus que flutuam livremente no
sangue. Também conhecidas como “células T
exterminadoras” e “linfócitos citotóxicos.”
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Células T exterminadoras (CD8) - um grupo de
células T que são activadas por células T Auxiliares
(CD4) e que têm a capacidade de destruir células
infectadas por invasores estranhos (como vírus).
Também conhecidas por linfócitos T citotóxicos
(CTL).
Citotoxicidade celular dependente de anticorpos
(CCDA) - Quando os anticorpos revestem uma
célula infectada por HIV, identificando-a como algo
anormal que precisa de ser destruída. Este processo
activa as células Exterminadoras Naturais (NK) que
destroem então a célula infectada por HIV para que
deixe de produzir HIV.
Clade - um subtipo ou estirpe do HIV. Existem
diferentes clades de HIV em várias regiões do mundo.
Comissão de Revisão Institucional (IRB) - um dos
grupos que monitoriza os estudos da HVTN. Cada
instituição de revisão (como uma universidade)
possui uma IRB que analisa os estudos para assegurar
que são científica e eticamente aceitáveis para o
participante.
Conselho de Monitorização de Dados e Segurança
(DSMB) - um grupo independente que revê os dados
durante um estudo e que pode recomendar que
o estudo seja interrompido se considerar que os
voluntários estão a ser colocados em risco.
Consentimento Informado - o processo de decidir se
se deve ou não participar num estudo clínico, depois
de receber informação suficiente para se tomar
uma decisão responsável quanto à participação.
Todos os participantes em estudos têm de dar um
consentimento por escrito antes de serem admitidos
num estudo.
Controlo - uma substância ou produto incluído no
estudo que é utilizado para comparar os seus efeitos
com os da vacina em estudo. O controlo pode ser uma
substância inactiva (placebo) ou uma outra vacina.
Doença auto-imune - uma disfunção em que o
sistema imunitário da pessoa ataca o seu próprio
organismo.
Eficácia - a eficiência de uma vacina, ou a forma
como actua. “Eficácia” é utilizada em ambientes de
estudos clínicos, ao passo que “eficiência” é usada na
prática clínica (não cuidadosamente controlada).
Envelope - (Env): superfície exterior de um vírus,
também denominado o revestimento. Nem todos os
vírus têm um envelope. (IAVI)
Epítopo - uma parte específica na superfície de um
vírus que é direccionada para destruição pelo sistema
imunitário do organismo.
Estudo clínico - um estudo de investigação ou de
experiência em humanos (e não em animais) que é
concebido para responder a questões específicas.
Estudo de Fase I - um estudo clínico precoce
desenhado para estudar uma vacina experimental em
humanos. Os estudos de Fase I são em regra pequenos
(menos de 100 participantes) e são desenhados para
aferir se o produto é seguro.

Estudo de Fase II - um estudo clínico intermédio para
analisar uma vacina experimental em humanos. Os
objectivos dos estudos de Fase II são habitualmente
para se conhecer melhor a segurança de uma
vacina e para verificar se a vacina cria uma resposta
imunitária. Os estudos de Fase II, que envolvem
centenas de participantes, ocorrem apenas depois da
vacina experimental ter demonstrado ser segura num
estudo de Fase I mais pequeno.
Estudo de Fase IIb - Um estudo de Fase IIb, ou
de prova de conceito, destina-se a verificar se o
conceito da vacina ou o tipo da vacina candidata
a ser testada será eficaz. Um estudo de prova de
conceito não é desenhado para estabelecer a eficácia
de uma candidata em particular mas antes para
ajudar os investigadores a decidir se vale a pena
testar uma candidata em estudos maiores de Fase
III. Estes estudos intermédios são também referidos
como estudos de prova de conceito. O número de
voluntários necessários para esses estudos é mais
pequeno, entre os 2.000 e os 5.000 voluntários,
comparado com mais de 10.000 para os estudos de
Fase III.
Estudo em dupla ocultação - um estudo em que
nem o investigador nem o participante sabem
se o participante está a receber uma vacina ou
um controlo. Os estudos em dupla ocultação são
desenhados para prevenir o enviesamento durante a
condução do estudo ou a análise dos resultados.
Estudo em ocultação - um estudo clínico em que
o participante no estudo não é informado se está a
receber uma medicação do estudo ou um placebo.
Estudo em regime aberto - um estudo clínico em
que todos os participantes sabem qual a medicação
que estão a receber. É o oposto de um estudo em
ocultação.
Estudos de Fase III - um estudo clínico avançado em
humanos desenhado para demonstrar se uma vacina
é eficaz ou não. Os estudos de Fase III envolvem
milhares de participantes e só ocorrem depois da
vacina experimental ter passado com sucesso dos
estudos de Fase I e de Fase II.
Experiência adversa - uma má experiência que
pode estar relacionada com a administração de uma
vacina, como febre, arrepios, erupção cutânea, dor,
náuseas, dor de cabeça, tonturas e fadiga.
gp120 (glicoproteína 120) - uma das proteínas que
constitui o envelope do HIV. A gp120 projecta-se da
superfície do HIV e liga-se à molécula CD4 nas células
T auxiliadoras.
gp140 (glicoproteína 140) - uma das proteínas de
superfície virais que forma o envelope do HIV.
gp160 (glicoproteína 160) - um precursor das
proteínas de envelope do HIV gp41 e gp120.
HLA (antígeno leucocitário humano) - marcadores
na superfície de uma célula orgânica que identificam
a célula como própria da pessoa (e não uma célula
estranha) e que previnem que o sistema imunitário
a ataque.
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Imunidade celular - protecção proporcionada
pelas células do sistema imunitário do organismo
(contrária à imunidade humoral).

Receptores do CCR5 - o CCR5, denominado um
co-receptor porque actua com o CD4 (ver células T
Auxiliares), são a porta de entrada do HIV na célula.
Muitas pessoas que são resistentes ao HIV têm uma
mutação no gene CCR5 chamada CCR5-delta32. A
maioria das formas do HIV não consegue infectar
células se não existir CCR5 na superfície. http://www.
thetech.org/genetics/news.php?id=13

Vacina de ADN - uma vacina que utiliza genes
produzidos com o ácido desoxirribonucleico (ADN)
do HIV para desencadear uma resposta imunitária.
Nos estudos da HVTN, as vacinas que recorrem a este
método usam apenas ALGUNS genes sintéticos do
HIV, não o vírus completo. A administração de uma
vacina num estudo da HVTN não pode infectar um
participante com HIV ou SIDA.

Imunossupressivo - capaz de tornar o organismo
incapaz de se proteger contra infecções ou doenças.

Recombinante - um organismo cujo genoma contém
material genético integrado de um organismo
diferente. Também utilizado em relação a compostos
produzidos em laboratório ou culturas industriais
de células vivas produzidas geneticamente. Os
compostos recombinantes são muitas vezes versões
alteradas de substâncias que ocorrem de forma
natural.

Injecção - introdução de um líquido num órgão ou
no tecido cutâneo, por meio de seringa.

Retossigmoidoscopia - um procedimento médico
para remover células cutâneas do cólon.

Investigador principal - o cientista responsável por
uma equipa de investigação que conduz um estudo
clínico.

Selecção - o processo utilizado pelos clínicos para
verificar se um voluntário é elegível para participar
num estudo clínico. A selecção inclui habitualmente
um historial médico, incluindo perguntas pessoais e
exames laboratoriais.

Vacina de mosaico - As vacinas de mosaico
contra o HIV incluem insertos feitos de cadeias
de aminoácidos (os constituintes das proteínas).
São criadas por um programa de computador
para reflectir perfeitamente as estirpes circulantes
conhecidas do HIV. São também desenhadas para
produzir proteínas que se assemelham fisicamente às
proteínas reais do HIV de forma a criarem respostas
imunitárias mais parecidas com as verificadas em
resposta a uma infecção real por HIV. As vacinas
de mosaico incluem tipicamente mais do que uma
sequência de aminoácido para ajudar a cobrir melhor
toda a variabilidade do HIV.

Imunidade humoral - protecção proporcionada pelos
anticorpos (contrária à imunidade celular). Também
conhecida por “ imunidade mediada por anticorpos”.
imunidade mediada por anticorpos - protecção
proporcionada pelos anticorpos (contrária à
imunidade celular) Também conhecida por
“imunidade humoral.”
Imunogenicidade - capacidade para proteger contra
infecções, doenças e substâncias estranhas.

Linfócito - um glóbulo branco presente no sangue,
linfa e tecido linfóide que é essencial na defesa
imunitária.
Membrana da mucosa - tecido húmido que reveste
as cavidades ou passagens do corpo com abertura
para o mundo exterior, como a boca, nariz, recto ou
vagina.
Micróbio - um pequeno organismo vivo, como uma
bactéria ou vírus.
Mutação - uma alteração no material genético (ADN)
no interior de uma célula que resulta numa nova
característica. O HIV é um vírus que sofre mutação
com frequência quando se replica, resultando
possivelmente num vírus mais forte e resistente aos
medicamentos.
Peptídeo - um composto curto formado pela ligação
de dois ou mais aminoácidos. As proteínas são
compostas por múltiplos peptídeos.
Placebo - uma substância inactiva desenhada para
ser semelhante à vacina (ou tratamento) em estudo.
Os participantes que recebem um placebo formam o
grupo de controlo em estudos clínicos em ocultação.
Plasmídeo - Um elemento pequeno e circular do ADN
localizado no exterior do cromossoma nas bactérias.
Os plasmídeos são as principais ferramentas
para a inserção de nova informação genética nos
microorganismos ou plantas.
Pré-clínico - teste de uma vacina ou fármaco em
células ou animais antes do teste em humanos.
Protocolo - o plano de um estudo de investigação.

Seropositividade Induzida Pela Vacinação (VISP)
- Um falso disgnóstico de infecção por HIV com base
num teste a anticorpos reactivos ao HIV. As vacinas
contra o HIV são desenhadas para provocar respostas
dos anticorpos. Os testes convencionais ao HIV
analisam a presença de anticorpos e não do vírus. Os
participantes de estudos que recebem uma vacina
podem desenvolver anticorpos do HIV e apresentar
uma reacção nos testes aos anticorpos. A HVTN
proporciona testes apropriados ao HIV para serem
evitados diagnósticos errados.
sero-reactividade induzida pela vacinação (VISR)
– ver VISP.
SHIV - vírus híbrido produzido geneticamente que
possui um envelope de HIV e um núcleo SIV.
Sistema imunitário - o sistema orgânico, composto
por muitos órgãos e células, que defende o organismo
contra infecções, doenças e substâncias estranhas.
SIV (simian immunodeficiency virus, vírus da
imunodeficiência de símios) - um vírus semelhante
ao HIV que infecta e provoca uma doença semelhante
à SIDA em algumas espécies de macacos.
Teste ao ARN do HIV - Uma forma de teste ao HIV
que detecta a presença do vírus real em lugar de
analisar os anticorpos do vírus.
Tolerabilidade - a capacidade do organismo para
suportar ou resistir a uma vacina ou medicamento.

Vacina de subunidades - uma vacina que utiliza
uma ou mais partes de um organismo provocador de
doença, e não a sua forma completa, para estimular
uma resposta imunitária. A vacina contra a Hepatite B
é um exemplo de uma vacina de subunidades.
Vacina inactivada - uma vacina criada a partir de um
vírus ou bactéria completos e cuja capacidade para se
desenvolver ou reproduzir foi eliminada.
Vacina investigacional - uma vacina que foi
aprovada pelo Agência Reguladora de Alimentos
e Medicamentos dos EUA [US Food and Drug
Administration (FDA)] para teste experimental
em humanos, mas cuja eficácia não foi ainda
demonstrada.
Vacina recombinante - vacina que utiliza material
genético de um organismo que causa doenças para
produzir uma resposta imunitária. Por exemplo, uma
vacina de vector recombinante contra o HIV usa
um vector (um vírus ou bactéria enfraquecido) para
transportar material genético de proteínas artificiais
de HIV para o organismo.
Vacina viva atenuada - um tipo de vacina que utiliza
uma versão enfraquecida de um organismo. Um
exemplo é a vacina contra a poliomielite da estirpe
Sabin. As vacinas contra o HIV não contêm formas
vivas atenuadas do HIV.
Vector - uma bactéria ou vírus que não causa
doença nos humanos e que é utilizado em vacinas
geneticamente produzidas para transportar genes que
codificam antígenos no organismo para induzir uma
resposta imunitária.

Toxicidade - a proporção, qualidade ou grau de danos
causados ao organismo.

Quimera - Quimera é um vírus de combinação
construído em laboratório a partir de partes de
diferentes vírus. Possui as mesmas características dos
vírus que o compõem.
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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.
Traduções em Espanhol, Português e Francês
fornecidas pela Northwest Translations, Inc.
de Tradução
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Stephaun E. Wallace, sewallac@fredhutch.org
Veja os números anteriores da Bússola da
Comunidade (antes chamada de Boletim do
OCC, ou em inglês CAB Bulletin) em
hvtn.org/en/community/community-compass.html
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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.

