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CARTA
Bem-vindos ao mais recente número 

Community Compass da Rede de Ensaios 

Clínicos de Vacinas contra o HIV (HIV 

Vaccine Trials Network – HVTN). 

O HIV/SIDA continua a dizimar famílias e 

comunidades. Em termos globais, estima-

se que mais de 36 milhões de indivíduos 

se encontram infectados pelo HIV (dados 

de 2017)1. Foram ainda observados cerca 

de 1,8 milhões de novos casos de infecção 

pelo HIV em 2017, tendo ainda ocorrido 

mais de 900.000 mortes devidas a causas 

relacionadas com o HIV1.  Estima-se ainda 

que apenas cerca de 75% dos indivíduos 

infectados pelo HIV se encontram 

conscientes deste facto1, o que vem 

complicar exponencialmente os esforços 

de prevenção e prestação de cuidados 

de saúde/tratamento, uma vez que tal 

situação aumenta a probabilidade de 

que estes indivíduos transmitam o vírus 

a outros. Embora o HIV represente um 

aspecto de enorme relevância na saúde 

pública a nível global, o ónus da doença é 

principalmente suportado pelo continente 

Africano, onde são observados mais de 

dois terços dos novos casos de infecção 

pelo HIV1. Em 2017, quase 59% dos adultos 

e 52% das crianças infectadas pelo HIV 

em todo o mundo recebiam terapia 

anti-retroviral (TAR)1, o que representa 

certamente um progresso. Contudo, é 

necessário fazer muito mais. 

As populações de alto risco, tais como 

indivíduos transgénero, utilizadores 

de drogas, nomeadamente injectáveis, 

indivíduos detidos em estabelecimentos 

prisionais, homens que praticam 

sexo com homens e profissionais 

do sexo, assim como os respectivos 

clientes, representam frequentemente 

pequenas percentagens da população. 

Estes indivíduos poderão ser mais 

vulneráveis ao HIV, independentemente 

dos esforços de prevenção e prestação 

de cuidados de saúde/tratamento, ou 

Stephaun E. Wallace, Chefe de Redacção

sewallac@fredhutch.org
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CARTA
Ajudem-nos a garantir que esta publicação 

seja representativa de toda a nossa 

comunidade HVTN global! Gostaríamos 

ainda de convidar os membros da HVTN 

(que têm acesso ao site de Internet 

dos membros da HVTN) a submeter 

conteúdos e artigos para inclusão em 

futuros números, através da nossa recém-

desenvolvida página de submissão. 

Encontra-se disponível informação 

adicional acerca deste tópico na página 

4, na secção “Conheça a Equipa da 

Community Compass”.

Muito obrigado pelo apoio contínuo que 

prestam à HVTN, independentemente do 

local onde se encontram, pelo trabalho que 

realizam no âmbito das vossas funções 

na comunidade da HVTN e pelo impacto 

que temos conjuntamente exercido na 

nossa história colectiva e comunidades. 

Embora tenhamos avançado muito na 

resposta à epidemia do HIV, temos ainda 

muito trabalho pela frente na descoberta 

de uma vacina global eficaz contra o 

HIV. A equipa da Community Compass 

da HVTN deseja estar onde quer que 

estejam. Assim, pedimos-vos que nos 

dêem notícias dos vossos centros de 

investigação, instituições e comunidades, 

para que os possamos partilhar com o 

resto do mundo. Por favor, partilhem 

a Community Compass da HVTN com 

os vossos familiares, amigos, colegas e 

comunidades.

Desejo-vos tudo de bom, 

Stephaun E. Wallace 
Chefe de Redacção, Community Compass da HVTN

das características epidemiológicas locais do HIV, em resultado de factores sociais e 

estruturais, tais como o estigma/discriminação, preconceitos contra os indivíduos não 

heterossexuais, pobreza, violência nos relacionamentos íntimos, situação económica 

e normas culturais e sociais respeitantes ao género atribuído à nascença, sexualidade 

e etnia/raça. Estes factores actuam de forma cíclica, reforçando-se mutuamente, o 

que compromete o sucesso dos esforços de tratamento do HIV e leva ao aumento 

exponencial do insucesso dos esforços de prevenção. Sabemos que as ferramentas de 

prevenção do HIV são eficazes, incluindo uma das mais recentes, o Tratamento como 

Prevenção. Efectivamente, os indivíduos cuja carga viral do HIV é suprimida até níveis 

indetectáveis são incapazes de transmitir o vírus a outros. Esta mensagem está a ganhar 

peso a nível global, através de campanhas como a I=I (indetectável = intransmissível), 

particularmente entre defensores, activistas, investigadores e médicos, uma vez que se 

baseia em dados científicos e nos resultados de inúmeras fontes, incluindo um ensaio 

de investigação clínica, o Estudo 052 da Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV 

(HIV Prevention Trials Network – HPTN), que demonstrou que é possível reduzir a taxa 

de transmissão do HIV em casais serodiscordantes (em que apenas um dos parceiros se 

encontra infectado pelo HIV) em até 96% quando o parceiro infectado pelo HIV inicia 

um tratamento precoce, adere ao tratamento e apresenta supressão viral (carga viral 

indetectável)2.  

Contudo, nenhum destes avanços na prevenção do HIV, ou qualquer progresso futuro, 

será eficaz sem a cooperação das comunidades. As comunidades, principalmente 

as mais afectadas pelo HIV, que colaboram com os esforços de investigação aos 

níveis local, nacional e global, desempenham um papel crítico. Mais ainda, as 

comunidades que dispõem de informação acerca dos dados científicos disponíveis 

contribuem efectivamente para o avanço do conhecimento científico. Esta é uma 

convicção fundamental da HVTN. Esta convicção é evidenciada pelo nosso esforço de 

envolvimento das comunidades em todas as fases do processo de investigação. Neste 

sentido, a HVTN procura encorajar a confiança, o respeito mútuo e a compreensão 

dos assuntos relacionados com a investigação. Esta convicção constitui também uma 

garantia de que as estratégias e processos adoptados pela Rede respeitam a diversidade 

de valores e as diferenças entre os participantes nos nossos estudos. A HVTN segue um 

modelo publicado pela UNAIDS e pela AVAC, intitulado “Boas Práticas de Participação: 

Directrizes para ensaios biomédicos de prevenção do HIV”, que auxilia os investigadores 

a trabalhar da melhor forma com as comunidades. Estas directrizes têm definido e 

continuam a definir um enquadramento crítico para os nossos processos. 

Neste número, salientamos alguns mitos e factos relacionados com a investigação de 

vacinas contra o HIV, divulgamos informação importante relativa aos testes de HIV 

realizados em participantes nos estudos da HVTN e apresentamos alguns dos mais 

notáveis indivíduos e centros de investigação da HVTN. Este número inclui ainda 

um artigo de fundo sobre o apartheid, informação acerca do programa RAMP para 

Formandos da HVTN e uma entrevista com uma das nossas principais colaboradoras 

e vencedora de um prestigioso prémio, a Prof.ª Gita Ramjee, Directora da Unidade de 

Investigação da Prevenção do HIV do Conselho Sul-Africano de Investigação Médica.

1 Organização Mundial de Saúde (2018). HIV/
AIDS: key facts.  
http://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/hiv-aids

2 Cohen, M.S. et al. (2011) “Prevention of HIV-1 
Infection with Early Antiretroviral Therapy”, 
The New England Journal of Medicine 
365(5):493-505

do Editor
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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”.

COMMUNITY

Gail Broder, Contribuindo Editor

Stephaun E. Wallace, Chefe de Redacção

Nina Ennis, Produção e Distribuição

COMPASS
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Mito: A vacinação contra o HIV pode transmitir HIV às pessoas.

Facto: Esta afirmação é falsa: uma pessoa NÃO PODE apanhar HIV com a vacinação  
do estudo contra o HIV porque estas vacinas do estudo não contêm o HIV real. Algumas 

vacinas, tais como as vacinas para a febre tifóide ou poliomielite, podem conter uma forma fraca 
do vírus contra o qual estão a proteger, mas este não é o caso das vacinas para o HIV. Os cientistas 
criaram as vacinas para o HIV para que sejam semelhantes ao vírus real, mas não contêm qualquer 
HIV. Pense na vacina como uma fotocópia: pode parecer semelhante, mas não é o original. Nos 
últimos 25 anos, mais de 30.000 voluntários participaram em estudos de vacinação contra o HIV 
em todo o mundo, e nenhum foi infectado com HIV por qualquer uma das vacinas do estudo 
testadas, porque não contêm HIV. 

Mito: Já existe uma vacina contra o HIV.

Facto: Isto é igualmente falso. Não existe nenhuma vacina licenciada contra o HIV ou 
SIDA, mas os cientistas estão mais perto do que nunca do desenvolvimento de uma vacina 

efectiva contra o HIV. Em 2009, um estudo em larga escala de vacinação conduzido na Tailândia 
(denominado RV144) demonstrou que uma combinação de vacinas pode evitar cerca de 32 por 
cento de novas infecções. A HVTN está a liderar os esforços com base nestes resultados, e vários 
estudos estão em fase de planeamento. 

Mito: Aderir a um estudo de vacinação contra o HIV é como ser uma cobaia.

Facto: Ao contrário das cobaias, as pessoas podem aceitar ou recusar a adesão a um 
estudo. Todos os voluntários de um estudo têm de passar por um processo denominado 

consentimento informado, o qual assegura que compreendem todos os riscos e benefícios da 
participação num estudo, e esses voluntários são recordados que podem abandonar o estudo em 
qualquer altura sem perder nenhum dos seus direitos ou benefícios. A HVTN tem muito cuidado 
para assegurar que as pessoas compreendem bem o estudo antes de decidirem ou não participar. 
Todos os estudos da HVTN seguem os regulamentos federais dos EUA sobre investigação, bem 
como padrões internacionais de ética e quaisquer requisitos específicos dos países onde a nossa 
investigação é conduzida. Para obter mais informações, visite a nossa página sobre ética em: 
hvtn.org/en/science/hiv-vaccine-basics/ethics-hiv-vaccine-trials.html.

Mito: Os cientistas ocidentais recorrem injustamente a pessoas de países em 
desenvolvimento para testar a vacinação contra o HIV.

Facto: Para encontrar uma vacina  eficaz em todos os tipos de pessoas, é necessário 
testá-la em todos os tipos de pessoas. Isto é especialmente verdade para grupos de 

pessoas que tenham sido atingidos mais duramente pela epidemia de HIV e que mais 
podem beneficiar de uma vacina, tais como os habitantes da África Subsariana. A protecção 
do bem-estar dos voluntários dos estudos é a maior responsabilidade de cada estudo, e a 
HVTN trabalha para garantir que os estudos seguem os mais elevados padrões éticos,  que 
são realizados em colaboração com cientistas e investigadores locais e que as comunidades 
locais são consultadas. Muitos estudos são conduzidos simultaneamente nos EUA, Europa e 
países em desenvolvimento, e seguimos os mesmos procedimentos e padrões internacionais, 
independentemente do local do estudo.

Mito: Uma pessoa tem de ser HIV-positiva (infectada) para participar num estudo de 
vacinação contra o HIV.

Facto: Isto é falso. As vacinas testadas pela HVTN são vacinas preventivas. Devem ser 
testadas em voluntários que não estejam infectados com HIV porque o nosso objectivo 

é manter as pessoas sem infecção. Existem outros grupos de investigação que conduzem 
estudos de vacinas terapêuticas que podem ser usada em pessoas que já estão infectadas  
com HIV. 

Mito: Os investigadores de vacinação pretendem estudar participantes  com 
comportamentos não seguros para que possam aferir se a vacina funciona realmente.

Facto: Isto é absolutamente falso! A segurança dos participantes em estudos é a prioridade 
principal dos investigadores e das equipas de vacinação contra o HIV nos nossos locais 

dos estudos. Os conselheiros treinados trabalham com os participantes dos estudos para os 
ajudar a desenvolver um plano individual sobre como reduzir os seus riscos de infecção por HIV. 
São dados também aos participantes produtos como preservativos e lubrificantes, bem como 
instruções sobre como os usar correctamente. Fornecemos também informações sobre novas 
ferramentas de prevenção do HIV que comprovaram ser eficazes, tais como PrEP e circuncisão 
masculina médica, e como os participantes podem ter acesso a essas ferramentas. Os ensaios 
de eficácia de HIV envolvem milhares de participantes durante vários anos e, mesmo com os 
melhores esforços de redução do risco, alguns participantes continuarão a ficar infectados. 
Mudar o comportamento humano nunca é fácil; se fosse, não teríamos problemas com a 
obesidade ou com doenças pulmonares devidas ao tabagismo. Um dos motivos pelo qual uma 
vacina preventiva contra o HIV é tão necessária é porque a sua eficácia não depende apenas do 
comportamento das pessoas. 

MITOS E FACTOS
da vacinação contra o HIV 

??

??

??

??

??

??
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Mito: Dado que os comprimidos podem prevenir a infecção por HIV (conhecidos como 
profilaxia pré-exposição ou PrEP), deixa de ser necessária uma vacina contra o HIV.

Facto: As pessoas HIV-negativas que estão em risco podem tomar diariamente 
medicação anti-retroviral para reduzir as suas hipóteses de ficarem infectadas se forem 

expostas ao vírus. O comprimido Truvada foi aprovado pela Food and Drug Administration 
norte-americana para ser utilizado por pessoas sexualmente activas com vários parceiros, por 
pessoas que não usam preservativos ou que não os utilizam sempre, e para pessoas que têm 
um parceiro ou parceiros HIV-positivos cujo estado de HIV é desconhecido. É improvável que 
a PrEP seja uma opção para todos porque os  comprimidos são dispendiosos, podem causar 
efeitos secundários e podem não estar disponíveis. Recordar que é necessário tomar um 
comprimido todos os dias é também desafiante para algumas pessoas. A PrEP é uma adição 
nova importante aos métodos existentes de prevenção do HIV, mas o modo mais eficaz de 
eliminar uma doença é usar uma vacina eficaz. As vacinas são uma opção eficaz, acessível 
e  prática. Até termos uma vacina eficaz, a HVTN apoia a utilização de todas as ferramentas 
disponíveis de prevenção de HIV e incentiva as pessoas a saber mais sobre as suas opções de 
prevenção.

Mito: Uma vacina contra o HIV é desnecessária porque a SIDA é tratada e controlada 
facilmente, tal como a diabetes.

Facto: Apesar de o tratamento da infecção por HIV e SIDA ter melhorado 
significativamente ao longo dos últimos 30 anos, não é substituto da prevenção. 

A medicação actual para HIV é muito dispendiosa, e existem igualmente muitos efeitos 
secundários. Por vezes as pessoas desenvolvem resistência aos fármacos e têm de mudar o 
regime dos comprimidos que tomam. O acesso a esses fármacos não é garantido, e alguns 
países com rendimentos médios e baixos não têm acesso aos mesmos medicamentos que 
estão disponíveis nos EUA e Europa. Adicionalmente, a taxa de novas infecções em todo o 
mundo é superior à nossa capacidade de obter tratamento para as pessoas que necessitam. 

Mito: A investigação da vacinação contra o HIV está em curso há muito tempo e 
simplesmente não é possível encontrar uma que funcione.

Facto: A ciência do desenvolvimento de uma vacina contra o HIV é desafiante, mas 
o conhecimento científico está sempre a melhorar. Nos últimos anos foram obtidos 

resultados promissores no estudo RV144 na Tailândia, bem como trabalho de laboratório  
estimulante, tal como a descoberta de novos anticorpos neutralizantes contra o HIV. O HIV 
é um oponente poderoso, mas os cientistas estão a aprender constantemente entre si e a 
utilizar tecnologias avançadas para o combater. A ciência percorreu um longo caminho nos 
últimos 30 anos desde a descoberta da SIDA. Ao comparar o trabalho da vacinação preventiva 
contra o HIV com o desenvolvimento de outras vacinas, o tempo que está a demorar não é 
surpreendente; demorou 47 anos a desenvolver a vacina para a poliomielite! 

Mito: As vacinas causam autismo e não são seguras.

Facto: Isto é falso. Muitos estudos constataram que esta afirmação é falsa. Verificou-
se que o médico Britânico que publicou originalmente as descobertas sobre vacinas 

e autismo falsificou os seus dados, e a sua licença para exercer medicina foi revogada. Não 
existe qualquer ligação entre a vacinação de crianças e o autismo. É verdade que as vacinas 
têm muitas vezes efeitos secundários, mas são tipicamente temporários (tal como um braço 
dorido, febre baixa, dores musculares e outras) e desaparecem depois de um ou dois dias. O 
valor da protecção para indivíduos vacinados e para o público tornou as vacinas na principal 
medida de saúde pública da história, secundada apenas pelo abastecimento de água potável. 

Mito: As pessoas que não estão em risco não necessitam de vacinação contra o HIV.

Facto: Uma pessoa pode não estar em risco de contrair HIV hoje, mas a vida pode mudar 
e o risco da doença também. Uma vacina preventiva contra o HIV pode ser importante 
também para os filhos e outros membros e amigos da família. Estando informada sobre 

a investigação da vacinação preventiva contra o HIV, uma pessoa pode fazer parte da solução 
educando os seus amigos e família sobre a importância da investigação e desmascarar os 
mitos que a rodeiam. Mesmo que uma pessoa não esteja em risco hoje, pode participar no 
esforço de encontrar uma vacina que, contamos, irá salvar as vidas de milhões de pessoas em 
todo o mundo.

??

??

??

??

??
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE VISP
O que é a “opção de exclusão” de testes de HIV?

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

Para informação específica de cada estado 
(EUA), consultar: http://www.nccc.ucsf.edu/
consultation_library/state_hiv_testing_laws/ 

Para outras informações sobre as orientações 
relativas a testes de HIV no seu país, 
consultar: http://www.who.int/hiv/pub/
national_guidelines/en/ 

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

Deve informar o seu prestador de cuidados 
de saúde sobre a sua participação num 
estudo de vacina contra o HIV e recusar fazer 
o teste de HIV. Mesmo que o seu prestador de 
cuidados de saúde não mencione o teste de 
HIV, não se esqueça de lhe dizer que não quer 
ser testado(a) porque está (ou esteve)  
a participar num estudo de vacina contra  
o HIV.

Como posso explicar esta situação ao meu 
prestador de cuidados de saúde?

Ninguém pode forçá-lo(a) a fazer um teste  
de HIV, por qualquer motivo.

• Se alguém lhe pedir para fazer um teste 
de HIV ou uma colheita de sangue, deve 
informar essa pessoa de que participa 
(ou participou) num estudo de vacina 
contra o HIV e que deve fazer todos 
os seus testes de HIV no centro de 
investigação.

• Explique que ser testado(a) fora do seu 
centro de investigação ou do Serviço  
de Testes VISP da HVTN pode resultar 
num diagnóstico incorrecto de infecção 
pelo HIV.

• Dê a informação de contacto do 
coordenador do estudo ao seu prestador 
de cuidados. Peça ao prestador de 
cuidados para contactar directamente  
o centro de investigação ou o Serviço de 
Testes VISP da HVTN (número gratuito 
nos EUA: 1-800-327-2932).

• Se for necessário, simplesmente diga 
“não” ao teste de HIV, e depois peça 
ajuda ao centro de investigação ou  
à Rede de Ensaios Clínicos da Vacina 
contra o HIV (HIV Vaccine Trials 
Network). Teremos todo o prazer  
em trabalhar consigo para ajudar  
a resolver a sua situação.

Qual é a duração da VISP?

Se teve um resultado de VISP positivo, os 
anticorpos podem desaparecer rapidamente 
ou permanecer durante vários anos. Em 
alguns casos, os participantes continuam 
a apresentar resultados de VISP positivos 
durante mais de 20 anos.

Onde posso fazer o teste de HIV certo?

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

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

Por que razão é que os testes de HIV 

convencionais não procuram  

directamente o HIV?

Os testes de HIV convencionais que procuram 
anticorpos são rápidos, fiáveis e acessíveis.  
Os testes que procuram o vírus são caros  
e não são normalmente usados em teste  
de diagnóstico inicial.

Os anticorpos evitam o desenvolvimento de infecções. A maioria das vacinas 

levam a que o organismo produza anticorpos. Se receber uma vacina contra 

o HIV, o seu organismo pode produzir anticorpos contra o vírus. Os testes de 

HIV convencionais procuram anticorpos contra o HIV como sinal de infecção. 

Por esta razão, o seu teste de HIV pode dar um resultado positivo mesmo que 

não esteja infectado(a) pelo HIV. A isto dá-se o nome de resultado seropositivo 

induzido por vacina ou VISP (do inglês Vaccine-Induced Seropositive). Isto  

é também chamado de seroreactividade induzida por vacina ou VISR (do 

inglês Vaccine-Induced Seroreactive).

Fazer o Teste de HIV Certo
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assegurar a realização do teste correcto 
que irá indicar a sua situação real em 
termos de HIV.

O que acontece se eu me mudar para longe 
do centro de investigação onde participei 
num estudo de vacina contra o HIV?

No caso de participantes nos EUA, contacte 
o Serviço de Testes VISP da HVTN no 
número 1-800-327-2932 durante o horário 
de expediente (fuso horário do Pacífico). Para 
participantes fora dos EUA, contacte o seu 
centro de investigação e eles podem ajudá-
lo(a) com o teste de HIV. Se não conseguir 
contactar ninguém no seu centro, envie um 
e-mail para vtn.core.vispcounselor@hvtn.org 
a solicitar um teste.

O Serviço de Testes VISP da HVTN 
providencia testes de HIV para participantes 
que receberam uma vacina experimental 
contra o HIV num ensaio de vacina para 
prevenção do HIV financiado pela Divisão 
de SIDA (Division of AIDS – DAIDS) dos 
Institutos Nacionais de Alergias e Doenças 
Infecciosas dos EUA (National Institutes  
of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) 
que já não podem ser testados no seu  
centro de estudo.  

A minha informação vai permanecer 
confidencial?

Sim. Todas as suas informações serão 
guardadas numa base de dados informática 
segura protegida por palavra-passe com 
acesso limitado. O acesso à sua informação 
será limitado aos conselheiros VISP da 
HVTN. Nenhuma informação de carácter 
pessoal relativa aos testes será divulgada 
a terceiros sem o seu consentimento por 
escrito, excepto quando exigido por lei.

Quanto tempo demora a divulgação dos 
resultados pelo Serviço de Testes VISP  
da HVTN?

Cerca de 2 semanas. 

Sou elegível para o Serviço de Testes VISP da 
HVTN?

SIM:

• Se participou num estudo de vacina de 
prevenção do HIV da Rede de Ensaios 
Clínicos da Vacina contra o HIV (HVTN), 
do Grupo de Avaliação da Vacina contra 
a SIDA (AIDS Vaccine Evaluation Group 
– AVEG), ou da Rede de Ensaios de 
Prevenção do HIV (HIV Network for 
Prevention Trials – HIVNET), E

• Se recebeu uma vacina contra o HIV*, E

• Se está disposto(a) a dar o seu 
consentimento para uma colheita de 
sangue e teste de HIV.

NÃO:

• Se tem uma infecção pelo HIV 
confirmada, OU

• Se está actualmente a participar num 
Ensaio de Vacina contra o HIV,** OU

• Se recebeu um placebo numa 
participação anterior.

* Se não tem a certeza de que recebeu uma 
vacina contra o HIV, contacte o Serviço de 
Testes VISP da HVTN (1-800-327-2932).

**Se está a participar actualmente num 
ensaio de vacina contra o HIV, o teste 
será providenciado pelo seu centro de 
investigação. Se por qualquer razão não 
puder ser testado(a) no seu centro de 
investigação, pode contactar o seu centro ou 
o Serviço de Testes VISP da HVTN (número 
grátis nos EUA: 1-800-327-2932).

E se eu viver fora dos EUA? Vou ter acesso ao 
Serviço de Testes VISP da HVTN?

O Serviço de Testes VISP da HVTN é aberto 
nos Estados Unidos. A expansão do serviço 
de testes para a África Austral está a decorrer. 
Para localizações fora dos EUA, entre em 
contacto com o seu centro de investigação 
ao envie um e-mail para  vtn.core.
vispcounselor@hvtn.org a solicitar um teste.

Para mais informação sobre como fazer o 
teste de HIV certo

Contactar o seu coordenador de estudo no 
centro de investigação de vacinas contra o 
HIV ou o Serviço de Testes VISP da HVTN no 
número (grátis nos EUA) 1-800-327-2932.

A VISP pode ser transmitida de uma pessoa 
para outra?

• Na maioria dos casos não. Se teve um 
resultado de VISP positivo, não pode 
transmitir os anticorpos para outra 
pessoa através de um beijo ou  
contacto sexual.

• Se estiver grávida, achamos que pode 
haver a possibilidade de passar os 
anticorpos da vacina para o seu bebé. 
Embora tal não tenha sido demonstrado 
em estudos de vacinas contra o HIV, 
sabemos que acontece com outras 
vacinas, tal como a vacina do tétano. 
Os anticorpos de vacinas que as 
mães passam para os seus bebés são 
temporários e desaparecem ao longo  
do tempo, e não são prejudiciais para  
o bebé. A HVTN pode providenciar-lhe,  
a si e ao seu bebé, testes de HIV 
rigorosos gratuitamente durante  
o tempo que for necessário.

• Se quiser doar sangue ou órgãos, o 
centro de doações irá fazer um rastreio 
com um teste de anticorpos contra 
o HIV. Se tiver um resultado positivo 
para anticorpos anti-HIV pode ser 
impedido(a) de doar um órgão. Também 
pode ser impedido(a) permanentemente 
de doar sangue, mesmo que não esteja 
infectado(a) com o HIV. 

Como posso ser afectado(a) por um 
resultado de VISP positivo?

• Se alguém acreditar que está 
infectado(a) pelo HIV, poderá enfrentar 
discriminação e/ou outros problemas. 
Por exemplo, pode ter problemas em 
receber assistência médica ou dentária, 
a tentar obter um emprego, seguro, 
visto de viagem, ou ainda para entrar no 
serviço militar. Pode não ter permissão 
para doar sangue ou outros órgãos. Se 
estiver grávida, pode ter de explicar a 
sua situação para evitar receber qualquer 
tratamento para o HIV durante a 
gravidez ou parto.

• Se está a planear adquirir um seguro, 
procurar emprego ou aderir ao serviço 
militar, informe de imediato o seu 
centro do investigação. A seguradora, 
empregador ou entidade militar poderão 
não aceitar os resultados do teste de 
HIV da HVTN. No entanto, a HVTN pode 
colaborar com esses entidades para 
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O que é um ensaio clínico de uma vacina?

Um ensaio clínico de uma vacina contra 
a SIDA consiste num estudo destinado a 
descobrir a reacção ocorrida no organismo 
após a respectiva administração. Trata-se de 
um estudo cuidadosamente controlado em 
que os participantes recebem uma vacina 
experimental, de forma a avaliar se a mesma 
é segura e produz uma resposta imune. As 
vacinas experimentais foram já testadas 
em animais e consideradas seguras para 
utilização em ensaios clínicos (testes em 
indivíduos humanos).

O que envolve um ensaio clínico  
de uma vacina contra a SIDA?

Ser-lhe-ão colocadas questões destinadas 
a determinar a sua elegibilidade, ou seja, a 
avaliar se poderá ou não participar no estudo. 
Caso seja elegível, deverá comparecer a uma 
visita de selecção, em que um médico lhe 
irá fornecer informação detalhada acerca 
do plano do ensaio clínico (denominado 
protocolo). Será ainda realizado um breve 
exame físico, assim como algumas análises 
sanguíneas e um teste de HIV. Embora 
todos os estudos sejam diferentes, um 
ensaio clínico típico tem a duração de 12 
e 24 meses, sendo o número estimado de 
visitas ao centro do estudo de 15-20. Ser-
lhe-á disponibilizada informação exacta 
acerca das características do ensaio clínico 
em questão durante a visita de selecção. 
Durante as visitas clínicas, ser-lhe-ão 
colocadas questões acerca do seu estado 
de saúde, efeitos secundários que possa ter 
experienciado e medicação que toma.

Quem dirige os ensaios clínicos?

Os ensaios clínicos são coordenados pela 
Rede de Ensaios Clínicos de Vacinas contra 
o HIV, fundada pelo Instituto Nacional de 
Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) dos 
Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

As mulheres grávidas poderão 
voluntariar-se para participar nos 
estudos de vacinas contra a SIDA?

Não. As mulheres grávidas não são  
aceites como voluntárias; as mulheres  
que pretendem engravidar deverão adiar  
a gravidez até ao final do ensaio clínico.  
São realizados testes de gravidez durante  
o processo de selecção e anteriormente  
a cada imunização. As mulheres com 
potencial reprodutivo deverão concordar  
em utilizar um método contraceptivo 
adequado anteriormente ao período  
de imunização e durante o mesmo.

Que quantidade de sangue é colhida 
durante o ensaio clínico?

A quantidade total de sangue colhida durante 
o ensaio clínico será inferior à que doaria 
como dador frequente num banco de sangue.

Todos os voluntários recebem  
uma vacina contra a SIDA durante  
o ensaio clínico?

Alguns participantes não recebem a vacina. 
De forma a possibilitar uma comparação 
controlada, alguns participantes recebem 
um placebo, ou seja, uma substância 
inactiva, ao invés da vacina. Não lhe será 
permitido escolher qual destes agentes 
irá receber. Tanto os participantes como 
os médicos desconhecem o tratamento 
individual de cada participante. Este aspecto 
do desenho do estudo, denominado “dupla 
ocultação”, destina-se a garantir que todos 
os participantes são investigados e seguidos 
de forma exactamente idêntica. Após o final 
do ensaio clínico, ser-lhe-á dito, assim como 
ao seu médico, qual o agente que recebeu: 

vacina ou placebo.

Porque são necessários voluntários para 
ensaios clínicos de vacinas contra a SIDA?

A SIDA, a doença provocada pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), não 
mostra sinais de diminuir. Mais de 35 
milhões de indivíduos em todo o mundo 
encontram-se actualmente infectados pelo 
HIV. A descoberta de uma vacina segura 
e eficaz contra o HIV, capaz de proteger 
os indivíduos, representa uma tarefa de 
proporções gigantescas. Não poderemos 
alcançar este objectivo sem a ajuda  
de voluntários.

Que tipo de voluntários procura a Rede de 
Ensaios Clínicos de Vacinas contra o HIV?

Estamos a recrutar indivíduos saudáveis 
HIV-negativos, com idade igual ou superior 
a 18 anos, empenhados em fazer a diferença 
na luta contra o HIV. Os voluntários deverão 
residir na área do centro do estudo durante 
a respectiva duração (mínimo de 12 a 24 
meses). Informe-se acerca do limite de idade 
dos voluntários na sua área de residência, 
uma vez que este difere entre os estudos.

Poderei contrair HIV ou SIDA através 
da vacina?

Não. Não é possível contrair HIV ou SIDA 
através da vacina. Uma vez que são sintéticas, 
as vacinas não contêm HIV, quer activo quer 
inactivo. Assim, as vacinas não são capazes 
de provocar infecção pelo HIV ou SIDA. 

O que contém a vacina, se não  
se trata de HIV?

Em termos gerais, as vacinas são criadas a 
partir de fragmentos de proteínas do HIV, 
através de processos de engenharia genética, 
sendo concebidas com vista a estimular 
uma resposta imune. No entanto, é avaliada 
uma vacina diferente em cada estudo. Caso 
se apresente para o processo de selecção, 
a clínica irá disponibilizar-lhe informação 
detalhada sobre a vacina investigada, 

incluindo os respectivos componentes.

QUESTÕES FREQUENTES  DE VOLUNTÁRIOS
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Quais as salvaguardas disponíveis?

Os ensaios clínicos incluem salvaguardas 
destinadas a assegurar que lhe é 
disponibilizada toda a informação conhecida 
acerca dos procedimentos envolvidos, 
incluindo possíveis riscos. Nenhum 
indivíduo será autorizado a participar num 
estudo clínico sem que tenha fornecido 
o respectivo consentimento informado 
– conhecimento detalhado do estudo 
e assinatura de um formulário como 
prova de que compreendeu a informação 
disponibilizada. Todos os ensaios clínicos 
de vacinas em indivíduos humanos 
são previamente aprovados pela FDA e 
por outras agências governamentais. A 
participação e a segurança dos voluntários 
são monitorizadas pelo Painel Institucional 
de Análise ou Comissão Ética de cada 
centro de estudos de avaliação de vacinas. 
A segurança e resultados dos ensaios 
clínicos são supervisionados por um Painel 
de Monitorização de Dados e Segurança 
constituído por peritos independentes. 
Este painel encontra-se autorizado a 
terminar qualquer ensaio clínico caso 
identifique quaisquer aspectos passíveis de 
comprometer a segurança dos participantes. 

De que forma irão saber se a vacina 
contra a SIDA é eficaz?

A capacidade de protecção das vacinas 
contra o HIV e a SIDA não é testada em 
ensaios clínicos precoces (denominados 
ensaios de Fase I ou Fase II). Estes ensaios 
destinam-se a avaliar a resposta do 
organismo às vacinas. Os centros do 
estudo enviam amostras de sangue para 
o laboratório, de forma a determinar se 
o sangue dos participantes é capaz de 
combater o HIV após a vacinação. Apenas um 
ensaio clínico de Fase III permite determinar 
se as vacinas protegem efectivamente os 

indivíduos do HIV e da SIDA.

A vacina irá proteger-me contra a 
infecção pelo HIV durante o período  
de duração do ensaio clínico?

Não. Desconhecemos a capacidade  
de protecção contra o HIV das vacinas 
experimentais. Assim, é importante que 
mantenha um baixo risco de infecção 
pelo HIV. O seu centro do estudo 
irá disponibilizar-lhe informação e 
aconselhamento relativo à minimização  
do risco de infecção pelo HIV.

A minha participação no ensaio  
clínico é confidencial?

Sim, o seu anonimato será mantido dentro 
dos limites da lei. Não será divulgada 
qualquer informação clínica sem a sua 
autorização por escrito. Os nomes dos 
participantes não são nos relatórios  
de ensaios clínicos apresentados à 
comunidade científica, Agência de 
Medicamentos e Alimentos dos  

EUA (FDA) e empresas farmacêuticas.

Quais os possíveis efeitos secundários?

Alguns dos possíveis efeitos secundários 
das vacinas experimentais incluem febre, 
arrepios, erupção cutânea, dor generalizada, 
náuseas, dores de cabeça, tonturas e 
fadiga. As injecções poderão provocar dor, 
sensibilidade, vermelhidão e inchaço no local 
de administração. Os efeitos secundários  
são habitualmente de pequena duração e  
os participantes não necessitam geralmente 
de qualquer tratamento. Contudo, a equipa 
do estudo prestar-lhe-á aconselhamento 

relativo ao tratamento, se necessário.

QUESTÕES FREQUENTES  DE VOLUNTÁRIOS

O que devo fazer para participar num ensaio clínico e quem devo contactar  
para mais informação?

Visite a página dos, http://www.hvtn.org/en/hvtn-international-sites.html, para localizar  
o centro do estudo clínico mais perto de si.
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Destaque

Não se Tratava Apenas de um Sistema de 
Segregação Racial, mas sim do Nascimento 
da Violência e Transmissão do HIV/SIDA
Por: Busisiwe Nkala-Dlamini, Joanesburgo, África do Sul

O Apartheid na África do Sul

Em 1948, entrou em vigor um regime 

que visava a discriminação racial, 

após a ascensão ao poder do governo 

liderado pelo Partido Nacional, 

constituído apenas por indivíduos de 

raça Branca. Esta política veio tornar 

oficial e legitimar a exploração racial, 

já pressagiada desde a descoberta de 

diamantes em Kimberly e de ouro 

em Joanesburgo, na década de 1860. 

Diz-nos a História que a exploração e 

a escravização de indivíduos de raça 

Negra começaram a ser praticadas 

muito antes da descoberta de diamantes 

e ouro, quando a população da África do 

Sul foi despojada das suas terras.     

O apartheid visava segregar os 

indivíduos das raças Negra e Branca, 

assim como os vários grupos étnicos 

que constituíam a população de raça 

Negra. O primeiro passo dado neste 

sentido envolveu a deslocalização de 

milhões de indivíduos de raça Negra 

das zonas urbanas para as zonas rurais, 

denominadas “bantustões”, nos quais 

a população era ainda segregada 

de acordo com a origem étnica, 

(Christopher, 1990) características 

demográficas e idioma Africano falado 

(Figura 1) (Swati, Venda, SeSotho, 

SePedi, IsiZulu, IsiXhosa, SeTswana, 

Shangaan e Ndebele). 

Este processo teve início com a Lei de 

Áreas de Agrupamento, que entrou em 

vigor em Junho de 1950 (Cameron, 

2003; Seekings, 2000). Nas zonas 

urbanas, os indivíduos de raça Negra e 

outros indivíduos de cor foram forçados 

a viver na periferia ou no exterior 

das cidades, que se encontravam em 

grande desvantagem em termos de 

serviços públicos, nomeadamente 

serviços de saúde e estabelecimentos de 

ensino. Além disso, a Lei de Restrição 

de Serviços de 1953 estabeleceu um 

sistema de separação de indivíduos de 

raça Branca e indivíduos de raça não-

Branca nos serviços públicos, tais como 

autocarros e restaurantes (Cameron, 

2003). A mudança dos residentes do 

centro de Joanesburgo para o Soweto 

(South Western Township) constituiu 

um exemplo da aplicação da política de 

deslocalização instituída pelo apartheid. 

Em resultado, os indivíduos de raça 

Negra eram obrigados a percorrer 

grandes distâncias para os respectivos 

locais de trabalho. Tais indivíduos 

experienciavam disrupções familiares, 

situação ainda agravada pelas 

habitações de baixa qualidade que lhes 

eram atribuídas (Sachs, 2002).  Milhões 

de indivíduos de raça Negra do género 

masculino foram então trazidos dos 

bantustões para trabalhar nas minas e 

Figura 1 Bantustões existentes na África do Sul 
antes de 1994 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Indigenous_Homelands_of_South_Africa.jpg

Figura 2: Albergues para Homens Fonte: https://
city-press.news24.com/Voices/the-indignity-of-
the-back-yard-burial-20160520  
por Felix Dlangamandla

Porquê a África do Sul? 
Por que motivo o HIV se disseminou especialmente na África do Sul? A resposta a esta questão envolve vários aspectos, 
sendo um destes abordado em detalhe nesta edição: a história cruel que marcou o país. O apartheid, um sistema separatista 
legalizado e instituído na África do Sul com vista à segregação das raças, levou à perpretação de numerosos crimes brutais, 
tais como a tortura, a violação e o assassinato de indivíduos de cor, principalmente de raça Negra, assim como de indivíduos 
de raça Branca que se opunham a este regime. Ao abrigo deste regime, as famílias de cor beneficiavam de recursos inferiores 
e insuficientes, chegando algumas a ser despejadas das respectivas habitações e separadas por um sistema de trabalho 
migratório. Embora tenha sido deposto, o apartheid deixou uma herança de dominação masculina, abuso e violência contra  
as mulheres, separação do núcleo familiar e desigualdades sistemáticas, tendo esta sido a conjuntura em que a epidemia  

se disseminou. 
 Citação de: Dr.ª Fatima Laher, Directora do CIC de Soweto-Bara e CIC de Investigação de Vacinas da PHRU, Soweto, África do Sul
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em várias indústrias, o que resultou no 

aumento do trabalho migratório. Para 

além de não lhes ser permitido trazer 

as respectivas famílias, estes homens 

eram forçados a viver em albergues 

superlotados apenas para homens, em 

condições inaceitáveis (Figura 2) (Pick & 

Obermeyer, 1996; Posel, Have migration 

patterns in post-apartheid South Africa 

changed?, 2003). 

Nem todo o ouro reluz  

Lewin (1985) refere o impacto destrutivo 

do apartheid nas famílias de raça Negra, 

separadas em resultado do trabalho 

migratório. Este autor refere que 

que a maior parte dos trabalhadores 

migrantes passava a maior parte da 

vida longe das suas mulheres e filhos, 

o que encorajava o alcoolismo, a 

adopção de comportamentos de risco e 

a promiscuidade. Reid e Walker (2005) 

argumentam ainda que a masculinidade 

destes trabalhadores da África do Sul, 

separados das respectivas famílias, 

foi definitivamente moldada pelas 

instituições fechadas onde residiam, 

tais como albergues e camaratas. A 

mineração de ouro e diamantes, na qual 

assenta a economia da África do Sul, 

desenvolveu-se com base no sistema 

migratório, no qual os trabalhadores 

eram alojados em albergues apenas 

para homens, em condições brutais 

e humilhantes. Estes homens 

enfrentavam elevados níveis de  

risco no trabalho e adoptavam 

frequentemente comportamentos  

de risco em ambientes sociais. 

Breckenridge (1998) refere que o 

ambiente das minas era dominado pela 

violência, em que os chefes de turno de 

raça Branca espancavam regularmente 

os mineiros de raça Negra, o que veio 

criar uma cultura de violência entre 

os trabalhadores. Na cultura Negra, 

os homens eram reconhecidos como 

chefes de família, pelo que a forma 

como eram tratados no trabalho exercia 

um enorme impacto na sua capacidade 

de assumir este papel quando 

regressavam a casa. A masculinidade na 

era do apartheid transformou-se assim 

numa atitude patriarcal, dominada 

pela violência e pelo autoritarismo. A 

complexa interacção entre numerosos 

aspectos sociais e factores políticos e 

económicos durante a era do apartheid 

resultou no escalar da violência 

contra as mulheres, uma vez que o 

esforço dos homens para reafirmar 

a sua autoridade assumiu a forma de 

dominação patriarcal (Marks, 2002). 

Para estes homens, a violência sexual 

representava um espape para a sua 

ira e uma expressão de poder, assim 

como uma forma de dominância que 

vinha substituir a falta de controlo 

sobre outros aspectos das suas vidas. O 

restabelecimento do poder e o reclamar 

do controlo masculino manifestavam-

se na forma de violência doméstica, 

em que os homens espancavam as 

respectivas mulheres e filhos. 

As leis dos passes que entraram em 

vigor em 1952 forçaram os indivíduos 

de raça Negra a trazer consigo “passes”1 

que permitiam controlar as respectivas 

deslocações. Estes documentos eram 

frequentemente utilizados para 

forçar habitantes de zonas urbanas 

a estabelecer-se em zonas rurais, o 

que criou uma enorme população 

de desempregados constituída por 

indivíduos que não tinham qualquer 

esperança de encontrar trabalho (Figura 

3) (Lewin, 1985; Møller, 1998).  Todos 

os postos de trabalho criados nas 

zonas urbanas eram exclusivamente 

destinados a homens, incluindo os 

serviços domésticos. Era esperado 

das mulheres de raça Negra que 

permanecessem nas zonas rurais, 

cuidassem dos filhos e apenas vissem 

os maridos uma vez por ano. Os passes 

tinham ainda a função de controlar 

as deslocações destas mulheres às 

zonas urbanas. Os homens eram 

frequentemente parados ao acaso para 

apresentar os respectivos passes, sendo 

por vezes humilhados em frente às suas 

mulheres ou companheiras. A Lei de 

Autodeterminação dos Bantu, N.º 68 de 

1951, e a Lei de Coordenação de Passes, 

N.º 67 de 1952, constituíram dois dos 

mecanismos legislativos destinados a 

controlar as deslocações no interior das 

denominadas “Zonas Brancas” e a posse 

de passes. Estas leis representaram 

mais uma forma de separar as famílias 

e manter os homens afastados das 

respectivas mulheres e filhos.

A destruição da família do 
homem Negro continua  

Harries (1990) comenta que os homens 

de raça Negra eram ainda afastados 

das tradições e crenças da vida 

tribal estruturada, o que os tornava 

vulneráveis a determinados vícios, tais 

como o álcool. A destruição das famílias 

de raça Negra durante o apartheid 

exerceu ainda um impacto profundo 

nos filhos dos trabalhadores migrantes, 

especialmente nos homens jovens, 

que usufruíam de um certo grau de 

liberdade, cometendo frequentemente 

pequenos delitos ou chegando mesmo 

a tornar-se criminosos e membros de 

gangues que perpetravam a violência 

contra outros gangues, contra as 

autoridades e contra as mulheres (Delius 

& Glaser, 2002; Morrell, 1998). Coovadia 

et al. (2009) referem que o rapto e 

violação de mulheres eram frequentes 

entre estes homens jovens da década 

de 1940, argumentando que o apartheid 

tinha tornado inalcançáveis muitos 

dos papéis tradicionais dos jovens 

adultos, tais como constituir família e 

Figura 3: Os indivíduos de raça Negra eram 
frequentemente alvo de operações de apresentação 
de passes. Fonte: https://www.sahistory.org.za/
article/pass-laws-south-africa-1800-1994

1 Passe: documento oficial que os indivíduos de 

raça Negra eram obrigados a trazer consigo para 

provar a respectiva identidade e os locais onde 

se encontravam autorizados a viver ou trabalhar, 

habitualmente conhecidos como “dompas” (Oxford 

Advanced Learner’s Dictionery , 2018).

Continua na próxima página...
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assegurar o respectivo sustento. Além 

disso, muitas crianças cresciam sem os 

respectivos pais, o que, na opinião de 

Coovadia et al. (2009), exercia um efeito 

negativo no processo de socialização 

das crianças, especialmente dos rapazes, 

impedido que os mesmos se tornassem 

em adultos responsáveis e disciplinados.

Violência: a única forma 
de resolver os problemas 

A oposição do povo ao apartheid 

moldou profundamente a identidade 

masculina. Os soldados que lutaram 

contra o apartheid nas alas armadas 

do Congresso Nacional Africano e do 

Congresso Pan-Africano, Umkhonto 

we Sizwe e Exército de Libertação do 

Povo Azanian, foram olhados como 

heróis, reconhecimento também dado 

aos homens jovens envolvidos nas 

lutas anti-apartheid nos vários bairros 

(Reid & Walker, 2005). Esta luta foi 

referida como a “luta da masculinidade”, 

caracterizada por níveis elevados de 

violência e militância, justificadas como 

uma resposta essencial ao governo do 

apartheid (Xaba, 2001). A transição do 

apartheid para a democracia no início 

da década de 1990 veio destabilizar 

esta identidade masculina, consolidada 

e entrincheirada durante o período 

de oposição. Assim, as alterações 

da legislação e do sistema político 

não puseram necessariamente fim 

à violência contra as mulheres. Isto 

é ainda particularmente evidente 

na África do Sul, onde a violação e a 

violência física são ainda consideradas 

parte da cultura do país (Marks, 2002).  

O apartheid encorajou a violência, 

levando o governo a tornar marchas 

pacíficas contra o sistema em batalhas 

sangrentas que resultaram na morte de 

numerosos indivíduos de raça Negra. O 

massacre de Sharpeville de 1960, em que 

uma marcha não violenta de protesto 

contra as leis dos passes por um grupo 

não armado resultou na morte de 69 

indivíduos (Figura 4), representa um 

exemplo deste tipo de ocorrências. 

Estima-se ainda que 575 indivíduos 

perderam as suas vidas em 1976 numa 

marcha pacífica de estudantes contra 

o uso do Afrikaans nas escolas (Figura 

5) (Glaser, 1994). Deverá ainda ser 

notado que estas leis não impediram 

os movimentos de resistência dos 

indivíduos de raça Negra nas cidades.

O que será necessário para 
voltar à situação normal?  

Após a abolição do apartheid e das 

infames leis dos passes na década 

de 1990, numerosos indivíduos 

regressaram dos bantustões às zonas 

urbanas, onde se estabeleceram 

em bairros não regulamentados, 

frequentemente sem água, electricidade 

e saneamento básico, e onde os 

serviços de saúde e educação eram 

mínimos ou inexistentes. Esta 

conjuntura veio agravar a pobreza e a 

disseminação de doenças, incluindo 

o HIV. Coovadia (2009) argumenta 

que a sobrepopulação, desnutrição e 

ausência de saneamento em muitas 

comunidades de indivíduos de raça 

Negra se encontram intimamente 

associadas ao elevado ónus da doença. 

A elevada mobilidade de grandes 

percentagens da população contribuiu 

também para a transmissão rápida do 

vírus a novas comunidades (Gilbert & 

Walker, 2002; Lurie, et al., 2003). Ogura 

(1996) e Cameron (2003) referem a 

urbanização rápida ocorrida na década 

de 1980, em que a taxa de migração de 

indivíduos de raça Negra da África do 

Sul para zonas urbanas alcançou 3,5% 

ao ano. Contudo, o trabalho migratório 

continuou a ser uma realidade, apesar 

das elevadas taxas de urbanização. 

Efectivamente, a percentagem de 

trabalhadores migrantes na África 

do Sul democrática aumentou, 

principalmente em resultado do 

aumento do trabalho migratório entre 

as mulheres (Posel, Have migration 

patterns in post-apartheid South 

Africa changed?, 2003). No seu estudo, 

Lurie, et al. (2003) descobriram que os 

trabalhadores migrantes do género 

masculino que tinham vivido em quatro 

ou mais locais diferentes apresentavam 

um risco significativamente superior de 

infecção pelo HIV-1, comparativamente 

aos homens que nunca tinham sido alvo 

de migrações. 

Chegavam ainda, e continuam a chegar, 

trabalhadores migrantes de outros 

países Africanos, frequentemente como 

refugiados de países extremamente 

Massacre de Sharpeville 1960 
Fonte: Cidade deJoburg@cityofjoburg.za, https://pbs.twimg.com/media/DYydh8HV4AEdRou.jpg

Figura 5: Revolta do Soweto de 16 de junho de 1976 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
en/1/13/Hector_pieterson.jpg  
por Sam Nzima
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afectados pelo HIV/SIDA, o que 

também contribuiu consideravelmente 

para a disseminação do HIV/SIDA 

na África do Sul (Sachs, 2002). Os 

trabalhadores migrantes envolviam-

se frequentemente em sexo casual e 

relações extramaritais, habitualmente 

com profissionais do sexo, o que 

exerceu um enorme impacto na 

disseminação do HIV/SIDA (Abdool-

Karrim & Abdool-Karrim, 2002; 

Williams, Gilgen, Campbell, Taljaard, 

& MacPhail, 2000; Zwi & Cabral , 1991). 

Além disso, numerosos trabalhadores 

envolviam-se em relacionamentos 

homossexuais, frequentemente 

devido à falta absoluta de contacto 

com mulheres durante períodos de 

tempo prolongados (Harries, 1990). 

Coovadia, et al. (2009) referem que 

as mulheres que permaneciam nas 

zonas rurais acolhiam frequentemente 

outros parceiros sexuais, enquanto os 

respectivos cônjuges se encontravam 

ausentes, ao passo que Zwi e Cabral 

(1991) argumentam que algumas destas 

mulheres recorriam ao sexo comercial 

como forma de aumentar os respectivos 

rendimentos. 

Além disso, os encontros extramaritais 

em que muitos trabalhadores migrantes 

se envolviam durante o apartheid 

continuaram a constituir um hábito 

após a respectiva abolição, sendo 

actualmente frequentes entre estes 

homens e amplamente tolerados pelas 

mulheres (Gilbert & Walker, 2002; 

Susser & Stein, 2000). É interessante 

referir que Gilbert e Walker (2002) 

argumentam que as desigualdades 

sociais constituem o principal factor 

responsável pela transmissão do HIV/

SIDA. Estes autores referem a estreita 

correlação entre rendimentos baixos, 

desemprego, baixos níveis de educação 

(conforme representados pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano) e as taxas 

de infecção pelo HIV. Esta opinião é 

partilhada por Zwi e Cabral (1991), que 

referem a África do Sul como um país 

de alto risco, em resultado de factores 

como a pobreza, a perda de direitos, 

a acelerada taxa de urbanização, o 

trabalho migratório, as frequentes 

deslocalizações da população e a 

disrupção social. Além disso, tanto 

Mitton (2000) como Coovadia et al. 

(2009) referem as desigualdades ainda 

existentes no que respeita à saúde na 

África do Sul, apesar dos direitos iguais 

conferidos aos cidadãos pelo novo 

regime democrático. 

O governo do apartheid argumentou 

que a segregação era igualitária, embora 

a comunidade Branca tenha alcançado 

um nível de vida idêntico ao usufruído 

nos países do primeiro mundo, ao 

passo que o nível de vida da população 

Negra era comparável ao de alguns dos 

países menos desenvolvidos do mundo 

(Sachs, 2002). Os efeitos do apartheid 

ainda hoje são patentes, ao fim de 

quase 25 anos de democracia. A saúde 

e a educação representam duas das 

áreas mais preocupantes (Sachs, 2002). 

Alguns aspectos das desigualdades 

existentes nestas áreas facilitaram a 

disseminação do HIV/SIDA na África 

do Sul, um país com uma das mais 

elevadas taxas de infecção do mundo. 

A escassez ou ausência de serviços 

de saúde e educação nas áreas mais 

carenciadas significa que os respectivos 

habitantes não se encontram 

informados relativamente ao HIV/SIDA 

e à respectiva prevenção (Sachs, 2002). 

Cameron (2003) refere que as despesas 

de saúde suportadas pelo governo 

durante o apartheid eram cinco vezes 

superiores para a população Branca, 

comparativamente à população Negra. 

Na África do Sul democrática, o sexo e 

a sexualidade alcançaram um estatuto 

primordial nos meios de comunicação e 

na agenda governamental, em resultado 

de vários factores, nomeadamente a 

elevada prevalência do HIV/SIDA, assim 

como as elevadas taxas de violência 

contra as mulheres, violação e abuso 

sexual de menores. Assim, torna-se 

claro que a transição para um regime 

democrático veio alterar os conceitos 

tradicionais de género. Esta mudança é 

evidente na Constituição da África do 

Sul, que inclui alterações à legislação 

destinadas a garantir melhores 

condições para as mulheres na nova 

África do Sul (Reid & Walker, 2005). 

Posel (2005) refere ainda que o sexo 

e a sexualidade se têm vindo a tornar 

intensamente politizados na África do 

Sul desde 1994, sendo frequentemente 

objecto de debate público aceso, 

mobilização e conflito. 

As alterações referidas e o enfoque 

público em tópicos relacionados 

com o sexo tiveram consequências 

significativas para os homens e 

para a identidade masculina. Os 

homens têm sido considerados os 

principais responsáveis pela epidemia 

do HIV/SIDA, tendo sido ainda 

responsabilizados pelas elevadas 

taxas de violação, violência contra 

as mulheres e abuso sexual de 

crianças. Walker, Reid e Cornell (2004) 

argumentam que a violência sexual 

durante o apartheid foi subestimada ou 

ocultada por vários factores, tais como 

o estreito âmbito da definição legal de 

violação, a dependência económica 

dos violadores pelos familiares mais 

próximos e a falta de interesse do 

estado racista pelo crescente problema 

da violência contra as mulheres nas 

comunidades Negras. Contudo, a 

violência sexual tornou-se numa 

preocupação pública na nova África do 

Sul, dada a prominência dos assuntos 

relacionados com o sexo e com a 

sexualidade nos assuntos públicos 

(Posel, 2005). Os casos de violação, 

especialmente os que envolvem bebés 

e crianças, são amplamente divulgados 

nos meios de comunicação, sendo a 

culpa frequentemente atribuída aos 

homens, o que não só influencia as 

respectivas expectativas na nova ordem 

social, como induz um determinado 

grau de confusão relativamente aos 

papéis tradicionalmente atribuídos aos 

géneros (Reid & Walker, 2005). 

Podemos concluir que o apartheid 

efectivamente impôs leis e políticas 

injustas que resultaram em 

desigualdades entre as raças, em 

termos de recursos e tratamento, tendo 

ainda conduzido a elevados níveis 

Continua na próxima página...
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de violência injustificada. Além de 

exercida nos locais de trabalho por 

homens de raça Branca sobre homens 

de raça Negra, a violência era também 

exercida pelo estado sobre qualquer 

indivíduo ou grupo que se opusesse ao 

regime, o que resultou numa geração de 

homens de raça Negra que adoptaram 

comportamentos violentos para com 

as suas famílias, mulheres vulneráveis 

e crianças. O sistema de trabalho 

migratório desempenhou um papel 

significativo na separação das famílias, 

tendo gerado um enorme número de 

adultos desempregados e sem terras. 

A distribuição desigual dos recursos 

de educação e saúde contribuiu 

também para a desigualdade política, 

económica e social. Por outro lado, o 

HIV fez com que muitas famílias sejam 

actualmente chefiadas por crianças ou 

pela geração mais idosa. Zwi e Cabral 

(1991) argumentam que os serviços de 

saúde necessitam de endereçar aspectos 

comportamentais, legais, sociais, 

educacionais e económicos, ao passo 

que Wight e Abraham (2000) salientam 

que a chave para a criação de programas 

sustentáveis reside no reconhecimento 

do contexto sociocultural em que os 

mesmos se inserem. Esta opinião é 

partilhada por Campbell e Williams 

(1998), que salientam a importância dos 

factores sociais, culturais e económicos 

na transmissão do HIV. Um país em 

que muitos indivíduos cresceram sob o 

jugo de um regime que lhes conferia o 

estatuto de “sub-humanos”, a África do 

Sul possui actualmente uma população 

ferida e vulnerável. As alterações nas 

políticas que visam encorajar o respeito 

pelos direitos humanos não foram ainda 

efectivamente implementadas.

*Busisiwe Nkala-Dlamini es profesora en la Escuela de Desarrollo Humano y Comunitario de la Universidad 

del Witwatersrand e investigadora de Perinatal HIV Research Unit de la Universidad del Witwatersrand.
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PRÓXIMAS
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS

Conferência Nacional de Liderança de HSH Afro-Americanos de 2019 
Arlington, VA, EUA 
www.naesm.org

17-20 DE JANEIRO DE 2019

Conferência Nacional de Prevenção do HIV dos Centros de Controlo de 
Doenças dos EUA 
Atlanta, GA, EUA  
https://www.cdc.gov/nhpc/

18-21 DE MARÇO DE 2019 

Reunião Geral do Grupo da HVTN de 2019 
Washington, DC, EUA 

www.hvtn.org

23-31 DE MAIO DE 2019

imeira dos EUA de Saúde dos Indivíduos Transgénero 
Oakland, CA, EUA  

http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=ev-00-00

13-14 DE ABRIL DE 2019

Simpósio Salvemo-nos a Nós Próprios de 2019 
Charleston, SC, EUA  

http://www.trdfoundation.com/

29 DE MAIO – 2 DE JUNHO DE 2019

Reunião Anual da IMPAACT de 2019 
Washington, DC, EUA  

https://impaactnetwork.org/

11-14 DE JUNHO DE 2019 

Congresso Mundial de IST e HIV de 2019 
Vancouver, BC, Canadá  

https://stihiv2019vancouver.com/

14-17 DE JULHO DE 2019 

Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas (CROI)  
Seattle, WA, EUA  
http://www.croiconference.org/

4-7 DE MARÇO DE 2019

Encontro Regional da HVTN na África Subsaariana de 2019 
Joanesburgo, África do Sul 

www.hvtn.org

20-21 DE MARÇO DE 2019 

Reunião Anual da HPTN de 2019 
Washington, DC, EUA  
www.hptn.org

1-5 DE JUNHO DE 2019

Dia de Consciencialização  
da Vacina contra o HIV

18 DE MAIO

Conferência Sul-Africana da SIDA de 2019 
Durban, África do Sul 

www.saaids.org

10-13 DE JUNHO DE 2019

Reunião Anual do ACTG de 2019 
Washington, DC, EUA  

https://actgnetwork.org/

16-20 DE JUNHO DE 2019 
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Aldeia Global SIDA2018: (da esquerda para a direita) Dr. 
Hyman Scott (CIC de Bridge HIV), Dr.ª Susan Buchbinder (IP 
do CIC de Bridge HIV), Courtney Liebi, Wakefield (HVTN)

Plenário SIDA2018: Professora Glenda Gray (Presidente do 
SAMRC e IP da HVTN)

SIDA2018: (da esquerda para a direita) Dr. Sheldon Fields (HPTN)  
e Gail Broder (HVTN) entre sessões durante a conferência

Aldeia Global SIDA2018: (da esquerda para a direita) Dr. 
Myron Cohen (IP da HPTN) e Dr. Larry Corey (IP da HVTN) 
no stand da HVTN na Aldeia Global

Sessão de Posters SIDA2018: Gail Broder (HVTN) apresenta 
um poster sobre o envolvimento das comunidades nos 
Estudos AMP

SIDA2018: (da esquerda para a direita) Reverendo Edwin Sanders 
(Igreja Inter-denominacional Metropolitana) e Wakefield (HVTN)

Eventos Relacionados   
        com a HVTN
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Equipa da Unidade de Envolvimento das Comunidades  
da HVTN na Reunião Geral do Grupo, Maio de 2018: (da 
esquerda para a direita) Nandi Luthuli e Stephaun Wallace

A Dr.ª Michele Andrasik e a Dr.ª Beryl Koblin (IP do CIC do 
NYBC) dançam no evento de Comemoração da Aposentação 
da Dr.ª Koblin durante a Recepção da HVTN, Maio de 2018

Comemoração da Aposentação da Dr.ª Beryl Koblin durante 
a Recepção da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda para a 
direita) Jerry Ockfen, Annet Davis (CIC da UPENN), Dr.ª 
Michele Andrasik

Comemoração da Aposentação da Dr.ª Beryl Koblin durante 
a Recepção da HVTN, Maio de 2018 

Comemoração da Aposentação da Dr.ª Beryl Koblin durante 
a Recepção da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda para a 
direita) Dr. Jim Kublin, Dr.ª Michele Andrasik, e Dr. Larry 
Corey (IP da HVTN)

Comemoração da Aposentação da Dr.ª Beryl Koblin durante 
a Recepção da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda para a 
direita) Dr.ª Susan Buchbinder (IP do CIC de Bridge HIV), Dr.ª 
Beryl Koblin (IP do CIC do NYBC), Dr. Ken Mayer (IP do CIC 
de Fenway), Dr. Jim Kublin (HVTN)



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 18, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 201821

Comemoração da Aposentação da Dr.ª Beryl Koblin durante a 
Recepção da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda para a direita) Dr.ª 
Susan Buchbinder (IP do CIC de Bridge HIV), Dr.ª Michele Andrasik, 
Dr.ª Beryl Koblin (IP do CIC do NYBC), Dr. Jim Kublin (Director 
Executivo da HVTN), Dr. Ken Mayer (IP do CIC de Fenway)

Recepção da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda para a direita) 
Monica Pule (Co-Presidente do CGCC da HVTN), Nandi Luthuli 
(HVTN), Thoko Sifunda (Membro do CCC do CIC da PHRU)

Sessão de Entrega de Prémios da HVTN: (da esquerda para a 
direita) Rosario Leon (CIC IMPACTA), Erika Trejo (Membro do CCC 
do CIC IMPACTA – Vencedora de um Prémio) e Dr. Larry Corey  
(IP da HVTN)

Recepção da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda para  
a direita) Kevin Trimell Jones (UCHAPS), Ntando Yola  
(CIC de Emavundleni), Annet Davis (CIC da UPENN)

Debbie Lucy (CIC do NYBC) dança durante a Recepção  
da HVTN, Maio de 2018

Formandos do Programa RAMP da HVTN: (da esquerda para 
a direita) Czestochowa Francois, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Rochester; Jenna Uldren, HVTN; Barinaepkee 
Banuna, Faculdade de Medicina da Universidade de Stony Brook; 
Shay Behrens, Faculdade de Medicina da Universidade de Duke; 
Angela Broad White, Universidade da Califórnia - São Francisco; 
Andrew Braun, Centro de Ciências da Saúde da Universidade do 
Texas, San Antonio

Eventos Relacionados   
        com a HVTN
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Sessão das Comunidades da HVTN com (da esquerda para 
a direita) Keith Richardson (CIC Vanderbilt) e Brian Marshall 
(Membro do CCC do CIC Vanderbilt)

Plenário das Comunidades da HVTN, Maio de 2018: (da 
esquerda para a direita) Jonathan Lucas (HPTN), Gail Broder 
(HVTN), Dr.ª Michele Andrasik (HVTN)

Plenário das Comunidades da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda 
para a direita) Dr.ª Michele Andrasik (HVTN), Gail Broder (HVTN), 
Jonathan Lucas (HPTN), Rafael Gonzalez (CIC de Bridge HIV), 
Sehar Khalid (CIC de Fenway), Rudy Lott (CIC da Universidade de 
Rochester), Linda Oseso (HVTN)

Sessão dos CCCs da HVTN conduzida por (da esquerda para a 
direita) Coco Alinsug (Co-Presidente do CGCC da HVTN) e Monica 
Pule (Co-Presidente do CGCC da HVTN) 

Plenário das Comunidades da HVTN, Maio de 2018: (da esquerda 
para a direita) Rudy Lott (CIC da Universidade de Rochester), Linda 
Oseso (HVTN), Dr.ª Michele Andrasik (HVTN)

Participantes da HVTN, Maio de 2018 (da esquerda para a direita) 
Rosario Leon (CIC IMPACTA) e Dr. Pedro Gonzales (CIC IMPACTA)
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Ro Yoon (CIC da VTU de Seattle) co-conduz uma sessão sobre o 
tema “Mudança de Enfoque: Alterações necessárias aos eventos de 
recrutamento de forma a alcançar populações de Fase I” durante o 
Retiro de ERCs de Fase I dos EUA, Setembro de 2018

“Mercado de Materiais”, durante o Retiro de ERCs de Fase I dos 
EUA, Setembro de 2018, em que os ERCs tiveram a oportunidade de 
partilhar materiais informativos e de divulgação: (da esquerda para 
a direita) Shadi Houshangi (CIC de Bridge HIV), Andy Yousef (CIC 
da UAB), William Juarez (CIC de Bridge HIV), Machel Hunt (CIC de 
Emory), Setembro de 2018

“Mercado de Materiais”, durante o Retiro de ERCs de Fase 
I dos EUA, Setembro de 2018, em que os ERCs tiveram 
a oportunidade de partilhar materiais informativos e de 
divulgação: (da esquerda para a direita) Brooke Willis (CIC de 
Case Western), Elvin Fontana-Martinez (CIC de Brigham & 
Women’s), Karina Oganezova (CIC de Brigham & Women’s) 

Rafael Gonzalez (CIC de Bridge HIV) co-conduz uma sessão 
sobre o tema “Mudança de Enfoque: Alterações necessárias aos 
eventos de recrutamento de forma a alcançar populações de 
Fase I” durante o Retiro de ERCs de Fase I dos EUA, Setembro 
 de 2018

“Mercado de Materiais”, durante o Retiro de ERCs de Fase 
I dos EUA, Setembro de 2018, em que os ERCs tiveram 
a oportunidade de partilhar materiais informativos e de 
divulgação: (da esquerda para a direita) Brianna Patterson 
(CIC da UAB), Gail Broder (HVTN), Andy Yousef (CIC da UAB)

Os participantes no Retiro de ERCs de Fase I dos EUA, 
Setembro de 2018, fazem uma pausa para uma foto: (da 
esquerda para a direita) Major Nesby (CIC do Centro de 
Sangue de Nova Iorque), DaShawn Usher (CIC do Centro de 
Sangue de Nova Iorque), Annet Davis (CIC da UPENN)

Eventos Relacionados   
        com a HVTN
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O Dr. David Malebranche (Escola de Medicina Morehouse) 
apresenta uma palestra intitulada “Contexto Alargado de 
Prevenção do HIV” durante o Retiro de ERCs de Fase I dos  
EUA, Setembro de 2018

Participantes trabalham em materiais de pesquisa de mercado 
no sector da saúde durante o Retiro de ERCs de Fase I dos EUA, 
Setembro de 2018: (da esquerda para a direita) Janet Dargon-Hart 
(CIC de Fenway), Kathleen Bailey (CIC de Fenway), Lauren Sayah 
(CIC de Fenway)

Profissionais da HVTN apresentam materiais e ferramentas para 
projectos futuros de Fase I aos participantes no Retiro de ERCs 
de Fase I dos EUA, Setembro de 2018: (da esquerda para a direita) 
Cody Shipman e Nina Ennis

Linda Oseso (HVTN) faz uma pausa para uma foto durante  
o Retiro de ERCs de Fase I dos EUA, Setembro de 2018

Participantes trabalham em materiais de pesquisa de 
mercado no sector da saúde durante o Retiro de ERCs de 
Fase I dos EUA, Setembro de 2018: (da esquerda para a 
direita) Dan Mangini (CIC da UPENN), Aeryanah Bryant (CIC 
da UPENN), Annet Davis (CIC da UPENN)

Participantes no Retiro de ERCs de Fase I dos EUA, Setembro 
de 2018 
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O local da conferência é enorme, com 
capacidade para muito mais de 500 
pessoas. Discussões animadas e risos 
ressoam por toda a parte. No palco, um 
grupo de jovens investigadores sente o 
entusiasmo e a inquietude da audiência. 
Dialogam, revêem as suas notas e olham 
para a audiência crescente. Aqui, na 
Reunião Geral do Grupo da HVTN de 
Maio de 2018, os Bolseiros do Programa 
de Investigação e Mentoria (Research 
and Mentorship Program – RAMP) 
estão prestes a apresentar os resultados 
de meses de trabalho nos respectivos 
projectos de investigação, assim como as 
perspectivas tão ansiadas pela Rede.

O RAMP é um programa promovido 
e gerido pela HVTN, dirigido a jovens 
estudantes de medicina Afro-Americanos 
e Latino-Americanos, que visa aumentar 
a participação destas populações na 
investigação da prevenção do HIV. O 
objectivo do programa consiste em 
promover o envolvimento profissional 
de futuros médicos e cientistas destas 
comunidades na investigação de uma 
vacina segura e eficaz contra o HIV. 
De forma a alcançar este objectivo, a 
HVTN criou este programa, que visa 
disponibilizar mentoria e formação de 
elevada qualidade, assim como prestar 
apoio a estudantes de medicina dos 
EUA, na forma de uma experiência de 
introdução à investigação de vacinas 
contra o HIV. Sob a orientação de 
investigadores afiliados com a HVTN, 
estes estudantes conduzem projectos 
de investigação em áreas alinhadas 
com o programa científico da HVTN. 
Os Bolseiros têm a oportunidade de 
conduzir projectos de curta duração 
(2-4 meses) ou de longa duração (9-12 

meses). Este programa é actualmente 
financiado pelo NIAID/DAIDS, tendo sido 
anteriormente apoiado pelo Instituto 
Nacional de Saúde Mental, assim como 
por outras entidades financiadoras. 

O programa RAMP foi iniciado em 
2010 na sequência de discussões no 
âmbito do Projecto Legacy. O Projecto 
Legacy procura aumentar a admissão 
de indivíduos das populações dos EUA 
mais afectadas pelo HIV em ensaios 
clínicos, especialmente indivíduos 
Afro-Americanos e Latino-Americanos. 
Os líderes da HVTN aperceberam-se 
simultaneamente da importância de 
aumentar a diversidade no seu próprio 
grupo. Além disso, encontravam-se 
cada vez mais preocupados em formar 
gerações futuras de investigadores, de 
forma a assegurar a continuação do 
trabalho da Rede. 

De que forma poderia a Rede satisfazer 
esta necessidade? Com vista a estabelecer 
directrizes concretas, a equipa do 
Projecto Legacy convocou um painel de 
peritos para entabular uma discussão 
das necessidades mais prementes e 
da forma pela qual a HVTN poderia 
fazer a diferença. Este painel incluiu 
proeminentes investigadores de cor, 
incluindo o Dr. David Satcher, ex-
Cirurgião Chefe dos EUA, a Dr.ª Cynthia 
Gómez, cientista líder no campo da 
investigação da prevenção do HIV, e o Dr. 
George Ayala, actual director executivo 
do MPact Global Action for Gay Men’s 
Health and Rights (Acção Global MPact 
para a Saúde e Direitos dos Homens Gays, 
anteriormente conhecido como MSMGF). 
Este painel concluiu que a HVTN 
necessitava de recrutar investigadores de 

cor para ocupar posições de liderança. 
Contudo, a Rede não dispunha de 
indivíduos elegíveis para desempenhar 
estas funções. Existiam na altura vários 
programas de investigação centrados 
no HIV, mas os jovens profissionais 
envolvidos nos mesmos tinham já 
tomado as suas principais decisões 
relativas às respectivas carreiras. Se a 
HVTN desejava profissionais qualificados 
para ocupar posições de liderança, 
teria ela própria de os formar. O painel 
recomendou a organização de iniciativas 
dirigidas a estudantes de medicina 
ainda em fase de explorar as suas opções 
de carreira. Contudo, esta abordagem 
inerentemente arriscada poderia 
demorar anos a produzir resultados. 

“[Os líderes da HVTN] concordaram 
que a mudança pretendida não seria 
alcançada a curto prazo… será necessário 
assumir um compromisso a longo prazo 
se pretendemos recrutar indivíduos [para 
a investigação de vacinas contra o HIV]”, 
afirmou Steven Wakefield, director de 
Relações Externas da HVTN e membro da 
equipa de liderança do Programa RAMP 
para Bolseiros, que liderou os esforços do 
Projecto Legacy na altura. 

“Foi excitante observar o entusiasmo 
com que este grupo de profissionais 
Afro-Americanos e Latino-Americanos 
considerava algo que poderia mudar a 
face do nosso grupo de líderes”. 

Tratava-se de uma iniciativa 
perfeitamente enquadrada nas 
competências do Programa de Formação 
da HVTN, que possui vasta experiência 
no desenvolvimento e mentoria de 
jovens investigadores, para além de 

Destaque

Programa RAMP para Bolseiros
Por: Jenna Udren, MPH, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

2018 Programa RAMP para Bolseiros (L a R), Breona Barr, Katarina Leyba, Bianca Hill, Courtney Mangum, César López Angel, Taibat Salami, 
William Grant, Andrew Braun



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 18, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2018 26

dirigir dois programas focados na 
atracção, formação e retenção de jovens 
cientistas em projectos de investigação 
de vacinas contra o HIV. A recém-
formada equipa do programa utilizou 
uma abordagem deliberadamente 
centrada em evidência no desenho do 
programa RAMP. 

“Era importante descobrir a forma 
correcta de actuar… compreender melhor 
os motivos da ausência de diversidade 
entre os investigadores clínicos. Era 
também importante conhecer os 
factores que contribuem para o avanço 
das carreiras de investigadores Afro-
Americanos e Latino-Americanos, 
assim como os factores que constituem 
obstáculos a tal avanço”, afirmou Danna 
Flood, Directora de Formação, Avaliação 
e TI da HVTN e membro da equipa de 
liderança do Programa RAMP para 
Bolseiros. 

Em 2010, a HVTN trabalhou com a Dr.ª 
Neva Pemberton, na altura estudante 
universitária, na condução de um 
projecto de investigação qualitativa 
junto de vários investigadores Afro-
Americanos e Latino-Americanos do 
HIV/SIDA. Este projecto tinha como 
objectivo determinar os factores 
responsáveis pelo respectivo interesse 
e sucesso neste campo. Os resultados 
deste estudo revelaram que os mentores 
desempenhavam um papel fundamental 
no envolvimento e progresso destes 
profissionais. 

Os membros da Equipa de Liderança 
do Programa RAMP para Bolseiros 
convocaram um Comité Consultivo 
para o desenvolvimento do programa 
RAMP, constituído por prestigiados 
investigadores Afro-Americanos e 
Latino-Americanos, estudantes de 
medicina e líderes das comunidades. 
O Comité reuniu durante vários dias 
para analisar os dados de investigação 
acerca do processo de formação e 
fornecer aconselhamento relativamente 
ao desenho de um programa eficaz. 
Como resultado, a mentoria tornou-
se uma das principais prioridades do 
programa RAMP. Os líderes do programa 
RAMP pretendiam ainda assegurar que 
o programa oferecia uma remuneração 
razoável aos Bolseiros, para além 
de cobrir os custos de deslocação e 
materiais, para que os participantes 

pudessem dedicar todo o seu tempo 
aos respectivos projectos, ao invés de 
necessitarem de procurar outras posições 
remuneradas. Isto é especialmente 
importante nos EUA, onde 77% dos 
estudantes de medicina Afro-Americanos 
e 57% dos estudantes de medicina Latino-
Americanos convivem com a expectativa 
de concluir as respectivas licenciaturas 
com uma dívida de 150.000 dólares(1).

De forma a garantir a disponibilização de 
mentoria de elevada qualidade em áreas 
relevantes para o programa científico da 
HVTN, os investigadores da HVTN foram 
convidados a participar no programa. 
Estes mentores seriam responsáveis 
por prestar auxílio aos Bolseiros no 
desenvolvimento dos respectivos 
projectos de investigação em áreas 
relevantes para a investigação de vacinas 
contra o HIV. Além disso, deveriam 
fornecer orientação durante todo o 
processo de investigação e familiarizar os 
Bolseiros com os centros clínicos e com o 
dia-a-dia vida de um médico e cientista. 
Foi dada a oportunidade aos mentores de 
assistir a sessões de formação acerca da 
receptividade cultural e desenvolvimento 
de competências de mentoria. A equipa 
do programa organizou ainda actividades 
adicionais de desenvolvimento 
profissional dirigidas aos Bolseiros ao 
longo do ano. 

Dispondo de um modelo de programa 
baseado em dados de investigação, 
mentores e financiamento, a Rede 
solicitou candidaturas e seleccionou 
o seu primeiro grupo de Bolseiros no 
início do ano de 2011. Os seis Bolseiros 
seleccionados, provenientes de escolas 
de medicina de todas as regiões dos 
EUA, trabalharam com mentores em 
localidades representativas do alcance 
global da Rede, desde Boston e São 
Francisco, nos EUA, a Cape Town, 
na África do Sul, e Lima, no Peru. Da 
mesma forma, os respectivos projectos 
centraram-se numa variedade de tópicos, 
desde projectos de laboratório altamente 
técnicos a investigação qualitativa 
destinada à avaliação de estratégias 
de recrutamento de participantes 
transgénero. 

Esta constituiu uma experiência 
profundamente impactante para os 
Bolseiros envolvidos. Todos os Bolseiros 
expressaram enorme satisfação com 

o programa e com os respectivos 
mentores. Após a sua experiência no 
programa RAMP, os Bolseiros referiram 
ter adquirido uma enorme riqueza de 
conhecimentos relativamente à conduta 
responsável em investigação, papel das 
ciências sociais nos ensaios clínicos de 
vacinas contra o HIV e oportunidades 
de carreira na área. Referiram ainda 
ter adquirido muitas das competências 
necessárias à condução de projectos de 
investigação originais.

Num inquérito realizado após o 
programa, um dos Bolseiros escreveu 
o seguinte: “A mentoria que recebi foi 
excelente e veio mudar completamente o 
rumo da minha carreira(2)”. 

Em vista destes resultados positivos, 
assim como dos resultados semelhantes 
observados em grupos subsequentes de 
Bolseiros, os líderes da HVTN continuam 
a apoiar entusiasticamente o programa 
RAMP. De facto, o nono grupo de 
Bolseiros será seleccionado no início 
de 2019. Os benefícios usufruídos pelas 
várias partes interessadas de cada vez 
que é seleccionado um novo grupo de 
Bolseiros – líderes da HVTN, Bolseiros, 
mentores, membros da comunidade e 
equipas das clínicas – são evidentes. 

“Creio que ainda não nos apercebemos 
totalmente do impacto dos projectos 
de investigação conduzidos pelos 
Bolseiros no programa científico e 
operações da Rede. Com o auxílio dos 
mentores, os Bolseiros estão a colocar 
questões importantes relacionadas 
com as actividades de investigação. 
Os resultados que obtêm fornecem 
informação relevante para futuros 
projectos de investigação, assim como 
para a condução dos nossos ensaios 
clínicos. Os Bolseiros apresentam 
e discutem os seus resultados com 
investigadores proeminentes na área 
da prevenção do HIV. Os centros 
de ensaios clínicos aprendem a 
comunicar eficazmente com algumas 
populações específicas, nas respectivas 
comunidades, o que lhe permite adaptar 
as formas pelas quais educam, recrutam 
e retêm participantes em estudos. Em 
última análise, isto possibilita a obtenção 
de melhores resultados”, afirma  
Danna Flood.

Continua na próxima página...
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Tendo vivido algumas das experiências 
mais transformadoras das suas 
carreiras com os Bolseiros, os mentores 
encontram-se actualmente entre os 
maiores defensores do programa. 

“[Os mentores] tinham a noção de que 
iriam contribuir para o desenvolvimento 
dos indivíduos a ser cargo; contudo, o 
trabalho destes indivíduos acabou por 
contribuir também para o progresso 
da investigação, tendo permitido aos 
Mentores responder a questões que não 
tinham previsto no início dos projectos”, 
afirmou Wakefield. 

A Dr.ª Michele Andrasik, Directora de 
Ciências Sociais e do Comportamento 
e Envolvimento das Comunidades da 
HVTN, e mentora do programa RAMP, 
fez notar que o projecto do programa 
RAMP conduzido sob a sua orientação 
estabeleceu as bases de um processo 
contínuo de análise e publicação 
de dados de comportamento social 
provenientes de ensaios clínicos da 
HVTN. Isto exerce um enorme impacto 
na área, assim como no sucesso 
profissional dos Bolseiros. 

“Estes estudantes, que desconhecem 
o nosso trabalho, adquirem uma 
enorme base de conhecimentos acerca 
da investigação da prevenção e de 
vacinas contra o HIV. [Os Mentores] 
contribuem para o sucesso dos Bolseiros, 
nas respectivas áreas, ao possibilitar a 
publicação dos respectivos resultados 
e ao auxiliar os Bolseiros a desenvolver 
as competências necessárias à análise 
e publicação de dados. Trata-se de uma 
situação em que todos ganham, tanto 
os Bolseiros como a nossa organização, 
uma vez que nos permite divulgar os 
nossos dados”, afirmou a Dr.ª Andrasik. 

À medida que o programa e os seus mais 
de 50 antigos Bolseiros progridem, os 
líderes e a equipa do programa RAMP 
estão agora a dirigir a sua atenção 
para a medição dos efeitos a longo 
prazo deste programa nos Bolseiros e 
nas respectivas carreiras. Nos últimos 
quatro anos, os antigos Bolseiros 
preencheram um questionário no 
qual descreveram os progressos já 
alcançados nas respectivas carreiras, os 
seus objectivos a longo prazo e as suas 
opiniões acerca do impacto continuado 

do programa. Estes jovens profissionais, 
muitos dos quais ainda se encontram 
em formação médica ou na fase inicial 
das suas carreiras, ainda não decidiram 
o rumo a dar às respectivas carreiras. 
Embora se encontrem conscientes das 
oportunidades disponíveis, muitos 
destes jovens não decidiram ainda 
se a investigação de vacinas contra 
o HIV irá fazer parte do seu percurso 
profissional. Apesar disso, a maior 
parte dos Bolseiros afirma encontrar-
se envolvida em investigação ou 
esforços pessoais ou profissionais 
relacionados com o HIV. Mesmo anos 
após a sua experiência no RAMP, os 
Bolseiros referem que este programa 
veio consolidar os seus objectivos de 
carreira ou mudar completamente o 
rumo das suas carreiras, ao fazer com 
que se interessassem pela investigação 
do HIV ou pelo trabalho com populações 
extremamente afectadas. Referem que 
o programa RAMP aumentou a sua 
capacidade de resposta a contextos 
culturais, e que o mesmo constituiu uma 
importante experiência de aprendizagem 
e de vida. 

Num comentário típico, um Bolseiro do 
Grupo 6 afirmou recentemente que “O 
programa RAMP fez-me compreender 
até que ponto é excitante trabalhar em 
investigação avançada e reforçou o 
meu desejo de continuar envolvido em 
projectos de investigação ao longo da 
minha carreira de médico”.

Embora o programa tenha ajudado 
a identificar vários indivíduos 
provavelmente destinados a assumir as 
principais responsabilidades da HVTN 
no futuro, os resultados observados 
indicam que o RAMP é efectivamente 
capaz, conforme previsto, de atrair 
continuamente uma comunidade de 
profissionais para a área de investigação 
de vacinas contra o HIV. Este impacto e 
o trabalho dos mentores conduzem a um 
ciclo de efeitos positivos que poderão 
levar vários jovens promissores a optar 
por trabalhar na área da prevenção do 
HIV durante o seu percurso profissional. 

O Dr. Stephen De Rosa, um dos 
Directores do Laboratório da HVTN 
em Seattle e mentor em quatro edições 
do programa RAMP, faz um breve 
resumo: “Questionámo-nos sempre se 

os formandos seguiriam directamente 
uma carreira na investigação de vacinas 
contra o HIV, mas os resultados do 
programa RAMP revelam que os mesmos 
se envolvem em investigação relacionada 
com o HIV. Os estudantes nem sempre 
dispõem desta oportunidade durante os 
seus estudos de medicina ou durante 
o internato, pelo que esta iniciativa 
encoraja um maior envolvimento em 
investigação de todos os tipos”. 

A Dr.ª Andrasik mencionou que o 
programa RAMP poderá beneficiar ainda 
mais as comunidades. “Mesmo que se 
trate de apenas mais um, a existência de 
um profissional de saúde que não possua 
ideias preconcebidas relativamente 
ao HIV e que compreenda o impacto 
do HIV na respectiva comunidade e 
nos indivíduos com os quais interage 
representa um enorme benefício. Não 
é de todo possível medir tal impacto. 
Se formos capazes de beneficiar os 
grupos mais vulneráveis dos EUA, 
poderemos orgulhar-nos do sucesso dos 
nossos esforços de prevenção do HIV 
nas várias comunidades, incluindo as 
comunidades Latino-Americana como 
Afro-Americana”.

De volta à Reunião Geral do Grupo, 
os organizadores do evento pedem 
a atenção da audiência e iniciam a 
apresentação dos talentosos Bolseiros 
presentes em palco. Os Bolseiros 
aproximam-se então do microfone para 
apresentar os seus projectos. A audiência, 
assim como toda a Rede, pára para  
os escutar.

*Jenna Udren é Directora do Programa RAMP para 

Bolseiros na Unidade de Formação do Núcleo da 

HVTN, Seattle, WA, EUA.

1.Dugger RA, El-Sayed AM, Dogra A, Messina 
C, Bronson R, Galea S. The color of debt: 
racial disparities in anticipated medical 
student debt in the United States. PLoS One. 
2013;8(9):e74693.

2.Sopher CJ, Adamson BJ, Andrasik MP, Flood 
DM, Wakefield SF, Stoff DM, et al. Enhancing 
diversity in the public health research 
workforce: the research and mentorship 
program for future HIV vaccine scientists.  
Am J Public Health. 2015;105(4):823-30.
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Iniciei a minha formação médica em São Francisco, em 1982. Tal como muitos 

dos meus colegas, encontrei-me no epicentro de uma aterradora crise de saúde 

pública, em que um vírus então desconhecido dizimava homens jovens a uma 

taxa verdadeiramente alarmante. Embora prosseguisse na altura estudos de 

especialização em Medicina Interna e Oncologia, especializei-me também na SIDA. 

Este trabalho levou-me eventualmente atá ao Uganda, onde ajudei a cuidar de 

indivíduos com HIV/SIDA, à medida que a epidemia se espalhou por este país.

Estou ainda a lutar contra este flagelo, apenas numa maior escala, ao liderar a 

Fundação Bill e Melinda Gates. O nosso último relatório Goalkeepers, que descreve 

as tendências e dados mais consequentes nas áreas da saúde e desenvolvimento 

global, centra-se no Zimbabwe como exemplo do enorme progresso alcançado na 

luta contra o HIV/SIDA.

No apogeu da epidemia, em 1997, um em cada 4 adultos no Zimbabwe – cerca de 1,5 milhões de pessoas, um número próximo 

da população de Filadélfia – encontrava-se infectado pelo HIV, o vírus causador da SIDA. Assim, o país empenhou-se em não 

se tornar vítima do HIV, decidindo investir ao máximo em tratamento e intervenção. Em resultado deste esforço, o número de 

infecções pelo HIV diminuiu em 49% desde 2010, tendo as mortes devidas a causas relacionadas com a SIDA diminuído em 

45%. Estes sucessos contribuíram significativamente para a transformação do país, apesar da turbulência política e económica 

então experienciada.

Destaque

Não permitam que o HIV dizime a geração 
destinada a transformar a África
Por Sue Desmond-Hellmann, Publicado originalmente no STAT, https://www.statnews.com/2018/09/18/hiv-aids-prevention-africa-generation/

Continua na próxima página...

Sue Desmond-Hellmann
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O relatório Goalkeepers centrou-se 

ainda no Zimbabwe por uma outra 

razão: mais de metade da população 

do país tem 25 anos ou menos, o que 

significa que a maior percentagem 

da população se encontra prestes a 

entrar na faixa etária em que o risco de 

infecção pelo HIV é mais elevado.

O Zimbabwe não é o único país nesta 

situação. Em termos globais, a maior 

geração de jovens na história mundial 

encontra-se prestes a alcançar a faixa 

etária mais vulnerável, sendo esta 

tendência especialmente prevalente na 

África Subsaariana.

Contudo, esta geração é a mais saudável 

de sempre no continente Africano, 

assim como a que alcançou os maiores 

níveis de educação. Nenhuma das 

gerações anteriores se encontrava  

tão capacitada para criar comunidades 

fortes, impulsionar o crescimento 

económico nos respectivos países  

e expandir os limites da  

capacidade humana.

O investimento certo na saúde e 

educação constitui a única forma de 

permitir a estes jovens liderar uma nova 

vaga de progresso económico na África 

Subsaariana, semelhante às que temos 

vindo a testemunhar na China, desde  

a década de 1990, e na Índia, na década 

de 2000.

Contudo, esta incrível promessa de 

progresso não se irá materializar se 

esta geração for dizimada pelo HIV. 

E a dura realidade é que não seremos 

capazes de prevenir uma outra 

crise se continuarmos a fazer o que 

fazemos actualmente. Nem sequer 

será suficiente alargar o âmbito dos 

nossos esforços com os métodos e 

medicamentos actualmente disponíveis 

para a prevenção e tratamento do  

HIV/SIDA, embora esta seja uma 

prioridade urgente.

A verdade é que necessitamos de 

encontrar novas e melhores formas de 

acelerar dramaticamente o progresso 

na área do HIV/SIDA e começar a 

transformar mais rapidamente ideias 

em soluções.

Isto requer um investimento agressivo 

e sustentado pelos governos, empresas 

privadas e fundações filantrópicas, 

como a nossa, na investigação e 

desenvolvimento global de novos 

métodos de prevenção do HIV. Tais 

métodos poderão assumir várias 

formas. Um dos métodos, conhecido 

como Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 

de longa duração, envolve a utilização 

de medicamentos mais eficazes e de 

acção mais duradoura. Este tipo de 

regime poderá impedir a disseminação 

do HIV pelo organismo. Um outro 

método envolve a exploração dos 

avanços alcançados em imunologia 

e as possíveis aplicações desta área 

à prevenção do HIV. E, finalmente, a 

solução perfeita: uma vacina.

Irá demorar algum tempo até que 

um método verdadeiramente 

revolucionário se torne disponível. Na 

Fundação Bill e Melinda Gates, estamos 

confiantes de que um novo e melhorado 

regime de PrEP se encontrará disponível 

dentro de cerca de cinco anos. E 

encontram-se actualmente em curso 

dois ensaios clínicos em larga escala 

(denominados Uhambo e Imbokodo)  

de avaliação de potenciais vacinas 

contra o HIV.

A disponibilização em larga escala 

de tais medidas preventivas poderá 

prevenir a ocorrência de até 364.000 

novos casos de HIV em indivíduos de 

15 a 29 anos no Zimbabwe até 2050, 

de acordo com os resultados de um 

programa de modelação de dados criado 

por uma equipa do Imperial College de 

Londres para o relatório Goalkeepers. 

Isto significa a possibilidade de poupar 

as vidas de 364.000 jovens e permitir 

que estes se tornem nos futuros 

líderes, activistas, empreendedores e 

inovadores do país.

A situação é clara. Se continuarmos 

a agir da mesma forma, corremos 

o risco de ver regressar a epidemia 

do HIV/SIDA, um flagelo capaz de 

privar uma das regiões mais pobres 

do mundo de um enorme número 

de jovens saudáveis, produtivos e 

promissores – é este o perigo! Assim, 

é essencial que continuemos a centrar 

os nossos esforços na descoberta, 

desenvolvimento e disponibilização de 

métodos mais eficazes de prevenção 

e tratamento do HIV/SIDA, de forma 

a oferecer às populações jovens a 

possibilidade de permanecer saudáveis 

e construir economias sólidas  

e prósperas.

*Sue Desmond-Hellmann, M.D. é a Directora 
Executiva (CEO) da Fundação Bill e Melinda Gates.
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Pode falar-nos um pouco acerca  

da sua carreira profissional? 

As minhas qualificações são 
essencialmente as de cientista; conclui 
a minha Licenciatura na Universidade 
de Sunderland, no Reino Unido.  Após 
me ter mudado para a África do Sul, 
conclui um Mestrado sobre o papel das 
Aflatoxinas na desnutrição em crianças. 
O tema da minha tese de Doutoramento 
foi o papel da Proteinúria nas doenças 
renais em crianças.  Após ter concluído 
o meu Doutoramento, fui convidada a 

Após termos tido conhecimento da atribuição deste prémio a uma das Investigadoras da nossa Rede,  
convidámos a Professora Ramjee a partilhar connosco a sua reacção e opinião.

liderar um projecto sobre a utilização de 
microbicidas vaginais para a prevenção 
da infecção pelo HIV num grupo de 
profissionais do sexo que trabalhavam 
numa estrada de circulação de camiões 
entre a cidade portuária de Durban e a 
capital comercial de Joanesburgo. Esse 
ensaio clínico representou a minha 
primeira oportunidade de trabalhar na 
área da prevenção da infecção pelo HIV 
em populações de alto risco.  Tratou-se 
de um estudo pivotal que mudou o rumo 
da minha carreira.  Aprendi um pouco 
mais acerca da necessidade premente 

de disponibilizar opções de prevenção 
da infecção pelo HIV às mulheres, 
assim como dos factores sociais, 
comportamentais e culturais que afectam 
as suas vidas.  Dediquei o meu tempo à 
pesquisa de métodos de prevenção do 

HIV e continuo a fazê-lo.

O que a inspirou a dedicar-se  

à ciência? Foi o HIV?

Sempre desejei ser cientista e me 
interessei pelas disciplinas de ciências 
na escola.  O meu interesse pelo HIV 
aumentou após ter conduzido o primeiro 
estudo de um microbicida vaginal 
em profissionais do sexo.  Após ter 
concluído um estudo cujo impacto foi 
negativo (o espermicida N9 aumentou 
o risco de infecção pelo HIV nas 
mulheres que o utilizaram com maior 
frequência), encontrava-me ainda mais 
determinada a continuar a procurar 
uma intervenção biomédica capaz de 
prevenir o HIV.  Embora os esforços de 
investigação se tenham inicialmente 
centrado nos agentes microbicidas, a 
ciência da prevenção do HIV evoluiu 
rapidamente. Estou firmemente convicta 
de que não se trata de descobrir o 
produto que realmente “funciona”, 
mas sim de encontrar a melhor forma 
de reduzir o ónus da doença em áreas 
altamente endémicas.  Assim, ampliei 
o âmbito da minha investigação de 
forma a incluir vacinas, anéis vaginais e 
agentes injectáveis de acção prolongada, 
tendo combinado este esforço com 
a educação e promoção da utilização 
de métodos comprovados, tais como 
preservativos, circuncisão masculina e 
PrEP.  Mais importante ainda, apercebi-
me da necessidade de educar jovens 
investigadores no sentido de os 
capacitar para liderar e conduzir estudos, 
assim como de assegurar o apoio da 
comunidade relativamente aos estudos 

de investigação que realizamos.

Destaque

Investigadora da HVTN Recebe Prestigioso Prémio da Parceria entre a Europa  

e os Países em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos

A Prof.ª Gita Ramjee é a Investigadora Principal da Unidade de Ensaios Clínicos, Directora da 
Unidade de Investigação da Prevenção do HIV do Conselho de Investigação Médica da África do 
Sul, em Durban, África do Sul, e Co-Presidente do Grupo de Trabalho de Ensaios Clínicos  
de Eficácia da HVTN.

Continua na próxima página...
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Que desafios teve de enfrentar 

como mulher na área da medicina/

ciência em Durban, na África do Sul? 

Como ultrapassou esses desafios?

Creio que as vidas das mulheres são 
complexas. Apesar de pretendermos 
alcançar sucesso na carreira que 
escolhemos, desejamos também 
desfrutar de um relacionamento sólido, 
dar o melhor aos nossos filhos ter a 
capacidade única de nos transformarmos 
diariamente de esposas e mães em 
directoras executivas! Isto não é nada 
fácil!

É extremamente difícil assumir 
múltiplos papéis, principalmente quando 
desejamos alcançar a perfeição em tudo 
o que fazemos. Pessoalmente, creio 
que as mulheres são obrigadas a provar 
constantemente o seu valor para alcançar 
reconhecimento, o que é por si só um 
enorme esforço!!

Há já algum tempo que deixei de tentar 
provar o meu valor aos outros. Em vez 
disso, deixo que o meu empenho e a 
minha capacidade de produzir resultados 
de alta qualidade falem por mim! E 
resultou! Não sinto a necessidade de 
apelar ao reconhecimento; deixo que o 
reconhecimento dos que trabalham na 

minha área chegue até mim.  

O que pode dizer-nos acerca da 

EDCTP e do Prémio?

A Parceria entre a Europa e os Países 
em Desenvolvimento para a Realização 
de Ensaios Clínicos (European & 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP) é uma parceria 
pública entre países Europeus e países da 
África Subsaariana, e a União Europeia. 
O programa da EDCTP é apoiado pelo 
Horizon 2020, o Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação da União 
Europeia. A missão da EDCTP consiste 
em apoiar a investigação colaborativa, 
com vista a acelerar o desenvolvimento 
clínico de opções novas ou melhoradas 
de prevenção e/ou tratamento do HIV/
SIDA, tuberculose, malária e outras 
doenças infeccionas negligenciadas na 
África Subsaariana. Para informação 
detalhada, consultar  http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/. 

Os prémios atribuídos pela EDCTP visam reconhecer indivíduos e equipas de 
investigação de África e da Europa que contribuíram significativamente para 
o avanço da investigação na área da saúde. Para além de evidenciarem uma 
prestação excelente na área científica, os vencedores dos prémios deverão ter feito 
contribuições relevantes para o alcance dos objectivos da EDCTP, ou seja, aumento 
da capacidade de investigação clínica em África e apoio ao desenvolvimento de redes 
de colaboração Sul-Sul e Norte-Sul.

O prémio de Mulher Cientista Notável é atribuído a mulheres cientistas da África 
Subsaariana de elevado prestígio a nível mundial, que trabalham no âmbito do 
segundo programa da EDCTP. Recebi este prémio em 2018, ano em que competi 
com cientistas de África e da Europa. Senti-me extremamente feliz quando recebi 
este prémio, uma vez que este vem reconhecer o meu empenho de décadas para 
com a investigação clínica da prevenção do HIV. O que torna este prémio ainda mais 
gratificante é o orgulho que sinto por agora me encontrar entre as grandes cientistas 
que o receberam no passado. Gostaria de dedicar este prémio a todas as mulheres 
cientistas que diariamente desempenham vários papéis (esposa, mãe e cientista) e ao 

seu compromisso inabalável para com o bem público.

Quais foram os momentos ou sucessos da sua carreira de que  

mais se orgulha? 

Existem numerosos momentos que me proporcionaram um enorme sentido de 
sucesso.

1. A conclusão do meu primeiro ensaio clínico, um estudo pivotal que veio concluir 
a investigação do Nonoxynol9. Este ensaio clínico colocou-me entre os cientistas 
de todo o mundo que possuem experiência na condução de ensaios clínicos 
em países em desenvolvimento.  Comecei desde então a ser convidada para a 
condução de futuros estudos na área da prevenção do HIV.

2. A minha candidatura independente e bem-sucedida para a posição de IP da 
Unidade de Ensaios Clínicos financiada pelos NIH.  Este foi um sucesso que 
alcancei apesar da forte competição em África e noutras regiões do mundo.

3. A criação de uma infra-estrutura integrada de classe mundial, incluindo sistemas 
operacionais, clínicos e financeiros de gestão de 6 centros de investigação 
clínica. Estes centros são dirigidos por profissionais qualificados, capazes de 
conduzir vários ensaios clínicos em simultâneo.

4. A criação de parcerias com as comunidades locais que duram há já mais de uma 
década, baseadas no apoio mútuo, respeito e transparência.

5. Ter recebido os seguintes prémios e reconhecimentos:

2018 • EDCTP/ Mulher Cientista Africana Notável, atribuído pela União Europeia  
     (Lisboa, Setembro de 2018)

2017 • Prémios de Mérito Científico do SAMRC: Prémio Ouro de Sucesso Científico  
     (Outubro de 2017)

2015   • Professora da Área Clínica, Departamento de Saúde Global, Faculdade  
     de Medicina, Universidade de Washington

           • Membro do Colégio Real de Médicos (Edimburgo)

2014  • Prémio de Serviço de Excelência do Departamento de Saúde de KNZ,  
      Fevereiro de 2014

           • Prémio de Serviço de Excelência da MTN, pela Contribuição para o Grupo  
      de Liderança da Rede de Microbicidas Fundada pelos NIH, Fevereiro de 2014

2012  • Prémio de Carreira na Investigação da Prevenção do HIV, Conferência  
     Microbicidas2012, Sydney, Austrália, 19 de Abril de 2012

2010 • Contribuição Científica Notável em Microbicidas2010, 1º Lugar atribuído  
      à UEC da HPRU
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           • Posição de Professora Honorária atribuída pelo Departamento de Epidemiologia 
     e Saúde das Populações, Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres,   
     Londres, Reino Unido

2006 • Distinção de Professora Visitante atribuída durante a a Conferência Internacional  
     da SIDA, na Índia, pela Universidade de Medicina Tamil Nadu, Índia

           • Prémio de Serviços de Investigação, atribuído pelos Institutos Nacionais  
     de Saúde, Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV

           • Finalista: Prémio Mulher do Ano, Categoria de Ciência e Tecnologia

           • Finalista: Prémio do Departamento de Ciência e Tecnologia de Mulher  
     Cientista Notável

           • Cientista seleccionada para receber a visita do Presidente Clinton e de Bill  
     e Melinda Gates

2005 • Prémio da Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV dos NIH por esforços 
     notáveis no estudo HPTN 035

1996 • Co-Candidata, Centro África, fundado pelo Fundo Welcome - 5 milhões de libras 
      em 5 anos

1994 • Prémio da Astra Zeneca para o melhor artigo científico, Universidade  
     de KwaZulu-Natal

1990 • Bolsa do Conselho de Investigação Médica – Doutoramento

Existe algo que gostasse de mudar ou fazer de forma diferente, se pudesse?

O meu desenvolvimento profissional na minha área tem superado todas as minhas 
expectativas! Nunca esperei que o meu amor pelo meu trabalho, a minha paixão e o 
meu empenho me trouxessem tão longe!  Trabalho com uma excelente equipa, que 
alcança resultados notáveis e que não desejaria de forma alguma mudar. E, o que 
é ainda mais importante, os meus dois filhos estão a alcançar grande sucesso nas 
respectivas áreas profissionais e o meu marido é também um profissional bem-
sucedido. Assim, penso que me saí relativamente bem em todas as frentes!

Se fosse muito mais jovem e não me encontrasse tão dedicada à minha família, 
creio que gostaria de me licenciar em medicina após o meu doutoramento. Embora 
trabalhe como investigadora clínica, gostaria de ter concluído uma licenciatura  
em medicina. 

Caso me encontrasse nas funções de promotora, penso que prestaria mais atenção 
às opiniões das equipas dos centros de investigação clínica relativamente ao 
desenvolvimento de produtos. Creio que os conhecimentos destas equipas, tanto  
na área científica como relativamente às comunidades e população locais, poderiam 
fazer uma enorme diferença nos processos de selecção de produtos e identificação 
dos principais atributos necessários para a respectiva aceitação e adesão  

ao tratamento. 

O que gostaria de dizer a todas as jovens mulheres que se interessam pela 

ciência ou desejam seguir uma carreira na área da investigação científica? 

O interesse pela ciência e uma mente inquisitiva representam factores críticos. Gostaria 
de aconselhar todas aquelas que possuem essas qualidades, para além da paixão, 
tenacidade e determinação necessárias para seguir uma carreira em que nem sempre  
se obtêm os resultados desejados, assim como o desejo de fazer a diferença nas vidas  
dos indivíduos, ainda que pequena, a seguir definitivamente uma carreira na área 
científica.  O céu é o limite para todas as que encontrem uma área de especialidade onde 
possam alcançar níveis cada vez maiores de excelência científica. O amor pelo trabalho, 
a paixão, o empenho e a tenacidade constituem factores críticos para o alcance de 

excelência científica. 

Nota do Editor: Obrigada por tudo o que faz, Prof.ª Ramjee, e por nos ter concedido 

parte do seu tempo.
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O meu trabalho com o HIV teve início em meados da década de 

1990. Tratou-se de uma época em que as consequências do HIV na 

comunidade gay/transgénero do Peru foram devastadoras e cruéis 

e em que vi dezenas de amigos perder a vida de formas horríveis. 

A esperança de vida de um indivíduo infectado pelo HIV era de 

apenas alguns anos, uma vez que não existia qualquer tratamento 

anti-retroviral. Além disso, a informação disponível era escassa e 

existia uma enorme discriminação. Aliados à violência existente 

no país contra a nossa comunidade, estes factores tornaram esta 

década numa era desesperada, marcada pela tristeza. Em 1996, 

decidi aprender mais acerca do HIV, pois estava convicto de que 

seria possível encontrar uma mensagem de esperança e de fé. Foi 

assim que descobri o mundo da investigação científica. Quando 

conclui a minha licenciatura em psicologia, decidi procurar formas de oferecer bem-estar aos indivíduos. Trabalhei durante 

muitos anos como coordenador de recrutamento, retenção e desenvolvimento das comunidades, assim como na prestação 

de aconselhamento relativo à prevenção do HIV e apoio a indivíduos infectados pelo HIV. Trabalho actualmente na minha 

própria organização, denominada EPICENTRO, que se dedica à prevenção do HIV através da educação. Exerço ainda funções 

de educador das comunidades na UNIDEC, onde trabalhamos em ensaios clínicos. O que mais me move e me entusiasma 

na HVTN são os métodos cuidadosos adoptados pelos representantes da rede em tudo o que diz respeito ao bem-estar da 

nossa comunidade. A utilização de uma foto que faz com que todos se sintam incluídos, a avaliação minuciosa de cada 

procedimento clínico… tudo isto me dá a esperança de que poderemos fazer em breve uma enorme diferença no mundo.

Filho de pais Jamaicanos, Machel nasceu e cresceu em Londres, 

Inglaterra. Concluiu uma licenciatura em Psicologia na Universidade 

de Greenwich, Londres, um Mestrado em Psicologia Clínica na 

Universidade de Westminster, Londres, e um Mestrado Pós-Graduação 

em Aconselhamento de Relacionamentos e Terapia Psicossexual no 

Instituto de Sexualidade e Relacionamentos Humanos, Londres. Após 

a sua mudança para os Estados Unidos, há 4 anos, Machel trabalhou 

com indivíduos e famílias aos quais fornece aconselhamento 

individual e terapia de casais. Integrou recentemente a equipa 

da HVTN como Director de Recrutamento e Envolvimento das 

Comunidades na Clínica Emory Hope, em Atlanta.

Em 2015, Machel integrou a equipa do Centro de Saúde Comunitário Callen-Lorde, em Nova Iorque, como Assistente de 

Investigação/Conselheiro do estudo SPARK. O estudo SPARK visou avaliar o sucesso de duas intervenções comportamentais na 

melhoria das decisões relativas a PrEP e na melhoria da adesão ao tratamento em indivíduos que optaram por PrEP como parte do 

respectivo plano de prevenção do HIV. Foi este o primeiro contacto de Machel com a investigação clínica nos Estados Unidos. 

Em 2017, Machel mudou-se para Atlanta, GA, para integrar a equipa da Clínica Hope, uma clínica do Centro de Vacinação da 

Universidade de Emory, onde exerce as funções de Director da Equipa de Recrutamento e Envolvimento das Comunidades, 

para além de gerir projectos de envolvimento das comunidades locais em estudos de investigação clínica.  Machel interessa-se 

particularmente pelo trabalho com Homens Gays/HSH de raça Negra, encontrando-se proactivamente envolvido na educação e 

prestação de apoio a esta comunidade, da qual faz parte. Machel voluntaria frequentemente o seu tempo e esforços na organização 

de eventos de Orgulho Gay em toda a cidade, assim como na organização de workshops para homens gays.

Segundo as suas próprias palavras, Machel “adora a HVTN porque representa o que de melhor existe em investigação clínica. Os 

valores e objectivos da HVTN centram-se nas comunidades, o que torna o meu trabalho de recrutamento e educação da população 

muito mais fácil”.

Enfoque nos Membros da HVTN

Machel Hunt

Hugo Sanchez Sarmiento

Director de Recrutamento e Envolvimento das Comunidades,  
CIC de Emory Hope, Atlanta, GA, EUA

Líder de Recrutamento e Educação das Comunidades, 

San Marcos/CIC da UNIDEC, Lima, Peru
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Comunicar ideias e motivar os outros são duas das minhas paixões. 

Após concluir um Mestrado em Educação na Universidade Estatal 

do Tennessee, concentrei os meus esforços na rede de saúde e 

bem-estar de Nashville. Esta experiência levou-me a juntar-me à 

equipa da Rede de Ensaios Clínicos de Vacinas contra o HIV (HIV 

Vaccine Trials Network – HVTN) no Centro Médico da Universidade 

Vanderbilt, onde me foi dada a oportunidade de me dedicar à 

educação em saúde e bem-estar e realizar um trabalho centrado na 

prestação de serviços.

A educação e o empoderamento são mais do que meras palavras. 

Trata-se de ferramentas críticas para acabar com a epidemia do HIV. 

A discussão de tópicos de saúde sexual com as comunidades tem vindo a permitir o alcance de progressos. Contudo, há ainda 

muito a fazer para endereçar as disparidades existentes na área da saúde, o estigma associado ao HIV e a educação em saúde 

da população em geral. Os avanços na investigação do HIV que testemunho através da HVTN representam o motivo pelo qual 

adoro trabalhar com a Rede! São os indivíduos que trabalham em investigação que mais me inspiram. É o esforço de todos que 

torna possíveis os sucessos alcançados pela HVTN e dá esperança aos indivíduos afectados pelo HIV/SIDA.

O papel de educador(a) das comunidades inclui uma ampla gama de tópicos educativos sobre o HIV/SIDA. Ao invés de 

contribuir para aumentar o estigma, tentamos contribuir para solucionar este problema. Jim Watkins afirmou uma vez que 

“Um rio atravessa um rochedo não pela força, mas pela persistência”. A investigação contínua representa um factor crítico, 

uma vez que contribui para a redução de inconsistências globais nos serviços de saúde. Deixar uma marca na humanidade 

constitui a maior dádiva de todas. É por isso que desejo continuar a trabalhar com a HVTN durante muitos mais anos.

Comecei a trabalhar na área do HIV durante o meu estudo da 

disciplina de biologia antropológica, um pré-requisito para a minha 

licenciatura em Psicologia, ao escrever um artigo onde estabeleci 

uma comparação entre os tentilhões das Ilhas Galápagos, o HIV e 

as células humanas. Argumentei que o HIV se comportava como os 

tentilhões, uma vez que tanto estas aves como o vírus evoluem em 

função das características únicas dos respectivos ambientes: ilha 

ou célula humana. Nesse mesmo ano, candidatei-me a um estágio 

oferecido pelo Departamento de Saúde Pública de São Francisco 

(San Francisco Department of Public Health – SFDPH), denominado 

SHARP (Summer HIV AIDS Research Program) (Programa de Verão 

de Investigação do HIV SIDA). Fui um dos 5 estudantes de todo o país seleccionados para um Verão de aprendizagem intensiva 

na área extremamente interdisciplinar do HIV. Fui colocado no Bridge HIV do SFDPH. O meu projecto de investigação 

consistiu na análise de um inquérito realizado junto de Prestadores de Cuidados de Saúde Primários da zona da Baía de São 

Francisco. Esta pesquisa tinha como objectivo avaliar o respectivo conhecimento relativamente à Profilaxia Pré-Exposição 

(PrEP) e disposição de prescrever este tipo de regime recém-aprovado pela FDA.

A meio da minha experiência como estagiário, tive conhecimento de uma posição a tempo parcial de Recrutador para Estudos 

Clínicos no Centro de Bridge HIV. Candidatei-me a este posto e fui seleccionado. Desempenhei já no Centro de Bridge HIV 

as funções de estagiário, recrutador, educador, assistente de investigação e, presentemente, Director de Programas para as 

Comunidades. Trabalhei já em vários estudos, sob inúmeros ângulos. 

Sinto-me feliz e grato não só pela oportunidade que me foi dada de contribuir para a minha comunidade local, mas também 

pelo facto de exercer impacto à escala global, ao fazer parte da HVTN. E sinto-me especialmente grato pela formação que me 

foi dada pelos mentores da HVTN. Obrigado por me inspirarem!!

Rafael Gonzalez

Jarissa Greenard

Director de Programas para as Comunidades, CIC de Bridge 
HIV, São Francisco, CA, EUA

Educadora e Recrutadora das Comunidades, CIC da 
Universidade Vanderbilt, Nashville, TN, EUA



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 18, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 201835

Licenciada em Medicina, a Dr.ª Fatima Laher é Directora do Centro de 

Investigação de Vacinas de Soweto-Bara e Co-Presidente dos estudos 

HVTN 100, 702 e 120, da Comissão de Protocolos da HVTN e da Comissão 

de Formação e Educação da HVTN. Vencedora em 2012 do prémio de 

Jovem Médico Líder, atribuído pelo Painel Médico Interacadémico, a Dr.ª 

Laher discursou recentemente no evento Jovens Mulheres em Ciência. A 

Dr.ª Laher procurou aconselhar os jovens relativamente ao planeamento 

das respectivas carreiras científicas, tendo instado a audiência a reflectir 

acerca da melhor forma de endereçar os desequilíbrios sistémicos que 

actualmente afectam as mulheres trabalhadoras nas comunidades Sul-Africanas. Estas disparidades são evidenciadas pela 

percentagem de profissionais com funções de liderança (os homens ocupam mais de dois terços das posições de liderança na 

África do Sul), diferenças salariais (em média, os homens auferem mais do que as mulheres, apesar de trabalharem um menor 

número de horas) e trabalho não remunerado (as mulheres realizam ainda a maior parte das tarefas familiares/domésticas, 

assim como tarefas menores em escritórios). Referindo-se à discriminação experienciada pelas mulheres jovens no sector da 

saúde, a Dr.ª Laher afirmou que “O sector da saúde necessita de homens e também de mulheres: é necessário que as mulheres 

assumam os papéis de prestadoras de cuidados de saúde, de defensoras dos nossos direitos, de promotoras de soluções 

inovadoras na área da saúde e também de líderes. A evidência científica revela que somos condicionados a aceitar e a assumir 

os papéis tradicionalmente atribuídos aos géneros; tais papéis não são ditados pela natureza. Actuem de forma estratégica e 

instilem as vossas vidas de acção. Abram o vosso caminho na comunidade científica, mudem o mundo à vossa volta e este irá 

continuar a transformar-se e a facilitar o percurso à próxima geração de mulheres. Somos filhas do trovão”.

Na foto (da esquerda para a direita): a Dr.ª Fatima Laher, Anusha Nana, a Dr.ª Jenny Coetzee, a Dr.ª Janan Dietrich (Co-Presidente do Grupo 
de Trabalho Comportamental e Social da África Subsaariana da HVTN) e a Professora Glenda Gray (Co-IP da HVTN e Directora dos Programas 
da HVTN para a África) encontraram-se entre os mentores do evento Jovens Mulheres em Ciência, organizado pela Dr.ª Dietrich, no qual 
participaram jovens mulheres que aspiram a uma carreira científica, incluindo jovens investigadoras da HVTN.

A Dr.ª Kathy Mngadi concluiu uma licenciatura em Medicina na Escola de 

Medicina Nelson Mandela em 1987. Durante o seu trabalho numa clínica 

de doenças transmissíveis em Durban, após ter sofrido pessoalmente de 

Tuberculose, deparou-se pela primeira vez com o HIV e encaminhou 

doentes com um diagnóstico confirmado de TB para a realização de testes 

de HIV através de uma ONG, numa época em que apenas eram colhidas 

amostras de sangue e os resultados demoravam duas semanas a ser 

conhecidos. Não se encontrava disponível na altura qualquer tratamento 

para o HIV. A enorme devastação provocada por esta doença em indivíduos 

também infectados pela TB levou-a a assumir as funções de Directora 

Clínica numa clínica local de cuidados paliativos, onde desempenhou 

um papel fundamental na disponibilização de lugares a doentes infectados pelo HIV, aos quais visou disponibilizar cuidados 

paliativos e o tratamento de infecções oportunistas. A Dr.ª Kathy Mngadi trabalhou no primeiro programa de tratamento 

anti-retroviral (TAR) na África do Sul, na clínica do Hospital Anglogold Orkney, onde teve pela primeira vez ocasião de 

conhecer a investigação do tratamento do HIV, através do Instituto Aurum. Veio mais tarde a integrar o programa de TAR do 

Instituto, financiado pelo PEPFAR, tendo eventualmente vindo a dedicar-se à investigação da prevenção e tratamento do HIV 

e TB, no centro de Klerksdorp, onde trabalhou no estudo HVTN 503, entre outros protocolos. A Dr.ª Kathy Mngadi integrou 

o CAPRISA, em Durban, sete anos mais tarde, onde implementou os estudos HVTN 100, 107, 108, 702 e 703, para além de 

exercer as funções de Co-Presidente dos estudos HVTN 107 e HVTN 705/HPX2008. Faz parte do Grupo de Trabalho de Ensaios 

Clínicos de Eficácia, Comissão de Protocolos e Governação Científica. Voltou recentemente a integrar a equipa do Instituto 

Aurum, em Maio de 2018, como Directora do CIC e IP do estudo HVTN 705/HPX2008, no centro de Tembisa-Clínica 4. A Dr.ª 

Kathy Mngadi aprecia o espírito comunitário da HVTN, o esforço de capacitação de investigadores locais e o sólido programa 

de Envolvimento das Comunidades promovido pela HVTN. Encontra-se determinada a participar activamente no esforço 

colaborativo de descoberta de uma vacina segura e eficaz contra o HIV.

Enfoque nos Membros da HVTN

Dr.ª Kathy Mngadi

Dr.ª Fatima Laher Directora do CIC de Soweto-Bara,  
Soweto, África do Sul

Investigadora Principal, CIC de Tembisa, 
Joanesburgo, África do Sul
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Ao trabalhar com as equipas do centro e das comunidades da 

organização, Ntando assegura que os esforços de investigação 

de vacinas eficazes, económicas e acessíveis contra o HIV, assim 

como de outras ferramentas de prevenção do HIV, se encontram 

centrados nas comunidades. O trabalho de envolvimento das 

comunidades desenvolvido por Ntando é guiado pelos objectivos 

de informação, consulta, colaboração e empoderamento mútuo, 

com vista a garantir que as comunidades desempenham papéis 

significativos no processo de investigação. No seu papel de líder, 

Ntando procura assegurar a adopção de métodos padrão de 

desenvolvimento e implementação de programas de educação 

das comunidades, o recurso a mecanismos de consultoria e 

o estabelecimento de parcerias com entidades prestadoras de 

cuidados de saúde e outras partes interessadas das comunidades. 

O trabalho de Ntando é motivado pelo seu interesse no envolvimento eficaz das comunidades. Neste sentido, Ntando procura 

conhecer os interesses e necessidades das comunidades, para que as mesmas possam desempenhar um papel relevante nos 

esforços de controlo da epidemia da SIDA, especialmente na África Subsaariana. 

Nas suas funções de Co-Presidente do Grupo de Trabalho com as Comunidades da HPTN, Ntando participou no 

estabelecimento de uma infra-estrutura Sul-Africana de envolvimento das partes interessadas, desenvolvida em resultado 

do seu trabalho como membro da AVAC em 2013. Este trabalho vem colmatar as lacunas existentes entre os grupos da 

sociedade civil representados no Conselho Sul-Africano da SIDA (SANAC), aos níveis regional e local, onde as comunidades 

se encontram envolvidas na investigação de vacinas contra o HIV, prevenção baseada em TAR (estudos de microbicidas) e 

profilaxia pré-exposição.  

Ntando sente-se honrado e entusiasmado por fazer parte da jornada da HVTN desde os dias do estudo Phambili (HVTN 503) 

até à época actual dos estudos Uhambo (HVTN 702) e Imbokodo (HVTN 705/HPX2008). Saber o que significa continuar a ter 

esperança em face dos desapontantes resultados dos ensaios clínicos de larga escala conduzidos no final da década de 2000 

foi um dos aspectos mais excitantes desta jornada. Esta experiência ensinou-nos a apreciar a contribuição das comunidades, 

que nos recordaram, numa época em que desesperávamos em face dos resultados, que cada ensaio representa apenas um 

mero estudo, tal como lhes tínhamos explicado no nosso diálogo acerca da investigação clínica. É por este motivo que a 

investigação, liderada por cientistas e apoiada por todas as equipas, comunidades e defensores, não pode parar. É urgente 

continuar a envidar esforços conjuntos no sentido de vencer o HIV através da descoberta de uma vacina. 

Ciente do passado mas olhando para um presente em que dois ensaios de grande escala de vacinas contra o HIV se encontram 

em curso, com a participação das comunidades, considero necessário assumir uma atitude cautelosa, embora esperançosa, 

pois, quaisquer que sejam os resultados, uma coisa é certa: a descoberta de uma vacina contra o HIV está próxima. Devemos 

ainda sentir-nos gratos pelo enorme conhecimento adquirido acerca da prevenção mediada por anticorpos, mesmo que, por 

qualquer motivo, a descoberta de uma vacina não se encontre iminente. É necessário manter a esperança no futuro, enquanto 

tiramos o maior partido dos produtos orais e possivelmente tópicos de PrEP actualmente disponíveis. Assim, o HIV não terá 

outra opção senão render-se, num futuro muito próximo! 

Ntando Yola Líder de Envolvimento das Comunidades, CIC de Emavundleni, 
Cape Town, África do Sul



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 18, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 201837

O Dr. Scott é o Director de Investigação Clínica do CIC de Bridge 

HIV, no Departamento de Saúde Pública de São Francisco. 

Após concluir uma licenciatura na área das humanidades na 

Universidade de Stanford, o Dr. Scott licenciou-se em Medicina 

na Faculdade de Medicina da Universidade de Yale e concluiu 

um Mestrado em Saúde Pública na Universidade da Califórnia, 

Berkeley. Especializou-se seguidamente em Medicina Interna, 

tendo desempenhado as funções de Chefe de Equipa, membro da 

Equipa de Doenças Infecciosas e formando de investigação pós-

doutoramento no Programa de Formação em Estudos de Prevenção 

da SIDA da Universidade da Califórnia, São Francisco (UCSF), onde é actualmente Professor Assistente de Medicina.

O Dr. Hyman Scott começou a interessar-se pela prevenção do HIV durante a sua licenciatura em medicina, ao tomar 

conhecimento do crescente número de casos de infecção pelo HIV em populações marginalizadas, tanto nos EUA como no 

exterior, e da necessidade de desenvolvimento de novas opções de prevenção. Interessa-se especialmente pelas disparidades 

raciais e étnicas no que respeita à epidemiologia do HIV em homens que praticam sexo com homens (HSH), assim como 

pelas intervenções passíveis de reduzir tais disparidades. É actualmente co-presidente do protocolo dos estudos HVTN 119 e 

HVTN 129/HPTN 088. O Dr. Scott aprecia principalmente as oportunidades de colaboração e o apoio prestado pela HVTN a 

investigadores em início de carreira. Para além de conduzir estudos de vacinas contra o HIV e de regimes de Profilaxia Pré-

Exposição (PrEP) no CIC de Bridge HIV, o Dr. Scott está a desenvolver e a testar intervenções tecnológicas para a prevenção 

do HIV em HSH, incluindo aplicações para telemóveis e Internet focadas na redução de comportamentos sexuais de risco e 

adopção de medidas de prevenção do HIV, tais como testes de HIV e PrEP. O Dr. Scott recebeu uma bolsa K23, concedida pelo 

Instituto Nacional de Saúde Mental, para o desenvolvimento e teste de uma aplicação para telemóveis que integra aspectos 

relacionados com várias intervenções destinadas à prevenção do HIV, incluindo testes caseiros de HIV, auto-colheita de 

amostras para a realização de testes de ISTs e adopção de PrEP por HSH jovens de raça Negra na zona da Baía de São Francisco.

Tive conhecimento do HIV e dos esforços de prevenção desta 

doença desde jovem, no papel de conselheira da juventude no 

centro MOCHA, uma organização centrada na prestação de apoio 

a jovens de cor da comunidade LGBT em Rochester, Nova Iorque. 

Aprendi bastante acerca do impacto devastador da doença na 

minha comunidade e do importante papel desempenhado pelas 

actividades de envolvimento no aumento dos níveis de educação e 

disponibilização de ferramentas aos que delas mais necessitam. 

Quando me foi diagnosticada uma infecção pelo HIV em 2015, foi 

como se um fogo se acendesse dentro de mim. Desejei transformar o meu diagnóstico em algo positivo.  Em 2016, integrei 

a equipa de Educação e Recrutamento das Comunidades, na qual me tenho dedicado não apenas ao recrutamento de novos 

voluntários para estudos, mas também à educação de indivíduos de todas os estratos sociais acerca da investigação da 

prevenção do HIV.

Recentemente, desempenhei um papel fundamental no Projecto de Artista Residente na Universidade de Rochester. Este 

projecto visa quebrar o estigma associado ao HIV e promover a consciencialização através de rostos (de indivíduos da nossa 

comunidade de HIV) pintados em aguarelas pelo nosso Artista Residente.  Como parte deste projecto, foi realizado um 

pequeno documentário acerca do processo, intitulado “Não me Definam”, no qual partilhei a minha história como mulher 

Afro-Americana Transgénero infectada pelo HIV.

Fazer parte da HVTN é como pertencer a uma enorme família de super-heróis de todas as origens, de todo o mundo. Desde 

a África e América do Sul a cidades espalhadas por todo o território dos EUA, todos nos esforçamos por envolver as nossas 

comunidades no alcance de um objectivo comum. Orgulho-me de fazer parte desta família!

Enfoque nos Membros da HVTN

Dr. Hyman Scott

Jazzelle Bonilla Agente de Ligação às Comunidades, CIC Victory Alliance  
de Rochester, Rochester, NY, EUA

Director Clínico, CIC de Bridge HIV,  
São Francisco, CA, EUA
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Em 1980, quando tinha 10 anos, vivia na zona Leste de Nova Iorque, em Brooklyn, 

um bairro cujas ruas se encontravam pejadas de utilizadores de heroína, uma 

conjuntura à qual rapidamente se seguiu a epidemia do crack.  Os meus vizinhos 

incluíam alguns homens gays.  Alguns assumiam a sua sexualidade, ao passo 

que outros optavam por ocultar a sua orientação sexual. Estamos actualmente em 

2018 e ainda nos debatemos com o estigma associado à comunidade LGBTQI & 

Indivíduos Atraídos por Indivíduos do mesmo Género. Nessa época, testemunhei 

o declínio físico de muitos indivíduos, tendo contraído a doença anos mais tarde 

identificada pelos cientistas como HIV. Os meus vizinhos eram dizimados às dezenas. Ninguém sabia porquê e muito poucos se 

importavam. Quase ninguém se importava com o destino de utilizadores de drogas e “gays”.

Vejamos onde nos encontramos 20 anos mais tarde. Abandonei os meus estudos em design empresarial para me dedicar à biologia, 

flebotomia e assistência médica. Um amigo falou-me numa posição disponível num projecto de investigação que vinha de 

encontro aos meus interesses. O projecto em questão centrava-se no teste de uma ferramenta de redução do risco em utilizadores 

de drogas não injectáveis e nas respectivas redes de parceiros sexuais e utilizadores de drogas, que incluíam indivíduos com várias 

orientações sexuais. Em resumo, aprendemos que é difícil reduzir os comportamentos de risco, especialmente a longo prazo, e que 

os HSH do estudo apresentavam um maior risco do que os homens heterossexuais. 

Para mim, a investigação de vacinas contra o HIV representou uma oportunidade de contribuir para as minhas comunidades, que 

apresentavam um risco aumentado de infecção pelo HIV, ao disponibilizar uma intervenção passível de prevenir novas infecções, 

através de uma injecção (ou 4) . É esta a força que me motiva. O facto de o primeiro medicamento utilizado em PrEP para a 

prevenção do HIV (Truvada) ter sido descoberto em simultâneo com as vacinas contra o HPV faz-me sentir uma enorme esperança 

na descoberta uma vacina eficaz contra o HIV!

Estaria em falta se não reconhecesse que toda a família da Unidade de Investigação de Columbia, desde o IP até eu próprio, se 

esforça ao máximo para fazer o melhor possível, sempre com uma atitude positiva. Isto faz do meu trabalho um prazer e motiva-me 

a contribuir para o alcance dos nossos objectivos científicos.

Jorge Benitez Coordenador de Envolvimento das Comunidades, CIC de 
Médicos e Cirurgiões de Columbia, Nova Iorque, NY

Em criança, Jemal Shelton tinha ideias preconcebidas acerca do sector da 

saúde, acreditando que apenas médicos e enfermeiros trabalhavam nesta área. 

Contudo, veio mais tarde a conhecer a multitude de oportunidades existentes 

neste sector. Jemal recorda-se de se ter inscrito num curso de saúde no 

âmbito do qual lhe foi pedido que investigasse a história clínica da sua família. 

Foi assim que descobriu que os seus familiares incluíam indivíduos afectados 

por HIV, diabetes, asma, AVCs, convulsões, cancro e ataque cardíaco, o que 

despertou a sua curiosidade.

Interessou-se pela investigação do HIV em 2012, ano em que se inscreveu num Mestrado em Serviços Humanos. A 

investigação de Jemal centrou-se no HIV em jovens que viviam nos Estados Unidos. Em 2016, o seu enfoque recaiu sobre 

a comunidade LGBT, principalmente HSH, em Atlanta, GA. Em 2017, Jemal iniciou a sua colaboração com a HVTN como 

membro voluntário do CCC da Clínica Hope da Escola de Medicina Emory, tendo vindo mais tarde a assumir as funções 

de Presidente do CCC. A HVTN permitiu-lhe aumentar o seu conhecimento de tópicos relativos à prevenção, educação e 

consciencialização da comunidade local. Jemal refere ter desfrutado de uma soberba experiência de trabalho com a HVTN.  

As várias origens dos profissionais e membros do CCC contribuem para a efectivação de mudanças sociais em toda a cidade 

de Atlanta. 

Jemal concluiu uma licenciatura em Gestão de Informação Administrativa e um Mestrado em Serviços Humanos. Encontra-

se actualmente a trabalhar num Doutoramento em Saúde Pública, com especialização em Epidemiologia, no âmbito do qual 

poderá continuar a centrar a sua investigação na comunidade LGBT.

Jemal Shelton Presidente do CCC, CIC da Clínica Emory Hope, 
Atlanta, GA, EUA
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A construção de uma identidade é um 

processo extremamente complexo e 

demorado. As pessoas nem sempre nos 

aceitam facilmente, mas quando isto 

acontece, tornamo-nos imparáveis. Foi 

esta a experiência de Rassiel Ivanoff.  

Ela aceitou a situação, aprendeu com 

ela, passou a gostar de si e sente-se  

hoje orgulhosa de ser quem é. 

A comunidade LGBT do Peru é muito 

vulnerável, devido à ausência de 

aceitação, tanto interna como externa. 

Os seus membros vêem-se envolvidos 

numa luta constante e tenaz. No 

ano passado, Lima revogou uma lei 

que protegia a comunidade LGBT da 

violência doméstica; contudo, em 

Loreto, vive-se a situação inversa. 

Na região pioneira de Loreto, no Peru, 

a inclusão é assegurada através de 

regulamentos regionais e municipais 

em prol da comunidade LGBT. Estes 

regulamentos visam promover o 

empoderamento, o apoio das escolas e 

a monitorização de casos de violência, 

através do Gabinete do Provedor. Além 

disso, a região encontra-se envolvida 

em tópicos de investigação, através da 

Associação Civil da Selva Amazónica. 

Este processo inclui a celebração do  

Dia do Orgulho, a 27 de Junho de 

cada ano, o Dia do Orgulho. Neste dia 

especial, saímos à rua para dizer que 

estamos aqui, que existimos e que 

queremos mais. 

A Regia Marcha deste ano, em Iquitos, 

reuniu habitantes locais e visitantes. A 

Associação Civil da Selva Amazónica 

participou com um comboio alegórico 

que reuniu vários membros da 

comunidade, familiares e amigos, que 

expressaram a alegria de viver em 

família num mundo pontuado pela 

diversidade. De tão profundamente 

sentida, esta mensagem levou todos os 

assistentes a juntar-se ao comboio. 

É preciso recordar que o orgulho em 

nós próprios não deverá durar 24 horas, 

mas ser uma constante nas nossas 

vidas. Como poderemos amar-nos a 

nos próprios se não amarmos os outros? 

Como poderemos aceitar-nos se não 

aceitarmos os outros? Todos os dias 

aprendemos algo novo; o objectivo 

deste dia é aprender a respeitar. 

Bem-vindos ao nosso Comboio do 

Orgulho e à jornada de ser quem somos. *Carlos Vela é Educador das Comunidades; Lucia 

Ruiz é a Directora de ERC do CIC da ACSA, Iquitos.

Perfil Clínico

O Orgulho de Ser Como Sou
Por: Carlos Vela e Lucia Ruiz, CIC da ACSA, Iquitos, Peru

“Sou gay e gosto de homens, não gosto de fingir ser quem não sou, não me sinto atraído por mulheres… Preciso  

que compreendas. Ela olhou para mim, esbofeteou-me e ordenou-me que saísse de casa… ” 

Rassiel Ivanoff 

O ORGULHO DE SER COMO SOU 

O nosso comboio é como a vida: Todos temos altos e baixos

Os assistentes partilham um beijo durante 
o evento. Maior prazer, mais PrEP-venção. 
#ImaginateEnPrEp



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 18, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2018 40

Perspectiva Geral

Em Novembro de 2017, o Conselho 
Sul-Africano de Investigação Médica 
(South African Medical Research Council 
– SAMRC) organizou uma cimeira de 
discussão do padrão de tratamento 
adoptado em ensaios clínicos de 
prevenção e tratamento no Sul de África. 
Chegou-se nesta cimeira a um acordo no 
âmbito do qual o SAMRC e o Centro de 
Investigação do Cancro Fred Hutchinson 
(Fred Hutchinson Cancer Research 
Center (FHCRC), sede da Rede de Ensaios 
Clínicos de vacinas contra o HIV (HVTN)) 
irão criar um fundo destinado a custear 
as despesas de utilização de Truvada, um 
agente oral de Profilaxia Pré-Exposição 
(PrEP oral), e realização de testes de HIV 
em participantes em ensaios clínicos 
de prevenção do HIV, durante o período 
de duração dos estudos HVTN 702 e 
HVTN 705 [Gray G, Sumário Executivo da 
Cimeira sobre o Padrão de Tratamento 
em Ensaios Clínicos em Indivíduos de 
Rendimentos Baixos e Intermédios, 06 
de Novembro de 2017]. Os centros de 
investigação clínica e as respectivas 
comunidades serão responsáveis 
por decidir qual a melhor forma de 
disponibilizar PrEP oral em cada 
centro, sendo esperado que os métodos 
utilizados difiram de acordo com os 
centros em questão.

A Prof.ª Gita Ramjee, Directora e 
Investigadora Principal (IP) da Unidade 
de Investigação da Prevenção do HIV 
(HIV Prevention Research Unit – HPRU) 
do SAMRC, organizou um Imbizo (termo 
Zulu utilizado para designar uma reunião 
ou fórum) a 08 de Dezembro de 2017, 
no qual participaram as várias partes 
interessadas, membros dos grupos de 
trabalho com as comunidades (GTCs), 
educadores e membros da equipa de 
investigação da HPRU. A Directora 
Delegada do HIV/SIDA, ISTs e TB 
(HAST) do Departamento Provincial de 
Saúde encontrou-se entre os oradores 
convidados a participar neste evento. A 
Prof.ª Ramjee falou sobre a epidemia de 

HIV na África Subsaariana, tendo salientado a necessidade de desenvolver métodos 
adicionais de prevenção do HIV. Em 2016, o número de indivíduos infectados pelo 
HIV na África do Sul (AS) ascendia já a 7,1 milhões. Nesse ano, foram reportados 
240.000 novos casos de infecção pelo HIV, tendo ocorrido 110.000 mortes devidas 
a causas relacionadas com a SIDA  [http://www.unaids.org/en/regionscountries/
countries/southafrica]. As mulheres jovens representam a população mais afectada 
pelo HIV. Estão ainda a ser recolhidos dados relativos às taxas de novas infecções 
em homens. A AS possui o maior número de indivíduos em tratamento com ARVs. 
Trata-se de mais de 3.000.000 indivíduos, dos quais 56% são mulheres. 54% das 
crianças infectadas pelo HIV encontram-se em tratamento. O principal problema 
não consistem em levar os doentes a iniciar o tratamento, mas sim em assegurar a 
continuação do mesmo. É necessário manter um maior número de indivíduos HIV-
positivos em tratamento, para que possa ser alcançada a supressão da carga viral. 
Embora o tratamento e a prestação de cuidados a indivíduos infectados pelo HIV 
constitua um factor crítico, é também importante que os indivíduos HIV-negativos 
continuem a apresentar resultados negativos. Muitos indivíduos não gostam de 
utilizar preservativos. Os homens dispõem da opção representada pela Circuncisão 
Médica Masculina (CMM). Contudo, o número de opções disponíveis às mulheres é 
muito reduzido. Encontra-se pendente a concessão de uma licença a um anel vaginal 
que contém ARVs para utilização preventiva. Continua a ser importante encontrar 

opções adicionais de prevenção do HIV.

Objectivo

O objectivo do Imbizo consistiu na discussão do potencial acesso a PrEP oral por 
participantes em ensaios clínicos, assim como a recolha de opiniões das principais 
partes interessadas. A cimeira envolveu uma discussão interactiva da importância 
de PrEP como ferramenta adicional de prevenção do HIV, tanto em participantes em 
ensaios clínicos como nas comunidades.

Participantes

Foram convidados 49 indivíduos, incluindo parceiros dos hospitais provinciais 
[com os quais a HPRU estabeleceu um Memorando de Entendimento (MDE)], 
membros dos Grupos de Trabalho com as Comunidades (GTCs), representantes das 
partes interessadas e educadores. Participaram no evento 25 parceiros, conforme 
apresentado na tabela em baixo:

Perfil Clínico

Acesso a PrEP Oral para Participantes em Ensaios Clínicos:
Opiniões das Partes Interessadas das Comunidades na HPRU, Centros de Ensaios Clínicos do SAMRC

Por: Neetha S. Morar, Ishina Hemchund, Nokulunga Bhengu, Prof.ª Gita Ramjee, HPRU-SAMRC, Durban, África do Sul 

Representantes N.º de Convidados N.º de Participantes

Parceiros do MDE 9 1

Membros dos GTCs 26 18

Partes Interessadas 9 3

Educadores 5 3

Investigadores 29 21

Total 78 46

Continua na próxima página...
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Discussão

A Directora da HPRU apresentou uma 
perspectiva geral da investigação da 
prevenção do HIV conduzida por esta 
entidade, assim como informação 
actualizada acerca de Truvada como 
PrEP Oral. A PrEP Oral não é uma 
opção para todos, uma vez que se 
trata de um medicamento de oral de 
administração diária. É necessário tomar 
o medicamento de forma consistente, 
durante 20 dias, para alcançar níveis 
adequados de protecção dos tecidos 
vaginais (e durante 7 dias, para 
alcançar níveis adequados de protecção 
dos tecidos anais), anteriormente à 
exposição sexual. A PrEP Oral não 
oferece protecção contra as doenças 
sexualmente transmissíveis (ISTs), nem 
representa um método contraceptivo. 
A Dr.ª Simone Hendricks, médica da 
HPRU, falou acerca das considerações 
clínicas, critérios de elegibilidade, 
indicações, contra-indicações e efeitos 
secundários da utilização de Truvada 
em PrEP oral. Foram referidas várias 
preocupações relativas à resistência 

aos medicamentos. A Prof.ª Ramjee 
explicou que o risco de resistência aos 
medicamentos é muito reduzido em 
indivíduos HIV-negativos que seguem 
um regime de PrEP oral. A ocorrência 
de resistência aos medicamentos é mais 
provável em indivíduos HIV-positivos 
que se encontram já em tratamento 
com ARVs. Assim, é importante que os 
indivíduos em PrEP oral se submetam 
regularmente a testes de HIV. O regime 
de PrEP oral será imediatamente 
interrompido em qualquer indivíduo que 

se torne HIV-positivo, sendo iniciado o 
tratamento com um ARV. Até à data, não 
foram referidos quaisquer problemas 
de resistência após a seroconversão. 
O Departamento de Saúde está a 
monitorizar a resistência  
aos medicamentos.

As partes interessadas concordaram que 
deverá ser disponibilizada PrEP oral aos 
participantes em ensaios clínicos durante 
o respectivo período de participação nos 
mesmos. No entanto, os participantes 
irão necessitar de acesso a PrEP oral após 
os ensaios clínicos, através de projectos 
de demonstração ou da respectiva 
disponibilização por serviços privados de 
saúde. Neste sentido, o SAMRC irá prestar 
assistência no encaminhamento de 
participantes, conforme necessário. Os 
custos de deslocação dos participantes 
que compareçam ao centro apenas 
para receber PrEP oral não serão 
reembolsados. Os participantes 
deverão ser alertados para este facto e 
compreender que este acesso representa 
um serviço prestado pela HPRU e 
disponibilizado pelo SAMRC com base 
em pedidos individuais. 

Mukelisiwe Mlotshwa, Directora 
Delegada da Unidade de HIV/SIDA, 
ISTs e TB (HAST) do Departamento de 
Saúde de Kwa-Zulu Natal partilhou o 
plano de disponibilização faseada de 
PrEP oral ao público. O acesso a PrEP 
oral começou por ser disponibilizado a 
homens que praticam sexo com homens 
(HSH), profissionais do sexo e, mais 
recentemente, estudantes universitários. 
Um dos representantes das partes 
interessadas expressou o seu entusiasmo 
acerca da decisão do governo de 
disponibilizar PrEP oral a jovens, uma vez 
que estes representam uma população 
em que o risco de infecção pelo HIV é 
elevado. O Ministro da Saúde, Dr. Aaron 
Motsoaledi, encontra-se empenhado 
em tornar a PrEP oral eventualmente 
disponível a toda a população. As 
partes interessadas das comunidades 
compreenderam que a disponibilização 
de PrEP oral constitui um processo lento 
e oneroso, tanto em termos de custos 
como de recursos.

Todas as partes interessadas presentes 
no encontro apreciaram a oportunidade 
de discutir a PrEP oral e valorizaram a 
informação que lhes foi disponibilizada. 

Muitos dos respectivos representantes 
expressaram o seu desejo de partilhar 
informação relativa a PrEP oral com as 
respectivas famílias, comunidades e 
organizações. 

Foram ainda discutidos com o grupo 
os passos envolvidos na prioritização 
do acesso a PrEP. Neste sentido, foi 
explicado que o acesso a este tipo de 
regime por populações específicas foi 
baseado nas elevadas taxas de incidência 
e prevalência do HIV em grupos de alto 
risco. Os prestadores de serviços de 
saúde encontram-se ainda a explorar 
opções de disponibilização de PrEP oral, 
sendo possível que este tipo de regime 
venha a ser disponibilizado por clínicas 
pertencentes aos serviços de saúde 
públicos.  O processo de monitorização e 
avaliação do acesso, utilização e adesão 
a PrEP oral é crucial para a respectiva 
eficácia, uma vez que qualquer indivíduo 
poderá ser infectado pelo HIV enquanto 
segue um regime de PrEP oral caso não 
adira ao tratamento.

Recomendações das 
Partes Interessadas das 
Comunidades e Parceiros 

As partes interessadas das comunidades 
concordaram que deverá ser 
disponibilizada PrEP oral aos 
participantes em ensaios clínicos durante 
a respectiva duração, sendo-lhes assim 
oferecido o melhor padrão de tratamento 
disponível. Contudo, os respectivos 
representantes salientaram a necessidade 
de educar os participantes em ensaios 
clínicos relativamente a este tópico, 

“Sinto-me muito feliz pelo 

facto de as Universidades terem 

sido consideradas em primeiro 

lugar no que respeita ao acesso 

a PrEP. Como comunidades, 

devemos ser capazes de 

reiterar a mensagem do HIV 

à comunidade. A reunião dos 

parceiros é apenas um início; é 

no trabalho colaborativo que 

reside o verdadeiro progresso”.  

– Participante no Imbizo

“Sinto-me feliz pelo facto 

de termos connosco um 

representante do Departamento 

de Saúde; sinto-me optimista 

relativamente ao progresso dos 

nossos esforços e creio que esta 

será uma iniciativa de sucesso. O 

governo levou bastante tempo a 

disponibilizar ARVs. Peço apenas 

que os regimes de PrEP sejam 

disponibilizados mais cedo”.  

– Participante no Imbizo
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para que os mesmos possam tomar uma 
decisão informada acerca deste tipo de 
regime profiláctico. A maior parte das 
partes interessadas das comunidades 
considera a embalagem do medicamento 
utilizado em PrEP oral (frasco) algo 
insatisfatória, uma vez que se assemelha 
à de um ARV, o que poderá criar entre 
os participantes o receio do estigma que 
atinge os indivíduos infectados pelo HIV.  
Assim, os respectivos representantes 
propuseram a utilização de caixas de 
comprimidos como alternativa mais 
apelativa.  Os participantes no workshop 
adquiriram informação útil. Assim, 
recomendaram à HPRU a organização de 
sessões de formação acerca de PrEP oral 
dirigidas aos GTCs, uma vez que estes 
indivíduos representam a alma e coração 
das comunidades. Dado este estatuto, 
tais indivíduos necessitam de receber 
formação, de forma a prestar auxílio na 
educação das comunidades e a endereçar 
mitos e concepções erróneas acerca da 

PrEP oral.

Em Direcção ao Progresso

Os representantes das partes interessadas 
das comunidades consideraram valiosa 
a informação e conhecimentos que 
adquiriram no workshop sobre PrEP oral. 
Contudo, apelaram ao Departamento 
de Saúde que aumente os esforços 
realizados no sentido de educar as 
comunidades acerca da PrEP oral, uma 
vez que isto poderá aumentar a aceitação 
e utilização desta opção de prevenção 
do HIV. Embora a PrEP oral tenha sido 
aceite como um potencial método de 
prevenção do HIV, as partes interessadas 
das comunidades apoiaram os esforços 
envidados pelos investigadores no 
sentido de explorar novas intervenções, 
tais como infusões de anticorpos. 
Para que os métodos actuais e novos 
métodos de prevenção do HIV sejam 
utilizados, é necessário garantir o apoio 
das comunidades, sendo este também 
um factor importante para o alcance dos 
resultados dos estudos de investigação.

A Rede de Ensaios Clínicos de Vacinas contra o HIV 
(HIV Vaccine Trials Network – HVTN) é o maior or-
ganismo colaborativo internacional financiado pelo 
sector público focado no desenvolvimento de vaci-
nas destinadas à prevenção do HIV/SIDA.

Saiba mais em:

www.hvtn.org/participants

Em 2019, a HVTN irá prosseguir com  
os seguintes projectos:

Vários estudos de fase precoce de avaliação da 
segurança e reposta imune a possíveis vacinas 
promissoras e anticorpos neutralizantes  
de largo espectro.

HVTN 703/HPTN 081 e  
HVTN 704/HPTN 085 (Estudos AMP)

Avaliação da eficácia de um anticorpo 
neutralizante de largo espectro (bnAb), VRC01, 
na redução da infecção pelo HIV em homens não 
infectados pelo HIV e indivíduos transgénero que 
praticam sexo com homens, e em mulheres.

HVTN 702 (Uhambo)

Avaliação da eficácia de um regime de tratamento 
com uma vacina combinada dirigida a clades 
específicas na redução da infecção pelo HIV em 
indivíduos não infectados pelo HIV na África do Sul.

HVTN 705/HPX2008 (Imbokodo)

Avaliação da eficácia de um regime de vacinação em 
mosaico, dirigido a várias estirpes globais de HIV, 
na redução da infecção pelo HIV em indivíduos não 
infectados pelo HIV em 5 países Africanos.

*Neetha Morar é a Directora de Investigação 

e das Comunidades, Ishina é Assistente de 

Investigação, Nokulunga Bhengu é Agente de 

Ligação às Comunidades e a Prof.ª Gita Ramjee é 

a Investigadora Principal da Unidade de Ensaios 

Clínicos da HPRU em Durban, África do Sul.

UMA VACINA CONTRA O HIV
A MELHOR ESPERANÇA EM TODO O MUNDO PARA  
ACABAR COM A EPIDEMIA DO HIV A LONGO PRAZO
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O Departamento de Ciências Sociais 

e Envolvimento das Comunidades do 

Instituto Nacional de Investigação 

Médica-Centro de Investigação Médica 

de Mbeya (National Institute for Medical 

Research-Mbeya Medical Research 

Center – NIMR-MMRC) trabalha em 

colaboração com os Investigadores 

Principais, membros do CCC, 

autoridades de saúde locais e líderes das 

comunidades no sentido de organizar 

encontros de educação das comunidades 

e ministrar cursos anuais de actualização 

do CCC, assim como participar no 

desenvolvimento e implementação 

das actividades realizadas no âmbito 

das comemorações do Dia Mundial da 

SIDA e do Dia de Consciencialização 

da Vacina contra o HIV. Os membros 

do CCC, os ERCs, as equipas do estudo 

e as autoridades de saúde distritais 

celebraram no MMRC o Dia Mundial da 

SIDA de 2017, juntamente com membros 

das comunidades, através de iniciativas 

educativas relativas à infecção pelo HIV e 

à investigação de vacinas contra o HIV.

O curso de actualização do CCC de 2018 

teve lugar a 27 de Janeiro de 2018, tendo 

envolvido Investigadores Principais, o 

nosso Coordenador de Envolvimento 

das Comunidades e o Director do 

Centro. Em conjunto, os organizadores 

conduziram apresentações relativas 

aos papéis e responsabilidades do 

CCC e apresentaram uma revisão dos 

formulários de consentimento informado 

e uma perspectiva geral dos ensaios 

clínicos de vacinas contra o HIV, assim 

como de outros estudos em curso no 

centro, nomeadamente relativos à TB, 

cancro do colo do útero e investigação 

observacional do HIV.

Perfil Clínico

Envolvimento das Comunidades nos Ensaios Clínicos 
de Vacinas contra o HIV em Mbeya, Tanzânia
Por: Doreen Pamba, Jane Ambindwile, Jerry Kapungu, Simeon Mwanyonga, Tausi Sade, Lucas Lazaro, CIC de Mbeya, Mbeya, Tanzânia

Membros do CCC, ERCs e Médicos do  
Estudo junto ao laboratório móvel do centro 
durante as comemorações do Dia Mundial  
da SIDA, 2017

Membros do CCC seguram um estandarte e 
encabeçam a marcha em direcção ao local 
onde tiveram lugar as actividades realizadas no 
âmbito do Dia de Consciencialização da Vacina 
contra o HIV

O laboratório móvel do centro disponibilizou gratuitamente testes de HIV e tratamento de ISTs a 
membros das comunidades 

Espectáculo apresentado por um grupo local de jovens dançarinos durante as comemorações 
do Dia de Consciencialização da Vacina contra o HIV

O Director do Centro, Dr. Nyanda Ntinginya, 
apresentou uma perspectiva geral dos ensaios 
clínicos de vacinas contra o HIV conduzidos 
no centro durante um curso de actualização 
do CCC, 2018

Uma enfermeira do estudo mede a Pressão 
Arterial de um membro da comunidade durante 
as comemorações do Dia de Consciencialização 
da Vacina contra o HIV

*Doreen Pamba, Jane Ambindwile, Jerry Kapungu, 

Simeon Mwanyonga, Tausi Sade e Lucas Lazaro 

trabalham como Agentes de Envolvimento  

das Comunidades no CIC de Mbeya,  

em Mbeya, Tanzânia.
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Felicia, do Centro Científico do Pacífico 
(à esquerda), explica a exibição sobre a 
imunidade de grupo.

Membros do CCC discutem a exibição sobre 
“Vacinação correcta na altura correcta” 

Uma outra exibição descreve a forma pela qual 
as vacinas previnem as doenças!

Uma outra exibição descreve a forma pela  
qual as vacinas previnem as doenças!

O Centro de Investigação do Cancro Fred 
Hutchinson, sede do Núcleo da HVTN, foi 
incluído na exibição.

Figuraram ainda na exibição fotos do Dr. Larry 
Corey (em cima, à direita), IP da HVTN, e da 
Dr.ª Julie McElrath (em baixo, à direita), IP do 
Programa Laboratorial da HVTN.

Já alguma vez pensaram em como funciona a vacina da gripe? Nós pensámos! 

O Conselho Consultivo das Comunidades da HVTU de Seattle realizou uma visita 

ao Centro Científico do Pacífico (Pacific Science Center – PSC) para aprender 

mais acerca do modo de funcionamento das vacinas. O CCC reuniu com a equipa 

organizadora da exibição do PSC para aprender acerca da respectiva experiência com 

o público na criação desta iniciativa educativa. A equipa referiu ter escutado vários 

cépticos, ouvido falar de conspirações e dialogado com pessoas que desconhecem 

totalmente as bases científicas do modo de acção das vacinas. A experiência de 

interacção desta equipa com o público é incrivelmente idêntica à da nossa equipa!  

Já lhe disseram que a vacina _______(inserir texto) causa ________ (inserir texto)?  

Que as vacinas infantis causam autismo? A equipa do PSC já escutou estas ideias,  

tal como nós!

Após uma partilha de experiências comuns entre a equipa do PSC e o nosso CCC, 

visitámos a exibição interactiva acerca de vacinas. Aprendemos bastante acerca de 

vários tópicos, nomeadamente a imunidade de grupo, as vacinas contra o HPV, o 

motivo pelo qual as vacinas são importantes e os indivíduos que fizeram algumas 

descobertas relevantes. Jogámos um videojogo sobre a Varicela e até aprendemos um 

pouco mais acerca das entidades inovadoras em vacinas em Seattle – e, claro que sim, 

a HVTN figurava nesta lista! De facto, foi óptimo ver a nossa Investigadora Principal, a 

Dr.ª Julie McElrath, em posição de destaque, assim como Larry Corey, o Investigador 

Principal da HVTN, que participou como consultor na organização da exibição.

Após alguns excelentes diálogos acerca da relação entre a nossa investigação e outras 

vacinas existentes, foi-nos dada a oportunidade de aprender ainda mais durante 

uma palestra especial apresentada por Gail Broder da Unidade de Envolvimento 

das Comunidades da HVTN. Com o seu entusiasmo habitual, Gail apresentou as 

estratégias específicas que estamos a testar no nosso trabalho de investigação de 

vacinas contra o HIV.  Finalmente, foi-nos fornecida uma actualização relativa aos 

protocolos específicos actualmente conduzidos no centro de Seattle e à aplicação  

aos mesmos das estratégias anteriormente apresentadas. 

Vivemos um dia muito animado com os membros da equipa, tanto mais antigos 

como mais novos, sem esquecer os nossos novos amigos do Centro Científico  

do Pacífico. 

*Kim Louis é a Directora de Ligação às 

Comunidades do CIC da Unidade de Ensaios 

Clínicos de Vacinas de Seattle, Seattle, WA, EUA.

Perfil Clínico

Vacinas e Imunidade: 
É Necessária uma Comunidade – Uma Visita do CCC de Seattle
Por: Kim Louis, CIC da Unidade de Ensaios Clínicos de Vacinas de Seattle, Seattle, WA, EUA
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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.”

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.

Glossário da HVTN 
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Imunidade celular - protecção proporcionada 

pelas células do sistema imunitário do organismo 

(contrária à imunidade humoral).

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.

Imunossupressivo - capaz de tornar o organismo 

incapaz de se proteger contra infecções ou doenças.

Injecção - introdução de um líquido num órgão ou 

no tecido cutâneo, por meio de seringa.

Investigador principal - o cientista responsável por 

uma equipa de investigação que conduz um estudo 

clínico.

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.

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.

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

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.

Retossigmoidoscopia - um procedimento médico 

para remover células cutâneas do cólon.

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.

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.

Toxicidade - a proporção, qualidade ou grau de danos 

causados ao organismo.

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.

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.

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.
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