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Bem-vindos ao mais recente número da 

Community Compass da Rede de Ensaios 

Clínicos da Vacina contra o HIV (HIV 

Vaccine Trials Network – HVTN). 

Há mais de três décadas que o HIV/

SIDA continua a afectar indivíduos, 

famílias e comunidades nos Estados 

Unidos e em todo o mundo. De uma 

perspectiva sócio-ecológica, os factores 

que influenciam os casos de HIV nas 

pessoas e comunidades são complexos 

e numerosos. Além dos factores 

comportamentais que contribuem para a 

aquisição e transmissão directas, existem 

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. Todos estes convergem 

para criar as condições que tornam 

a aquisição e a transmissão mais 

prováveis. Existem algumas populações 

que são mais vulneráveis ao HIV e que 

são afectadas desproporcionalmente. 

“Desproporcionalmente” simplesmente 

descreve a realidade de que as taxas de 

HIV na população excedem a dimensão 

estimada (ou real) da população. Estas 

populações exigem (geralmente) esforços 

mais focados e específicos para o 

envolvimento na prevenção, prestação 

de cuidados e tratamento do HIV, e são 

frequentemente vulneráveis a outras 

desigualdades sociais, tais como a 

pobreza, preconceito médico, traumas 

históricos e outras condições. 

Nesta edição, aprofundamos algumas 

das considerações, perspectivas e 

melhores práticas para o envolvimento 

de populações transgénero nas nossas 

actividades de investigação. Espero que 

esta edição melhore a sua compreensão 

sobre as vidas dinâmicas das pessoas 

transgénero, e que lhe permita ter uma 

ideia dos tópicos e preocupações que 

devem ser considerados ao envolver 

pessoas transgénero na investigação 

para a prevenção do HIV. Nesta edição, 

apresentamos as perspectivas de membros 

da população, uma panorâmica dos 

estudos realizados com populações 

transgénero e outras informações que 

espero que sejam úteis. 

Nenhum destes conteúdos pode substituir 

um envolvimento efectivo da comunidade 

nas suas próprias comunidades locais e, 

como sempre, a melhor forma de garantir 

que as vozes de uma comunidade ou 

população são ouvidas é envolvê-las 

e incluí-las de maneira significativa. 

Quando estabelece uma ligação com 

pessoas transgénero e lhes pede a sua 

opinião e perspectiva, faça-o num espírito 

de humildade sincera, e esteja preparado 

para dar resposta aos comentários que 

receber. 

Ajudem-nos a garantir que esta publicação 

seja representativa de toda a nossa 

comunidade HVTN global! Os membros 

da HVTN (que têm acesso ao site dos 

membros da HVTN) podem utilizar a 

nossa página de submissão, que oferece a 

possibilidade de submeter tópicos e artigos 

para inclusão em futuras edições. Poderão 

encontrar mais informações sobre este 

assunto na página 04, na secção “Conheça 

a equipa da Community Compass”.

Muito obrigado pelo vosso apoio constante 

à HVTN onde quer que estejam no 

mundo, pelo trabalho que desenvolvem, 

independentemente do vosso papel na 

comunidade HVTN, e pelo impacto que 

conseguimos ter juntos, na nossa história 

colectiva e nas 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 

CARTA
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A Bandeira do Orgulho Transgénero foi 

criada pela mulher trans norte-americana 

Monica Helms em 1999,[1][2] e foi exibida 

pela primeira vez num desfile de orgulho 

em Phoenix, Arizona, Estados Unidos em 

2000.[3]

A bandeira representa a comunidade 

transgénero e consiste em cinco riscas 

horizontais: duas azuis claras, duas cor-

de-rosa e uma branca no centro.

Helms descreve o significado da bandeira 

do orgulho transgénero da seguinte 

forma:

“As riscas no topo e em baixo são azuis 

claras, a cor tradicional para os meninos. 

As riscas a seguir são cor-de-rosa, a cor 

tradicional para as meninas. A risca do 

meio é branca, para aqueles que estão 

em transição ou que consideram ter um 

género neutro ou indefinido.”[3][4]

CARTAdo Editor
equipa da Community Compass da HVTN 

quer estar onde vocês estiverem. 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. 

Desejo-vos tudo de bom, 
Stephaun E. Wallace, Ph.D. 
Chefe de Redacção, Community Compass da HVTN
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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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Artigo de Destaque

Por Rafael Gonzalez e Bianca S. Hill, CIC Bridge HIV, São Francisco, CA, EUA.

Aproximadamente 1 milhão de adultos 

nos EUA identificam-se a si próprios 

como indivíduos transgénero. Embora 

desconheçamos a verdadeira prevalência 

e incidência da transmissão do HIV nesta 

comunidade, sabemos que cerca de 2300 

indivíduos que se identificam como 

transgénero receberam um diagnóstico 

de HIV entre 2009 e 2014 nos Estados 

Unidos. Estima-se que o número de 

mulheres e homens transgénero afectados 

pelo HIV seja 5 vezes superior à média 

nacional do país. Contudo, os indivíduos 

transgénero representam apenas uma 

pequena proporção dos participantes em 

estudos de investigação da prevenção do 

HIV, incluindo estudos de investigação de 

vacinas. Dado o aumento da prevalência 

do HIV em homens e mulheres 

transgénero, é essencial identificar 

obstáculos e formas de promover a 

participação de indivíduos transgénero 

em ensaios clínicos de vacinas contra o 

HIV. 

A investigação dos motivos pelos quais 

os indivíduos transgénero se encontram 

sub-representados em ensaios clínicos 

de vacinas contra o HIV evidenciou a 

necessidade de desenvolver estratégias de 

recrutamento especificamente destinadas 

à comunidade transgénero. Alguns dos 

obstáculos a ser endereçados por estas 

estratégias incluem a estigmatização, 

ignorância ou informação errónea acerca 

do HIV, assim como a falta de confiança 

na comunidade científica e preocupações 

relativas aos possíveis efeitos secundários 

das vacinas. Mas antes que estes tópicos 

possam ser endereçados, de que forma 

estamos a fazer chegar a nossa mensagem 

aos homens e mulheres que se identificam 

como transgénero? 

A cultura actual, em constante evolução, 

conduz-nos a espaços digitais onde 

anúncios centrados na dimensão visual 

atraem a atenção das pessoas. Estima-se 

que 72% dos adultos dos EUA visitam sites 

de redes sociais e que 12% dos utilizadores 

da Internet acedem a este tipo de redes 

para pesquisar assuntos relacionados com 

a saúde.  

Com vista a explorar a aceitabilidade de 

campanhas de recrutamento dirigidas 

a homens e mulheres transgénero em 

sites/aplicações de redes sociais, o Centro 

Bridge HIV convidou alguns membros 

da comunidade para uma participação 

remunerada num grupo-alvo. Tentámos 

avaliar e comparar a eficácia de vários 

estilos de anúncios em sites/aplicações 

de redes sociais (tais como o Instagram) 

como ferramenta de recrutamento para 

estudos de prevenção do HIV. Focámo-nos 

especificamente na obtenção de feedback 

acerca das imagens utilizadas, texto/

linguagem, estilo e mensagem global  

das campanhas.   

Os participantes identificaram a 

necessidade de inserção de elementos 

que tornem os anúncios inclusivos 

e representativos da comunidade 

transgénero. Esta representação poderá 

assumir várias formas: cores da bandeira 

transgénero ou texto que inclua uma 

declaração explícita da intenção de 

recrutar homens e mulheres transgénero. 

Relativamente à utilização de modelos nas 

campanhas, o grupo foi consensual em 

afirmar que deverão ser utilizadas imagens 

de indivíduos da comunidade, ao invés 

de fotos de arquivo, que habitualmente 

utilizam imagens pouco familiares ou cujo 

estilo visa imitar celebridades. 

Foram discutidas várias mensagens, 

desde “Fazer o Bem” ao contribuir para 

acabar com o HIV até mensagens não 

especificamente relacionadas com o 

HIV, mas sim com a comunidade, tais 

como “Grande e Ousada. Para além do 

Binário”. Os participantes concordaram 

unanimemente que mensagens tais como 

“Fazer o Bem” se revestem de um carácter 

crítico (através da possível implicação 

de que quem não está interessado em 

participar ou não pretende envolver-se 

na prevenção do HIV não se interessa 

em contribuir para o bem). Um homem 

transgénero com menos de 30 anos do 

grupo-alvo afirmou que “as pessoas 

não são perfeitas e o seu carácter não é 

Envolvimento de Mulheres Transgénero e 
Homens Transgénero em Espaços Digitais

Anúncios baseados em texto do Centro Bridge HIV. 

Anúncios que incluem imagens de indivíduos 
transgénero da Área da Baía de São Francisco.
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determinado pelo seu estado de DST”.  

Por outro lado, algumas das mulheres 

transgénero mais jovens do grupo 

concordaram que uma mensagem tal 

como “Grande e Ousada. Para além do 

Binário” é positiva e adequada. Na sua 

opinião, esta mensagem representa uma 

“aliteração verdadeiramente inteligente” 

(do inglês “Big and Bold. Beyond the 

Binary”, em que todas as palavras 

começam pela letra “B”) e “dirige-se 

especificamente a mim. Esta mensagem 

foi criada para que eu a lesse neste  

preciso momento”. 

As campanhas baseadas em animações 

e desenhos foram também apreciadas 

pelo grupo. A conversação focou-se 

especificamente numa campanha 

criada para HPTN 077 e HPTN 083, 

estudos de PrEP injectável de Fases I e 

IIb (respectivamente) que requerem que 

os participantes recebam uma injecção 

numa das nádegas. Esta campanha inclui 

vários desenhos de nádegas, de vários 

formatos e dimensões, acompanhados 

do texto “Mostra-nos as tuas nádegas!” 

Os participantes consideraram que os 

desenhos representam uma óptima 

forma de evidenciar o carácter inclusivo: 

“Gosto das nádegas, pois penso que são 

universais. Sinto que esta campanha  

não se centra no género, o que  

aprecio bastante”. 

O Centro Bridge HIV concluiu que a 

melhor opção consiste na criação de uma 

campanha especificamente destinada à 

comunidade transgénero, ao invés de uma 

campanha generalizada. Embora uma 

campanha baseada em desenhos e texto 

seja aceitável, pensamos que a criação 

de uma campanha que inclua membros 

da comunidade transgénero como 

modelos constitui uma óptima forma de 

mostrar que estamos atentos às opiniões 

da comunidade, que nos importamos 

e que desejamos promover um bom 

relacionamento. Esta iniciativa criaria 

ainda uma oportunidade de participação 

remunerada para os modelos, o que 

constitui também um factor gerador  

de confiança.

Rafael Gonzalez é o Director do Programa 
Comunitário e Bianca Hill é uma Académica 
do RAMP no CIC Bridge HIV. 

Referências: 
•  https://www.cdc.gov/hiv/group/gender/

transgender/index.html

• Karuna, Shelly e Grove, Doug e Broder, 
Gail e Anude, Chuka e Hammer, Scott e 
Sobieszczyk, Magda e Andrasik, Michele. 
(2014). Transgender Participants in the 
HIV Vaccine Trial Network’s HVTN 505 
Trial: A Descriptive and Comparative 
Analysis. AIDS research and human 
retroviruses. 30 Suppl 1. A189. 10.1089/
aid.2014.5405.abstract.

• (5) Burrell, E.R., Pines, H.A., Robbie, E. 
et al. Use of the Location-Based Social 
Networking Application GRINDR as a 
Recruitment Tool in Rectal Microbicide 
Development Research. AIDS Behav 
(2012) 16: 1816. https://doi.org/10.1007/
s10461-012-0277-z

• Lee JL, DeCamp M, Dredze M, Chisolm 
MS, Berger ZD. What Are Health-Related 
Users Tweeting? A Qualitative Content 
Analysis of Health-Related Users and 
Their Messages on Twitter. Eysenbach G, 
ed. Journal of Medical Internet Research. 
2014;16(10):e237. doi:10.2196/jmir.3765. 

• Sun CJ, Stowers J, Miller C, Bachmann 
LH, Rhodes SD. Acceptability and 
feasibility of using established geosocial 
and sexual networking mobile 
applications to promote HIV and STD 
testing among men who have sex with 
men. AIDS Behav  2015; 19:543–52.

Anúncios baseados em desenhos do Centro 
Bridge HIV.

Anúncios altruístas do Centro Bridge HIV.
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Artigo de Destaque

Por: Bob Bucklew, Universidade Case Western Reserve, Cleveland, Ohio

A 5 de Outubro de 2018, o Conselho 

Consultivo Comunitário (Community 

Advisory Board – CAB) da Universidade 

Case Western Reserve/Centro de 

Investigação Clínica de SIDA dos Hospitais 

Universitários patrocinou a exibição do 

filme “Kings, Queens, & In-Betweens” 

para a comunidade da Grande Cleveland. 

O filme, um documentário filmado em 

Columbus, Ohio, explora assuntos de 

género, raça, sexualidade e a alteração da 

própria identidade, tendo como pano  

de fundo um espectáculo drag local  

de sucesso. O evento foi aberto  

à comunidade gratuitamente. 

Cerca de 50 pessoas compareceram ao 

evento, que começou com uma recepção 

e incluiu pipocas (naturalmente!). Após 

a projecção do filme, o público participou numa discussão conduzida pela Presidente 

do CAB, Julie Patterson, com uma das estrelas do filme, Sile Singleton, que se apresenta 

como Luster dela Virgion, e Anita Kwan, proprietária da Reel Hoot Productions e editora 

do filme. A discussão foi animada e inspiradora. Os tópicos abordados incluíram as 

diferenças entre a actuação como drag e a identidade de género, e as formas específicas 

como a raça e o racismo afectam as pessoas transgénero e as comunidades.  

O CAB debateu novas formas de continuar a conversa difícil sobre género, justiça  

e HIV. Vários membros já tinham visto o filme no Festival Internacional de Cinema  

de Cleveland. Além de ser um filme inteligente e divertido, os membros do CAB 

achavam que o facto de o filme se passar no Ohio permitiria uma maior ligação com  

a nossa comunidade do que se tivesse sido filmado noutra cidade costeira maior,  

e tinham razão. 

Julie Patterson resumiu o evento da seguinte forma, “Os membros da comunidade 

gostaram do filme e acharam que era um trampolim para uma discussão sobre fluidez 

de género, diferenças geracionais ao nível da identidade e o poder transformador do 

drag.  O Ohio está cheio de pessoas incríveis – só precisamos de saber onde  

as procurar!”

Bob Bucklew é o coordenador de divulgação junto da Universidade Case Western Reserve.

Divulgação pelo CAB da Case 
Western em Comunidades Locais

Anúncio Promocional de “Kings, Queens, & In-Betweens”

Líderes da discussão com o público (da esquerda 
para a direita): Luster dela Virgion, Julie Patterson 
(Presidente do CAB) e Anita Kwan
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Artigo de Destaque

Por: Carolina Arredondo Villar, Lucía Ruíz Escalante, Carlos Vela, CIC da Associação Civil Selva Amazónica, Iquitos, Peru

Do Substantivo ao Verbo: Três Vidas Paralelas 

de Beleza, Competitividade e Empoderamento

O valor das histórias reside no que 

podemos aprender dos relatos de pessoas 

corajosas que partilham connosco as 

suas lições de vida e a forma como 

ultrapassaram os desafios enfrentados. 

Estas três histórias de sobrevivência 

permitem-nos compreender a urgência 

de deixar para traz o discurso e passar à 

acção, ou seja, de transformar substantivos 

em verbos.

BELEZA + INTELIGÊNCIA  
= PODER

Desde 2015 que Chris Martínez sonhava 

em tornar-se rainha de beleza, após ter 

visto Lady Jeri ser coroada Miss Amazonas. 

Mas para tal necessitou de ultrapassar um 

enorme obstáculo: a sua timidez. Chris 

nunca tinha participado numa peça de 

teatro escolar ou num concurso de beleza. 

Tinha mesmo recusado concorrer ao 

título de Miss Belén Trans. Foi então que 

a sua mãe e a sua irmã a encorajaram. Daí 

nasceu a Rainha de Beleza Miss Amazonas 

2018, que trouxe a coroa de volta a Belén 

ao fim de 11 anos. 

Foi difícil para Chris aceitar-se como 

era; este processo teve início com um 

tratamento hormonal ao qual se submeteu 

aos 17 anos de idade. Foi no ano seguinte 

que iniciou a sua transformação em 

mulher transgénero. Foi alvo de piadas? 

Certamente que sim, mas os inúmeros 

comentários de que foi alvo foram sempre 

superados pelo enorme amor da sua 

família, que lhe deu a coragem necessária 

para enfrentar a vida. Chris conta ainda 

com o apoio de Francesca, a sua irmã 

transgénero que a apoia e acompanha 

permanentemente. 

A Academia de Beleza (uma componente 

do concurso Miss Amazonas) foi muito 

difícil para Chris, pois exigiu bastante 

tempo e sacrifício da sua parte. Contudo, 

foi esta mesma academia que lhe 

ofereceu uma enorme riqueza em termos 

de conhecimento e empoderamento. 

Foi óptimo! Actualmente, Chris deseja 

seguir este método para se tornar 

numa pessoa mais forte e ajudar outras 

mulheres transgénero através de palestras 

motivacionais sobre as vantagens e 

desvantagens do tratamento hormonal. 

“O conhecimento deste tópico é bastante 

escasso, mas irei iniciar este percurso 

na Associação Civil Selva Amazónica em 

2019”, afirmou. Chris irá ainda envolver-se 

em iniciativas de sensibilização acerca da 

importância da participação voluntária 

na investigação de soluções destinadas à 

prevenção do HIV.

Os planos de Chris para o futuro incluem 

o desenvolvimento de uma carreira de 

modelo em Lima. Chris está convicta 

de que a beleza física deve fazer-se 

acompanhar da beleza intelectual e da 

educação, que define como o charme  

das mulheres. 

Tal como muitas outras pessoas, Chris 

Martínez considera que a participação de 

Angela Ponce no concurso Miss Universo 

2018 (representando a Espanha) abriu 

a porta às mulheres transgénero. Pensa 

também que este facto irá ajudar a unir 

a comunidade transgénero de Iquitos 

e minimizar o receio que os indivíduos 

transgénero ainda sentem em assumir-se 

perante a sociedade. De forma a alcançar 

este objectivo, Chris pretende continuar 

a ajudar outas pessoas a alcançar um 

maior empoderamento através da beleza, 

conhecimento e auto-aceitação. Não se 

trata apenas de uma face ou de um corpo; 

trata-se também de educação e há ainda 

muito a aprender!

“Algumas pessoas 
confundem a nudez com 
sensualidade e vulgaridade. 

Mantém o mistério!” 

                    - Carolina Herrera

Chris Martínez, Miss Amazonas 2018

Continua na Próxima Página...
Participação de Chris Martínez no MA2018

Apresentação em Fato de Fantasia de Dragão
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Cris trabalha numa loja em Iquitos, 

onde era obrigada a usar o cabelo curto. 

Quando perguntou ao seu patrão se 

a empresa empregaria uma rapariga 

transgénero, conforme permitido pela 

lei, este respondeu-lhe que “tal estava 

absolutamente fora de questão” e que, 

embora aceitassem a sua candidatura, 

nunca a contratariam. Isto afectou a sua 

auto-estima, uma vez que foi obrigada 

a assumir um papel que não era o seu. 

Ao concorrer ao Miss Amazonas 2016, 

Cris participou na Academia de Beleza, o 

que não só a tornou numa pessoa mais 

forte como também lhe permitiu adquirir 

conhecimentos e mudar.

Cris trabalha já há dois anos como 

porta-voz da Associação Civil Selva 

Amazónica, o que representa uma enorme 

oportunidade de empoderamento e 

aquisição de conhecimento. Desfruta 

ainda de um ambiente de trabalho 

confortável, pois os seus colegas tratam-

na como uma mulher transgénero. 

Nas palavras de Cris, “a comunidade 

transgénero atravessa actualmente um 

processo de fortalecimento e maior 

aceitação por parte da sociedade. Se 

não lhe forem reconhecidos direitos, 

a comunidade não poderá enfrentar 

o futuro ou evoluir. As mulheres 

transgénero são frequentemente rotuladas 

como ladras, “peperas” [mulheres 

contratadas para atrair homens em festas, 

bares ou discotecas, para seguidamente 

os drogar e roubar] ou trabalhadoras do 

sexo. Contudo, existem muitas mulheres 

transgénero que não fazem nada disto.”

CRIAR UMA IDENTIDADE 
PARA UM MAIOR 
EMPODERAMENTO

Fiorella Jiménez trabalha como porta-voz 

de Kallpa e colabora com a CHERL e com a 

Provedoria de Justiça em Loreto, Peru, na 

defesa da comunidade. Não se considera 

um exemplo a seguir, mas deseja tornar-se 

numa referência para a sua comunidade. 

Fiorella está em Ayacucho, em Mesa 

de Kallpa, para partilhar experiências 

com base num guia metodológico 

de implementação de um programa 

extensivo de educação sexual, 

conjuntamente com a CHERL e com a 

Provedoria de Justiça. Fiorella participa 

nesta iniciativa desde os 15 anos, quando 

ainda frequentava a escola. A sua vida 

não tem sido fácil, especialmente no que 

respeita à sua família; chegou mesmo 

a afastar-se durante algum tempo, mas 

agora vive de novo com os seus familiares. 

“Até agora, este tópico (empoderamento) 

tem sido difícil. Estou focada no meu 

trabalho com mulheres transgénero, o que 

é duplamente difícil, pois muito poucas 

se encontram dispostas a participar na 

discussão deste tópico. Porquê? Trata-

O CONHECIMENTO CRIA 
COMPETITIVIDADE

Cristina Vela, que venceu o título de dama 

de honor no concurso Miss Amazonas 

2016, é actualmente porta-voz da 

Associação Civil Selva Amazónica. Apesar 

de saber ser uma mulher transgénero, 

Cristina trabalhou em muitos locais onde 

desempenhou o papel de homem. Para 

Cristina, a educação representa o motor  

de mudança do mundo.

O primeiro desafio enfrentado por 

Cristina foi aceitar-se a si própria. Foi 

difícil, pois não sabia quem era, não 

sabia o que significava ser uma “rapariga 

transgénero” e não se sentia confortável 

com o seu género. Hoje em dia, sabe que 

é uma mulher transgénero e qual a razão 

pela qual vive cada dia da sua vida. O 

conhecimento constituiu a chave da sua 

libertação.

Cristina afirma ter sido a competitividade 

que lhe permitiu melhorar-se a si própria 

e superar as circunstâncias adversas que 

encontrou no seu caminho. Cristina 

enfrenta com coragem os difíceis 

obstáculos e desafios que enfrenta 

diariamente, mesmo no seio da sua 

família, pois considera não ser  

impossível superá-los.

“Não podemos deixar que 
as percepções limitadas 

dos outros nos definam” 
                          - Virginia Satir

Cristina Vela, assistente de atendimento da ACSA

Fiorella Jiménez, líder da comunidade de 
mulheres transgénero

“Todos os que se mantêm 
imóveis não se apercebem 

das correntes que os prendem” 
                  - Rosa Luxemburgo
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focados na comunidade gay, o que faz 

com que as comunidades transgénero 

se sintam excluídas. No sector da saúde, 

por exemplo, muitas mulheres deixam de 

se deslocar aos centros médicos por se 

sentirem tratadas de forma abusiva. “Usar 

os lavabos é um acto comum, mas pode 

causar grande sofrimento”, afirmou.

Fiorella partilhou um exemplo de uma 

resposta positiva de uma autoridade em 

relação a si própria: o seu nome social 

é respeitado e é reconhecida no centro 

onde estuda. Por outro lado, recebeu uma 

resposta negativa quando tentou falar com 

o reitor de uma universidade local e com 

os membros da respectiva assembleia, 

que se recusaram a recebê-la por ser uma 

mulher transgénero. 

A participação no Miss Amazonas 2015 

contribuiu para o seu empoderamento. A 

Academia de Beleza constituiu um enorme 

apoio. Desde aí, Fiorella dedica-se ao 

empoderamento de outras concorrentes. 

Em 2019, Fiorella planeia desenvolver 

um projecto pessoal com mulheres 

transgénero.

Carolina Arredondo Villar é a Especialista 
em Comunicação, Lucía Ruíz Escalante 
é a Directora da Área de Educação da 
Comunidade e Carlos Vela é o Coordenador 
de Recrutamento e Retenção do CIC da 
Associação Civil Selva Amazónica.

se de um problema de estigmatização e 

discriminação. As mulheres transgénero 

excluem-se a si próprias devido ao seu 

trabalho, preocupando-se mais com as 

respectivas carreiras. Com a orientação 

certa, poderíamos alcançar enormes 

sucessos”, afirmou Fiorella.

Contudo, a discriminação não vem apenas 

de fora, mas também de dentro, pois 

existem muitas mulheres transgénero que 

recusam a transição e se opõem a viver 

abertamente como pessoas transgénero. 

É extremamente difícil para uma pessoa 

desconhecer a sua verdadeira natureza 

e construir uma identidade que inclua 

o conceito de transgénero. Na opinião 

de Fiorella, é possível proporcionar 

orientação às mulheres transgénero e 

contribuir para o seu empoderamento. É 

importante que conheçam e façam valer 

os seus direitos a partir de agora, para que 

possam dialogar com as autoridades e 

propor mudanças.

A ausência de regulamentos regionais 

que visem a protecção das mulheres 

transgénero constitui uma enorme 

preocupação para Fiorella. Os 

regulamentos relativos à discriminação 

baseada na orientação sexual e identidade 

de género encontram-se essencialmente 

Empoderamento de participantes no concurso Miss Amazonas 2018
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Artigo de Destaque

Por: Julio Ortiz e Diego Torres, Centro VIA LIBRE, Lima, Peru

Participantes Trans No Estudo AMP: 
Vozes de VIA LIBRE 

transgénero: “No jardim eu brincava com 

as meninas, com bonecas. Senti que era 

gay. Quando tinha 12 anos, senti-me 

diferente. A mudança começou aos 15, 16. 

Deixei o cabelo crescer e comecei a tomar 

hormonas.” 

A Jeampi contou-nos: “Comecei a 

perceber que era gay quando tinha 5 anos, 

quando ainda estava no ninho. Percebi que 

gostava de uma criança na minha turma 

da escola. Aos 8 dei o meu primeiro beijo 

a um menino do meu bairro. Acho que a 

minha vontade de ser mulher surgiu aos 12 

anos. Com 5 anos [como menino] ele tinha 

maneirismos, gostava de maquilhagem, 

mas ainda assim não via este como sendo 

o meu futuro [como mulher].” 

Da mesma forma, a família desempenha 

um importante papel de apoio neste 

processo, ou pode ser um factor de 

rejeição. A Carola contou-nos: “O meu 

pai olhou para mim, deu-me um beijo na 

testa e disse” Não há nada que eu possa 

fazer. “Mas a minha mãe não falou comigo 

durante quase um ano.”  

Problemas com a 
identidade trans?  

Para esta pergunta, ouvimos respostas 

que foram desde pessimismo por 

serem trans, associado à dificuldade de 

reconhecimento da sua identidade de 

género autêntica, a conseguirem alcançar 

uma identificação na qual o seu nome 

“social” é usado e apreciado. A Michel 

disse, “Estuda outra coisa, porque a 

sociedade em que vivemos não aceita uma 

pessoa transgénero.... Não é fácil conseguir 

um emprego porque numa candidatura 

de emprego procuram sexo masculino ou 

feminino. Vais onde diz feminino, mas a 

tua documentação diz que és homem.” 

Há também uma diferença no tratamento 

de homossexuais e heterossexuais, 

especialmente para raparigas trans que 

exigem igualdade. A Zoe disse, “Eles têm 

de nos reconhecer da mesma forma que 

reconhecem os heterossexuais, e obter 

esse reconhecimento é algo que está a 

caminho. Têm de me tratar pelo meu 

nome se eu o quiser mudar, mas esse é um 

assunto para mais tarde.” 

Por outro lado, há aquelas que têm uma 

visão mais optimista e a convicção de que 

podem criar mudanças. A Jeampi afirmou, 

“O meu sonho é ser jornalista e trabalhar 

num telejornal. Quero fugir do cliché do 

jornalismo de mexericos e fazer jornalismo 

mais sério. Uma rapariga trans também 

pode ser profissional.” A Jeampi também 

observou que é importante reconhecer as 

dificuldades e a falta de educação sexual 

que as mulheres trans ainda sofrem, 

o que dificulta o desenvolvimento da 

personalidade e a afirmação das suas 

identidades. 

De acordo com uma estatística recente, 

70% da população trans recorre ao trabalho 

sexual. Isto afecta aqueles que sofrem o 

estigma de serem trans. A Shirley contou-

nos, “A maioria das pessoas discrimina-te, 

trata-te mal, às vezes insulta-te. Eu tento 

viver a minha vida discretamente. Somos 

dedicadas às nossas casas, eu sou estilista; 

nem todas as mulheres trans trabalham na 

indústria do sexo.” 

Entre os participantes inscritos no Estudo 

AMP no centro de investigação VIA 

LIBRE, cerca de 9% identificam-se como 

mulher trans (cerca de 24 num total de 254 

inscritos). Cinco das mulheres não tiveram 

problemas em nos dar a sua opinião e 

testemunho sobre algumas questões que 

lhes colocámos durante uma das visitas  

de estudo agendadas. 

Como foi o processo 
de aceitação da sua 
identidade de género?  

Uma das mulheres, Michel, descobriu 

que a concepção da sua identidade era 

um trauma que poderia ser superado, e 

procurou a ajuda de um psicólogo durante 

cerca de 8 anos: “Recebi ajuda psicológica 

desde os 4 anos porque na escola 

perceberam [qual era a minha verdadeira 

identidade]. Foi bom, porque era algo que 

não podia ser escondido.” 

Outra mulher, Zoe, constatou que a 

descoberta de uma identidade gay 

inicialmente deu lugar à sua identidade 

Shirley

Jeampi
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“Mais do que qualquer benefício, é saber 

como informar as pessoas. E saber que se 

funcionar, se realmente funcionar, pode 

proteger muitas pessoas.” 

Quatro das mulheres deram-nos 

autorização para publicar as suas fotos. 

A foto da Jeampi é particularmente 

importante para ela, pois publicou-a 

nas redes sociais para desafio viral 

#10YearChallenge e foi partilhada e 

gerou muitos comentários. A Jeampi 

decidiu comunicar, com grande coragem 

e orgulho, a mudança na sua aparência 

actual, diferente da criança que aparece na 

primeira metade da foto. 

Julio Ortiz é o Coordenador de Recrutamento 
e Retenção e Diego Torres é um Recrutador no 
CIC VIA LIBRE em Lima, Peru.

O que as levou a decidir 
participar no Estudo AMP? 

A participação destas raparigas trans anda 

de mãos dadas com as informações a que 

tiveram acesso e com o bom tratamento 

que dizem ter recebido quando foram 

convidadas a conhecer o estudo e durante 

o tempo que passaram na clínica. A Zoe 

afirmou, “Fui informada primeiro, e mais 

do que tudo, gostei de como fui tratada. 

Gostei de todo o centro; se não me tivesse 

sentido confortável não teria vindo.” A 

Carola achou importante que as pessoas 

pudessem aceder a informações sobre 

prevenção e exposições de alto risco. “Isso 

protegeu-me, uma vez que corro riscos 

quase todos os dias.” 

Por outro lado, a Jeampi espera que o 

estudo obtenha resultados benéficos. 

Michel

A Carola com o José Luis Castro (Principal Educador Comunitário, Centro VIA LIBRE (à direita) e 
Enrique Avila (Equipa de retenção, Centro VIA LIBRE) (à esquerda)



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 19, NÚMERO 1: 2019 DE JUNHO13

Artigo de Destaque

Por: Craig W. Hendrix, MD., Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, Baltimore, MD

Explorar o Potencial Para Interacções  
Entre PrEP Oral e Terapias de Afirmação  
de Género em Mulheres Transgénero

são processados pelos rins, incluindo 

fármacos de PrEP. Não existem evidências 

laboratoriais ou clínicas que sugiram que 

os fármacos de PrEP têm algum efeito 

sobre as concentrações de estrogénio, mas 

isto ainda não foi estudado directamente 

em ensaios clínicos. Dada a preocupação 

entre as mulheres transgénero de que a 

PrEP pode afectar negativamente a THAG, 

juntamente com dados laboratoriais 

contraditórios de que o estrogénio pode 

afectar as concentrações dos fármacos 

de PrEP, propusémo-nos com outros a 

estudar as interacções medicamentosas 

entre a PrEP e THAG em mulheres 

transgénero. 

Realizámos um pequeno estudo aberto 

de PrEP oral diária que mediu as 

concentrações dos fármacos no sangue 

e em tecido rectal em oito mulheres 

transgénero (MTG) negativas para o HIV, 

a tomar THAG consistentemente, e em 

oito homens cisgénero. Os participantes 

do estudo tomaram PrEP oral diariamente 

durante uma semana sob observação 

directa na unidade de investigação para 

garantir 100% de adesão. Após a última 

dose, o sangue e tecido rectal foram 

colhidos para medir a concentração dos 

fármacos de PrEP. Também medimos os 

níveis de estrogénio e testosterona no 

sangue. Comunicámos os resultados do 

estudo na Conferência de Investigação 

sobre o HIV para Prevenção (HIV Research 

for Prevention-R4P), realizada em Madrid 

em Outubro de 2018. 

As duas variáveis de avaliação primária 

foram as diferenças nas concentrações 

de fármacos de PrEP entre mulheres 

transgénero e homens cisgénero e 

as alterações nas concentrações de 

estrogénio antes e depois da PrEP em 

mulheres transgénero. Para avaliar o 

impacto da THAG na PrEP, calculámos 

a concentração total dos fármacos no 

sangue ao longo de 24 horas, também 

conhecida como a área debaixo da curva 

de concentração-tempo durante 24 horas 

(AUC24), e medimos a concentração 

dos fármacos 24 horas após a última 

dose de PrEP, também conhecida 

como concentração mínima. Após 

uma semana de toma diária de PrEP, a 

AUC24 de tenofovir e emtricitabina e o 

nível mínimo no plasma sanguíneo de 

MTG foram menores em 20% a 27% em 

comparação com homens cisgénero.  A 

outra equipa de investigação da Cruz 

Vermelha Tailandesa/HIVNAT também 

encontrou uma redução ligeiramente 

menor de 12-18% nas concentrações 

séricas de tenofovir quando um regime de 

estrogénio/ciproterona foi adicionado a 

PrEP sozinha (apresentado na conferência 

Paris IAS 2017). Para encontrar uma 

explicação biológica para estes 

resultados, descobrimos que a função 

renal (eliminação da creatinina e taxa de 

filtração glomerular) foi substancialmente 

superior nas mulheres transgénero. Estas 

medições também se correlacionaram 

fortemente e inversamente com a AUC 

plasmática e com as concentrações 

mínimas para ambos os fármacos – o que 

significa que quanto maior a eliminação, 

menores as concentrações dos fármacos 

de PrEP.

Para funcionar, ambos os medicamentos 

incluídos no Truvada® devem ser 

activados por enzimas nas células do 

organismo através da adição de fosfatos 

para se transformarem em difosfato de 

tenofovir e trifosfato de emtricitabina. 

Porque acreditamos que a acção 

farmacológica destes medicamentos 

usados como PrEP em mulheres 

transgénero se localiza principalmente 

O HIV é muito frequente entre as mulheres 

transgénero, indicando uma população 

especial que beneficiaria enormemente 

de profilaxia pré-exposição (PrEP) com 

tenofovir oral e emtricitabina (vendida 

com a marca Truvada®). No entanto, as 

mulheres transgénero não estão bem 

representadas na maioria dos grandes 

ensaios clínicos de PrEP e existem muito 

poucos estudos farmacocinéticos (em que 

as concentrações dos medicamentos são 

medidas ao longo do tempo) em mulheres 

transgénero. Além disso, muitas mulheres 

transgénero também beneficiariam do 

uso de estrogénios com ou sem anti-

androgénios como a terapêutica hormonal 

de afirmação de género (THAG). No 

entanto, várias sondagens de mulheres 

transgénero a tomar THAG indicam um 

elevado grau de relutância em tomar PrEP 

devido a preocupações com os efeitos que 

possa ter nos seus regimes hormonais. 

Tendo em vista os benefícios conhecidos 

da PrEP e THAG, a sua possível utilização 

em conjunto e a relutância de muitas 

mulheres transgénero em tomar PrEP, 

é essencial compreender o potencial 

de interacções entre estes fármacos. 

Uma melhor compreensão poderia dar 

garantias às mulheres transgénero e aos 

médicos de que regimes de PrEP e THAG 

podem ser receitados juntos sem o risco 

de reduzir a eficácia ou aumentar os 

efeitos secundários de qualquer um deles. 

Estudos de laboratório e em animais 

anteriores sugeriram que os estrogénios 

poderiam aumentar ou diminuir as 

concentrações de fármacos de PrEP, 

dependendo dos ensaios específicos 

que foram utilizados e dos tecidos 

testados. Concentrações de estrogénio 

naturalmente elevadas em mulheres 

grávidas estão associadas a concentrações 

reduzidas de muitos medicamentos que 
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Explorar o Potencial Para Interacções  
Entre PrEP Oral e Terapias de Afirmação  
de Género em Mulheres Transgénero

da PrEP sobre a THAG foram obtidos no 

estudo da Cruz Vermelha Tailandesa/

HIVNAT (mencionado anteriormente) 

no qual todas as mulheres transgénero 

estavam a receber o mesmo esquema de 

estrogénio/ciproterona, sendo que os 

fármacos de PrEP não tiveram impacto 

nas concentrações de estrogénio. O 

rigoroso desenho do estudo permitiu aos 

investigadores detectar com confiança 

diferenças nas concentrações dos 

fármacos mais pequenas do que nós. No 

seu conjunto, estes estudos fornecem bons 

indícios de que a THAG não é afectada 

por PrEP oral. Como a ciproterona não 

está disponível nos EUA e o seu papel 

específico nas alterações observadas nas 

concentrações de fármacos de PrEP não 

foi avaliado directamente, pensamos que 

são necessários estudos adicionais.    

A magnitude das reduções nos 2 

medicamentos de PrEP em mulheres 

transgénero a receber THAG é 

semelhante aos efeitos de falhar 

regularmente 1-2 doses por semana. 

É provável que estes níveis reduzidos 

ainda assim proporcionem elevadas 

concentrações de protecção com um 

regime de dosagem diária – mesmo que 

as concentrações nas células de tecido 

rectal sejam reais e consistentes com a 

toma em dias alternados. No entanto, as 

concentrações dos fármacos de PrEP em 

combinação com THAG e um regime 

de PrEP oral a pedido, como o regime 

usado no ensaio Ipergay (o chamado 

regime 2-1-1), podem cair abaixo das 

concentrações de protecção. Como tal, 

seria aconselhável recomendar apenas 

a dose diária de PrEP por via oral com 

Truvada® em mulheres transgénero, 

como nas mulheres cisgénero, até que 

outros estudos estejam concluídos. 

Mais importante, estes dois estudos 

permitem confiar que os medicamentos 

de PrEP não afectam as concentrações de 

fármacos de THAG.  Estudos de interacção 

PrEP-THAG de maiores dimensões 

e mais cuidadosamente controlados 

são necessários para determinar se as 

diferenças observadas nas CMSP e tecido 

rectal são reais, para que possamos 

compreender melhor o papel dos 

diferentes fármacos anti-androgénios, 

como a espironolactona ou Lupron nos 

esquemas de THAG, e para fornecer 

orientações mais sólidas para os médicos 

que prescrevem THAG a mulheres 

transgénero que desejam tomar Truvada® 

como PrEP e THAG juntos.

O Dr. Craig Hendrix é Professor Wellcome 
e Director da Divisão de Farmacologia 
Clínica nos Departamentos de Medicina 
e Farmacologia e Ciências Moleculares da 
Faculdade de Medicina da Universidade  
Johns Hopkins. 

nas células do tecido rectal, medimos 

estas formas activadas dos medicamentos 

no tecido rectal e também no sangue. As 

diferenças na concentração de ambos os 

fármacos activos dentro de certos glóbulos 

brancos, chamados células mononucleares 

do sangue periférico (CMSP), revelaram 

concentrações igualmente reduzidas, 

como as observadas no plasma sanguíneo. 

No entanto, ao contrário do plasma, estas 

reduções não foram estatisticamente 

significativas e podem ter ocorrido apenas 

por acaso. Nas células de tecido rectal, as 

diferenças na concentração de fármaco 

activo foram 62% a 68% menores em MTG 

em comparação com homens cisgénero, 

no entanto, como nas CMSP, estas 

diferenças não foram estatisticamente 

significativas. A medição de fármacos nas 

células dos tecidos é altamente variável 

e as pequenas diferenças observadas no 

plasma são difíceis de detectar. Como 

tal, não podemos afirmar com segurança 

que as diferenças observadas ao nível dos 

fármacos activados em CMSP e nas células 

de tecido rectal são reais. No entanto, com 

base noutros estudos, as concentrações de 

CMSP estão fortemente relacionadas com 

as concentrações no plasma sanguíneo, e 

não observámos evidências de alterações 

no organismo para explicar a perda dessa 

relação. Estas observações constituem um 

bom motivo para a realização de estudos 

de maiores dimensões para determinar 

com confiança se ocorrem realmente 

alterações na concentração de fármacos 

activos de PrEP quando esta é tomada em 

conjunto com THAG. 

Não observámos nenhum efeito 

de Truvada® sobre o estrogénio ou 

testosterona no nosso estudo. No entanto, 

nem todas as participantes transgénero 

do estudo estavam a fazer o mesmo 

regime de THAG, o que introduziu muita 

variabilidade, dificultando a detecção de 

pequenas diferenças. Os melhores indícios 

que mostram a inexistência de um efeito 
Craig W. Hendrix, MD.
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PRÓXIMAS
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS

Reunião Anual do ACTG de 2019 
Washington, DC, EUA 

https://actgnetwork.org/

16-20 DE JUNHO DE 2019 

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

https://stihiv2019vancouver.com/

14-17 DE JULHO DE 2019 

Reunião da Associação de Saúde Pública Americana de 2019 
Filadélfia, PA, E.U.A.  

https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

2-6 DE NOVEMBRO DE 2019

10a Conferência da IAS sobre a Ciência do HIV 

Cidade do México, México  
http://www.ias2019.org/

21-24 DE JULHO DE 2019

Reunião Anual da IMPAACT de 2019 
Washington, DC, EUA  
https://impaactnetwork.org/

11-14 DE JUNHO DE 2019

Conferência Norte-Americana sobre a SIDA de 2019 
Washington, DC, E.U.A.   

http://2019usca.org/

5-8 DE SETEMBRO DE 2019

Cimeira de Prevenção do HIV da NMAC Biomedical  
Houston, TX, E.U.A.    

https://www.biomedicalhivsummit.org/

3-4 DE DEZEMBRO DE 2019
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HVTN

Dr. Larry Corey (IP da HVTN) a ser entrevistado pela South African 
Broadcasting Corporation (SABC) durante a Conferência HIVR4P 
realizada em Madrid, Espanha, Outubro de 2018

Shay Behrens, formanda do Programa RAMP da HVTN (Faculdade de Medicina da Universidade Duke), a apresentar o seu póster sobre a 
linhagem bnAb na Conferência HIVR4P realizada em Madrid, Espanha, Outubro de 2018

Zoe Moodie (SCHARP) a ser entrevistada pela Malawi News  
durante a Conferência HIVR4P realizada em Madrid, Espanha, 
Outubro de 2018

Eventos Relacionados   
        com a 
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Equipa de Recrutamento e Retenção do UNIDEC: Daniel 
Alva, Hugo Sanchez, Yolanda Vidal e David Velasquez no 
Jantar de Reconhecimento dos Participantes do UNIDEC, 
Novembro de 2018

Anfitriões em trajes antigos a dar as boas-vindas aos 
participantes do Jantar de Reconhecimento dos Participantes 
do UNIDEC, Novembro de 2018

O conselheiro do UNIDEC Miguel Morales e a anfitriã 
Ariel, em trajes antigos, no Jantar de Reconhecimento dos 
Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018

“O Doutor Coruja e a sua equipa”: (da esquerda para a direita) O educador da comunidade do 
UNIDEC Ruller Soto, Drag Langosta, Hugo Sánchez, Dr. Buho, Juan Carlos Gomez e Lenin 
Silva no Jantar de Reconhecimento dos Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018
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HVTN

O defensor dos doentes do UNIDEC Jhonatan Zamor 
(direita), a coordenadora do evento Cristal del Castillo 
(centro) e o voluntário do UNIDEC Augusto Vallejos no 
Jantar de Reconhecimento dos Participantes do UNIDEC, 
Novembro de 2018

O Investigador Principal do UNIDEC Dr. Jorge Sanchez (esquerda) 
e a artista Monique Pardo no Jantar de Reconhecimento dos 
Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018

O Coordenador de Retenção do UNIDEC Daniel Alva e o anfitrião 
do evento Benjamin Marín no Jantar de Reconhecimento dos 
Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018

Eventos Relacionados   
        com a 
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Os mestres de cerimónias e líderes dos ERC do UNIDEC, 
Daniel Alva e Hugo Sanchez, no Jantar de Reconhecimento 
dos Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018

A artista drag Georgia Hart no Jantar de Reconhecimento 
dos Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018

A artista drag Georgia Hart no Jantar de Reconhecimento 
dos Participantes do UNIDEC, Novembro de 2018
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Artigo Especial

Por: Dra. Shelly Karuna - HVTN, Seattle, WA, EUA, com contribuições da equipa do protocolo HVTN

Recapitulação do HVTN 505

Mais participantes transsexuais do que 

participantes cisgénero falharam pelo 

menos uma visita do estudo (34% vs. 

21%; p=0,01). Não houve diferença com 

significância estatística noutros factores 

de retenção, tais como a interrupção da 

vacinação ou desistência do estudo. Os 

participantes transsexuais e cisgénero não 

diferem no número médio de condições 

pré-existentes ou eventos adversos (EAs), 

incluindo EAs graves. Ocorreram mais 

mortes entre os participantes TG (n=2 ou 

5% vs. n=7 ou 0,29%; p=0,01).

Os participantes transsexuais referiram 

que um “amigo aderiu” como motivo de 

admissão com maior frequência do que 

os participantes cisgénero, o que pode 

ser informativo para o envolvimento e 

recrutamento de futuros transsexuais. 

O estudo de fase 2b HVTN 505 (n=2,504) 

abriu em Maio de 2008 e o participante 

final foi admitido em Março de 2013. O 

estudo avaliou a segurança e a eficácia 

de um regime de vacinação preventiva 

de ADN/rAd5 contra o HIV em MSM e 

em mulheres transsexuais (TGW) que 

tiveram relações sexuais com homens que 

estavam em risco de aquisição de HIV. 

Foi o primeiro estudo da HVTN a incluir 

especificamente TGW, distinto de MSM. 

Embora, por critérios de elegibilidade, 

ter sido atribuído aos participantes 

o sexo masculino à nascença, não 

foi especificada qualquer identidade 

de género e 44 participantes não se 

identificaram com o género masculino no 

início do estudo. Estes 44 identificaram 

o seu género como: mulher transsexual 

(n=28); mulher (8); homem transsexual (2); 

homossexual (2), género homossexual (1); 

nascido homem com hormonas femininas 

(1); não indicando homem ou mulher, 

nenhum sexo (1); ou recusaram responder 

(1). Estes 44 indivíduos foram incluídos 

como “transsexuais” (ou seja, o seu sexo 

atribuído à nascença foi diferente da 

sua identidade de género) numa análise 

comparativa do estudo HVTN 505 de 

participantes transsexuais e cisgénero. 

Esta análise comparou participantes 

transsexuais e cisgénero no estudo HVTN 

505. Oito participantes não infectados  

pelo HIV na admissão foram excluídos, 

para um total de 2.496 participantes  

no estudo HVTN 505 incluídos nesta 

análise comparativa.

É mais provável que os participantes 

transsexuais no estudo HVTN 505 (TG) 

tenham factores demográficos do que os 

participantes cisgénero (CG), associados 

à incidência de HIV, incluindo raça 

não caucasiana (57% TG vs. 24% CG; 

p<0,001) e jovens (média de 29 vs. 32 

anos; p=0,04). Dos participantes TG, 14% 

foram identificados como hispânicos, 43% 

caucasianos, 41% afro-americanos, 11% 

“outros” e 2% asiáticos ou multirraciais. 

[Nota do editor: uma estatística é definida 

como “significativa” quando o valor  

p é <0,05.]

Tabela 1 | Demografia no início do estudo HVTN 505                  *SD = desvio padrão.

Tabela 2 | Comparações de participantes transsexuais e cisgénero do estudo HVTN 505

†Teste exacto de Fisher     *valor p significativo no nível 0,05 
 Algumas destas condições são relativas ao estado dos participantes TG (por exemplo, disforia de género)
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Recapitulação do HVTN 505

aumentaram os riscos de resultados 

adversos na saúde, geralmente. Em relação 

à infecção por HIV, especificamente, 

as taxas de prevalência e de incidência 

são muito maiores entre indivíduos TG 

do que cisgénero (CG), com prevalência 

entre negros TG que se aproxima de 25%. 

Isto é largamente atribuído às relações 

complexas entre indicadores conhecidos 

de incidência de HIV, tais como parceiros 

primários sero-discordantes, relações 

anais desprotegidas, profissionais do 

sexo e utilização de drogas, bem como 

a interacção de variáveis interpessoais, 

sociais e estruturais com estes 

indicadores.

Os TG estão assim entre os mais 

necessitados de uma vacina para o HIV. 

No entanto, a experiência de TG aumentou 

as taxas de estigma, discriminação e 

prejudicam estes factores — em conjunto 

com o menor sucesso educativo e 

rendimentos, riscos de discriminação 

laboral e apoio social reduzido — criando 

barreiras significativas para a participação 

em estudos de vacina para contra o HIV.

A Dr.ª Shelly Karuna é a Directora de 
Desenvolvimento Clínico da HVTN e a Líder 
da Equipa do Protocolo para o estudo  
HVTN 505.

Tanto os transsexuais como os cisgénero 

comunicaram a participação sobretudo 

por motivos altruístas.

Não se verificaram diferenças nos 

números de prejuízos ou benefícios 

sociais. 87% dos participantes 

comunicaram ter benefícios sociais com 

a participação no estudo. O benefício 

mais comum foi sentirem-se bem por 

ajudarem outros, comunicado por 75% de 

participantes TG e 70% de participantes 

CG. Outros benefícios incluíram: receber 

aconselhamento sobre a redução do 

risco (50% TG, 42% CG); receber cuidados 

médicos (46% TG, 29% CG); e impactos 

positivos nas relações pessoais (36% TG, 

31% CG).

As novas infecções por HIV foram 

superiores entre os participantes 

TG. No entanto, a diferença não foi 

estatisticamente significativa, apesar de 

terem um poder limitado para detectar 

uma diferença, devido ao pequeno 

número de participantes transsexuais que 

foram incluídos (3 participantes TG ou 

4,3/100 pessoas-anos vs. 84 participantes 

CG ou 2,1/100 pessoas-ano; p=0,37). 

Em conclusão, os participantes, 

transsexuais e cisgénero em risco de 

contrair HIV podem ser recrutados e 

retidos com sucesso e contribuírem 

significativamente para os estudos 

clínicos da vacina contra o HIV.

Em Março de 2011, o Institute of Medicine 

(IOM) publicou um relatório sobre a 

saúde de lésbicas, gays, bissexuais e 

transsexuais, onde foi referido que os 

indivíduos transsexuais (TG) nos EUA 

Figura 1 | Prevalência de HIV em pessoas transsexuais: a amostra global refere-se à população 
adulta geral dos EUA. O total do inquérito e os restantes círculos referem-se a respondedores 
transsexuais ao National Transgender Discrimination Survey, 2015.
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Artigo Especial

Por: Grupo de Trabalho Inter-Rede de Assuntos Transgénero da DAIDS

Promover a Inclusão de Indivíduos Transgénero na Investigação do HIV

masculino ou feminino não permite 

capturar a respectiva identidade como 

indivíduo transgénero ou cisgénero. Além 

disso, tal questão exclui completamente 

todos os indivíduos que não se revêem no 

binário homem-mulher. Os indivíduos 

transgénero representam uma população 

inteiramente distinta e experienciam 

circunstâncias epidemiológicas 

específicas. Sabemos actualmente que os 

indivíduos transgénero – especialmente 

as mulheres transgénero de cor – se 

encontram entre as populações mais 

vulneráveis ao HIV em todo o mundo, 

o que resulta de factores diferentes dos 

que afectam as mulheres cisgénero e os 

homens de todas as orientações sexuais. 

A colocação dos indivíduos transgénero 

em categorias incorrectas não representa 

apenas uma atitude desrespeitosa, mas 

também ciência de fraca qualidade. Sem 

informação científica exacta acerca dos 

indivíduos transgénero, torna-se difícil 

avaliar adequadamente as intervenções 

de tratamento do HIV nas comunidades 

transgénero. 

Após analisar os formulários de recolha 

de dados das várias redes e as melhores 

práticas de várias organizações, tais como 

o Centro de Excelência para a Saúde 

Transgénero, o CNTWG recomendou 

a utilização padronizada do método 

de dois passos, que, tal como o próprio 

nome implica, consiste em pedir a 

todos os indivíduos que se descrevam 

de duas formas: identidade de género 

e sexo atribuído à nascença. Ao incluir 

questões separadas sobre a identidade 

de género e o sexo atribuído à nascença, 

o método permite aos participantes nos 

estudos descrever-se tal como são, para 

além de permitir aos investigadores 

categorizar correctamente os participantes 

transgénero e obter informação que, de 

outra forma, permaneceria omissa (por 

exemplo, o caso de uma participante 

que se identifica como mulher mas a 

quem foi atribuído o sexo masculino 

à nascença). O método de dois passos 

inclui ainda várias opções de resposta, 

incluindo as categorias género não-

binário, homem transgénero, mulher 

transgénero, homem, mulher e género 

não-conforme. Recomendamos ainda que 

seja incluído um espaço a ser utilizado 

pelos participantes para descrever a 

forma como se identificam, uma vez 

que existem numerosos termos que 

descrevem a identidade de género, em 

evolução permanente. A título de exemplo, 

o Inquérito de Indivíduos Transgénero 

dos EUA de 2015,  ao qual responderam 

quase 28.000 indivíduos, incluiu uma 

lista de termos relativos à identidade 

de género, de forma a permitir aos 

participantes seleccionar todos os termos 

que considerassem aplicáveis. Para além 

dos 26 termos de identidade de género 

listados, os participantes referiram mais 

de 500 termos específicos com os quais 

se identificavam. Nenhum indivíduo se 

categoriza como “outro”, nem devemos 

pedir a ninguém que o faça.

Os Indivíduos transgénero enfrentam 

estigmatização e discriminação em todos 

os aspectos relacionados com a sociedade, 

família, escola, local de trabalho, serviços 

de saúde, habitação, sistema penal, etc. Os 

efeitos cumulativos destas experiências 

traumáticas geram frequentemente 

receio e desconfiança entre os indivíduos 

transgénero, o que poderá afectar 

directamente o seu envolvimento na 

investigação do HIV. De forma a recrutar, 

admitir e reter indivíduos transgénero 

nos nossos ensaios clínicos, é importante 

que os profissionais envolvidos em 

investigação desenvolvam e demonstrem 

compreensão, conhecimento e humildade. 

É necessário assegurar esta atitude em 

todas as redes de ensaios clínicos do HIV/

SIDA financiadas pelos INS, de forma a 

garantir que a discriminação e o abuso 

sofridos no quotidiano pelos indivíduos 

transgénero não são perpetuados no 

âmbito da investigação clínica. Com vista 

a endereçar estes aspectos, a Divisão 

de SIDA (DAIDS) estabeleceu o Grupo 

de Trabalho Inter-Rede de Assuntos 

Transgénero (do inglês Cross-Network 

Transgender Working Group – CNTWG) 

em 2015. Os objectivos do grupo 

consistem em promover a coordenação, 

colaboração e partilha de informação 

relativa a tópicos relacionados com a 

comunidade transgénero em todas as 

redes. O Grupo de Trabalho, que se reúne 

trimestralmente, inclui representantes de 

cada uma das redes e da DAIDS.

A recolha de dados foi o primeiro tópico 

abordado pelo CNTWG, após ter sido 

constatado que as redes de investigação 

não procediam à recolha regular 

informação acerca da identidade de 

género dos participantes nos estudos de 

forma padronizada, sistemática e positiva. 

A nossa falha em recolher informação 

relativa à identidade de género 

implica dois tipos de consequências: 

compromisso da validade da investigação 

e perpetuação da discriminação dos 

indivíduos cujo género não corresponde 

ao sexo que lhes foi atribuído à nascença. 

Perguntar a alguém se é do género 

Este é um exemplo do método de dois 
passos, com as opções de género listadas 
alfabeticamente, de forma a evitar a percepção 
de que as mesmas obedecem a qualquer forma 
de hierarquia. O termo intersexo foi também 
adicionado à lista de respostas à questão 
relativa ao sexo atribuído à nascença. Embora 
a opção intersexo não seja necessariamente 
atribuída à nascença e algumas pessoas apenas 
sejam categorizadas como tal mais tarde, 
encontra-se disponível uma categoria adicional 
em alguns estados dos EUA, de forma a permitir 
a qualquer indivíduo nestas circunstâncias 
alterar a respectiva certidão de nascimento 
com vista a reflectir o seu estatuto intersexo ou 
não-binário.
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Promover a Inclusão de Indivíduos Transgénero na Investigação do HIV

de formação em assuntos transgénero, 

tendo identificado os cinco tópicos mais 

importantes para a capacitação dos 

profissionais dos centros e das redes. 

Foi solicitada informação e orientações 

de especialistas nesta área, incluindo 

indivíduos transgénero e de género não-

conforme, defensores, investigadores 

e profissionais dos centros, com vista 

a facilitar a identificação, criação, 

desenvolvimento e revisão dos conteúdos 

a incluir na formação. As experiências 

e perspectivas destes indivíduos foram 

essenciais no âmbito do processo, 

tendo permitido assegurar a abordagem 

correcta aos tópicos mais relevantes.  O 

conteúdo específico de cada módulo foi 

então testado em sessões de formação 

piloto realizadas no âmbito das reuniões 

anuais de cada uma das cinco redes de 

ensaios clínicos da DAIDS. O objectivo 

destes testes consistiu em avaliar a 

relevância e clareza dos conteúdos 

anteriormente ao desenvolvimento de 

ferramentas dispendiosas de formação 

online, necessárias a assegurar a formação 

de todos os profissionais envolvidos na 

investigação. 

Os cinco módulos desenvolvidos no 

âmbito do Currículo de Formação em 

Assuntos Transgénero para a Investigação 

do HIV incluem os seguintes: 1) 

Introdução às Comunidades Transgénero; 

2) HIV nas Comunidades Transgénero; 

3) Criação de um Ambiente de Afirmação 

de Género na Investigação do HIV; 4) 

Considerações Clínicas e Avaliações 

do Risco de HIV em Participantes 

Transgénero; e 5) Enfoque no Trauma 

nos Cuidados de Saúde de Participantes 

Transgénero. 

Até à data, todos os módulos foram já 

apresentados em pelo menos uma das 

reuniões anuais das redes. Todos os 

módulos foram extremamente bem 

aceites e debatidos de forma construtiva 

por parte dos participantes. Chegámos 

à conclusão que a participação de pelo 

menos um apresentador transgénero 

constitui um factor extremamente valioso, 

uma vez que as respectivas histórias de 

vida ajudam a enriquecer os conteúdos 

abordados. Os grupos de formandos 

incluíram profissionais de várias áreas 

das nossas redes e centros, tais como 

membros dos conselhos consultivos 

comunitários, médicos, educadores/

recrutadores comunitários, gestores 

de dados, coordenadores de estudos e 

profissionais de laboratório e da área 

de regulação, assim como profissionais 

da DAIDS – todos os quais constituem 

os futuros utilizadores das ferramentas 

finais de formação. Embora os módulos 

de formação desenvolvidos se tenham 

centrado essencialmente na realidade 

A Rede de Ensaios Clínicos de Vacinas 

contra o HIV (HVTN) posicionou-se 

sempre na linha da frente relativamente 

ao processo de recolha de dados, tendo 

revisto os respectivos Formulários 

Demográficos de Reporte de Caso em 

2009 de forma a adoptar o método de 

dois passos. Com base no formulário da 

HVTN, o CNTWG da DAIDS desenvolveu 

um modelo a partilhar com as outras 

redes, tendo recomendado a respectiva 

utilização em todos os estudos. Nem 

todos os formulários de reporte de caso 

são idênticos, dadas as necessidades 

específicas de cada rede; contudo, o 

método de dois passos faz actualmente 

parte do processo de recolha de dados. No 

entanto, a DAIDS e as redes reconhecem 

que poderão existir motivos específicos 

para evitar as questões relativas à 

identidade de género. Em algumas regiões 

do mundo, a divulgação da identidade 

de género poderá ter consequências 

negativas para o participante, em 

resultado de discriminação significativa, 

estigmatização ou criminalização. Assim, 

podem e devem ser feitas excepções 

sempre que não seja conveniente colocar 

questões relativas à identidade de género, 

embora deva sempre existir um motivo 

claro para não o fazer. O método de dois 

passos contribui para o reconhecimento 

da verdadeira identidade dos participantes 

e permite assegurar que a informação 

recolhida é exacta. No contexto da 

investigação do HIV, este método 

permite compreender melhor o impacto 

das vacinas contra o HIV, assim como 

a importância de outras estratégias de 

prevenção e tratamento nas comunidades 

transgénero. 

O CNTWG identificou ainda a necessidade 

de fornecer ferramentas adicionais de 

educação aos profissionais, de forma a 

proporcionar um ambiente de aceitação e 

afirmação aos participantes transgénero.  

Embora existam alguns materiais, o Grupo 

de Trabalho considerou que os mesmos 

nem sempre se aplicam aos estudos 

específicos em questão. Assim, o grupo 

decidiu criar um currículo extensivo 

 “Introdução às Comunidades Transgénero” e “HIV nas Comunidades Transgénero” encontram-se 
disponíveis no Portal de Aprendizagem da DAIDS. 

Continua na Próxima Página...
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uma conta através do link apresentado 

ao fundo da página (“Contactar a Equipa 

de Apoio à Formação da DAIDS”). Bastará 

apenas indicar que está interessado(a) 

nos módulos de formação relacionados 

com assuntos transgénero. Para além da 

ferramenta de formação online, ser-lhe-á 

ainda dado acesso a outros materiais 

de formação presencial, incluindo uma 

apresentação em PowerPoint, um guia do 

facilitador e outros materiais educativos, 

tais como exercícios, soluções e uma lista 

de recursos e publicações. 

Coluna lateral:  Definições 
Seleccionadas

Sexo refere-se habitualmente ao género 

anatómico feminino ou masculino. 

Este inclui os órgãos sexuais internos e 

externos, cromossomas e hormonas.

Sexo Atribuído à Nascença refere-se 

ao sexo atribuído por um profissional 

de saúde após a inspecção dos órgãos 

genitais de um recém-nascido, sem que 

seja esperada qualquer ambiguidade.

Género corresponde ao conceito social de 

homem, mulher, nenhum destes géneros 

ou ambos, podendo variar com a cultura 

em questão.

Identidade de Género significa 

a percepção de cada indivíduo 

relativamente ao respectivo género. 

Trata-se da forma como cada pessoa se 

identifica. É possível que um determinado 

indivíduo se identifique como homem, 

mulher, nenhum destes géneros, ou 

não-binário – termo utilizado para 

descrever qualquer identidade à qual não 

se apliquem as categorias de homem ou 

mulher.

Cisgénero corresponde ao termo 

utilizado para descrever um indivíduo 

cuja identidade de género corresponde ao 

sexo que lhe foi atribuído à nascença. Este 

termo tem origem na química, em que 

“cis” significa “idêntico”.

Transgénero ou trans corresponde 

ao termo utilizado para descrever um 

indivíduo cuja identidade de género difere 

do sexo que lhe foi atribuído à nascença, 

sendo definida pela identidade actual do 

indivíduo em questão. Por exemplo, uma 

mulher transgénero é uma pessoa que se 

identifica actualmente como mulher mas 

a quem foi atribuído o sexo masculino à 

nascença.  Nos EUA, o termo transgénero 

é frequentemente utilizado como um 

termo genérico referente a várias outras 

identidades de género.  

Género Não-Conforme corresponde 

ao termo utilizado para descrever um 

indivíduo cuja expressão de género não 

se encontra em conformidade com as 

normas sociais e culturais esperadas 

do género em questão. Os indivíduos 

de género não-conforme recusam-

se a adoptar as ideias ou estereótipos 

de aspecto ou comportamento 

correspondentes ao sexo que lhes foi 

atribuído à nascença. 

Género Não-Binário corresponde ao 

termo utilizado para descrever um 

indivíduo que não se identifica como 

homem ou mulher e discorda das 

distinções convencionais de género. Este 

dos EUA, os formandos de outras regiões 

consideraram os conteúdos relevantes, 

valiosos e aplicáveis a nível global. 

O processo utilizado no desenvolvimento 

dos conteúdos, que incluiu uma revisão 

contínua e inclusão de informação 

fornecida por um grupo diversificado 

de especialistas no assunto, incluindo 

indivíduos transgénero, foi essencial para 

o sucesso do currículo final de formação. 

A opinião e a experiência dos especialistas 

envolvidos contribuíram para garantir 

a exactidão, sensibilidade e enfoque 

cultural descritos no próprio currículo. Os 

primeiros dois módulos encontram-se já 

disponíveis na forma de ferramentas de 

formação online; os restantes módulos 

serão disponibilizados nos próximos 

meses. Temos esperança de que os 

módulos de formação contribuam para 

aumentar o conhecimento e informação 

e colmatar a falta de compreensão 

que conduz à perpetuação de erros de 

atribuição de género, estigmatização, 

abuso e trauma, tão frequentemente 

experienciados por indivíduos 

transgénero. A consciencialização, 

conhecimento e compreensão 

dos assuntos relacionados com as 

comunidades transgénero constituem 

aspectos vitais na prestação de cuidados e 

serviços de saúde centrados na afirmação, 

assim como no apoio à inclusão de 

indivíduos transgénero na investigação de 

vacinas, prevenção e tratamento do HIV.

Coluna lateral: Currículo 
de Formação em Assuntos 
Transgénero para a 
Investigação do HIV: 

Dois dos cinco módulos de formação – 

Introdução às Comunidades Transgénero 

e HIV nas Comunidades Transgénero 

encontram-se já disponíveis ao público 

no Portal de Aprendizagem da DAIDS, em 

daidslearningportal.niaid.nih.gov/

Todos os indivíduos afiliados com os 

centros, incluindo representantes das 

comunidades, poderão abrir uma conta 

ao clicar em “solicitar conta” e fornecer o 

número do centro (disponibilizado pelo 

centro) e outra informação relevante. Os 

indivíduos não afiliados com um centro 

ou rede poderão solicitar a abertura de 

Para aceder aos módulos de formação em assuntos transgénero e materiais relacionados, visite o 
Portal de Aprendizagem da DAIDS, em https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/
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poderão abraçar uma noção mais fluida de 

género, não se sentindo necessariamente 

obrigados a apresentar um aspecto ou 

envergar vestuário estritamente binário 

(masculino ou feminino). 

Travestido é um termo antiquado 

utilizado para designar um indivíduo 

que habitualmente enverga vestuário 

não-conforme; este termo deixou de ser 

utilizado nos EUA, sendo considerado 

ofensivo por muitas pessoas. 

Dois Espíritos é um termo genérico 

moderno utilizado por alguns Nativos da 

América do Norte para descrever alguns 

indivíduos das respectivas comunidades 

– gays, lésbicas, bissexuais e indivíduos 

de outros géneros. Uma vez que assume 

significados diferentes, é importante 

perguntar a qualquer indivíduo que utilize 

o termo “Dois Espíritos” o que que tal 

expressão significa para si. 

Kathoey é um termo tailandês utilizado 

ao longo da história para designar 

indivíduos de um terceiro género. 

Contudo, este termo é actualmente 

considerado politicamente incorrecto. 

Um terceiro género ou terceiro sexo 

corresponde a um conceito aplicável a 

indivíduos considerados nem homens 

nem mulheres, seja por si próprios ou 

pela sociedade. Outros termos tailandeses 

mais frequentemente utilizados na 

actualidade incluem um termo cuja 

tradução é “segundo tipo de mulher” 

(sao-pra-pate-song). Existem ainda 

outros termos mais genéricos e menos 

ofensivos para designar a generalidade 

dos indivíduos transgénero (khon-kaam-
pate), assim como termos que se referem 

especificamente a mulheres transgénero 

(poo-ying-kaam-pate) e homens 

transgénero (poo-chai-kaam-pate).

Hijras são indivíduos a quem é atribuído 

o género masculino à nascença, mas 

cuja identidade de género é feminina, 

em determinadas culturas do Sul da Ásia. 

Estes indivíduos envergam vestuário 

feminino e assumem papéis de género 

femininos na sociedade. Os indivíduos 

designados hijras incluem eunucos e 

indivíduos intersexo ou transgénero, 

possuindo uma longa e complexa história 

no subcontinente indiano.

Transexuais e travestis são termos 

mais frequentemente utilizados na 

América do Sul. No Peru e Brasil, o termo 

transexuais é amplamente utilizado para 

designar indivíduos transgénero. Travesti 

é também um termo frequentemente 

utilizado na América do Sul, não devendo 

ser confundido com o termo travestido. 

Em algumas culturas Sul-Americanas, 

um travesti é um indivíduo a quem foi 

atribuído o género masculino à nascença, 

mas cuja identidade de género actual  

é feminina.

i 2015 U.S. Transgender Survey, National 
Center for Transgender Equality.  
http://www.transequality.org/sites/
default/files/docs/usts/USTS%20Full%20
Report%20-%20FINAL%201.6.17.pdf

termo poderá ainda ser utilizado para 

abranger todas as identidades de género 

diferentes de homem ou mulher, ou 

seja, não incluídas no binário de género. 

Este termo poderá ainda ser utilizado 

para distinguir alguém da maioria 

heteronormativa. 

Intersexo corresponde ao termo utilizado 

para descrever um indivíduo nascido 

com uma combinação de características 

biológicas masculinas e femininas, tais 

como cromossomas, hormonas ou órgãos 

genitais, o que dificulta a atribuição do 

sexo à nascença como distintamente 

masculino ou feminino. Por exemplo, é 

possível que uma pessoa nasça com uma 

vagina, aparentando exteriormente o sexo 

feminino, mas cuja anatomia interna 

seja predominantemente masculina. 

A intersexualidade corresponde a uma 

variedade de condições. O termo intersexo 

difere do termo transgénero, não se 

encontrando geralmente relacionado com 

este último. A maior parte dos indivíduos 

intersexo não se identifica como 

transgénero.

Vestuário Não-Conforme corresponde 

ao termo habitualmente utilizado 

para descrever um indivíduo que opta 

por envergar vestuário associado 

a um sexo diferente do que lhe foi 

atribuído à nascença. Os indivíduos que 

habitualmente se vestem desta forma 

Tanto nos EUA como a nível global, o ónus do HIV nas comunidades transgénero é enorme, 
especialmente em mulheres transgénero de cor. Tal facto deve-se principalmente à estigmatização 
e discriminação sofridas por estas comunidades. 
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Artigo Especial

Por: Dr. Philipp Mann and Carrie Sopher- HVTN, Seattle, WA, USA em colaboração com a equipa do protocolo dos estudos HVTN 705/HPX2008

HVTN 705/HPX2008 – O estudo Imbokodo

O HVTN 705/HPX2008 é um estudo de eficácia da vacina contra o HIV, desenhado como 

prova de conceito para um regime de vacinação combinado. O seu registo foi concluído 

dia 28 de Maio de 2019, e continua agora a ser seguido.

Este estudo pretende mostrar o grau de eficácia que pode ser alcançado através da 

administração de dois tipos de candidatas a vacinas contra o HIV. A vacina com 

adenovírus de vector, Ad26.Mos4.HIV, é administrada em dois momentos diferentes, 

seguida de duas administrações de combinação de vacinas Ad26.Mos4.HIV e uma 

vacina proteica de nome Clade C gp140. Este estudo vai ser realizado através da 

participação de 2600 mulheres jovens e 24 centros distribuídos por 5 países da 

África subsariana: Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia e Zimbabué. A 1300 

será administrada o regime de combinação de vacinas e 1300 receberão placebo. As 

mulheres participantes deste estudo são saudáveis, não portadoras do vírus HIV, mas 

com risco de infecção pelo vírus HIV.

Vários estudos fizeram uma avaliação dos diferentes componentes deste regime, e 

critérios de “Continuação/Não continuação” foram abordados antes do início deste 

estudo. Espera-se que os resultados sejam amplamente informativos para a área das 

vacinas contra o HIV e a área da prevenção do HIV.

O estudo HVTN 705/HPX2008 representa uma colaboração continua entre a HIV 

Vaccine Trials Network (HVTN) e várias organizações parceiras. O estudo é financiado 

pela Janssen Vaccines and Prevention B.V., filial da companhia Johnson & Johnson, 

com comparticipação de dois parceiros principais, o National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases (NIAID), parte da National Institutes of Health (NIH) e a Fundação 

Bill & Melinda Gates. Outros parceiros são o U.S. Military HIV Research Program at the 

Walter Reed Army Institute of Research, US Army Medical Materiel Development Activity 

(USAMMDA) e o Ragon Institute. O desenvolvimento deste estudo foi concretizado 

através de um esforço de parceiros multissectoriais intervenientes. Os parceiros estão, 

todos eles, motivados pelo impacto constante da epidemia do HIV, apesar dos avanços 

registados recentemente na prevenção e tratamento do vírus HIV. Continuamos 

inspirados pela contribuição potencial que uma vacina HIV eficaz poderia ter nesta 

pandemia devastadora.

Tabela 1. Diagrama do estudo
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HVTN 705/HPX2008 – O estudo Imbokodo

mantiveram-se fortes durante toda a 

condução do estudo. Os colaboradores da 

HVTN reuniram-se regularmente com as 

equipas de envolvimento da comunidade 

dos diferentes centros para garantir 

total suporte focado no trabalho com as 

comunidades, com especial atenção dada 

à formação, ao recrutamento eficaz e a 

estratégias produtivas de redução de casos 

de infecção.

Uma equipa dedicada em termos 

laboratoriais, estatísticos, de tratamento 

de dados, núcleo de operações e pessoal 

clínico, baseados nos países participantes, 

EUA, Holanda, Bélgica, e formadores, 

recrutadores, membros do CAB, médicos, 

gestores de dados, informáticos, técnicos 

de laboratório, investigadores, directores 

clínicos entre muitos outros que se 

encontram nos nossos centros. Em 

conjunto com todos os participantes 

no estudo inspiradores, a equipa do 

estudo HVTN 705/HPX2008 espera poder 

encontrar uma vacina eficaz contra o HIV, 

para que possamos avançar em direcção a 

um futuro livre de SIDA. 

O Dr. Philipp Mann é o Líder da Equipa 
do Protocolo da HVTN e Carrie Sopher é a 
Gestora de Ensaios Clínicos da HVTN  para o 
estudo HVTN 705/HPX2008.

O primeiro participante integrou este 

estudo em 9 de Novembro de 2017, com 

participantes inscritos em 21 centros 

de pesquisa activos. Contar com um 

número tão elevado de participantes 

requer um trabalho substancial dentro 

das comunidades. A realização das tarefas 

iniciou-se muitos meses antes da abertura 

oficial do ensaio clínico, com especial 

destaque para o compromisso assumido 

pela HVTN perante a comunidade. Essas 

tarefas iniciais incluíram acções de 

formação e reuniões de envolvimento 

das partes interessadas, assim como 

a realização de actividades locais e 

regionais concebidas para envolver 

as diversas comunidades nas fases de 

desenvolvimento e implementação logo 

a partir do início de forma a garantir 

o apoio da comunidade, e uva elevada 

participação no estudo. As actividades 

de envolvimento da comunidade 
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Artigo Especial

Por: Blossom Makhubalo e Thandiwe Papalagae, Klerksdorp CRS, Klerksdorp, South Africa

Evento Comunitário de Lançamento do Estudo Imbokodo

O evento de lançamento do estudo Imbokodo, que teve lugar no Knowledge Centre de 

Kanana no dia 29 de janeiro de 2019, contou com a participação de 123 mulheres jovens. 

A área geográfica escolhida para a realização deste evento é uma das que apresenta 

os maiores registos de transmissão, com alta taxa de desemprego, de pobreza, de 

discriminação e banditismo.

Este evento foi realizado com o propósito, por um lado, de sensibilizar a comunidade 

para o facto de que o estudo Imbokodo HVTN 705/HPX2008 está a ser realizado no 

nosso centro de ensaios clínicos, para permitir o esclarecimento de dúvidas sobre 

o estudo em si e sobre a forma como está a ser conduzido por nós. O Investigador 

Principal do nosso CIC, o Dr. Craig Innes, facultou informações sobre o ensaio às 

pessoas que participaram neste evento. 

Os elementos da comunidade presentes neste evento sentiram que são valorizados 

sempre, e não só em períodos em que há necessidade de recrutamento. As mulheres e 

respectivos companheiros que as quiseram acompanhar ao evento desempenharam 

também um papel significativo. Foi muito bom ver homens interessados em esclarecer 

assuntos que tradicionalmente envolvem mais as mulheres.

Podemos contar com a participação do Matlosana Youth Centre, da Crime Prevention 

Unit de Mahikeng, do pároco local de Kanana e do vereador de Ward. O centro 

manteve e até fortaleceu o bom relacionamento entre os intervenientes. Fomentar 

uma colaboração estreita, multissectorial, entre a comunidade e os colaboradores mais 

directos, é fundamental na nossa forma de actuação.

O Dr. Innes focou a sua palestra na descrição, em termos gerais, do ensaio clínico. 

Os membros da comunidade participante mostraram um grande interesse por esta 

intervenção e foram muito participativos. O Dr. Innes fez questão de responder a todas 

as questões colocadas pela comunidade. Dois dos membros do nosso CIC marcaram 

também presença neste evento e explicaram o papel que o CIC tem na sociedade. 

As questões que foram colocadas incluíram temas como:

• Por que motivo este estudo não inclui mulheres mais idosas?

• Como vão os investigadores conseguir confirmar se a vacinação está a resultar? 

Temos que ter relações sexuais com uma pessoa portadora de HIV?

• As pessoas são remuneradas por participarem neste estudo?

• Uma pessoa que tenha sido vacinada pode transmitir HIV ao seu parceiro?

Os membros da comunidade também abordaram assuntos de saúde geral, tais como 

AVC, asma, cancro e diabetes. O Sr. George Mokhutswanne, um enfermeiro do 

Matlosana Youth Centre de Matlosana, respondeu a todas estas questões colocadas pela 

comunidade. Em termos de entretenimento, contámos com a participação de um DJ e 

de um grupo de bailarinos.

A mensagem que quisemos passar foi “Caminhar em direcção a uma África do Sul livre 

de HIV/SIDA: só trabalhando em conjunto poderemos alcançar isso”.

Blossom Makhubalo é o Director de Envolvimento da Comunidade e Thandiwe Papalagae  
é a Chefe da Equipa de Recrutamento e Retenção no CIC de Klerksdorp, em Klerksdorp,  
África do Sul. 

Participantes no Evento de lançamento do 
Estudo Imbokodo – HVTN 705/HPX2008 

O Dr. Craig Innes (IP do CIC de Klerksdorp) deu 
aos participantes do evento uma visão geral do 
Estudo Imbokodo 

Participantes no Evento de lançamento do 
Estudo Imbokodo – HVTN 705/HPX2008 

O Sr. George Mokhutswane (Matlosana 
Youth Centre) respondeu a questões clínicas 
colocadas pelos participantes dos eventos

Bailarinos facultaram momentos de diversão 
aos participantes do evento



Evento Comunitário de Lançamento do Estudo Imbokodo LEVANTE-SE AO HIV!
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Artigo Especial

Por: Blossom Makhubalo, CIC de Klerksdorp, Klerksdorp, South Africa

Os Sul Africanos Não se Podem dar ao Luxo de Poder 

Dizer Que Estão Cansados do HIV/SIDA

O que Coloca  
as Mulheres em Risco

As mulheres são mais vulneráveis que 

os homens à infecção pelo HIV através 

de relações sexuais (Rodin & Ickovics, 

1990). Os estudos demonstraram que a 

transmissão heterossexual de homem para 

mulher é entre duas a quatro vezes mais 

provável do que de mulher para homem. 

Os principais factores que tornam as 

mulheres mais vulneráveis à infecção pelo 

HIV incluem a maior área da superfície 

da mucosa nas mulheres, que pode ser 

exposta ao vírus (Cheryl De La Rey, et al, 

1997: (Contemporary issues in Human 

Development, A South African Focus). 

Os rácios de infecção são maiores entre 

mulheres jovens do que em mulheres 

mais velhas. Um motivo para isto poderá 

ser que cérvix imaturo e a produção de 

mucosa vaginal relativamente baixa em 

mulheres jovens, que representa menos 

protecção contra o HIV (OMS, 1994). 

Podemos argumentar que, quando se trata 

da nossa vulnerabilidade fisiológica à 

infecção pelo HIV, todas as mulheres são 

criadas igualmente. 

Onde os “campos activos” das 

mulheres não são iguais são as nossas 

circunstâncias socioeconómicas. Para 

muitas mulheres na África do Sul, as 

suas circunstâncias socioeconómicas 

colocam-nas em maior risco de infecção 

por HIV. A África do Sul continua a ser 

uma das sociedades mais desiguais do 

mundo, de acordo com o Banco Mundial. 

Muitas mulheres sul africanas ainda 

não atingiram a liberdade económica, e 

muitas mulheres dependem ainda dos 

seus parceiros do sexo masculino em 

termos de suporte financeiro, colocando-

as numa posição desamparada. As 

mulheres ainda ocupam posições com 

pouco poder na sociedade sul africana, 

muitas vezes ditadas culturalmente. Ainda 

existe actualmente uma dinâmica de 

poder desigual entre homens e mulheres, 

exacerbada pelo patriarcado. 

Os meus 15 anos de experiência como 

assistente social demonstraram-me que 

é provável que uma mulher indefesa 

seja sexualmente menos assertiva, 

podendo considerar impossível negociar 

a utilização de preservativos, mesmo 

quando sabe que o seu parceiro tem 

muitas outras parceiras sexuais. Os 

homens gostam de mais poder, e as 

suas posições são reforçadas pela 

discriminação de género e pelos papéis 

tradicionais inerentes. Os homens são 

normalmente o parceiro dominante na 

relação sexual, e essa posição é ainda 

mais amplificada se o homem for o 

contribuinte financeiro.  As mulheres são 

socializadas para serem “boas esposas” e 

nunca questionarem os seus parceiros. 

Quando uma mulher jovem procura 

aconselhamento junto de mulheres mais 

velhas na família, a sua infelicidade com 

a relação é minimizada e é-lhe dito, 

“Yamazela,” significando ter de aguentar. 

A África do Sul é igualmente caracterizada 

pelas taxas elevadas de violência baseada 

no género.  Uma mulher pode ser 

espancada por recusar avanços sexuais 

ou por recomendar a utilização de 

preservativos. De acordo com a Statistics 

SA, uma em cinco mulheres sofreram 

violência às mãos de um parceiro íntimo. 

A taxa de violação nas mulheres sul 

africanas é uma das maiores do mundo. 

As mulheres sentem por vezes que não 

têm outra opção a não ser ficar com 

os seus parceiros abusivos. “Para onde 

irei?”, falta de apoio familiar e famílias 

extensas que enfrentam os seus próprios 

desafios e que não conseguem apoiar 

Durante um dos nossos eventos de 

envolvimento da comunidade, ouvimos 

uma afirmação de um dos assistentes 

masculinos, “Não estamos cansados do 

HIV? Estamos sempre a ouvir falar do HIV.” 

A minha resposta (sendo assistente social): 

“Até ganharmos a luta contra o HIV/SIDA, 

nunca nos podemos dar ao luxo de poder 

dizer que estamos cansados.” 

Não enquanto jovens adolescentes e 

mulheres jovens na África do Sul estiverem 

em risco de contrair a infecção pelo HIV. 

Na África do Sul, a prevalência do HIV 

em mulheres com 15-24 anos é quase 

quatro vezes superior à dos homens com 

a mesma idade. Pensamos que mais de 

120.000 mulheres deste escalão etário 

serão positivas para o HIV todos os danos. 

Deste modo, hoje mais do que nunca, 

nunca nos podemos cansar quando 2000 

mulheres jovens na África do Sul são 

infectadas pelo HIV semanalmente.

Estamos talvez cansados pelo modo com 

a consciência da prevenção do HIV é 

conduzida, e são necessários modos mais 

inovadores de fornecer formação sobre  

o HIV.

A maioria das mulheres que estão 

em risco de HIV estão desamparadas, 

e um conjunto de circunstâncias 

socioeconómicas contribui para as colocar 

em risco. Agora mais do que nunca, temos 

de escalar os nossos esforços na luta 

contra o HIV/SIDA e assegurar que estas 

mensagens e ferramentas de prevenção 

chegam às nossas mulheres, e que são 

adaptadas para as mulheres nas nossas 

comunidades. É importante compreender 

os factores que colocam as mulheres 

em risco, para que possamos adaptar as 

nossas estratégias de prevenção às suas 

necessidades. 
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financeiramente as mulheres, tudo 

contribui para que as mulheres se sintam 

presas e permaneçam numa relação 

abusiva. Quando uma mulher decide 

sair da relação, normalmente a família 

encoraja-a a regressar ao seu parceiro 

abusivo. Quanto mais tempo permanece 

numa relação abusiva, maior é o risco  

de contrair o HIV.

Não podemos vencer a luta contra o HIV 

se não compreendermos e resolvermos 

os factores que colocam as mulheres em 

risco. Deveremos envolver as mulheres 

jovens quando desenhamos estratégias de 

prevenção do HIV. Fornecer ferramentas 

de educação e prevenção do HIV não é 

suficiente.  Temos de tratar os factores 

estruturais que colocam as mulheres  

em risco para que os programas de 

prevenção sejam bem-sucedidos  

e que tenham impacto.

Até que consigamos ultrapassar o HIV  

no nosso bonito país, nunca podemos 

estar cansados.

Blossom Makhubalo é o Director de 
Envolvimento da Comunidade no CIC de 
Klerksdorp, em Klerksdorp, África do Sul. 

Referências:

• Cheryl De La Rey, Norman Duncan, 
Tamara Shefer, Ashley Van Niekerk. 
(1997). Contemporary issues in Human 
Development, A South African Focus

• Statistics SA, (2016) Demographic and 
Health Survey.

• Rodin, J, Ickovics, JR, (1990). Women’s 
Health: Review and Research agenda as 
we approach the 21st Century.

• World Health Organisation (WHO) (1994). 
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O QUE SERÁ PRECISO 
  ENCONTRAR UMA VACINA CONTRA O HIV?

PESSOAS COMO VOCÊ. PESSOAS COMO EU.

Estudos de pesquisa são importantes 
para impulsionar a ciência. Participe de 
um estudo para nos ajudar a encontrar 
uma vacina que prevenir o HIV.
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Experiências dos Participantes do Estudo AMP

Por: Brooke Willis, Universidade Case Western Reserve/Unidade de Ensaios Clínicos da SIDA, Cleveland, OH, EUA

Entrevista com uma Voluntária do Estudo

na clínica têm sido fantásticas. Os médicos 

são todos muito bons e os enfermeiros 

mostraram-se sempre muito interessados 

em mim e simpáticos e a querer saber 

como me tenho sentido. 

BW: Então, fala-nos mais sobre a tua 

experiência em termos de seres tratada 

com respeito e educação, especialmente 

como pessoa trans. Como te sentes em 

relação à competência cultural da equipa 

– os médicos, os enfermeiros e até os 

recepcionistas? Como te sentes sobre toda 

esta experiência? 

Robin: A experiência tem sido toda 

excelente. Todos se referiram a mim com 

o género correcto e estavam interessados 

sobre aquilo que eu estava a passar, 

mas sem se intrometerem. Houve uma 

recepcionista que disse algo inapropriado 

uma vez, mas eu comentei com a minha 

enfermeira e ela disse-lhe algo, porque 

nunca mais foi um problema, por isso se 

entre todas as pessoas na clínica só houve 

esse caso, é realmente um bom historial. 

BW: É óptimo ouvir isso, porque sabemos 

bem que as pessoas trans em geral não são 

muito bem tratadas pela comunidade em 

geral. Gostamos de pensar que estamos 

a fazer um bom trabalho, mas temos de 

perguntar às pessoas de vez em quando 

para ter a certeza de que é verdade. Então, 

isto é algo que poderias recomendar à tua 

família, amigos e colegas? 

Robin: Sim, e na verdade já o fiz, já disse 

a pessoas que conheço, olha, podes 

experimentar fazer isto. Mas tens de ter 

sempre cuidado com um estudo, porque 

nunca sabes como as pessoas vão reagir, 

por isso não falo muito sobre o assunto. 

Embora não tenha vergonha de estar num 

estudo, não sei como essa pessoa reagiria, 

por isso tendo a manter-me calada. 

BW: A tua família e amigos sabem que 

estás a participar? 

Robin: Não, eu na verdade não partilho 

essa informação, especialmente se eles 

não precisam de saber. Mas lembro-me 

de uma vez estar num jantar e as pessoas 

começarem a falar de PrEP e coisas desse 

tipo, e então eu falei-lhes sobre o que a 

investigação na área do HIV está a fazer, 

por isso as pessoas sabem que outras vias 

estavam a ser exploradas. Fiquei contente 

por poder partilhar essa informação com 

as pessoas. E eu aprendi imenso sobre 

PrEP só por estar a participar neste estudo, 

e tenho podido explicar às pessoas o que é 

a PrEP, o que é um benefício interessante, 

poder espalhar essa informação, porque é 

algo que simplesmente não sabes se não 

fizeres parte de uma comunidade  

de alto risco. 

BW: Então, apenas pela interacção com 

os enfermeiros e médicos, sentes-te mais 

competente medicamente em relação à 

prevenção.

Robin: Sinto; aprendi muito sobre o 

HIV. Ficas a saber mais sobre as formas 

ignorantes como as pessoas ainda olham 

para o HIV. Aprendi um pouco da ciência 

do que os estudos estão a tentar fazer, 

bloqueando as formas de ligação do HIV às 

células imunitárias.

BW: Conheceste outras pessoas na clínica 

que são transgénero? Sabes se existem 

outros participantes transgénero? 

Olá! Eu sou a Brooke Willis da Unidade de 

Ensaios Clínicos da SIDA da CWRU e estou 

aqui com a minha amiga Robin, que é 

voluntária num estudo.

Robin: Olá! Estou muito contente por  

estar aqui!

BW: Queria falar contigo sobre as tuas 

experiências como voluntária em ensaios 

clínicos, como é que está a correr e quão 

satisfeita estás com o processo. Fala-nos 

um pouco de como aqui chegaste. 

Robin: Bem, já passaram cerca de 6 ou 

7 anos desde que ouvi falar dos estudos. 

Ouvi falar do assunto pela primeira vez no 

Craigslist ou num anúncio de emprego, 

já não me lembro bem. Participei num 

estudo que não estava a funcionar e por 

isso foi interrompido, e aí fiquei a saber 

que estava a receber o placebo. Então 

ouvi falar do vosso próximo estudo e 

este tem estado a correr muito melhor. 

Honestamente, o segundo estudo parece 

ser mais seguro do que o primeiro. Aquilo 

que me incomodou no primeiro foi a ideia 

de haver bocados sintéticos copiados 

do HIV nas injecções, e embora fosse 

seguro, parece tão assustador. Não contei 

a ninguém que estava a participar, porque 

não queria que as pessoas ficassem tipo, 

“O que estás a fazer?” Mas as experiências 

da esquerda para a direita: Brooke Willis (Universidade Case Western Reserve) e Robin (participante 
do estudo)
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Entrevista com uma Voluntária do Estudo

Robin: Por um lado, é bom ser incluído 

nas coisas em geral, ver que te prestam 

atenção, que não és esquecida, essa parte 

então é óptima. E além disso, uma pessoa 

trans depara-se com lados diferentes da 

vida do que uma pessoa gay, lésbica ou 

heterossexual, por isso se tiveres todas 

estas pessoas num estudo, tens um estudo 

melhor, mesmo, porque tens uma amostra 

mais abrangente de todas as pessoas, e 

acho que isso é importante. 

BW: Bem, Robin, estamos muito gratos 

pela tua participação, e queremos que 

as pessoas saibam que estamos sempre 

a inscrever pessoas transgénero nos 

nossos estudos, com algumas exclusões 

dependendo do estudo. Estamos a tentar 

ser muito receptivos a toda a comunidade 

LGBTQ nos nossos estudos e esperamos 

que voltes a considerar voluntariares-te 

no futuro, se fores elegível. Mais uma vez 

obrigado, Robin!

Robin: Só mais uma coisa: Quando eu 

comecei a ir e a participar no estudo, 

para ser franca precisava do dinheiro, 

mas à medida que fui percebendo o que 

estávamos a fazer, tornou-se em algo 

em que eu sentia que estava a fazer uma 

coisa boa, e em que o dinheiro já não era 

importante após algum tempo. Eu estava 

tipo, uau, estamos mesmo a mudar a vida 

das pessoas. E essa mudança, em que 

tudo me começou a parecer tão válido e 

importante, também tem sido muito boa. 

BW: Todas as pessoas têm razões e 

motivações diferentes para participar num 

estudo, e na verdade não nos importa se é 

o dinheiro, o medicamento ou o altruísmo 

e o desejo de fazer avançar a causa do fim 

do HIV. Estamos só agradecidos pelo  

seu voluntariado, por isso muito  

obrigado, Robin.

Brooke Willis é a Educadora/Recrutadora 
Comunitária do CIC da Universidade Case 
Western Reserve, em Cleveland, Ohio.

Robin: Não sei se há. Nunca vi ninguém, 

e não é algo que eu perguntaria aos 

enfermeiros. Mas acho que é importante 

para uma pessoa trans poder participar 

no estudo, porque muitos tornam-se 

sem-abrigo e recorrem ao trabalho 

sexual. Se essa for a escolha deles, e se 

vocês conseguissem diminuir o risco 

de eles contraírem o HIV (através de 

aconselhamento sobre sexo seguro com a 

equipa da clínica), isso seria fantástico.

BW: O que mais achas que é importante 

para conseguirmos chegar tanto à 

comunidade em geral como à comunidade 

de pessoas transgénero? Porque é que é 

importante que todos sejam incluídos e 

envolvidos nestes ensaios clínicos? 

Robin (participante do estudo)
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Experiências dos Participantes do Estudo AMP

Por: Felipe Vilcachagua e MaR León, Centros IMPACTA, Lima, Peru

Nunca Desistam

Stephanie é uma das poucas mulheres 

transgénero visíveis no Peru e é formada 

em psicologia. Trabalhou num centro de 

saúde e numa universidade pública, onde 

enfrentou a heteronormatividade dos 

seus colegas de trabalho. Ela não desistiu. 

Actualmente, trabalha como psicóloga 

numa organização não governamental 

voltada para a população gay e transgénero, 

financiada pelo Fundo Global. “Estou a 

ajudar pessoas que, em algum momento na 

sua vida, se sentiram sozinhas como eu.”

Desde 2016, o seu canal no YouTube, “Teffy 

Lu”, é o seu principal projecto, cujos vídeos 

já ultrapassaram as 9000 visualizações. 

Através deste canal, ela partilha as suas 

experiências pessoais e conhecimentos de 

psicologia; explica o processo de transição 

de uma mulher transgénero; como sair do 

armário; terapia hormonal; relações sexuais 

para mulheres transgénero; e outros tópicos, 

como a depressão.

IMPACTA: Sinto-me em casa

Ela recorda-se de como iniciou a sua 

participação em ensaios clínicos. Durante 

quase toda a sua juventude, ela achava que 

tinha HIV. Foi através do projecto TRANS 

PREP do IMPACTA que fez o seu primeiro 

teste de HIV, descobriu que não tinha 

HIV e aprendeu sobre as estratégias de 

prevenção do HIV. No final do TRANS PREP, 

o recrutador do IMPACTA, Lucho Castro, 

falou com ela sobre o Estudo AMP e é assim 

que esta história tem início. Ela começou 

por aceitar para poder fazer testes de HIV 

periódicos, mas através do estudo ficou a 

saber mais sobre a sua saúde sexual e como 

prevenir o HIV. A atenção prestada por todos 

os profissionais no centro influenciou os 

cuidados que tinha consigo própria.

“No IMPACTA sinto-me em casa. Desde 

o Martin, o defensor dos doentes, aos 

médicos, enfermeiros, recrutadores e 

tutores: todos foram muito respeitadores 

comigo. Tratam-me como uma amiga, 

como se nos conhecêssemos desde sempre. 

Agora levo a questão do HIV mais a sério. 

Acho que é importante cuidarmos de nós 

próprios, amar a nossa vida.”

Com a sua participação no Estudo 

AMP, Stephanie demonstrou muita 

responsabilidade no cumprimento do 

seu objectivo de educar outras pessoas, e 

partilhou informações sobre os ensaios 

realizados no IMPACTA com os seus amigos 

e colegas. Esta atitude, combinada com 

a sua experiência profissional, tornou-a 

elegível para fazer parte da Comissão 

Consultiva Comunitária. Para ela, a CAC 

é um espaço de crescimento profissional 

e uma oportunidade de contribuir para 

a prevenção e controlo do HIV e TB em 

diferentes populações. “Através do CAB, 

podemos contribuir para a ciência e cuidar 

de todas as populações: gay, transgénero e 

cisgénero, sem distinções.”

Agora a Stephanie conta os dias até poder 

viver a sua nova vida com um novo 

documento de identificação, onde o seu 

nome escolhido é reconhecido. Ela sonha 

em ser ouvida através do seu canal no 

YouTube e continua a contribuir para 

alcançar novas estratégias de prevenção do 

HIV nas suas funções de participante nos 

ensaios e membro do CAB. “A chave é não se 

renderem: amem-se e cuidem de vocês.”

Felipe Vilcachagua é o Coordenador de 
Retenção e MaR Leon é Responsável pelo 
Envolvimento Comunitário nos Centros 
IMPACTA de Barranco e San Miguel  
em Lima, Peru.

Stephanie Peña, participante num 
estudo AMP no centro Impacta-
Barranco e membro do CAB do 
Impacta, conta-nos como conseguiu 
lidar com a discriminação e violência 
por ser uma mulher transgénero e a 
sua experiência como participante 
num ensaio clínico.

Stephanie nasceu há 33 anos em 

Quillabamba (na província de Cusco, Peru). 

Quebrou estereótipos desde muito nova. 

“Quando eu era uma menina, a minha 

identidade de género não era tão vincada no 

que se relaciona com mulheres – num país 

como o Peru – com culinária e bonecas. Eu 

gostava de futebol, gostava de carros... mas 

também gostava de bonecas. Eu chorava 

porque queria jogar futebol, mas também 

gostava de ser muito feminina.”

Quando tinha 6 anos, já sabia que era 

diferente. Costumava tomar banho com a 

roupa interior vestida, para não ver os seus 

órgãos sexuais. A sua infância foi tranquila, 

graças aos cuidados do seu pai. No entanto, 

ela percebeu que ser diferente “era um 

pecado” quando foi para a cidade de Cusco, 

uma cidade cosmopolita, mas conservadora. 

“Os homossexuais, mulheres transgénero e 

lésbicas não vão entrar no Reino de Deus”, 

“Baixa as calças. Vamos violá-la…” - estas 

frases marcaram a sua vida. Fica com os 

olhos vermelhos quando se lembra que 

sofreu de depressão severa, a ponto de tentar 

suicidar-se.

Isto sou eu

Quando chegou à idade adulta, saiu do 

armário e explicou aos pais que era bissexual 

para que fosse “menos doloroso para eles”. 

A falta de modelos transgénero e a pouca 

informação que encontrou forçaram-na a 

investigar o mundo transgénero na Internet. 

Foi assim que duas YouTubers trans se 

tornaram nas suas “mães” e foram a fonte 

de inspiração para Stephanie criar o seu 

próprio canal no YouTube. Algum tempo 

mais tarde, o Dr. Javier Salvatierra, do CIC 

de Impacta-San Miguel, orientou-a na 

utilização de terapia hormonal como parte 

do seu processo de transição de género.
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Experiências dos Participantes do Estudo AMP

Por: Shawn Reilly, Membro do Órgão Consultivo Comunitário, Vanderbilt University, Nashville, TN

Nunca Desistam O Nosso Modelo: Shawn Reilly

Saúde e Humanos. Shawn é agora um 

candidato a Mestre em Educação no 

programa Peabody College’s Learning and 

Design e irá completar a graduação em Maio 

de 2019.

Como se não fosse suficiente, Shawn 

assumiu um papel importante neste último 

Outono como coordenador do programa 

Trans Buddy, uma iniciativa do Programa 

Vanderbilt para LGBTQ Health.

“Através da minha posição, ajudo os 

pacientes transsexuais a navegarem no 

sistema de cuidados de saúde. Trabalho 

com uma equipa de voluntários incrível que 

respondem a perguntas, dão referências 

e participam em reuniões com pessoas 

transsexuais que necessitam de apoio 

adiciona quando tentam aceder a cuidados 

de saúde,” explica Shawn.

Ainda no último fim de semana, Shawn 

organizou e facilitou uma formação para 18 

novos voluntários, que é a maior admissão 

no programa desde a sua fundação, há mais 

de quatro anos. 

Shawn é amplamente reconhecido pela 

sua formação, bem como pelas suas 

contribuições voluntárias. Shawn é um 

membro da Davis-Putter Foundation; 

Peabody Dean’s Scholar; Citizen’s University 

Civic Seminary Fellow; Posse Scholar; 

e um membro do conselho consultivo 

de Youth+Tech+Health Youth. Recebeu 

igualmente o prémio Peabody Faculty 

Council Award para equidade, diversidade 

e inclusão; o prémio Lori Groves-White 

Award for Advocacy and Courage; e o prémio 

Nashville Pride Rising Star.

É fácil ser inspirado pela paixão de Shawn 

pelos outros, mas Shawn tem o crédito de 

vários modelos como fonte de inspiração.

“Chris Purcell, Director do Vanderbilt’s 

Office of LGBTQI Life, tem sido um incrível 

modelo de possibilidade e mentor para mim,” 

diz Shawn. “Não só trabalhou comigo para 

me desenvolver profissionalmente, como 

também me apoiou ao longo do crescimento 

pessoal e académico.”

 

“Além disso, os meus jovens são quem me 

inspira. É a sua coragem que me dá espaço 

para sobressair, é por causa deles que 

sobressaio, e sou inspirado todos os dias pela 

sua capacidade de serem eles próprios nessa 

idade tão jovem.”

Shawn identifica-se como homossexual. 

Pensa que é importante destacar-se ser 

profissionalmente “porque os jovens 

necessitam de modelos de possibilidade para 

o que podem ser. Sobressaindo no trabalho, 

estou a mostrar ao mundo que não tenho 

medo ou vergonha, e estou a criar espaço 

para que as gerações actuais e futuras sejam 

elas próprias.”

O conselho de Shawn para os jovens 

que procuram carreiras nos cuidados de 

saúde é directa. “Procurem organizações e 

recursos onde podem explorar a indústria 

dos cuidados de saúde de um modo 

afirmativo. Candidatem-se a conselhos da 

juventude, para estágios e para programas. 

Organizações como a Youth+Tech+Health 

and Advocates for Youth oferecem 

oportunidades incríveis para que os jovens 

se envolvam no trabalho progressivo 

de cuidados de saúde na sua própria 

comunidade.”

Quando Shawn tem um período de 

inactividade, o que é raro, aprecia novelas 

gráficas e passa tempo com os seus gatos, 

Frankenstein e Camus, a quem se refere 

como as rainhas do seu lar.

Link para a No Name-Calling Week: https://

www.glsen.org/no-name-calling-week 

Quando se trata de organizar justiça social, 

é raro encontrar alguém mais motivado e 

dotado para inspirar outros para que utilizem 

a sua voz para uma mudança positive do 

que Shawn Reilly. Shawn foi recentemente 

o organizador principal da Marcha das 

Mulheres de Nashville, que atraiu centenas de 

participantes, apesar do tempo chuvoso.

“Gosto de organizar eventos e manifestações 

que apoiam as pessoas transsexuais, acesso 

ao aborto e juventude homossexual,” explica 

Shawn.

Shawn participa igualmente no conselho de 

GLSEN Tennessee (Gay, Lesbian and Straight 

Education Network), uma organização 

dedicada à criação de escolas seguras para 

a juventude LGBTQ. Nessa função, Shawn 

orienta estudantes de todo o estado em 

actividades que ensinam competências de 

autodefesa.

Mais recentemente, os estudantes de Shawn 

trabalharam para obter uma proclamação 

do Presidente da Câmara de Nashville, David 

Briley, e uma resolução do Metro Nashville’s 

City Council, para declarar a Jan. 21-25 No 

Name Calling Week, um evento dedicado ao 

combate da intimidação nas escolas.

Shawn tem sido um membro vital da 

comunidade de Vanderbilt há vários anos. 

Tem uma licenciatura de ciências em 

Desenvolvimento Humano e Organizacional, 

com uma concentração em Serviços de 

Shawn Reilly
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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.

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.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE VISP
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.

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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não aceitar os resultados do teste de 
HIV da HVTN. No entanto, a HVTN pode 
colaborar com esses entidades para 
assegurar a realização do teste correcto 
que irá indicar a sua situação real em 
termos de HIV.

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

No caso de participantes nos EUA, contacte 
o Serviço de Testes VISP da HVTN no 
número 1-800-327-2932 durante o horário 
de expediente (fuso horário do Pacífico). Para 
participantes fora dos EUA, contacte o seu 
centro de investigação e eles podem 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 



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 19, NÚMERO 1: 2019 DE JUNHO39

Vozes da Comunidade

Por: Jennifer Barnes-Balenciaga e Marquise Vilson

Experiências de Cuidados de Saúde e Ser Transgénero

Actualmente, existem poucas informações 

de saúde específicas para a prevenção 

do HIV e/ou adesão ao tratamento para 

corpos trans-masculinos. O uso de terapia 

de substituição hormonal provoca um 

estreitamento e ressecamento da região 

inferior (mucosa vaginal), e por esse 

motivo a prática de sexo com penetração 

coloca os homens trans em maior risco 

de HIV do que as mulheres cis que 

praticam os mesmos tipos de actos/

comportamentos sexuais. Os profissionais 

da área médica precisam de compreender 

melhor a comunidade trans-masculina e 

intensificar o diálogo, não apenas sobre 

os seus corpos, mas também sobre as suas 

práticas/comportamentos sexuais e os 

seus parceiros sexuais. 

Na minha experiência como pessoa 

trans-masculina de cor, foram raras as 

ocasiões em que profissionais médicos 

falaram comigo directamente sobre o 

HIV além do aconselhamento pré-teste 

antes de um teste de HIV. Muitas vezes, 

os estudos não envolveram ou incluíram 

pessoas com corpos trans-masculinos, e 

é geralmente assumido que os homens 

trans não correm riscos. Num estudo 

recente do CDC1, 361 homens trans foram 

recém-diagnosticados com HIV, e dos 

361 homens 84% desses diagnósticos 

foram feitos em homens de cor; 58% eram 

Negros (15% eram Latinos e 11% estavam 

identificados como “outro”, ou seja, ‘não 

Caucasianos’.) Há um enorme fosso entre 

a comunidade médica do HIV, os ensaios 

clínicos e os grupos de estudo,  

e a comunidade trans-masculina.

1Clark, H., Babu, A. S., Wiewel, E. W., Opoku, J., 
& Crepaz, N. (2017). Diagnosed HIV infection 
in transgender adults and adolescents: results 
from the National HIV Surveillance System, 
2009–2014. AIDS and Behavior, 21(9), 2774-
2783.

Os médicos e os outros profissionais 

da área médica devem certificar-se de 

que, quando uma pessoa transgénero se 

decide submeter a terapia de substituição 

hormonal (TSH), as interacções 

iniciais permitem que a pessoa se sinta 

confortável, ouvida e afirmada. Esta 

escolha é considerada um luxo na nossa 

comunidade. Experiências de saúde 

positivas e afirmativas devem ser a 

norma, e para isso é necessário que o 

pessoal médico esteja bem treinado em 

competência cultural e nas nuances 

da identidade de género. Recorrer a 

cuidados de saúde não é uma prática 

tradicional para muitas pessoas de cor, 

quanto mais para pessoas transgénero 

de cor. O pessoal médico deve garantir 

que o uso dos pronomes e/ou nomes 

preferidos são práticas comuns entre 

todos os funcionários, incluindo aqueles 

que conduzem os processos de admissão, 

e que os registos médicos e as bases de 

dados de saúde são actualizados para 

também incluírem estas informações 

básicas. Os antecedentes de história de 

género não devem estar disponíveis 

para todos os funcionários, apenas para 

aqueles que precisam de ter os dados para 

atender as pessoas. Formações de rotina 

e periódicas com a equipa médica sobre 

como interagir adequadamente com os 

doentes e clientes, fornecendo ao pessoal 

médico formas simples, mas eficazes, de 

assimilar o treino e a informação, seriam 

altamente eficazes. 

Jennifer Barnes-Balenciaga 
Assessora Legislativa do Estado da GA/Defensora 
de Políticas de Saúde  
Pronomes: Ela/Sua/Menina

Marquise Vilsón 
Actor/Activista Comunitário 
Pronomes: Ele/Seu
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Experiências de Cuidados de Saúde e Ser Transgénero
Artigo Especial

Por: Stephaun E. Wallace, Ph.D.

Uma Caixa de Ferramentas Incompleta:  
Temos Verdadeiramente Mais Trabalho a Fazer 

Há mais de três décadas que o HIV/SIDA continua a ter impacto nos indivíduos, nas famílias e nas comunidades nos Estados Unidos, 

e em todo o mundo. De um prisma socio-ecológico, os factores que influenciam a incidência do HIV são multifactoriais. Para além 

dos factores comportamentais que contribuem para a aquisição e transmissão directas, as forças sociais e estruturais, tais como o 

estigma/discriminação, discriminação heterossexual, pobreza, violência doméstica, economia, padrões culturais e sociais relativos ao 

género e sexo atribuído no nascimento, sexualidade e etnia/raça também convergem para criar as condições que tornam a aquisição 

e a transmissão mais provável. Visto de uma perspectiva estrutural, o modo como os indivíduos, comunidades e populações acedem 

aos serviços de saúde, incluindo a disponibilidade dos serviços, custos, métodos do acesso, tais como seguros, e considerações de 

idioma também contribuem para a aquisição e transmissão directas do HIV. Entre as populações negras e latinas, e especificamente 

gays, bissexuais, transsexuais e  homossexuais negros e latinos, os preconceitos culturais e sistémicos implícitos e explícitos sobre 

raça, sexo, sexualidade, padrões de género e outros difundidos entre a indústria médica influenciam atitudes e comportamentos 

em relação a estes grupos, o que mina a qualidade e os cuidados acessíveis que poderiam, e deveriam, receber para se manterem 

saudáveis. A transmissão e aquisição directas do HIV podem ser resolvidas, em determinado nível, pelas ferramentas actuais que 

temos no conjunto de ferramentas de prevenção do HIV; no entanto, não temos actualmente ferramentas nesse conjunto que tratem 

os factores determinantes para a saúde que criam e influenciam as condições em que a transmissão e a aquisição do HIV ocorrem.

Por estes motivos, e por muitos mais, não acredito que conseguiremos acabar com a epidemia utilizando o conjunto actual de 

opções aprovadas para a prevenção do HIV. Trazer meramente escala à utilização destas tecnologias é muito pouco para resolver a 

aquisição e transmissão directas do HIV, especialmente se estas actividades não forem combinadas com intervenções que abordem 

igualmente as condições mencionadas anteriormente que aumentam a sua probabilidade. Claro que uma verdade desconfortável 

fica muitas vezes por dizer, mesmo que as tecnologias aprovadas actuais sejam generalizadas para um acesso e cobertura a 100%, 

muitas pessoas continuarão a não aceitá-las nem a utilizá-las. Existem produtos de investigação na calha que, se e quando forem 

aprovados, oferecerão uma “variedade alargada de opções” aos indivíduos e comunidades, tais como uma vacina contra o HIV eficaz 

disseminada globalmente, que é uma das nossas melhores oportunidades para terminar a epidemia do HIV. Estes estudos necessitam 

do apoio de ensaios clínicos e da participação de diversas comunidades. Sabemos que existem populações sub-representadas na 

investigação do HIV, e estas são também as mesmas populações que sofrem um impacto desproporcionado do HIV e de outros 

resultados de saúde adversos, e as mesmas populações que têm actualmente desistências significativas dos cuidados continuados 

Chris Hondros via Getty Images

Continua na Próxima Página...



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 19, NÚMERO 1: 2019 DE JUNHO41

para o HIV, e muitas das mesmas 

populações com baixa adopção de PrEP. 

Apesar da actividade de investigação 

lançar estudos de investigação 

incontáveis, e de serem gastos milhares 

de milhões para investigar tecnologias 

e estratégias de prevenção biomédica 

para responder à aquisição e transmissão 

directas do HIV, devemos também 

continuar a questionar a ciência social 

e comportamental de modo crítico para 

orientar os nossos esforços e o nosso 

percurso. Algumas destas perguntas 

incluem:

• Como munimos as pessoas com 

a informação adequada e precisa 

para tomarem decisões informadas 

sobre o seu suporte, e possível 

participação, a estes estudos 

(particularmente para pessoas que 

não estão envolvidas em cuidados 

médicos ou serviços de prevenção e 

que têm menos acesso a informação 

precisa sobre o HIV e a informação 

médica)?

• Como resolvemos traumas 

históricos de nas comunidades de 

cor, particularmente entre pessoas 

negras, latinas e nativas americanas 

que resultaram em desconfiança 

ou falta de confiança ao longo de 

gerações nas instituições médicas, 

o que contribui para resultados 

adversos em termos de saúde nestes 

grupos?

• Como ter conversas sobre sexo, 

sexualidade e saúde sexual que 

o centro deseja, intimidade e 

conectividade, particularmente para 

gays negros, latinos, bissexuais, 

transsexuais e homossexuais?

• Como desenvolvemos estudos 

em combinem a implementação 

de tecnologias biomédicas 

de prevenção do HIV com a 

métrica, para avaliar como os 

factores ao nível individual (por 

exemplo, atitudes e crenças sobre 

investigação, HIV e ciência) e 

factores ao nível da comunidade 

(por exemplo, ambiente físico, 

estigma, discriminação, acesso/

utilização de cuidados de saúde) 

podem servir como facilitadores ou 

barreiras da implementação?

• Como centramos genuinamente as 

diversas experiências vividas das 

pessoas negras e latinas, incluindo 

gays negros e latinos, bissexuais, 

transsexuais e homossexuais, 

à medida que desenvolvemos 

estratégias, mensagens e 

intervenções para a prevenção  

do HIV?

Algumas destas questões foram 

respondidas na literatura, mas devemos 

continuar a colocar estas perguntas se 

queremos resolver a epidemia do HIV e 

as necessidades gerais de saúde e bem-

estar entre as populações negras e latinas. 

Na minha experiência profissional, o 

foco em comunidades que utilizam 

um modelo participativo ou de acção 

baseado na comunidade tem estado no 

centro do meu trabalho. Nas iniciativas 

de investigação, o meu empenho 

com a investigação, as consultas e os 

interesses estão situados na intersecção 

da saúde pública e da justiça social, 

com um foco intencional na saúde de 

Afro-Americanos e pessoas LGBTQ, bem 

como na prevenção e tratamento do HIV, 

focado em populações-chave. Parte deste 

modo de ser assenta no conhecimento 

e na crença de que os indivíduos e as 

comunidades têm um valor e activos 

inerentes, dos quais deriva a resiliência, 

força, coragem e determinação para a 

perseverança, mesmo nos ambientes 

mais opressivos. Fomos muito longe nas 

últimas 3 décadas na redução de novos 

casos de HIV e no abrandamento da 

progressão da doença a nível global, mas 

muitos lugares e comunidades possuem 

ainda um pesado fardo devido ao HIV e 

às condições que facilitam a aquisição e 

a transmissão do HIV, pelo que o trabalho 

deve absolutamente continuar. Não 

estamos numa situação em que podemos, 

em boa consciência, dizer que temos 

todas as ferramentas necessárias para 

terminar a epidemia do HIV, uma vez que 

a epidemia é muito mais do que apenas o 

próprio vírus; representa as condições e os 

ambientes que apoiam a sua transmissão 

e aquisição. Representa os sistemas de 

opressão, classismo, racismo, misoginia, 

sexismo, patriarcado, colonialismo e 

subjugação que, durante décadas, séculos 

e mais tempo, permearam sociedades, 

culturas, conselhos e salas de estar. A 

investigação biomédica de prevenção do 

HIV estabeleceu um caminho na direcção 

do fim da epidemia, e muitos avanços 

biomédicos apoiaram esta jornada, 

mas a investigação da ciência social e 

comportamental tem de ser combinada 

equitativamente para assegurar que os 

dados existem para ajudar a resolver 

considerações ecológicas, sistemas, 

implementação e aplicação. 

O Dr. Stephaun E. Wallace é o Gestor 
de Projecto Sénior do Envolvimento 
Comunitário na HIV Vaccine Trials Network 
(HVTN) e Professor Assistente de Clínica 
do Departamento de Saúde Global da 
Universidade de Washington. Tem um Ph.D. 
em saúde pública com especialização em 
epidemiologia. 

*Isenção de responsabilidade: Os comentários e 
opiniões expressos aqui são do próprio autor, na 
sua capacidade profissional. A opinião do autor 
não representa a posição oficial da HIV Vaccine 
Trials Network (HVTN) nem da Universidade 
de Washington. Este artigo foi publicado 
originalmente no TheBodyPro (https://www.
thebodypro.com/article/ending-the-hiv-
epidemic-will-take-more-than-medicine), que 
informa e apoia pessoas cujo trabalho se cruza 
com a epidemia de HIV/SIDA. Republicámos 
com a sua autorização.
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Comecei a trabalhar no laboratório com o antigo Grupo de Avaliação da 

Vacina contra a SIDA em Março de 1992, sob a liderança do Dr. Barney 

Graham e do Dr. Peter Wright. O AVEG viria a converter-se na HVTN. 

Outros líderes incluíram o Dr. Paul Spearman, o Dr. Spyros Kalams e o 

Dr. Greg Wilson.

A minha função no laboratório era o tratamento de amostras clínicas. 

Ao longo dos anos, isto incluiu a extracção de CMSP (glóbulos brancos) 

e o tratamento de soro, saliva, sémen e exsudados cervicais e rectais, 

por exemplo. Também era responsável pelo envio de amostras para 

os laboratórios do Núcleo da HVTN e para o repositório de amostras, 

pela encomenda de materiais, manutenção de rotina e limpeza de 

equipamentos, descongelamento de arcas, etc. - trabalhos pouco 

divertidos, mas fundamentais para o desempenho do laboratório. A 

ausência de erros é vital para o sucesso da rede.

Senti que não podia esperar que os nossos participantes se envolvessem se eu não estivesse disposta a fazer o mesmo. Eu queria 

participar num dos ensaios. Mas o meu marido era bastante conservador e não queria que eu participasse num estudo – medo 

nascido da ignorância! Por isso, esperei até após a sua morte para me inscrever. Fui uma das duas primeiras pessoas admitidas no 

HVTN 032*, que durou 18 meses. Foi elucidativo para mim ver como o pessoal clínico conduz os trabalhos – tão profissionais! Este 

estudo em particular envolveu injecções em ambos os braços e a colheita de pelo menos trinta tubos de sangue, o que foi feito da 

forma mais indolor possível. Fui mimada e ainda me deram um sumo delicioso! Os funcionários da clínica foram mudando ao longo 

dos anos, mas põem sempre os participantes em primeiro lugar. Eu estava disposta a participar noutro estudo, mas como recebi a 

vacina e não o placebo, já não era elegível. O que podia fazer era envolver-me no CAB. Interessei-me pelo CAB quase desde o início.

Mais tarde, numa reunião da HVTN em Seattle, onde eu ia dar uma apresentação ao pessoal do laboratório sobre como implementar 

um processo de envios sem erros, foi-me sugerido que participasse nas sessões do CAB que estavam a decorrer durante a 

conferência. Fiquei tão impressionada com o Mark Hubbard (membro do CAB de Vanderbilt) e com o trabalho que estava a ser feito 

que decidi tornar-me membro do nosso CAB local. E assim começaram os meus mais de 20 anos a servir no CAB de Vanderbilt.

Aprendi tanto com o CAB, especialmente sobre o estigma com que as pessoas que vivem com HIV têm que lidar diariamente, e como 

receber um diagnóstico de HIV afecta a sua saúde. Por outro lado, pude interagir com a minha comunidade de amigos e responder a 

perguntas e partilhar o conhecimento que adquiri.

O envolvimento do CAB na comunidade é fundamental, e os centros de investigação são responsáveis pelos seus CAB. É por 

este motivo que é tão importante que cada um de nós leia os formulários de consentimento de novos ensaios. A segurança dos 

participantes dos ensaios é da maior importância, e também é o nosso trabalho garanti-la. O envolvimento da comunidade em 

eventos como a Caminhada contra a SIDA deve contar sempre com a presença de membros do CAB. Temos uma história para contar 

e podemos ajudar a identificar novos participantes para inscrever nos estudos. Os membros do CAB e a equipa de investigação são 

responsáveis pela implementação e lançamento dos estudos, bem como pela condução e encerramento dos mesmos.

No caso do nosso CAB, precisamos de aumentar a diversidade dos nossos membros e continuar a ter um forte compromisso com os 

objectivos do nosso CAB. Se trabalharem juntos, os defensores da vacina e investigadores podem alargar o status quo. Um exemplo 

é a sensibilização das pessoas para a utilização de PrEP. Temos de estar preparados para responder a perguntas da comunidade, tais 

como:

• Como é que os ensaios são realizados?

• Quais são os critérios de elegibilidade?

Também temos de conseguir suscitar a atenção e responder às preocupações dos cépticos. O nosso objectivo é ter uma história de 

sucesso, criando as bases para novos estudos e menos infecções pelo HIV.

*As políticas mudaram desde esta altura, e os colaboradores já não podem participar nos nossos estudos.

Frances Robinson Membro do CAB, Centro Vanderbilt,  
Nashville, TN, EUA

Concentre-se nas Pessoas da HVTN
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Há dezassete anos havia muitos casos de HIV em Iquitos, no Peru, 

e muito pouca informação sobre prevenção e tratamento. Embora a 

incidência do HIV não tenha mudado muito em Iquitos, há esperança 

de que a prevenção e a investigação produzam resultados concretos. 

A Associação Civil Selva Amazónica (ACSA) queria contribuir para 

a saúde da população da região de Loreto, especificamente no que 

diz respeito a doenças infecciosas e particularmente no controlo 

e prevenção da infecção pelo HIV. Por essa razão, o Dr. Martin 

Casapia Morales, Investigador Principal da ACSA, criou um centro de 

investigação local para implementar estudos que contribuam com 

informações para prevenir a infecção pelo HIV. O centro também apoia 

os esforços do Dr. Jorge Sanchez, que lidera um centro de investigação 

em Lima. 

O primeiro estudo que conduzimos foi preparatório para avaliar a 

incidência do HIV a nível local, dado o elevado número de casos 

notificados em Iquitos e que representavam um importante problema 

de saúde pública. Neste estudo preparatório, mostrámos que 

conseguimos ir ao encontro das pessoas e inscrevê-las num estudo de 

investigação. Isto foi importante porque Iquitos tem o terceiro maior 

número de novos casos de HIV no Peru, a seguir a Lima e Callao. 

Com formação especializada em doenças infecciosas e tropicais, o Dr. Martin Casapia Morales desempenhou os cargos de 

Investigador Registado e Investigador Principal, e é agora o Líder do Centro de Investigação Clínica. O centro da ACSA começou pela 

condução de estudos básicos com um pequeno número de participantes, mas hoje organiza estudos com 300 a 600 participantes em 

diferentes ensaios clínicos. 

O Dr. Martin Casapia Morales começou a trabalhar como médico de clínica geral em Iquitos, inicialmente atendendo doentes com 

HIV no Hospital Cayetano Heredia em Lima. Isto permitiu-lhe ganhar experiência na gestão destes doentes, e em seguida aventurou-

se na prevenção do HIV. O Dr. Casapia Morales acredita que “Os doentes não devem morrer, pois temos as ferramentas para detectar e 

tratar o HIV desde uma fase inicial.” 

Trabalhar com a HVTN é uma óptima experiência, pois é uma forma organizada e sistemática de desenvolver e implementar ensaios 

clínicos. “A Rede proporcionou-me várias oportunidades para aprender muito no campo dos ensaios clínicos. Além disso, vejo que 

temos a oportunidade de interagir e aprender sobre novas experiências de investigação com vários investigadores, incluindo os 

dirigentes da Rede, e de receber contribuições consistentes destas pessoas, o que nos faz sentir seguros de que estamos a desenvolver 

bem o nosso trabalho,” destacou. 

Dr. Martin Casapia Morales Responsável pelo Centro da Associação 
Civil Selva Amazónica, Iquitos - Peru 

Spotlight on the People of the HVTN
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A minha decisão de me juntar à HVTN foi inspirada pela necessidade 

de servir com significado. No país onde eu nasci, a África do Sul, há um 

ditado, “umuntu ngumuntu ngabantu”. Traduzido, este ditado significa 

que uma pessoa é uma pessoa através dos outros ou por causa das 

outras pessoas, ou que somos quem somos por causa da forma como 

nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Servir as comunidades 

com significado, na minha opinião, tem a ver com fazer o esforço de 

ver o mundo através dos seus olhos. O meu papel na HVTN tem a ver 

com dar resposta às necessidades de informação das comunidades e 

dos meios de comunicação social em todo o mundo sobre o caminho a 

percorrer para encontrar uma vacina segura e eficaz contra o HIV.  

O meu percurso profissional começou como um estrategista de 

comunicação e imagem no mundo empresarial da África do Sul. Ensinar 

estudantes universitários sobre os meios de comunicação e a gestão da 

comunicação foi uma das minhas experiências mais gratificantes. Após 

um ano de ensino, juntei-me ao segundo escalão do governo da África 

do Sul como estrategista de comunicação política. Esta oportunidade 

catapultou a minha carreira para comunicações globais quando liderei a 

estratégia de comunicação no âmbito da extracção de gás de xisto para 

o Governo do Cabo Ocidental e trabalhei na equipa de Comunicações 

em Situações de Crise no Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA.  

A minha exposição ao campo da investigação médica começou em Dezembro de 2013, quando aceitei a responsabilidade de renovar a 

imagem da principal organização de investigação médica da África do Sul, o Conselho Sul-Africano de Investigação Médica (SAMRC). 

Através dos olhos de muitos dos principais investigadores, comecei a perceber as necessidades de informação das comunidades e das 

partes interessadas em mais de 12 áreas de investigação prioritárias, incluindo doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis, 

violência de género, violência, paz e ferimentos, sistemas de saúde, tuberculose e transtornos de ansiedade, entre outros.    

Tenho a convicção de que todos os capítulos da minha carreira me proporcionaram a oportunidade de dar resposta às necessidades 

de informação de um público diversificado. Para mim, servir com significado significa colocar as pessoas no centro de cada estratégia 

e plano de comunicação. Estar ao serviço da HVTN é, em última instância, estar ao serviço de cada participante dos estudos, das suas 

comunidades e de todas as partes interessadas que tornam possível a busca por uma vacina segura e eficaz contra o HIV. 

A HVTN não tem a ver apenas com mudar vidas, é uma rede que muda o jogo. Esta marca é um motivo de esperança!

Aziel Gangerdine Director de Comunicações da HVTN,  
Seattle, Washington, EUA 
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O meu primeiro contacto com a HVTN foi há cerca de 19 anos, quando 

me inscrevi num estudo na HVTU de Seattle. 

Há sete anos e meio estava à procura de um novo emprego. O meu 

parceiro era o cabeleireiro da Gail Broder e começaram a conversar 

sobre a minha experiência de trabalho – e o resto é história. Algumas 

semanas depois, fui contratado como Coordenador de Deslocações da 

HVTN. Há cinco anos assumi o cargo de Organizador de Conferências 

e Eventos e adoro os desafios que me são colocados. Vanglorio-me 

muitas vezes do trabalho de equipa que acontece dentro da nossa rede. 

Tenho orgulho de apoiar os esforços para encontrar uma vacina  

contra o HIV. 

Jerry Ockfen-Copeland Organizador de Conferências e Eventos, 
Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Spotlight on the People of the HVTN

(da esquerda para a direita) Jerry Ockfen-Copeland com o seu marido,  
Tighe Ockfen-Copeland

Representante do Conselho Consultivo Comunitário Global da HVTN 

no Grupo de Trabalho Transgénero

Desenvolvimento de Capacidades e Prestador de Assistência, Centro de 

Excelência para a Saúde Transgénero da UCSF

Quando a crise do HIV/SIDA surgiu no início dos anos 80, havia 

pouca educação disponível sobre a doença, sabendo-se apenas que 

a morte era certa e iminente para quem apanhasse o vírus. No início 

dos anos 90, foi precisamente isso que começou a acontecer às 

pessoas no meu círculo de amigos. O que estava a acontecer atingiu-

me verdadeiramente quando o meu grande amigo Emmett, de uma 

forma completamente inesperada, morreu devido a complicações 

relacionadas com a SIDA. O estigma e a vergonha fizeram com que 

o Emmett não contasse a nenhum de nós que estava doente nem nos deixasse apoiá-lo. Alguns anos após a sua morte, participei 

numa conferência onde aprendi sobre o tratamento do HIV. Isto motivou-me a tornar-me num defensor do tratamento do HIV. 

Infelizmente, nessa altura o Tweety já tinha morrido, o Kevin e o Derrick estavam muito doentes e os meus outros amigos gay 

continuavam em risco. Este foi o incentivo para o meu trabalho no campo do tratamento e prevenção do HIV. Trabalhei com pessoas 

afectadas pelo vírus e portadoras do HIV ao longo da minha carreira em diferentes capacidades. 

Em 2017, fui recrutado para o Grupo Consultivo Comunitário (CAG) do centro Bridge HIV. Como homem trans de raça negra e 

profissional de saúde pública, estou ciente da importância de incluir as vozes de comunidades marginalizadas na investigação. As 

pessoas transgénero são gravemente sub-representadas em estudos de doenças, e é importante para mim que isto mude. Partilhar a 

minha experiência em saúde trans e organizar a comunidade para fornecer dados aos estudos de investigação da HVTN é uma forma 

de alcançar essa meta. Acredito que o primeiro passo para a inclusão de pessoas trans em investigação é a educação. Como membro 

do CAG, tive a oportunidade de participar em painéis, fazer apresentações em fóruns da comunidade e fornecer assistência técnica a 

investigadores sobre as necessidades de prevenção do HIV de pessoas transgénero. Mas aquilo que mais gosto de fazer como membro 

do CAG é poder partilhar informações precisas e actualizadas sobre coisas como PrEP e i=i (indetectável = intransmissível) com 

pessoas comuns no dia-a-dia. 

Shawn Demmons, MPH Membro do CAG, Centro Bridge HIV
São Francisco, CA, EUA
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Na década de 1990 e no início de 2000, a minha vida mudou 

significativamente, mas não percebi porquê. Pouco a pouco estava a 

perder amigos próximos, vítimas da SIDA. Uma epidemia tinha chegado 

ao Peru sem aviso em 1983.

A minha vida, e a de muitos da minha geração, estavam a morrer ou 

sempre de luto. Começámos a agendar visitas constantes aos hospitais e 

lares para ver amigos consumidos por esse mal terrível, e nessa altura era 

impossível pensar num tratamento que pudesse acalmar a angústia e a 

dor que nos invadiu.

Recordo claramente as reuniões constantes de amigos, onde o problema 

da SIDA estava a entrar nas nossas conversas, mas não conseguíamos 

fazer nada. Recordo igualmente as chamadas telefónicas inesperados a 

anunciar a morte de um amigo ou conhecido. Recordo os velórios, os 

funerais e as visitas aos cemitérios. Recordo os nossos choros, a nossa 

impotência, a nossa ira, o nosso desespero, o planeamento da nossa vida. 

Recordo sempre Leo, Ronald, Carlos, Víctor, Raiza, Pedro, Paco, Jesús, 

Juan e muitos outros amigos quem morreram devido a complicações da 

SIDA.

Perante tal impotência, senti a necessidade de poder fazer algo que me 

fizesse sentir bem. Consultei, pesquisei, perguntei; e foi assim que vim 

para a VIA LIBRE. Em 2002, juntei-me ao programa voluntário que a 

VIA LIBRE tinha. Tive a oportunidade de aprender mais sobre a SIDA. 

Participei em várias campanhas de informação. VIA LIBRE tornou-se na 

minha segunda casa. Foi o espaço onde consegui sentir alívio, e consegui 

fazer algo perante tanta falta de informação existente na altura sobre a 

SIDA.

Posteriormente, fui convidado para participar em projectos de activismo político, prevenção e direitos humanos que a VIA LIBRE 

implementou. Senti-me bem, agradecido e satisfeito por trabalhar num tópico que me afectava. Senti-me bem-vindo, e com um 

sentimento de conseguir ajudar sempre os amigos e a comunidade em termos de novos avanços sobre a infecção pelo HIV.

Aderi a outras instituições que também trabalhavam com o HIV. A questão foi a de ter decidido trabalhar nisto, sem quaisquer dúvidas. 

Em 2015, a VIA LIBRE convocou-me e propôs que fizesse parte do centro de investigação, com a função de Educador das Comunidades 

para o Estudo AMP. Tinha chegado um novo desafio à minha vida, que assumi com muito empenho. Participar na investigação permite-

me ter uma visão mais abrangente da epidemia. Estar envolvido significa que posso fazer parte de novas alternativas na prevenção do 

HIV, posso contribuir para a ciência, posso ter esperança e, de algum modo, posso compensar o que não pude fazer na altura com os 

amigos que perdi.

Paralelamente, em 2014 formei um grupo comunitário na minha área. Casa Diversa, uma organização que junta voluntários de 

comunidades LGTBI, que trabalha para tornar visíveis as nossas orientações e identidades sexuais, e que trabalha com a sociedade civil 

e organizações estatais para expandir o acesso aos serviços sociais e a cuidados de saúde integrais, com um foco no respeito, inclusão e 

direitos humanos.

José Luis Castro Chuquillanqui Community Educator, VIA 
LIBRE CRS, Lima, Perú
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Em 1995, com uma licenciatura em bioquímica tirada no Trinity College 

em Dublin, aproveitei a oportunidade para me lançar no mundo e 

aceitei uma posição em investigação pré-clínica numa das ‘grandes 

farmacêuticas’ na Suíça. Rapidamente percebi que (a) há mais coisas na 

Suíça do que chocolate, relógios e montanhas, e (b) a vida no laboratório 

realmente não era para mim. Pouco tempo depois, encontrei a minha 

primeira posição em operações clínicas e posso realmente dizer que 

descobri o meu nicho. O meu primeiro encontro com o HIV foi por volta 

de 1997, quando comecei a trabalhar em vários ensaios clínicos, muitos 

dos quais deram origem a algumas das terapias anti-retrovirais utilizadas 

actualmente. Após um período em que trabalhei principalmente em 

ensaios de oncologia para uma empresa biofarmacêutica, decidi 

que estava a precisar de uma mudança e, em Abril de 2018, tive a 

oportunidade de vir trabalhar para o hospital universitário de Lausanne (o CHUV) e ocupar o cargo de Gestora de Estudos no Centro 

de Vacinas e Imunoterapia. Esta foi a minha primeira experiência a trabalhar com a HVTN. No que diz respeito aos estudos da HVTN, 

a minha função é de Coordenadora de Centro Clínico e também de Educadora-Recrutadora da Comunidade. Tendo-me juntado 

há relativamente pouco tempo ao centro de Lausanne, vou ficando a conhecer o CAB progressivamente e a obter uma melhor 

compreensão do meu papel em relação à comunidade. O CAB de Lausanne é composto por indivíduos com diversas origens, todos 

profundamente empenhados na prevenção do HIV e que têm sido essenciais na minha aprendizagem sobre a cultura actual e a opinião 

pública na Suíça e os desafios que enfrentamos.

De uma perspectiva de operações clínicas a trabalhar com a HVTN, não posso deixar de ficar impressionada com o compromisso 

com a qualidade e a excelência; todos os sistemas, processos e procedimentos foram moldados e guiados pelas BPC e cada aspecto 

operacional de um protocolo tem uma aplicação prática correspondente e bem pensada.

Cresci em Nairobi, no Quénia, rodeada de investigadores médicos 

e académicos, e aos 18 anos tive a minha primeira experiência de 

trabalho em investigação clínica. Quando me tornei independente, 

movida pelo meu amor pela química e pelo desejo de fazer a diferença 

na vida das pessoas, decidi estudar farmacologia. Foi durante esse 

‘trabalho’ a introduzir dados aos 18 anos, e mais tarde a trabalhar como 

farmacêutica hospitalar, que tive o meu primeiro contacto com a 

devastação causada pelo HIV: foi de partir o coração. Não conseguia 

acreditar que podia estar a conversar com um dos meus doentes num 

dia e no dia seguinte ele já tinha partido.

Soube desde muito cedo que queria seguir a via da investigação 

clínica após obter a minha licenciatura em Farmácia. Também 

percebi rapidamente que o meu nicho estava na gestão da qualidade 

da investigação clínica. Deixei a farmácia e rapidamente me envolvi em vários ensaios de TB (estudos de tratamento), malária 

(estudos de vacinas) e HIV (tratamento, prevenção e estudos de vacinas) como monitora de qualidade (sim, admito que talvez tenha 

um Transtorno Obsessivo Compulsivo!). Foi a exposição à monitorização de estudos de HIV financiados pelos NIH que me trouxe 

até à HVTN, onde apoio a Directora de Programas em África (Dr.ª Glenda Gray) em assuntos relacionados com operações clínicas, 

particularmente em 2 grandes ensaios – HVTN 702 e HVTN 705/HPX2008. É uma experiência esmagadora, saber que agora estou 

envolvida em projectos que podem ajudar a evitar a devastação que o HIV traz consigo.

Adoro o facto de trabalhar com colegas que se apoiam muito (especialmente porque a minha função está em constante evolução), 

cujo objectivo comum é alcançar o sucesso dos nossos ensaios de vacinas.

Jackline Odhiambo

Rosemary Hottinger

Gestora de Projecto, Núcleo da HVTN,  
Cidade do Cabo, África do Sul 

Coordenadora de Centro Clínico e ERC, 
Centro CHUV, Lausanne, Suíça
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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 parece pertencer a uma grande família de super-heróis de diferentes esferas da vida em todo o mundo. Da África 

à América do Sul, passando por cidades de todos os EUA, todos estamos fazendo o trabalho duro de engajar nossas comunidades em 

direção a um objetivo comum. Tenho orgulho de fazer parte disso. Além do meu trabalho com a HVTN, também sou especialista em saúde 

comunitária no Centro MOCHA.

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

Trabalho no campo do HIV há mais de quinze anos. Tenho um 

Bacharelato em Comunicação Social da Universidad de Lima e, 

posteriormente, concluí um Mestrado em Investimento Social na 

Universidad del Pacifico (Peru). Trabalhei no Programa Nacional Contra 

o HIV como Responsável pela unidade de Informação, Educação e 

Comunicação na implementação de intervenções comportamentais. O 

meu objectivo: as pessoas devem receber educação quanto à prevenção 

do HIV. 

No entanto, tornou-se claro que o uso de preservativos não é suficiente e 

temos de trabalhar em novas estratégias de prevenção. Em 2005, trabalhei 

como Educadora Comunitária na Impacta, no meu primeiro estudo de 

uma vacina contra o HIV, tendo sido também 

Co-Presidente da HVTN CER para os centros do Norte e Sul da América. A partir de 2007, fui Educadora Comunitária dos centros de 

Lima no estudo iPrEx sobre a profilaxia pré-exposição, onde concebi a marca para os centros Andean, bem como o envolvimento 

comunitário, recrutamento e estratégias de retenção que contribuíram para os resultados do estudo. Desde 2016, estou a trabalhar no 

Estudo AMP. 

Uma das coisas que mais aprecio no trabalho com a HVTN é o respeito permanente pelos esforços de educação e envolvimento 

comunitários. Estes incluem: colocar em acção as recomendações do Órgão Consultivo Comunitário, implementar novas estratégias 

para o recrutamento de participantes e personalizar os materiais educativos. Continuamos a contribuir agora para a criação de evidência 

científica na saúde e “a força está connosco” (Sim! sou fascinada pelo Star Wars. Pseudónimos: MaR Leia ou Vader)

Maria del Rosario Leon Rhandomy Responsável pelo Envolvimento 
Comunitário, Centros de Investigação 
Clínica da IMPACTA, Lima, Peru
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Tenho mais de uma década de experiência de enfermagem, tanto 

em ambiente clínico como num ambiente de investigação. O meu 

trabalho na prestação de cuidados clínicos relacionados com o HIV, na 

gestão de terapia anti-retroviral iniciada por enfermeiros (NIMART), 

despertou o meu interesse pela investigação do HIV, particularmente 

na prevenção do HIV. Tratar uma população cada vez maior de pessoas 

infectadas pelo HIV fez-me perceber que a terapia anti-retroviral por si 

só não conseguiria deter a epidemia na África do Sul. Queria aumentar 

os meus conhecimentos e competências na área de prevenção e isto 

levou-me a candidatar-me à posição de enfermeira investigadora no 

Centro de Investigação Clínica (CIC) da Rede de Ensaios Clínicos da 

Vacina contra o HIV (HVTN) na Unidade de Investigação Perinatal do 

HIV (PHRU). 

Aquilo que gosto mais é fazer parte da equipa que está a trabalhar para fazer história no HIV em todo o mundo. “Se queres 

fazer história, tens de fazer coisas históricas.” (Kobe Bryant). A missão da HVTN é caracterizar completamente a segurança, a 

imunogenicidade e a eficácia de vacinas candidatas contra o HIV, com o objectivo de desenvolver, o mais rápido possível, uma vacina 

segura e eficaz para a prevenção da infecção pelo HIV em todo o mundo. Esta missão mostra que é evidente que são necessárias 

metodologias novas e inovadoras para conseguir prevenir a epidemia do HIV/SIDA. Trabalhar em estudos da HVTN proporcionou-

me a oportunidade de aumentar os meus conhecimentos e competências no desenvolvimento de uma metodologia segura e eficaz, 

através de ensaios de vacinas preventivas.

A HVTN permite o estabelecimento de interacções, tais como teleconferências mensais no âmbito dos protocolos, contactos com 

coordenadores clínicos e conferências, e através destas interacções podemos aprender e crescer. Fazer parte desta equipa solidária é 

fantástico.

Não posso deixar de mencionar que fui uma das principais enfermeiras investigadoras no novo estudo HVTN 915, que avaliou a 

exequibilidade da utilização de esfregaços vaginais diários para identificar a exposição ao HIV. Estas experiências proporcionaram-

me a oportunidade de aprender todos os aspectos relacionados com a implementação de um ensaio clínico e foi por esse motivo 

que fui seleccionada para participar num curso de formação de coordenadores de estudos em Agosto de 2015. Obrigada à HVTN 

por dar esta oportunidade à equipa de Soweto-Bara. A HVTN é realmente um veículo de oportunidades e aprendizagem. É aqui que 

encontramos os melhores do mundo!

Mmathapelo Masala Coordenadora de CIC, Centro de Soweto Bara
Soweto, África do Sul
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Envolvi-me na agenda do END HIV porque estava sempre a ouvir esta frase, “As 

populações de HSH são difíceis de encontrar.” Com base nisto, criei uma revista 

chamada UrbanSocialites, que celebrava a cultura gay negra. Naquela época, grande 

parte das actividades de sensibilização sobre o HIV/DST realizadas na minha área 

estavam focadas numa publicação heteronormativa de música Rap que não falava 

sobre as experiências da cultura gay negra e, portanto, não atingia uma população 

maior de indivíduos gay. Comecei a participar em reuniões do Conselho Consultivo 

Comunitário no centro da Clínica Emory Hope para divulgar a revista e ofereci a 

minha ajuda, tendo experiência em marketing, para chegar aos HSH. Algum tempo 

depois, fui contratado pela Mercy Care como Especialista de Promoção em Saúde, 

e assim iniciei o meu trabalho formal no campo da saúde pública. Mais tarde fui 

contratado pela Clínica Emory Hope. A HVTN tem uma agenda coordenada que 

ajuda a estabelecer as melhores práticas para envolver a comunidade. Encontramo-

nos regularmente para melhorar as estratégias e sistemas que usamos para educar  

e recrutar populações para estudos de investigação sobre a prevenção do HIV. Como 

parte da HVTN, a CERT da Clínica Emory Hope recebe formação, apoio e acções de 

desenvolvimento de capacidades para obter os melhores resultados. Além disso,  

a Rede permite flexibilidade para usar métodos não tradicionais para envolver  

as comunidades. 

Por volta de 2016, quando trabalhava no mundo empresarial americano em logística 

numa empresa transportadora, dei por mim a trabalhar e a viver sem um objectivo. 

Ia trabalhar e fazia as horas que tinha a fazer, mas voltava para casa infeliz e repetia 

os mesmos padrões todos os dias. A investigação sobre o HIV tornou-se uma área 

de interesse para mim quando participei na minha primeira Caminhada contra a 

SIDA em Nashville e conheci o ex-Educador Comunitário Vic Sorrell. Conversámos 

longamente naquele dia sobre todo o trabalho que acontece na comunidade e em 

todo o mundo em relação ao HIV/SIDA. Envolvi-me no ano seguinte e comecei a 

trabalhar para o Programa de Vacinas Contra o HIV da Vanderbilt, onde conheci uma 

comunidade maravilhosa de membros do CAB, enfermeiros, médicos, activistas, 

investigadores, PVVS e, mais importante, os nossos participantes do estudo. Eu sabia 

que o meu papel seria mais do que apenas trabalhar num escritório e conversar com 

doentes, mas sim conhecer essas pessoas e as suas histórias. Este trabalho não tem a 

ver comigo, mas sim com o bem de toda a humanidade, na procura de recursos para 

ajudar a acabar com a epidemia. Temos de começar a informar e a ter conversas mais 

desconfortáveis com os nossos colegas e nós próprios. Aquilo que mais gosto no 

meu trabalho com a comunidade da HVTN é que temos a oportunidade de conhecer 

tantas pessoas que estão dispostas a sacrificar o seu tempo e energia por uma causa 

nobre; estes participantes e líderes comunitários importam-se genuinamente com 

o trabalho e isso é visível. Acredito verdadeiramente que todos nós temos uma 

missão enquanto estamos na Terra. Esta missão pode ser identificada como uma 

responsabilidade de colocar a próxima geração ao nosso lado. 

Rameses Frederick

Keith Richardson

Coordenador do Programa da Equipa de Envolvimento da 

Comunidade e Recrutamento (CERT), Centro da Clínica Emory Hope, 

Decatur, GA, EUA

Coordenador de Envolvimento da Comunidade, Centro Vanderbilt.

Nashville, TN, EUA
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