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CARTA

do Editor

Bem-vindos ao mais recente número
da Community Compass da Rede de
Ensaios Clínicos da Vacina contra o HIV
(HIV Vaccine Trials Network – HVTN).

Nesta edição, apresentamos alguns
dos fantásticos e empenhados
membros da nossa família, que
trabalham arduamente para reforçar
o envolvimento da comunidade e dar
apoio a operações administrativas e à
realização dos ensaios clínicos. Também
apresentamos um novo e inovador
estudo de Fase 3 de uma vacina contra
o HIV que testará um potencial regime
de vacinação em vários países e em
diferentes continentes de todo
o mundo.
Ajudem-nos a garantir que esta
publicação seja representativa de toda
a nossa comunidade HVTN global! Os
membros da HVTN (que têm acesso ao
sítio da web dos membros da HVTN)
podem utilizar a nossa página de
submissão, que oferece a possibilidade
de submeter tópicos e artigos para
inclusão em futuras edições. Encontrase disponível informação adicional
acerca deste tópico na página 4,
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 até conseguirmos encontrar uma
vacina global eficaz contra o HIV.

Stephaun E. Wallace, Chefe de Redacção
sewallac@fredhutch.org

A 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 as possamos
partilhar com o resto do mundo.

Desejo-vos tudo de bom,

Stephaun E. Wallace
Stephaun E. Wallace, Ph.D.
Chefe de Redacção,
Community Compass da HVTN
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COMMUNITY COMPASS

Stephaun E. Wallace, Chefe de Redacção

Cody Shipman, Formatação e Design

É nossa visão que a comunidade da HVTN se mantenha permanentemente informada dos eventos correntes e actividades
da rede e dos centros, assim como dos progressos alcançados na prevenção e vacinação contra o HIV e prioridades das
comunidades. Para concretizar esta visão, disponibilizamos informação e actualizações relevantes, com vista a assegurar uma
maior consciencialização e compreensão dos assuntos relevantes e garantir o apoio à prevenção e vacinação contra o HIV,
actuando em todas as comunidades interessadas em travar esta epidemia.
A submissão de artigos sobre temas relevantes para a comunidade da HVTN é bem-vinda. Publicamos apenas informação
exclusiva, pelo que qualquer artigo deverá apenas ser submetido à nossa revista. Cada artigo não deverá exceder um máximo
de 500 palavras, de forma a cumprir com os nossos requisitos de formatação e design.
Fazemos o nosso melhor para ler todas as submissões o mais rapidamente possível. Caso estejamos interessados em publicar o
seu artigo, entraremos em contacto consigo dentro de duas semanas. Devido a limitações de espaço, é possível que tenhamos
de adiar a publicação do seu artigo. Para submeter um artigo para publicação na Community Compass, aceda à página inicial
do Site dos Membros da HVTN, clique em “About”, seguido de “Community Compass” e “Submit to Community Compass”.

Nina Ennis, Produção e Distribuição

Gail Broder, Contribuindo Editor
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Destaque

JUNTANDO A VONTADE E O CORAÇÃO DAS COMUNIDADES
SEM A COMUNIDADE, A CIÊNCIA NÃO CONSEGUE AVANÇAR
Por: Aziel Gangerdine, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Ao entrar no escritório do Dr. Stephaun
Wallace, sou recebido pelo barulho
do teclado do seu computador. O ar
está calmo e complementa bem a sua
personalidade. Esta experiência que me
é tão familiar tornou-se no preâmbulo
das nossas reuniões, muitas vezes
imprevistas, em que falamos sobre o
Mosaico, também conhecido como
HVTN 706/HPX3002.
O Mosaico, ele explica, é o único ensaio
clínico de eficácia de uma vacina
contra o HIV de Fase 3 a decorrer
actualmente no mundo. Vai testar um
regime de vacinação experimental em
mais de 50 centros nos EUA, México,
Peru, Brasil, Argentina, Polónia, Itália e
Espanha. Wallace, o Agente de Ligação
à Investigação Júnior de Ciências
Sociais e do Comportamento da Rede
de Ensaios Clínicos de Vacinas contra o
HIV (HVTN), em seguida mergulha no
porquê de o sucesso do Mosaico estar
tão assente num firme envolvimento
da comunidade. A nossa discussão é
focada e estruturada por um diálogo
informal de perguntas e respostas.
“Na HVTN, atrair e envolver
significativamente as comunidades
não é um conceito teórico, mas
sim uma prática de rotina”, afirma
Wallace. “As vozes e as perspectivas
das comunidades ocupam uma
posição central nos nossos estudos.”
A HVTN, desde a sua criação em
1999, já conduziu mais de 80 ensaios
clínicos envolvendo mais de 22.000
participantes em 13 países. Actualmente,
a rede está a coordenar dois grandes
ensaios clínicos de eficácia de vacinas
contra o HIV na África Subsaariana
(HVTN 702 e HVTN 705/HPX2008) e
os dois estudos de Prevenção Mediada
por Anticorpos (AMP), para determinar
5

se um anticorpo amplamente
neutralizante (bnAb) chamado VRC01
consegue impedir a infecção pelo HIV.
O Mosaico, que é já o quinto ensaio de
eficácia, vai reforçar esta incansável
demanda científica da HVTN por uma
vacina preventiva contra o HIV, segura
e eficaz a nível global.

Stephaun a discursar num painel durante a
Conferência da International AIDS Society
(IAS) de 2015, em Vancouver, BC, Canadá,
sobre a importância da investigação
biomédica na prevenção do HIV e o aumento
da literacia científica obtido por meio de um
envolvimento significativo da comunidade

A epidemia já ultrapassou a sua
terceira década sem abrandar e
continua a impactar comunidades
de todo o mundo. Apesar dos
grandes avanços na prevenção e
tratamento do HIV, estima-se que
haja 5.000 novas transmissões de
HIV em todo o mundo, todos os
dias. Estima-se que os homens gay
e outros homens que praticam sexo
com homens representaram 17% das
novas infecções pelo HIV em todo o
mundo em 2018. As estatísticas são
impressionantes, mas ainda assim
não tão preocupantes quanto a noção
de que cada número representa uma
história pessoal e um relato de como

o HIV afecta os indivíduos, as suas
famílias e as comunidades em que
se inserem.
O nosso diálogo aquece o ar fresco
do escritório quando Wallace,
com o seu tom de voz confiante e
agressivo, explica por que motivo
o CEP (Programa de Envolvimento
da Comunidade) da HVTN é um
“elixir” que mantém as comunidades
globais envolvidas, interessadas e
empenhadas nesta demanda científica.
A rede tem uma presença global a
avalia vacinas experimentais contra o
HIV em populações-chave que variam
desde mulheres heterossexuais jovens
no sul da África a pessoas transgénero
e HSH nas Américas. Através da sua
Unidade de Ciências Sociais e do
Comportamento e de Envolvimento
da Comunidade (SBS/CEU), a equipa
implementa o seu CEP para preparar
adequadamente cada centro para
um ensaio com as características do
Mosaico. O legado do CEP da HVTN
ultrapassa quase duas décadas de
implementação de ensaios clínicos.
As equipas do estudo Mosaico
vão recrutar, seleccionar e, se os
participantes do estudo foram
elegíveis e dispostos a participar,
admitir 3.800 homens cisgénero e
pessoas transgénero e transexuais,
negativos para o HIV e em risco, que
têm relações sexuais com homens
cisgénero e/ou pessoas transgénero.
A sensibilização de cada comunidade
local para os catalisadores sociais,
comportamentais, económicos
e políticos da transmissão do
HIV ajuda as equipas do estudo a
compreender por que motivo as
mulheres transgénero nos EUA
podem ter uma carga de HIV até 49
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O Dr. Stephaun Wallace e membros da equipa da comunidade do centro de investigação
clínica Associacion Civil Selva Amazonica (ACSA) viajam pelo rio Amazonas para chegar
a uma actividade de divulgação em Iquitos, Peru

vezes superior do que a população
em geral, por exemplo. Levar em
conta estes factores contribui para
criar um empenhamento robusto
entre as equipas do estudo locais e os
potenciais participantes nas
suas comunidades.
A equipa do protocolo Mosaico inclui
três Educadores/Recrutadores da
Comunidade e dois membros de
Conselhos Consultivos Comunitários,
que é uma prática comum na HVTN.
“Os membros da comunidade
desempenham papéis importantes
para fundamentar a nossa agenda
científica, apoiar o desenvolvimento
e a implementação dos protocolos,
e estão envolvidos na disseminação
das actividades e resultados,”
explica Wallace.
A SBS/CEU conduz acções de
formação junto dos centros
participantes sobre educação da
comunidade e recrutamento a fim
de melhorar as competências e as
tácticas adoptadas pelas equipas do
estudo para promover o envolvimento
das comunidades no estudo. As
equipas nos centros de estudo educam
as comunidades sobre o estudo,
o panorama global de prevenção
do HIV e a ciência subjacente às
vacinas contra o HIV, preparando o
caminho para que os participantes e as
comunidades do estudo se envolvam
e participem de forma significativa
no Mosaico. As actividades de
envolvimento da comunidade e
divulgação são fundamentais e

O Dr. Stephaun Wallace (à esquerda) e
Jonathan Lucas, da Rede de Ensaios Clínicos
de Prevenção do HIV (ao centro), numa
actividade de divulgação organizada pelos
centros de investigação clínica IMPACTA,
UNIDEC e VIA LIBRE

explicam de que forma as equipas
locais adquirem uma compreensão
íntima dos catalisadores estruturais e
sociais do HIV nas suas comunidades.
Ao longo do dia dou por mim a
reflectir sobre o significado e o valor
das palavras de Wallace. O Mosaico
vai avaliar uma vacina experimental
baseada em imunogénios de “mosaico”
— componentes da vacina produzidos
a partir de elementos de várias estirpes
de HIV — que pretende induzir
respostas imunes contra o vasto leque
de estirpes de HIV em circulação
em todo o mundo, resultando numa
vacina globalmente eficaz.
O ensaio é ele próprio um mosaico,
juntando a ciência ao coração e a
vontade das diversas comunidades de
todo o mundo que farão com que o
Mosaico possa ser realizado. Proteger
as gerações futuras da transmissão
do HIV: é aqui que reside a promessa
desta união.
Aziel Gangerdine é o Director de
Comunicações da HVTN e está sediado
em Seattle, WA, EUA.

O Dr. Stephaun Wallace (o segundo à direita
na fotografia) na formação de Educadores
Comunitários do Mosaico na América Latina
com funcionários da equipa de Educadores/
Recrutadores Comunitários do centro de
investigação clínica UNIDEC da HVTN em
Lima, Peru.

Mosaico é um ensaio clínico apoiado por
uma parceria público-privada que inclui a
HVTN; Janssen Vaccines and Prevention
BV, pertencente às empresas farmacêuticas
Janssen da Johnson & Johnson; os Institutos
Nacionais de Alergias e Doenças Infecciosas
dos EUA (National Institutes of Allergy and
Infectious Diseases – NIAID), uma divisão
dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA
(National Institute of Health – NIH); e o
Comando de Investigação e Desenvolvimento
Médico do Exército dos EUA (US Army
Medical Research and Development
Command – USAMRDC).

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 19, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2019

6

Destaque

Dia de Sensibilização para a Vacina Contra o HIV de 2019
Por: Khelvon Leonel Jose De Araujo, Centro CISPOC, Maputo, Moçambique

No dia 18 de Maio celebrámos o Dia de Sensibilização para a Vacina Contra o HIV, e o nosso centro, o Centro de Investigação
e Treino em Saúde da Polana Caniço (CISPOC), organizou uma feira de saúde. Este evento teve lugar num bairro periférico
da província de Maputo com o objectivo de difundir informações educativas e incentivar boas práticas de saúde na
comunidade. Promovemos o nosso centro de investigação junto das comunidades daquela região da província de Maputo.
Durante este evento, foram realizadas palestras sobre a investigação de vacinas contra o HIV e testes de HIV. O CISPOC
e os seus convidados também puderam fazer exercícios de aeróbica, testes de glicemia, medições de pressão arterial,
determinação do índice de massa corporal, testes de cancro da mama e doações de sangue. Tivemos jogos e quizzes com
prémios em que os participantes tinham de responder a perguntas sobre assuntos relacionados com a investigação sobre
vacinas contra o HIV. Foram distribuídos folhetos informativos, camisolas e outros brindes identificados com aspectos da
investigação sobre vacinas contra o HIV.
Khelvon Leonel Jose De Araujo é um Educador Comunitário do Centro CISPOC em Maputo, Moçambique.

Participantes da comunidade na feira de saúde
a desfrutarem das actividades, Maio de 2019

Instrutor de ginástica (parte interessada
convidada da Universidade Pedagógica),
Maio de 2019
7
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Joaquim Macuacua (Entrevistador do CISPOC) (à direita, em pé); Odete Bule
(Coordenadora Clínica do CISPOC) (à direita, sentada); um repórter local de uma
televisão nacional (à esquerda, em pé); um participante da comunidade a medir
a pressão arterial (à esquerda, sentado), Maio de 2019

Joana Macucule (membro do CAB)
(à esquerda, no meio), a desfrutar das
actividades juntamente com membros
da comunidade que participaram
na feira de saúde, Maio de 2019

Equipa do Banco de Sangue da Cidade de Maputo (sentados à esquerda e em pé);
um membro da comunidade a doar sangue (à direita, sentado), Maio de 2019

Salomão Bila (membro do CAB) a desfrutar
das actividades da feira de saúde, Maio
de 2019
A Dr.ª Edna Viegas (Directora do Centro CISPOC) a ser entrevistada por repórteres
locais, Maio de 2019
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Destaque

É um “SexPro”?
NA PONTA DOS SEUS DEDOS – PRÁTICAS DE SAÚDE SEXUAL FUNDAMENTADAS
Por: Aziel Gangerdine, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

O Modelo Personalizado de Previsão do
Risco de HIV para Promoção da Saúde
Sexual (Personalized Sexual Health
Promotion HIV Risk Prediction Model,
conhecido como SexPro) é o primeiro
do seu tipo e, quando utilizado por
médicos e homens que praticam sexo
com homens (HSH), prevê o risco de
infecção pelo HIV de uma dada pessoa
com base nas respostas a algumas
perguntas sobre comportamentos
sexuais e o consumo de substâncias. O
SexPro é uma ferramenta valiosa que
pode ajudar os HSH e os prestadores de
cuidados a direccionar as intervenções
de prevenção do HIV, como a Profilaxia
Pré-Exposição (PrEP).
Para desenvolver o SexPro, os seus
criadores utilizaram dados de quatro
grandes estudos com HSH para criar
e validar a ferramenta, com o estudo
mais recente a terminar em 2013. O
SexPro foi desenvolvido para utilização
em contextos clínicos e não clínicos,
com o objectivo de determinar o risco
de HIV em HSH, através de um estudo
designado EXPLORE.
“Pretendíamos desenvolver uma
ferramenta fácil de usar, baseada em
dados, que sustentasse uma avaliação
do risco mais precisa,” afirmou o Dr.
Hyman Scott, investigador do centro
Bridge HIV (São Francisco) e Mentor
do Programa Académico RAMP
HVTN. Através do estudo EXPLORE,
os investigadores “...desenvolveram e
validaram uma ferramenta de avaliação
do risco de HIV para HSH, que
demonstrou boa capacidade preditiva,
mesmo quando aplicada à maior coorte
de HSH Negros não infectados pelo HIV
nos EUA”. (Scott et al., 2018)

9

As ferramentas actualmente
disponíveis de avaliação do risco
de HIV utilizam dados históricos de
HSH Brancos, sem representação
de HSH Negros e Latinos. Por este
motivo, havia a preocupação de que
as ferramentas actuais pudessem
subestimar o risco para HSH Negros
e Latinos, o que levaria a que pessoas
desses grupos raciais e étnicos
tivessem uma menor probabilidade
de receber recomendações para
intervenções de prevenção do HIV.
“O aumento do risco de HIV entre
HSH Negros e Latinos ocorre apesar
de comportamentos de risco de
HIV semelhantes ou inferiores em
comparação com outros grupos. Isto
está provavelmente ligado a factores
relacionados com as redes sociais,
estruturais e sexuais vividas por HSH
Negros e Latinos”, afirma o Dr. Scott.
Uma análise granulométrica do
estudo (Scott et al, 2018) revelou que
os factores sociais (maior prevalência
em redes sexuais) e estruturais
(políticas de encarceramento, pobreza,
etc.) que afectam os HSH Negros e
Latinos nos EUA têm um impacto
desproporcionado no seu risco de
HIV. Nunca será demais sublinhar
a necessidade de desenvolver um
modelo de avaliação do risco que
tenha em conta a raça e a etnia, dadas
as disparidades raciais e étnicas no
risco de HIV nos Estados Unidos. O
risco cumulativo ao longo da vida de
aquisição do HIV entre HSH Negros
e Latinos nos EUA é de 1 para 2 e 1 para
4, respectivamente.

“O EXPLORE mostrou que as
populações carenciadas queriam ter
uma ferramenta auto-dirigida”, afirmou
Wakefield, Director de Relações
Externas da HVTN e membro da equipa
do estudo EXPLORE.
Um inquérito do CDC mostrou que
aproximadamente um terço dos HSH
que nunca fizeram um teste de HIV
indicaram como motivo o facto de
terem um risco de HIV perceptível
baixo. Por outro lado, 56% dos homens
afirmaram ter tido mais do que dois
parceiros sexuais nos últimos 12 meses
e 37% indicaram ter praticado sexo
anal sem preservativo. A observação
do CDC de baixo risco perceptível
de aquisição do HIV foi reforçada
pelo Estudo de Homens Jovens, o
qual revelou que perto de 75% dos
participantes acreditavam ter um risco
de HIV baixo, apesar de 32% reportarem
quatro ou mais parceiros nos últimos 6
meses e 21% terem sido diagnosticados
com uma infecção sexualmente
transmissível recente.
O SexPro é facilmente acessível
em www.mysexpro.org e leva em
linha de conta as descobertas mais
recentes sobre I=I (indetectável =
intransmissível). A ferramenta ajusta
o risco associado a ter uma relação
sexual com um parceiro HIV-positivo
com supressão viral como sendo igual
ao risco de ter um parceiro HIVnegativo, sendo a única ferramenta de
risco a fazê-lo actualmente.

Aziel Gangerdine é o Director de
Comunicações da HVTN e está sediado
em Seattle, Washington, EUA.
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Mais informação:
•

Development and validation of the
Personalized Sexual Health Promotion
(SexPro) HIV Risk Prediction Model
for Men Who Have Sex with Men in
the United States (Desenvolvimento e
validação do Modelo Personalizado de
Previsão do Risco de HIV para Promoção
da Saúde Sexual (SexPro) para Homens
que Praticam Sexo com Homens nos
Estados Unidos)
Ligação: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=sexpro

•

Crédito: Janie Vinson
Hyman Scott (à esquerda) e Nicole Walker (à direita) do Bridge HIV
discutem os benefícios da utilização do SexPro como ferramenta
de rastreio num ambiente de atendimento clínico. Scott e Walker
são membros da equipa clínica do Bridge HIV, onde seleccionam
potenciais participantes para ensaios clínicos de prevenção do HIV.

Referência: Scott, H., Vittinghoff, E., Irvin,
R., Liu, A., Nelson, L., Del Rio, C., ... & Kuo,
I. (2019). Development and Validation
of the Personalized Sexual Health
Promotion (SexPro) HIV Risk Prediction
Model for Men Who Have Sex with Men
in the United States (Desenvolvimento
e validação do Modelo Personalizado de
Previsão do Risco de HIV para Promoção
da Saúde Sexual (SexPro) para Homens
que Praticam Sexo com Homens nos
Estados Unidos). AIDS and behavior, 1-10.
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Nova Equipe do SBS-CEU na HVTN Core
A Unidade de Ciências Sociais e do Comportamento e de Envolvimento da Comunidade da Rede de Ensaios Clínicos da
Vacina contra o HIV gostaria de dar as boas-vindas a dois novos fantásticos membros da equipa que se juntaram a nós para
apoiar o Estudo MOSAICO em todo o mundo. Estes dois profissionais dedicados trazem consigo uma vasta experiência,
recursos e contactos com várias partes interessadas, e é um privilégio tê-los a colaborar connosco.

Patricia Segura
Patricia Segura já faz parte oficialmente
da equipa da SBS/CEU da HVTN e
o seu primeiro dia oficial foi a 1 de
Agosto. Ela é Gestora de Projectos de
Envolvimento da Comunidade e estará
focada no Estudo Mosaico. A Patricia
está sediada em Lima, no Peru e vai
gerir o Programa de Envolvimento da
Comunidade da HVTN para centros no
México e no Peru.
A Patricia junta-se à nossa equipa
com uma vasta experiência em
envolvimento da comunidade,
educação em saúde e enfermagem,
adquirida ao longo de cerca de 30
anos. Anteriormente, esteve na CTU
da IMPACTA em Lima, Peru, como
Responsável pelo Envolvimento da
Comunidade (cargo actualmente
ocupado por Rosario Leon) e mais
recentemente foi Directora do
Programa Nacional de HIV/DST do
Ministério da Saúde do Peru. Obteve o
grau de Licenciatura em Enfermagem
na Universidad Nacional del Callao
em 1988 e um MPH na Universidade
de Washington em 2004. Ela está
entusiasmada por se juntar à equipa
nesta capacidade e espera poder vir a
conhecer pessoas novas e reaproximarse daqueles que já conhece.
A Patricia pode ser contactada por
e-mail em: psegura@fredhutch.org.

Patricia Segura, RN, MPH, Gestora de Projectos de Envolvimento da Comunidade da HVTN
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Giulio Corbelli
Dê as boas-vindas à HVTN a Giulio
Corbelli, o mais novo Gestor de
Projectos de Envolvimento da
Comunidade e que estará sediado
em Roma, Itália, onde começou
a trabalhar a 1 de Setembro.
Na qualidade de membro mais
novo da Unidade de Ciências
Sociais e do Comportamento e de
Envolvimento da Comunidade, o
Giulio estará focado principalmente
na implementação do programa de
Envolvimento da Comunidade da
HVTN na Itália, Polónia e Espanha
para o Estudo MOSAICO.
O Giulio também se junta à nossa
equipa com uma vasta experiência.
Tem mais de uma década de
experiência a trabalhar com HIV e tem
experiências profissionais adicionais
em jornalismo, teatro/cinema, tendo
estado envolvido no Grupo Europeu
para o Tratamento da SIDA (EATG) na
qualidade de consultor de projecto
e membro do comité de gestão
de ensaios clínicos, entre outras
funções. O Giulio tem fortes raízes
comunitárias e de investigação em
Itália e relações estabelecidas com
as principais partes interessadas
em outras áreas da Europa. Tem um
Mestrado em Engenharia Civil, obtido
na Universidade de Pisa.
O Giulio pode ser contactado por
e-mail em: gcorbelli@fredhutch.org.

Giulio Corbelli, Gestor de Projectos de Envolvimento da Comunidade da HVTN

Para obter mais informações sobre os esforços de envolvimento da comunidade do Estudo MOSAICO, contacte
Stephaun Wallace, PhD, Agente de Ligação à Investigação de Ciências Sociais e do Comportamento da HVTN
via e-mail: sewallac@fredhutch.org.
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PRÓXIMAS
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS
16-19 JANEIRO 2020
16.a Conferência Anual Nacional Afro-americana de Lideranças MSM
Atlanta, GA, EUA

www.naesm.org

24-25 FEVEREIRO 2020
13.o Congresso Mundial de Virologia e Doenças Infecciosas
Tóquio, Japão

https://virology.conferenceseries.com/asiapacific/

26-28 FEVEREIRO 2020
Encontro Regional da HVTN da África Subsaariana de 2020
Cidade do Cabo, África do Sul

http://www.HVTN.org/

8-11 MARÇO 2020
27.a Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas (CROI)
Boston, MA, EUA

http://www.croiconference.org/

27-29 MAIO 2020
Reunião Geral do Grupo da HVTN de 2020
Washington, DC, EUA

http://www.HVTN.org/

MAIO – 3 JUNHO 2020
Reunião Anual da HPTN de 2020
Washington, DC, EUA

8-12 JUNHO 2020

http://www.HPTN.org/

Reunião Anual da IMPAACT de 2020
Washington, DC, EUA

https://impaactnetwork.org/

15-21 JUNHO 2020
Reunião Anual do ACTG de 2020
Washington, DC, EUA

5-7 JULHO 2020

https://actgnetwork.org/

HIV2020
Cidade do México, México

https://www.hiv2020.org/

6-10 JULHO 2020
23.a Conferência Internacional sobre a SIDA (AIDS2020)
São Francisco/Oakland, CA, EUA

https://www.aids2020.org/

10-13 OUTUBRO 2020
Conferência Norte-americana sobre a SIDA de 2020
San Juan, Porto Rico

http://www.nmac.org/2020-usca-oct-10-13-2020-san-juan-puerto-rico/

11-15 OUTUBRO 2020
4.a Investigação para a Prevenção do HIV (HIVR4P)
Cidade do Cabo, África do Sul

http://hivr4p.org/
13
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JUNTE-SE A NÓS NA
LUTA CONTRA O HIV

O CAMINHO PARA A DESCOBERTA DE UMA VACINA GLOBAL CONTRA O HIV
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Enfoque nos Membros da HVTN
Entrei para a área da investigação para a prevenção do HIV por um via não convencional.
Como Vice-Presidente de um Programa de Assistência aos Colaboradores [Employees
Assistant Program (EAP)] e empresa de saúde com fins lucrativos, tive a oportunidade
única de consultar executivos seniores e equipas de Recursos Humanos para desenvolver
políticas e procedimentos respeitantes a colaboradores infectados por HIV. Iniciando em
1994, entrei para a Divisão de Investigação para a Prevenção do HIV na Universidade de
Pensilvânia, onde trabalhei como Directora de Projecto para a HIVNET (Rede do HIV).
A minha função era dedicar-me aos utilizadores de drogas injectáveis e mulheres em
risco de HIV devido ao uso de drogas e práticas sexuais. Não tardámos a tornar-nos num
centro da HPTN e, como Directora de Projecto, supervisionei um estudo denominado
“Utilizadores de Drogas Injectáveis de Alto Risco”, o estudo de Intervenção “Mulheres em
Combate Contra o HIV” e o estudo “Rede de Utilizadores de Drogas HPTN 037” realizado
em Filadélfia e Chiang Mai, Tailândia. Subsequentemente, tornámo-nos um centro da
HVTN.

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

Desde 2007, tenho tido o privilégio de trabalhar como Coordenadora para o Envolvimento
da Comunidade: Recrutamento & Educação da Comunidade para a Unidade de Estudos
Clínicos do HIV na Universidade de Pensilvânia. Trabalhei com os nossos programadores
informáticos para desenhar bases de dados para o registo do recrutamento e admissão,
resultando no desenvolvimento de ferramentas inovadoras que se adaptassem aos
locais de recrutamento para o sucesso das admissões em estudos (estudos de Fase I e de
eficácia).
Como membro do Projecto do Legado do HANC e da Investigação em Colaboração do
HIV em Mulheres, do Grupo de Trabalho dos Estudos de Eficácia da HVTN e do Grupo de
Trabalho do Comportamento Social da HVTN, sou uma voz inovadora e faço a ponte entre
o Grupo de Trabalho de Educadores e Recrutadores Comunitários e estas comissões.
A Dr.ª Thompson é Professora Assistente
de Doenças Infecciosas Pediátricas na
Faculdade de Medicina da Universidade
Duke e membro do Instituto de Vacinas
Humanas Duke. Obteve o grau de
licenciada na Universidade Colgate, a que
se seguiu o grau de Doutor em Medicina
(MD) e de Mestre em Saúde Pública (MPH)
na Faculdade de Medicina Mount Sinai. Em
seguida, concluiu o internato em Pediatria
e depois a especialização em Doenças
Infecciosas Pediátricas na Faculdade
de Medicina da Universidade Emory/
Cuidados de Saúde Pediátricos de Atlanta.

Dr.ª Amelia
Thompson
Investigadora, Centro HVTN de
Durham (Universidade Duke),
Durham, NC, EUA
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O seu interesse pelo HIV teve início
quando estava a estudar na universidade
e teve uma disciplina chamada “Análise
crítica de problemas de saúde: SIDA”, o que
lhe deu a oportunidade de explorar não
apenas a ciência do HIV, mas também os
impactos sociais, políticos e económicos
do HIV/SIDA no seu país natal, a Jamaica.
Actualmente, exerce como especialista
em Doenças Infecciosas Pediátricas.
Nesta função, diagnostica e trata doenças
infecciosas em crianças, adolescentes e
jovens adultos, com especial foco no HIV e
suas co-infecções, como o papilomavírus
humano.

É co-presidente do protocolo do estudo
HVTN 135 e faz parte da equipa de
desenvolvimento que representa o
Instituto de Vacinas Humanas Duke em
vários protocolos e abordagens, incluindo
o HVTN 115. Também pertence ao Grupo
de Trabalho de Comportamento Social
da HVTN e encontra-se a orientar um
académico do programa RAMP num
projecto intitulado “Aceitabilidade e
viabilidade de ensaios clínicos de vacinas
contra o HIV em adolescentes na Carolina
do Norte”. Desde que se envolveu na HVTN
como investigadora júnior, aquilo que
mais a dinamiza e entusiasma é a natureza
colaborativa dos membros da rede na
missão que todos partilham: encontrar
uma vacina segura e eficaz contra o HIV.
Também gosta do facto de ter sempre boa
companhia na pista de dança nas reuniões
anuais do grupo!
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Quando comecei, em 1998, a discriminação era muto grande e, para além da pandemia
do HIV/SIDA que teve um enorme impacto na nossa comunidade, muitos amigos e
conhecidos morreram, abandonados, sem tratamento. Muitos deles foram ao centro
“Algo Bonito para Deus” em busca de serviços médicos e humanos, mas as necessidades
não podiam ser satisfeitas, pelo que isto representou uma motivação para ajudar os
amigos e me envolver. Erick, carinhosamente conhecido como “Guada” (Erick responde
como ele ou ela) começou a trabalhar em diferentes aspectos, como um grupo pequeno
e visível na comunidade.

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

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

Em 2003, Erick em conjunto com outros, decidiu formar uma organização alternativa
chamada, “Comunidade Homossexual Esperanza da Região de Loreto” (CHERL) e, “…
durante esses tempos, não nos podíamos vestir como mulher devido à discriminação
e ódio, incluindo o lançamento de pedras e homofobia e estigmatização. Acreditava-se
que nós (as pessoas LGBT) eramos todos portadores de SIDA, antes de nos enchermos
de coragem para defender os nossos direitos, defender os direitos humanos e ter um
impacto político e social na nossa comunidade, diz Erick. Este compromisso levou-a a
oferecer-se como voluntária para o trabalho de investigação realizado em Iquitos pela
Asociación Civil Selva Amazónica y HVTN. Erick acrescenta, “Ganhámos espaços a
custo de esforços e coragem; alguns meios de comunicação até nos convidaram para
nos apresentarmos como seres estranhos ou troçaram de nós mas, com perseverança e
bons argumentos, fomos ganhando pouco a pouco o respeito da comunidade”. Contudo,
o trabalho e perseverança resultou em progresso, “… agora somos convidados para
universidades, somos entrevistados, incluindo pela Escola Técnica da Polícia, aqueles
que nos perseguiam convidam-nos agora para darmos conferências para os candidatos
à polícia. Erick Murayari, com a sua experiência a perseverança, é agora membro da
Comissão de Aconselhamento Comunitário do CIC de ACSA, onde as suas contribuições
são valorizadas e apreciadas, “Seguimos os esforços para uma vacina para a prevenção
do HIV, isto é extremamente importante. Infelizmente, a pandemia mantêm-se e o rosto
do HIV está a rejuvenescer, agora a população em geral está envolvida e prosseguiremos
com o esforço porque estou convencido que, com organização e trabalho, iremos
ultrapassar barreiras, superar dificuldades e trabalhar para um mundo e futuro melhores
para todos.”

Licenciada em Medicina, a Dr.ª Fatima
Laher é Directora do Centro de Investigação
de Vacinas de Soweto-Bara e Co-Presidente
dos estudos HVTN 100, 702 e 120, da
Comissão de Protocolos da HVTN e da
Comissão de Formação e Educação da
HVTN. Vencedora em 2012 do prémio de
Jovem Médico Líder, atribuído pelo Painel
Médico Interacadémico, a Dr.ª Laher
discursou recentemente no evento Jovens
Mulheres em Ciência. A Dr.ª Laher procurou
aconselhar os jovens relativamente ao
planeamento das respectivas carreiras
científicas, tendo instado a audiência
a reflectir acerca da melhor forma de
endereçar os desequilíbrios sistémicos
que actualmente afectam as mulheres
trabalhadoras nas comunidades SulAfricanas. Estas disparidades são
evidenciadas pela percentagem de
profissionais com funções de liderança
(os homens ocupam mais de dois terços
das posições de liderança na África do
Sul), diferenças salariais (em média, os
homens auferem mais do que as mulheres,
apesar de trabalharem um menor número

de horas) e trabalho não remunerado (as
mulheres realizam ainda a maior parte das
tarefas familiares/domésticas, assim como
tarefas menores em escritórios). Referindose à discriminação experienciada pelas
mulheres jovens no sector da saúde,
a Dr.ª Laher afirmou que “O sector da
saúde necessita de homens e também de
mulheres: é necessário que as mulheres
assumam os papéis de prestadoras de
cuidados de saúde, de defensoras dos
nossos direitos, de promotoras de soluções
inovadoras na área da saúde e também de
líderes. A evidência científica revela que
somos condicionados a aceitar e a assumir
os papéis tradicionalmente atribuídos aos
géneros; tais papéis não são ditados pela
natureza. Actuem de forma estratégica e
instilem as vossas vidas de acção. Abram o
vosso caminho na comunidade científica,
mudem o mundo à vossa volta e este irá
continuar a transformar-se e a facilitar o
percurso à próxima geração de mulheres.
Somos filhas do trovão”.
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D’Jamel Young
Embaixador da Comunidade da
HVTN, membro da Equipa do
Protocolo do Estudo MOSAICO,
membro do CAB, Centro da Clínica
Emory-Hope, Atlanta, GA, EUA

Conheça D’Jamel Young, veterano
do exército, líder/activista/defensor
da Comunidade Trans*, fundador da
Transl8tion, do The TMSM View e do
movimento #iamMSM2. D’Jamel é um
“homem de experiência Trans*” (ou
homem trans) motivado e frontal, com
uma profunda compaixão e entusiasmo
por servir a sua comunidade subrepresentada de pessoas Trans* e com
identidade de género não conforme
(GNC).
A missão de D’Jamel é alcançar, educar,
capacitar e ajudar a sua comunidade,
que tanto precisa de apoio. A população
desta comunidade tem um alto risco de
HIV/SIDA e de outras desigualdades na
área da saúde, além de incluir um grande
número de pessoas que vivem com HIV.
Ao encaminhar as pessoas para serviços
de apoio abrangentes, ou prestando ele
próprio esses serviços, D’Jamel tenta
ajudar as pessoas a assumir o controlo
das suas vidas e a tomar boas decisões de
saúde. O seu objectivo é contribuir para a

17

erradicação definitiva do vírus HIV.
Ao longo de mais de 10 anos como
educador dos seus pares, D’Jamel foi
criando a sua lista de afiliações na
comunidade e de pessoas envolvidas.
Actualmente, é Líder Membro da
Trans(forming), uma organização intergeracional constituída por associados na
área metropolitana de Atlanta, liderada
por e para pessoas de raça negra trans*,
intersexo e com identidade de género
não conforme, cujo sexo atribuído à
nascença foi o feminino (SANF). Ele
colabora na prestação de serviços, por
exemplo, dando assistência e ajudando a
financiar mudanças de nome e projectos
de alteração de documentos, ajudando
com passaportes, moderando grupos
de apoio, estabelecendo contactos com
médicos e outros profissionais de saúde,
está envolvido no projecto prisional, e
ainda põe as pessoas em contacto com
os líderes e proporciona oportunidades
de voluntariado. Além disso, D’Jamel
é membro do Conselho Consultivo
Comunitário (CAB) de Atlanta num
centro da HVTN e possui numerosas
afiliações com organizações comunitárias
coligadas ao longo da costa leste dos
EUA. Também cooperou com organismos
governamentais, como o Departamento
de Saúde do Condado de Fulton, numa
tentativa de iniciar discussões sobre os
riscos e as necessidades em matéria de
saúde sexual de homens com experiência
trans*.
O trabalho de D’Jamel como um defensor
dedicado tem agora uma maior área de
acção e aventurou-se numa abordagem
mais social à prestação de apoio. Em
2015, lançou o www.Transl8tion.us, uma
comunidade de socialização online na
qual pessoas identificadas como trans*
podem procurar, encontrar e interagir com
outras pessoas trans*, e também para os
seus admiradores na comunidade Lésbica,
Gay, Bissexual e Heterossexual (cisgénero).
A missão do Transl8tion é fornecer à
comunidade LGBT um espaço sem juízos
de valor e liberdade para se expressarem,
explorarem e redefinirem sexualidades
e atracções identificadas por cada um,
mantendo uma atitude positiva face ao
sexo. O Transl8tion promove a mensagem
de aceitação da identidade de género e da

identidade sexual como duas expressões
completamente separadas, em que ambas
podem ser consideravelmente fluídas.
(A identidade de género é a forma como
cada um se vê e se expressa, ao passo
que a sexualidade é a sua preferência
sexual). O Transl8tion está actualmente em
preparação para a fase 2, pois o D’Jamel
está na fase de preparação e angariação de
fundos para lançar um novo e renovado
programa Transl8tion.
Além de promover a fluidez sexual,
D’Jamel destaca a relevância de abordar e
sublinhar a importância de uma boa saúde
e bem-estar, dos factores de risco sexual,
das necessidades de saúde e dos serviços
disponíveis no seio da comunidade LGBT.
Embora a comunidade trans* seja afectada
pela epidemia do HIV de forma contínua
e desproporcional, os indivíduos SANF
em particular tendem a ser ignorados e
são excluídos da maioria das conversas,
serviços e cuidados relacionados com
a prevenção e o tratamento do HIV.
Na qualidade de um homem trans
abertamente bissexual, D’Jamel ambiciona
possibilitar um diálogo que conduza à
compreensão de que a identidade sexual,
o desejo e o comportamento sexual de
homens trans que praticam sexo com
homens (TMSM) acarretam os mesmos
factores de risco que os MSM (homens
que praticam sexo com homens). Criado
a partir da sigla MSM, #iamMSM2 é um
movimento de hashtag criado por D’Jamel
para promover a inclusão das necessidades
sexuais e de saúde de homens trans gays e
bissexuais. Esta hashtag descreve o grande
número de homens trans (incluindo
também aqueles que se identificam com
género não conforme) que praticam
sexo com homens. Estes homens têm
os mesmos factores de risco sexual e
de saúde que os MSM cisgénero, mas
são frequentemente deixados de fora da
discussão sobre prevenção e prestação
de cuidados no HIV. A população
demográfica de MSM continua a ser o
grupo de risco mais afectado pelo HIV nos
Estados Unidos. Segundo D’Jamel, “Se os
homens trans fazem parte da comunidade
gay e bissexual, então não há nenhuma
dúvida sobre por que motivo existe
uma necessidade urgente de alargar o
acesso a cuidados abrangentes do HIV e
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a programas de prevenção comprovados
para homens trans gays e bissexuais.” A
missão do #iamMSM2 é sensibilizar o
CDC, as agências estaduais e federais,
as CBO e as comunidades LGBTQ numa
tentativa de educar, apoiar, incentivar
e alargar o acesso a programas de
prevenção do HIV para homens trans gays
e bissexuais. Continuando a desenvolver
esforços para apoiar e chamar a atenção
para as necessidades sexuais e de saúde
dos homens trans gays e bissexuais,
D’Jamel também criou um grupo de apoio
chamado “The TMSM View”, onde homens
trans gays e bissexuais e outros indivíduos
com identidade de género não conforme
são reconhecidos e têm um espaço seguro
onde não são julgados e podem partilhar
e confidenciar as suas experiências e
pedir conselho a outras pessoas com
antecedentes gay e/ou bissexuais
semelhantes.
Todo o trabalho de D’Jamel é inspirado
pela comunidade onde ele vive. Ele está
fortemente empenhado em ser uma
voz bem alta pelos que não têm voz e
por dar visibilidade àqueles que são
invisíveis. As comunidades trans* e de
identidade de género não conforme
estão, infelizmente, sub-representadas e
carenciadas. Segundo D’Jamel, “Quanto
mais fluida for a sexualidade, mais fluida
será a rápida disseminação de doenças às
quais todos são igualmente susceptíveis.”
Estes desafios e disparidades são muito
importantes no seu mundo e na sua
comunidade. D’Jamel está plenamente
convicto de que devemos “Ser a mudança
que queremos ver!”

Nota do Editor: O uso de um asterisco
com a palavra trans (trans*) tem origem
no mundo dos computadores, onde um
asterisco é utilizado para indicar “tudo”.
Trans* pode ser usado para designar
pessoas de todas as identidades
transgénero e com identidade
de género não conforme.

Felipe Vilcachagua
Coordenador de Retenção/
Navegador de Saúde, Centro
IMPACTA de Barranco, Lima, Peru
Foi no segundo ano do curso de psicologia
que comecei a participar em projectos
pedagógicos com adolescentes sobre a
prevenção do HIV. Em 2017, assim que
acabei de estudar, comecei a trabalhar
com uma das ONG responsáveis pela
implementação de projectos do Fundo
Mundial.
Trabalhar em ensaios clínicos não foi
a minha primeira escolha, mas estava
ciente da importância de descobrir novas
estratégias de prevenção e tratamento
do HIV, e foi isso que me trouxe de volta
ao IMPACTA Salud y Educación. Anos
antes, fui um participante voluntário num
projecto inovador de vacinação sem agulha
(CUTHIVAC) e no estudo PUMA (Prevention
Umbrella for MSM in the Americas) para
testes de HIV em casa.

Desde 2018 que faço parte da Unidade de
Envolvimento Comunitário da Impacta,
como tutor (navegador de saúde) e
Coordenador de Retenção responsável
pelos estudos de prevenção (incluindo
o estudo AMP) no centro IMPACTA de
Barranco.
Aquilo que mais gosto de fazer é despertar
a atenção dos nossos participantes, e o
meu maior desafio é vê-los satisfeitos
com a sua participação. Uma coisa que
aprecio muito no trabalho com a HVTN é
o recurso à educação da comunidade com
um impacto positivo nas populações dos
estudos. O facto de as pessoas conseguirem
entender e praticar a prevenção do HIV nas
suas vidas é muito importante. Com o seu
empenho, a prevenção não tem limites.
Nos meus tempos livres costumo ver
animés psicológicos, como o Phycho Pass,
onde gosto de analisar a tensão entre as
escolhas de uma pessoa e a norma social.
Há uma citação de Akane, o personagem
principal do Psycho Pass, que me vem
sempre à cabeça, “Não é a sociedade
que determina o futuro das pessoas, são
as pessoas que determinam o futuro da
sociedade.”
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Hugo Sanchez
Sarmiento
Líder de Recrutamento e Educação
das Comunidades, San Marcos/CIC
da UNIDEC, Lima, Peru

O meu trabalho com o HIV teve início
em meados da década de 1990. Tratou-se
de uma época em que as consequências
do HIV na comunidade gay/transgénero
do Peru foram devastadoras e cruéis e
em que vi dezenas de amigos perder a
vida de formas horríveis. A esperança
de vida de um indivíduo infectado
pelo HIV era de apenas alguns anos,
uma vez que não existia qualquer
tratamento anti-retroviral. Além disso,
a informação disponível era escassa
e existia uma enorme discriminação.
Aliados à violência existente no país
contra a nossa comunidade, estes
factores tornaram esta década numa era
desesperada, marcada pela tristeza. Em
1996, decidi aprender mais acerca do
HIV, pois estava convicto de que seria
possível encontrar uma mensagem de
esperança e de fé. Foi assim que descobri
o mundo da investigação científica.
Quando conclui a minha licenciatura
em psicologia, decidi procurar formas
de oferecer bem-estar aos indivíduos.
Trabalhei durante muitos anos
como coordenador de recrutamento,
retenção e desenvolvimento das

A minha viagem com a HVTN começou
há mais de 5 anos como participante
num estudo. Cruzei-me com um amigo
da faculdade na Trans Pride Seattle que
estava a ajudar a recrutar participantes
para um estudo na Unidade de Ensaios
com Vacinas de Seattle e inscrevi-me
imediatamente. Acabei por receber o
placebo no estudo HVTN 106, mas fiquei
tão impressionada com o profissionalismo
da equipa clínica e com quão inclusivos
eram os procedimentos do estudo para
pessoas transgénero e transexuais, que
resolvi candidatar-me ao Fred Hutch, a
casa da HVTN.

Haven Wilvich
(pronomes eles ou ela),

Coordenadora de Projecto,
Operações dos Centros HVTN,
Seattle, Washington, USA
19

comunidades, assim como na prestação
de aconselhamento relativo à prevenção
do HIV e apoio a indivíduos infectados
pelo HIV. Trabalho actualmente na
minha própria organização, denominada
EPICENTRO, que se dedica à prevenção
do HIV através da educação. Exerço ainda
funções de educador das comunidades
na UNIDEC, onde trabalhamos em
ensaios clínicos. O que mais me move
e me entusiasma na HVTN são os
métodos cuidadosos adoptados pelos
representantes da rede em tudo o que
diz respeito ao bem-estar da nossa
comunidade. A utilização de uma
foto que faz com que todos se sintam
incluídos, a avaliação minuciosa de cada
procedimento clínico… tudo isto me dá
a esperança de que poderemos fazer em
breve uma enorme diferença no mundo.

Além destas funções na HVTN, passo os
meus tempos livres a trabalhar para criar
uma comunidade LGBTQ+ no Fred Hutch,
em parceria com o nosso Gabinete de
Diversidade e Inclusão. Também interajo
com cientistas locais para promover
o desenvolvimento de novos estudos,
focados nas disparidades em matéria de
saúde para pessoas transgénero. Espero
um dia poder fazer parte de uma equipa
de investigação que utilize como base
os avanços alcançados pela HVTN para
trabalhar com a comunidade trans numa
verdadeira parceria, criando medidas de
saúde PARA NÓS e não sobre nós.

Acabei por começar a minha viagem
aqui, a trabalhar em investigação sobre
os efeitos do cancro. Mas finalmente
consegui ganhar uma posição cobiçada
na equipa de Operações dos Centros da
HVTN, onde agora apoio os Gestores de
Ensaios Clínicos como Coordenadora de
Projecto. É um privilégio poder trabalhar
todos os dias com uma equipa de pessoas
que se preocupam tanto com o trabalho
que fazem para acabar com o HIV.
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O Dr. Scott é o Director de Investigação
Clínica do CIC de Bridge HIV, no
Departamento de Saúde Pública de
São Francisco. Após concluir uma
licenciatura na área das humanidades
na Universidade de Stanford, o Dr. Scott
licenciou-se em Medicina na Faculdade
de Medicina da Universidade de Yale e
concluiu um Mestrado em Saúde Pública
na Universidade da Califórnia, Berkeley.
Especializou-se seguidamente em
Medicina Interna, tendo desempenhado as
funções de Chefe de Equipa, membro da
Equipa de Doenças Infecciosas e formando
de investigação pós-doutoramento no
Programa de Formação em Estudos de
Prevenção da SIDA da Universidade da
Califórnia, São Francisco (UCSF), onde
é actualmente Professor Assistente
de Medicina.

Dr. Hyman Scott
Director Clínico, CIC de Bridge HIV,
São Francisco, CA, EUA

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

O Dr. Hyman Scott começou a interessarse pela prevenção do HIV durante a sua
licenciatura em medicina, ao tomar
conhecimento do crescente número
de casos de infecção pelo HIV em
populações marginalizadas, tanto nos
EUA como no exterior, e da necessidade
de desenvolvimento de novas opções de
prevenção. Interessa-se especialmente
pelas disparidades raciais e étnicas no

que respeita à epidemiologia do HIV em
homens que praticam sexo com homens
(HSH), assim como pelas intervenções
passíveis de reduzir tais disparidades. É
actualmente co-presidente do protocolo
dos estudos HVTN 119 e HVTN 129/HPTN
088. O Dr. Scott aprecia principalmente as
oportunidades de colaboração e o apoio
prestado pela HVTN a investigadores em
início de carreira. Para além de conduzir
estudos de vacinas contra o HIV e de
regimes de Profilaxia Pré-Exposição
(PrEP) no CIC de Bridge HIV, o Dr. Scott
está a desenvolver e a testar intervenções
tecnológicas para a prevenção do HIV
em HSH, incluindo aplicações para
telemóveis e Internet focadas na redução
de comportamentos sexuais de risco e
adopção de medidas de prevenção do HIV,
tais como testes de HIV e PrEP. O Dr. Scott
recebeu uma bolsa K23, concedida pelo
Instituto Nacional de Saúde Mental, para o
desenvolvimento e teste de uma aplicação
para telemóveis que integra aspectos
relacionados com várias intervenções
destinadas à prevenção do HIV, incluindo
testes caseiros de HIV, auto-colheita de
amostras para a realização de testes de
ISTs e adopção de PrEP por HSH jovens
de raça Negra na zona da Baía de
São Francisco.

Tive conhecimento do HIV e dos esforços
de prevenção desta doença desde jovem,
no papel de conselheira da juventude
no centro MOCHA, uma organização
centrada na prestação de apoio a
jovens de cor da comunidade LGBT em
Rochester, Nova Iorque. Aprendi bastante
acerca do impacto devastador da doença
na minha comunidade e do importante
papel desempenhado pelas actividades
de envolvimento no aumento dos
níveis de educação e disponibilização
de ferramentas aos que delas mais
necessitam.

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.

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.

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.
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a epidemia do crack. Os meus vizinhos
incluíam alguns homens gays. Alguns
assumiam a sua sexualidade, ao passo
que outros optavam por ocultar a sua
orientação sexual. Estamos actualmente
em 2018 e ainda nos debatemos com o
estigma associado à comunidade LGBTQI
& Indivíduos Atraídos por Indivíduos do
mesmo Género. Nessa época, testemunhei
o declínio físico de muitos indivíduos,
tendo contraído a doença anos mais tarde
identificada pelos cientistas como HIV. Os
meus vizinhos eram dizimados às dezenas.
Ninguém sabia porquê e muito poucos se
importavam. Quase ninguém se importava
com o destino de utilizadores de drogas e
“gays”.

Jorge Benitez
Coordenador de Envolvimento
das Comunidades, CIC de Médicos
e Cirurgiões de Columbia, Nova
Iorque, NY
Em 1980, quando tinha 10 anos, vivia na
zona Leste de Nova Iorque, em Brooklyn,
um bairro cujas ruas se encontravam
pejadas de utilizadores de heroína, uma
conjuntura à qual rapidamente se seguiu

Jarissa Greenard
Educadora e Recrutadora das
Comunidades, CIC da Universidade
Vanderbilt, Nashville, TN, EUA
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Vejamos onde nos encontramos 20 anos
mais tarde. Abandonei os meus estudos

várias orientações sexuais. Em resumo,
aprendemos que é difícil reduzir os
comportamentos de risco, especialmente
a longo prazo, e que os HSH do estudo
apresentavam um maior risco do que os
homens heterossexuais.
Para mim, a investigação de vacinas contra
o HIV representou uma oportunidade de
contribuir para as minhas comunidades,
que apresentavam um risco aumentado de
infecção pelo HIV, ao disponibilizar uma
intervenção passível de prevenir novas
infecções, através de uma injecção (ou 4) .
É esta a força que me motiva. O facto de o
primeiro medicamento utilizado em PrEP
para a prevenção do HIV (Truvada) ter sido
descoberto em simultâneo com as vacinas
contra o HPV faz-me sentir uma enorme
esperança na descoberta uma vacina

em design empresarial para me dedicar
à biologia, flebotomia e assistência
médica. Um amigo falou-me numa
posição disponível num projecto de
investigação que vinha de encontro aos
meus interesses. O projecto em questão
centrava-se no teste de uma ferramenta
de redução do risco em utilizadores de
drogas não injectáveis e nas respectivas
redes de parceiros sexuais e utilizadores
de drogas, que incluíam indivíduos com

eficaz contra o HIV!

Comunicar ideias e motivar os outros
são duas das minhas paixões. Após
concluir um Mestrado em Educação
na Universidade Estatal do Tennessee,
concentrei os meus esforços na rede
de saúde e bem-estar de Nashville. Esta
experiência levou-me a juntar-me à
equipa da Rede de Ensaios Clínicos de
Vacinas contra o HIV (HIV Vaccine Trials
Network – HVTN) no Centro Médico da
Universidade Vanderbilt, onde me foi
dada a oportunidade de me dedicar à
educação em saúde e bem-estar e realizar
um trabalho centrado na prestação de
serviços.

HIV que testemunho através da HVTN
representam o motivo pelo qual adoro
trabalhar com a Rede! São os indivíduos
que trabalham em investigação que mais
me inspiram. É o esforço de todos que
torna possíveis os sucessos alcançados
pela HVTN e dá esperança aos indivíduos
afectados pelo HIV/SIDA.

A educação e o empoderamento são
mais do que meras palavras. Trata-se de
ferramentas críticas para acabar com a
epidemia do HIV. A discussão de tópicos
de saúde sexual com as comunidades tem
vindo a permitir o alcance de progressos.
Contudo, há ainda muito a fazer para
endereçar as disparidades existentes na
área da saúde, o estigma associado ao
HIV e a educação em saúde da população
em geral. Os avanços na investigação do

Estaria em falta se não reconhecesse que
toda a família da Unidade de Investigação
de Columbia, desde o IP até eu próprio,
se esforça ao máximo para fazer o melhor
possível, sempre com uma atitude positiva.
Isto faz do meu trabalho um prazer e
motiva-me a contribuir para o alcance dos
nossos objectivos científicos.

O papel de educador(a) das comunidades
inclui uma ampla gama de tópicos
educativos sobre o HIV/SIDA. Ao invés
de contribuir para aumentar o estigma,
tentamos contribuir para solucionar este
problema. Jim Watkins afirmou uma
vez que “Um rio atravessa um rochedo
não pela força, mas pela persistência”.
A investigação contínua representa um
factor crítico, uma vez que contribui para
a redução de inconsistências globais nos
serviços de saúde. Deixar uma marca na
humanidade constitui a maior dádiva de
todas. É por isso que desejo continuar a
trabalhar com a HVTN durante muitos
mais anos.
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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.

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

Keith Richardson
Coordenador de Envolvimento da
Comunidade, Centro Vanderbilt.
Nashville, TN, EUA

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

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. Envolvime 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,

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.

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.

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
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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,

José Luis Castro
Chuquillanqui
Educador Comunitário, VIA LIBRE
CRS, Lima, Perú
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.
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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.

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 convocoume 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.
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Khanyisile Khumalo
Recrutadora/Conselheira - PHRU,
CIC de Soweto-Bara, Joanesburgo,
África do Sul

Dr.ª Kathy Mngadi
Investigadora Principal,
CIC de Tembisa,
Joanesburgo, África do Sul

Depois da matrícula aos 18 anos,
entrei para um fórum de policiamento
comunitário a que chamávamos o “balcão
da juventude” na esquadra de polícia local
de Moroka. Fomos depois convidados para
participar num workshop da PHRU sobre
educação e Investigação do HIV. Foi em
2007 que estabelecemos o primeiro CAB
de Adolescentes para a PHRU e este foi o
início da minha paixão pela investigação
do HIV. A partir dessa data, recebemos
formação sobre vacinas e muitas outras
coisas sobre a investigação do HIV. Foi
assim que tomei conhecimento da HVTN
e do trabalho que realiza e financia.
Desde então, temo-nos deslocado às
comunidades locais para educar as
pessoas quanto à investigação do HIV, e eu
trabalho como recrutadora para o estudo
em pré-adolescentes, apresentando-lhes
a investigação do HIV.

Embora tenha estudado para uma
licenciatura em jornalismo, continuei a
trabalhar com a PHRU, tendo sido mais
tarde contratada como recrutadora para
os estudos das vacinas da HVTN em 2016.
Desde então, trabalho directamente com
a HVTN e, devo dizer, tenho aprendido
muito. Antecipo muitos mais anos com
a HVTN porque o trabalho que fazemos
é incrível e muito importante. Conhecer
tantas pessoas diferentes que nos ensinam
coisas novas e interessantes tem sido
extraordinário, para além de ser uma
bênção recrutarmos participantes com
quem depois estabelecemos relações.
Algo pessoal que as pessoas poderão não
saber a meu respeito é que sou rigorosa e
disciplinada, e foi assim que fui educada.

A Dr.ª Kathy Mngadi concluiu uma
licenciatura em Medicina na Escola
de Medicina Nelson Mandela em 1987.
Durante o seu trabalho numa clínica de
doenças transmissíveis em Durban, após
ter sofrido pessoalmente de Tuberculose,
deparou-se pela primeira vez com o
HIV e encaminhou doentes com um
diagnóstico confirmado de TB para a
realização de testes de HIV através de
uma ONG, numa época em que apenas
eram colhidas amostras de sangue e os
resultados demoravam duas semanas a ser
conhecidos. Não se encontrava disponível
na altura qualquer tratamento para o HIV.
A enorme devastação provocada por esta
doença em indivíduos também infectados
pela TB levou-a a assumir as funções de
Directora Clínica numa clínica local de
cuidados paliativos, onde desempenhou
um papel fundamental na disponibilização
de lugares a doentes infectados pelo HIV,
aos quais visou disponibilizar cuidados
paliativos e o tratamento de infecções
oportunistas. A Dr.ª Kathy Mngadi
trabalhou no primeiro programa de
tratamento anti-retroviral (TAR) na África
do Sul, na clínica do Hospital Anglogold
Orkney, onde teve pela primeira vez
ocasião de conhecer a investigação do

tratamento do HIV, através do Instituto
Aurum. Veio mais tarde a integrar o
programa de TAR do Instituto, financiado
pelo PEPFAR, tendo eventualmente vindo
a dedicar-se à investigação da prevenção
e tratamento do HIV e TB, no centro de
Klerksdorp, onde trabalhou no estudo
HVTN 503, entre outros protocolos. A
Dr.ª Kathy Mngadi integrou o CAPRISA,
em Durban, sete anos mais tarde, onde
implementou os estudos HVTN 100, 107,
108, 702 e 703, para além de exercer as
funções de Co-Presidente dos estudos
HVTN 107 e HVTN 705/HPX2008. Faz
parte do Grupo de Trabalho de Ensaios
Clínicos de Eficácia, Comissão de
Protocolos e Governação Científica. Voltou
recentemente a integrar a equipa do
Instituto Aurum, em Maio de 2018, como
Directora do CIC e IP do estudo HVTN
705/HPX2008, no centro de TembisaClínica 4. A Dr.ª Kathy Mngadi aprecia o
espírito comunitário da HVTN, o esforço
de capacitação de investigadores locais e
o sólido programa de Envolvimento das
Comunidades promovido pela HVTN.
Encontra-se determinada a participar
activamente no esforço colaborativo de
descoberta de uma vacina segura e eficaz
contra o HIV.
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Trabalho no campo da prevenção do HIV
nas comunidades Gay e Trans há mais de
20 anos. Fui treinado na prática, durante
os anos em que a comunicação cara a
cara era o método mais utilizado por
mim e pelos meus colegas em actividades
de educação em saúde em diferentes
locais. Agora as coisas mudaram e as
redes sociais são o caminho a seguir,
criando mensagens-chave que sejam
compreensíveis e aceitáveis. As redes
sociais e as aplicações para telemóveis
inteligentes são os “nossos novos
melhores amigos” na educação sobre
prevenção; a comunicação é espontânea
e directa, sem desvios.

Lucho Castro
Recrutador/Assistente
Comunitário, Centro IMPACTA
de Barranco, Lima, Peru

Pearson M’modzi
Educador/Recrutador Comunitário,
CIC de Lilongwe, Lilongwe, Malawi
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Quando eu era jovem, trabalhei na
Germinal, uma ONG local que promovia
a prevenção do HIV utilizando estratégias

Desde 2001 que sou membro da Unidade
de Envolvimento Comunitário da Impacta
– uma área versátil, criativa, divertida
e intensa em todos os seus processos
– como recrutador, desenvolvendo
estratégias para a informação, educação e
envolvimento de possíveis participantes
nos vários ensaios de prevenção do HIV.
Em 2016, ficámos muito entusiasmados
por promover a participação no estudo
AMP, explorando uma nova área
(anticorpos e perfusões), aprimorando
conceitos-chave e educando sobre
estratégias de prevenção do HIV. Uma
das coisas que mais me agrada na rede
é que a HVTN permite-nos experimentar
estratégias de recrutamento e retenção
que já se revelaram eficazes no passado,
mas também nos incentiva a tentar coisas

de entretenimento pedagógico em zonas
mais afastadas da cidade. Anos depois,
trabalhei como educador de pares no
programa de HIV/SIDA do Ministério da
Saúde do Peru, onde conheci o Dr. Jorge
Sánchez.

novas. Tudo gira à volta da Educação
e Entretenimento para Prevenir o HIV.

“Para que qualquer processo de
recrutamento seja bem sucedido,
é fundamental que seja incutido o
espírito de pertença comunitária entre
os participantes”, afirma M’modzi
quando se prepara para mais um dia de
recrutamento de potenciais participantes
e comunidades em geral. Pearson
M’modzi, ele próprio um recrutador,

e tornam-no empolgante, especialmente
com tantos jovens interessados na região
na investigação de uma vacina contra
o HIV.

acredita que o envolvimento comunitário
é essencial para qualquer estudo. M’modzi
trabalha há 12 anos no CIC de Lilongwe,
Malawi, dedicando-se essencialmente a
envolver as comunidades e os parceiros,
afirmando que aumentar a literacia em
desenvolvimento nas comunidades que
trabalha é uma verdadeira paixão para si.
M’modzi observa que o envolvimento das
comunidades não deve ser apenas feito
por altura do recrutamento – deve ser
na preparação, durante e após o estudo.
A HVTN é muito útil sempre que ocorre
um estudo; os materiais educacionais e
para distribuição facilitam o seu trabalho

M’modzi tem um bacharelato de Ciências
em Saúde Pública e um Diploma em
Desenvolvimento Comunitário, estando
ansioso por tirar um mestrado. M’modzi
começou a trabalhar pela primeira vez
para a HVTN em 2014 quando o centro
estava a iniciar o HVTN 111, estando agora
envolvido no Estudo AMP e 705/HPX2008
da HVTN. M’modzi diz, “Aprecio fazer este
trabalho com a HVTN, aprender tanto com
a equipa e com os meus colegas de todos
os centros de todo o mundo, sobretudo
sabendo que estamos a fazer tudo isto em
prol de uma causa comum.”
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Coordenadora de Projecto,
Ciências Sociais e do
Comportamento, Núcleo da HVTN,
Seattle, WA, EUA

Antes de concluir os estudos, trabalhei
no Programa Saúde Para Minorias e
Disparidades na Saúde – Formação em
Investigação Internacional, trabalhando
na África do Sul, para examinar os
potenciais efeitos do alastramento de
doenças na vida selvagem, gado e pessoas.
Trabalhei também como voluntária num
programa de assistência a trabalhadores
do sexo em Nairobi, Quénia, dando
educação de saúde e serviços médicos
a trabalhadores do sexo. Como aluna de
pós-graduação, trabalhei com a Dra. Anna
Wald na Universidade de Washington,
Clínica de Investigação de Virologia, onde
desenhámos e realizámos um estudo de
métodos mistos para avaliar o interesse
das pessoas com herpes genital em ser
encontrada uma cura para o herpes e a sua
vontade em assumir os riscos associados
a uma terapêutica experimental para
eliminar por completo ou inactivar a sua
infecção. Trabalhei também com a Dra.
Michele Andrasik na HVTN, onde fui
coordenadora do desenvolvimento de
vídeos educativos animados para o estudo
AMP.

Imigrei para os EUA com a minha família
em 2001, vindos do Quénia, e efectuei
os meus estudos na Universidade da
Califórnia, Berkeley. Em 2016, concluí
o Mestrado em Saúde Pública, área de
Epidemiologia, na Universidade de
Washington.

Nos tempos de faculdade e
posteriormente, pratiquei atletismo
(lançamento de martelo). Fui encorajada
para o atletismo por um amigo e joguei
basquetebol no liceu. Como atleta após a
faculdade, competi pelo Quénia em dois
Jogos da Commonwealth (Índia e Escócia),

Linda Oseso, MPH

Likhapha
Monica Pule
Membro do CAB, CIC de
Klerksdorp, Klerksdorp,
África do Sul

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

3 Campeonatos Africanos (Quénia,
Benim e Marrocos), e nos Jogos Mundiais
Universitários (China). Fui votada para cocapitã em quatro dessas equipas. Possuo
actualmente o recorde queniano feminino
do Lançamento de Martelo.
Em criança, no Quénia, o meu sonho
era encontrar uma cura para o HIV.
Imaginava-me como uma importante
cientista num laboratório que encontraria
a cura. Todos os trabalhos que fiz no
liceu e universidade estavam de alguma
forma associados ao HIV Trabalhar na
HVTN é um sonho tornado realidade!
Tenho muito orgulho em fazer parte
de uma organização que está a
realizar investigação de ponta para
caracterizar integralmente a segurança,
imunogenicidade e eficácia de candidatas
a vacinas contra o HIV. Aprecio trabalhar
num ambiente com pessoas que pensam
do mesmo modo, que são colaboradoras,
apaixonadas e que assumiram o
compromisso de trabalhar para uma
geração livre do HIV/SIDA. Obrigada
pela oportunidade para contribuir
modestamente para a nossa missão de
encontrar uma vacina segura e eficaz, para
a prevenção global do HIV.

do Sul. Os meus passatempos são jogar
ténis, cantar e ler. Tenho um Diploma
em Filosofia Aplicada e Ética Pública, um
Certificado Superior em Gestão e estou a
terminar o meu Bacharelato. Trabalho no
sector da saúde desde 2012. Tudo o que
pretendo é ser bem sucedida no que faço
e não o faço por menos. Em 2015, recebi
o prémio do Serviço Voluntário Octavio
Valente Junior da HVTN pelas minhas
contribuições na investigação de vacinas
para a prevenção do HIV e, em 2017, foi
escolhida para co-presidir o CAB Global da
HVTN. O que as pessoas não sabem a meu
respeito é que tenho o desejo de escrever
um livro e que me estou a preparar para
cumprir esse sonho.

Sou uma mulher sul-africana, nascida
em 1989, Cristã, casada e mãe de uma
filha. Falo muitas das línguas da África
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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.

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

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

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

problema de saúde pública. Neste estudo
preparatório, mostrámos que conseguimos
ir ao encontro das pessoas e inscrevêlas 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.

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.

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.
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Mark Hubbard vive com HIV/SIDA há
mais de 30 anos e tem feito parte dos
Órgãos Consultivos Comunitários de
Vanderbilt desde 2001. É actualmente
um representante suplente do Órgão
Consultivo Comunitário Global de
Vanderbilt para as redes da HVTN e ACTG.
Mark trabalha com grupos locais e
regionais e também com organizações
internacionais, incluindo a Comissão
de Desenvolvimento de Medicamentos
Coligação de Advocacia de Tratamentos
para a SIDA, a agência de advocacia
da investigação para a prevenção
biomédica do HIV AVAC, e os Defensores
Internacionais dos Microbicidas Rectais.

Mark H Hubbard
Membro do CAB, CIC de
Vanderbilt, Nashville, TN, EUA

Rosemary Hottinger
Coordenadora de Centro Clínico e
ERC, Centro CHUV, Lausanne, Suíça
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

Mark participou em consultas
comunitárias com o Departamento de
Saúde de Tennessee, com os Centros de
Controlo e Prevenção de Doenças dos
EUA [US Centers for Disease Control
(CDC)], Institutos Nacionais de Alergias
e Doenças Infecciosas [NIH’s National
Institute of Allergies and Infectious
Disease (NIAID)], e a Rede de Estudos
com Microbicidas. Trabalha actualmente
no Centro de Excelência para o HIV do
Departamento de Saúde de Estado do

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 EducadoraRecrutadora da Comunidade. Tendo-me
juntado há relativamente pouco tempo
ao centro de Lausanne, vou ficando a

Tennessee (Ryan White Clinic Oversight), e
no formulário do Programa de Assistência
com Medicamentos à SIDA [AIDS Drug
Assistance Program (ADAP)] e comissões
de programação de despesas médicas.
Mark recebeu 6 bolsas consecutivas
como educador comunitário para a
Conferência Sobre Retrovírus e Infecções
Oportunistas e está há 3 anos na Comissão
de Planeamento de CROI – Subcomissão
de Ligação à Comunidade.
Mark é um representante da comunidade
no Grupo de Trabalho do Estudo de
Eficácia e na Comissão de Governação
Científica da Rede de Ensaios Clínicos
de Vacinas contra o HIV. É membro das
equipas do protocolo HVTN/HPTN AMP
(HVTN 704/HPTN 085 e HVTN 703/
HPTN 081). Em Maio de 2016, a HVTN
honrou-o com o Prémio dos Serviços de
Voluntariado Octavio Valente Junior.
Uma das coisas que Mark adora no facto
de trabalhar com a HVTN é o compromisso
com a excelência em todos os aspectos do
que a HVTN faz – do início ao fim, de cima
para baixo, e de forma interdisciplinar.

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.
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interessadas das comunidades. O trabalho
de Ntando é motivado pelo seu interesse
no envolvimento eficaz das comunidades.
Neste sentido, Ntando procura conhecer
os interesses e necessidades das
comunidades, para que as mesmas possam
desempenhar um papel relevante nos
esforços de controlo da epidemia da SIDA,
especialmente na África Subsaariana.

Ntando Yola
Líder de Envolvimento
das Comunidades, CIC de
Emavundleni, Cape Town,
África do Sul
Ao trabalhar com as equipas do centro
e das comunidades da organização,
Ntando assegura que os esforços de
investigação de vacinas eficazes,
económicas e acessíveis contra o HIV,
assim como de outras ferramentas
de prevenção do HIV, se encontram
centrados nas comunidades. O trabalho
de envolvimento das comunidades
desenvolvido por Ntando é guiado pelos
objectivos de informação, consulta,
colaboração e empoderamento mútuo,
com vista a garantir que as comunidades
desempenham papéis significativos no
processo de investigação. No seu papel
de líder, Ntando procura assegurar
a adopção de métodos padrão de
desenvolvimento e implementação
de programas de educação das
comunidades, o recurso a mecanismos
de consultoria e o estabelecimento de
parcerias com entidades prestadoras
de cuidados de saúde e outras partes
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Nas suas funções de Co-Presidente do
Grupo de Trabalho com as Comunidades
da HPTN, Ntando participou no
estabelecimento de uma infra-estrutura
Sul-Africana de envolvimento das partes
interessadas, desenvolvida em resultado
do seu trabalho como membro da AVAC
em 2013. Este trabalho vem colmatar as
lacunas existentes entre os grupos da
sociedade civil representados no Conselho

Ciente do passado mas olhando para
um presente em que dois ensaios de
grande escala de vacinas contra o HIV se
encontram em curso, com a participação
das comunidades, considero necessário
assumir uma atitude cautelosa, embora
esperançosa, pois, quaisquer que sejam os
resultados, uma coisa é certa: a descoberta
de uma vacina contra o HIV está próxima.
Devemos ainda sentir-nos gratos pelo
enorme conhecimento adquirido acerca
da prevenção mediada por anticorpos,
mesmo que, por qualquer motivo, a
descoberta de uma vacina não se encontre
iminente. É necessário manter a esperança
no futuro, enquanto tiramos o maior
partido dos produtos orais e possivelmente
tópicos de PrEP actualmente disponíveis.
Assim, o HIV não terá outra opção senão
render-se, num futuro muito próximo!

Sul-Africano da SIDA (SANAC), aos níveis
regional e local, onde as comunidades se
encontram envolvidas na investigação de
vacinas contra o HIV, prevenção baseada
em TAR (estudos de microbicidas) e
profilaxia pré-exposição.
Ntando sente-se honrado e entusiasmado
por fazer parte da jornada da HVTN desde
os dias do estudo Phambili (HVTN 503)
até à época actual dos estudos Uhambo
(HVTN 702) e Imbokodo (HVTN 705/
HPX2008). Saber o que significa continuar
a ter esperança em face dos desapontantes
resultados dos ensaios clínicos de larga
escala conduzidos no final da década
de 2000 foi um dos aspectos mais
excitantes desta jornada. Esta experiência
ensinou-nos a apreciar a contribuição
das comunidades, que nos recordaram,
numa época em que desesperávamos
em face dos resultados, que cada ensaio
representa apenas um mero estudo, tal
como lhes tínhamos explicado no nosso
diálogo acerca da investigação clínica.
É por este motivo que a investigação,
liderada por cientistas e apoiada por todas
as equipas, comunidades e defensores, não
pode parar. É urgente continuar a envidar
esforços conjuntos no sentido de vencer o
HIV através da descoberta de uma vacina.
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Rafael Gonzalez
Director de Programas para as
Comunidades, CIC de Bridge HIV,
São Francisco, CA, EUA

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

Comecei a trabalhar na área do HIV
durante o meu estudo da disciplina de
biologia antropológica, um pré-requisito
para a minha licenciatura em Psicologia,
ao escrever um artigo onde estabeleci
uma comparação entre os tentilhões
das Ilhas Galápagos, o HIV e as células
humanas. Argumentei que o HIV se
comportava como os tentilhões, uma
vez que tanto estas aves como o vírus
evoluem em função das características
únicas dos respectivos ambientes: ilha
ou célula humana. Nesse mesmo ano,
candidatei-me a um estágio oferecido
pelo Departamento de Saúde Pública de
São Francisco (San Francisco Department
of Public Health – SFDPH), denominado
SHARP (Summer HIV AIDS Research
Program) (Programa de Verão de
Investigação do HIV SIDA). Fui um dos 5
estudantes de todo o país seleccionados
para um Verão de aprendizagem intensiva
na área extremamente interdisciplinar
do HIV. Fui colocado no Bridge HIV do
SFDPH. O meu projecto de investigação
consistiu na análise de um inquérito
realizado junto de Prestadores de
Cuidados de Saúde Primários da zona

da Baía de São Francisco. Esta pesquisa
tinha como objectivo avaliar o respectivo
conhecimento relativamente à Profilaxia
Pré-Exposição (PrEP) e disposição de
prescrever este tipo de regime recémaprovado pela FDA.

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.

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.

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

A meio da minha experiência como
estagiário, tive conhecimento de uma
posição a tempo parcial de Recrutador
para Estudos Clínicos no Centro de Bridge
HIV. Candidatei-me a este posto e fui
seleccionado. Desempenhei já no Centro
de Bridge HIV as funções de estagiário,
recrutador, educador, assistente de
investigação e, presentemente, Director
de Programas para as Comunidades.
Trabalhei já em vários estudos, sob
inúmeros ângulos.
Sinto-me feliz e grato não só pela
oportunidade que me foi dada de
contribuir para a minha comunidade local,
mas também pelo facto de exercer impacto
à escala global, ao fazer parte da HVTN.
E sinto-me especialmente grato pela
formação que me foi dada pelos mentores
da HVTN. Obrigado por me inspirarem!!

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)

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,
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Shawn Demmons, MPH
Membro do CAG, Centro Bridge HIV
São Francisco, CA, EUA
Representante do Conselho Consultivo
Comunitário Global da HVTN no Grupo
de Trabalho Transgénero
Desenvolvimento de Capacidades e
Prestador de Assistência, Centro de

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

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

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.

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.

Como estudante da Licenciatura em Saúde
Pública na Monash África do Sul, aprendi
muito sobre os problemas que afectam
o mundo, o que levou ao meu interesse
pela investigação, particularmente no
âmbito das desigualdades que afectam
as mulheres, como o HIV. Sempre senti
que as mulheres precisam de ter mais
poder para tomar as suas próprias
decisões em matéria de saúde sexual e
reprodutiva. Assim, com base na minha
experiência como estudante, voluntária
da Lovelife Mpinchi e técnica de campo da
Community AIDS Response (CARe) e do
Conselho de Investigação Médica da África
do Sul, candidatei-me a um emprego no
Aurum Institute, onde trabalho agora
com a equipa de recrutamento da Rede
de Ensaios Clínicos da Vacina contra o
HIV (HVTN). Fazer parte de uma equipa
que trabalha no sentido de diminuir as
disparidades do HIV entre as mulheres,
com o objectivo de encontrar uma vacina
contra o HIV, está alinhado com os meus
objectivos de dar às mulheres o poder de
tomar as suas próprias decisões sexuais.

O meu trabalho como assistente de
investigação é bastante gratificante, pois
tenho a oportunidade de trabalhar com
jovens, especialmente mulheres, e de as
educar sobre como se podem proteger do
HIV. Ter as populações mais jovens como
alvo é uma óptima forma de garantir que,
no futuro, possamos vir a ter uma geração
livre de HIV. Concluí recentemente
uma Pós-graduação em Gestão do
HIV/AIDS (cum laude) e espero poder
continuar a contribuir para o bem-estar
de outras pessoas através da inovação
e da investigação. Sinto-me grata por
fazer parte de uma iniciativa global que
pretende reduzir o fardo do HIV.

Excelência para a Saúde Transgénero
da UCSF

Tshiamo Mmotsa
Assistente de Investigação, Centro
de Klerksdorp, Klerksdorp, África
do Sul
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Comecei a trabalhar em programas de
HIV em 2014 no Matlosana Youth Center.
Em 2007, entrei para o Aurum como
Conselheira/Recrutadora/Assistente de
Investigação e comecei a envolver-me
mais na educação da comunidade. Em
2008 comecei a trabalhar nos estudos
de vacinas contra o HIV, e a partir desse
momento a educação da comunidade
intensificou-se. É empolgante falar com
as pessoas sobre as vacinas contra o HIV,
algo que é uma novidade para a maioria
das pessoas. Quando damos exemplos
práticos, como as mães que vacinam
os seus filhos, as pessoas começam
a perceber.

Thandiwe Papalagae
Chefe da Equipa de Recrutamento
e Retenção, centro Aurum Institute,
Klerksdorp, África do Sul

Designer Sénior, Centro Bridge HIV,
São Francisco, CA, EUA
Janie Vinson estudou design gráfico na
Academia de Artes da Universidade de
São Francisco. Tem uma licenciatura
em Estudos da Paz: Relações Humanas
obtido no Centro de Estudos Integradores
Johnston da Universidade de Redlands,
e fez um trabalho de pós-graduação na
Unidade Europeia da Paz na Áustria,

Educar e capacitar as nossas comunidades
sobre o HIV e as vacinas proporcionoume um grande prazer e um propósito na
vida, pois precisamos de comunidades
informadas para participarem nos nossos
ensaios clínicos. Tenho vindo a perceber
que a investigação não pode existir sem
as comunidades. É por isso que é tão
importante educar e capacitar as
nossas comunidades.

Sinto-me honrada por fazer parte desta
viagem em direcção a uma sociedade sem
HIV através dos ensaios clínicos, tendo
mesmo participado em vários estudos da
HVTN (HVTN 100, HVTN 108, HVTN 086,
HVTN111, HVTN 503, HVTN702 e HVTN
705). Tenho a oportunidade de trabalhar
com pessoas diferentes. Sou exposta a
Dinamarca e Espanha. Foi Artista
Convidada na Acomodação Residencial
Risley para as Artes Criativas e Cénicas na
Universidade Cornell.

Janie Vinson

diferentes culturas e religiões. Aprendi de
que forma pessoas de diferentes culturas
e religiões entendem as vacinas, o HIV
e a colheita de amostras de sangue.

Acompanhei a epidemia do HIV de
muito perto como estudante do ensino
secundário no final dos anos 80, mas
acabei a trabalhar nesta área por acaso.
Quando regressei dos meus estudos de
pós-graduação na Europa, aceitei uma
posição na NAMES Project Foundation/
AIDS Memorial Quilt, a gerir as suas
delegações nacionais. Quando o AIDS
Quilt se mudou da sua antiga casa em
São Francisco para Atlanta, passei para
uma posição no Bridge HIV e comecei
apenas alguns dias após os eventos do 11
de Setembro de 2001. O meu trabalho na
área do HIV já celebrou duas décadas e
estou grata por ter sido capaz de adaptar
a minha formação em design para
realmente ajudar as pessoas. Há muitos
anos, um participante contou-me que
viu uma campanha de recrutamento que
eu desenhei nos transportes públicos
em 2011. O slogan, “O que vai ser preciso
para encontrarmos uma Vacina contra o
HIV? Pessoas como você.” impressionou-o
tanto que se sentiu obrigado a nos ligar,
e agradeceu-me. Eu agradeci-lhe de volta
por se voluntariar para um estudo e rimos
dos vários apertos de mãos e abraços que

demos um ao outro. São estes momentos
que me deixam feliz por ter “caído de páraquedas” no campo do HIV.
Quando iniciei o meu trabalho no Bridge
HIV, tínhamos acabado de nos juntar à
recém-formada rede HVTN e estávamos
a trabalhar a todo o vapor num estudo de
vacina contra o HIV chamado AIDSVAX!
Hoje, temos uma intervenção comprovada
que evita a infecção pelo HIV (PrEP) e
estamos no bom caminho para descobrir
mais. Trabalhar com a HVTN ao longo
das últimas duas décadas tem sido uma
revigorante experiência de humildade.
Testemunhei tantos momentos de
crescimento que outros podem ver como
fracassos; regozijei-me pelos sucessos
conquistados com muito esforço e que
nos fizeram avançar; e tive interacções
pessoais com alguns dos milhares de
participantes de estudos que são o
coração e a alma deste movimento para
a erradicação do HIV. Não poderia estar
mais orgulhosa de trabalhar com a HVTN.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 19, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2019

32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colaborar com esses entidades para
assegurar a realização do teste correcto
que irá indicar a sua situação real em
termos de HIV.

Sou elegível para o Serviço de Testes VISP da
HVTN?

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

• 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

No caso de participantes nos EUA, contacte
o Serviço de Testes VISP da HVTN no
número 1-800-327-2932 durante o horário
de expediente (fuso horário do Pacífico). Para
participantes fora dos EUA, contacte o seu
centro de investigação e eles podem ajudálo(a) com o teste de HIV. Se não conseguir
contactar ninguém no seu centro, envie um
e-mail para vtn.core.vispcounselor@hvtn.org
a solicitar um teste.
O Serviço de Testes VISP da HVTN
providencia testes de HIV para participantes
que receberam uma vacina experimental
contra o HIV num ensaio de vacina para
prevenção do HIV financiado pela Divisão
de SIDA (Division of AIDS – DAIDS) dos
Institutos Nacionais de Alergias e Doenças
Infecciosas dos EUA (National Institutes
of Allergy and Infectious Diseases – NIAID)
que já não podem ser testados no seu
centro de estudo.
A minha informação vai permanecer
confidencial?
Sim. Todas as suas informações serão
guardadas numa base de dados informática
segura protegida por palavra-passe com
acesso limitado. O acesso à sua informação
será limitado aos conselheiros VISP da
HVTN. Nenhuma informação de carácter
pessoal relativa aos testes será divulgada
a terceiros sem o seu consentimento por
escrito, excepto quando exigido por lei.
Quanto tempo demora a divulgação dos
resultados pelo Serviço de Testes VISP
da HVTN?
Cerca de 2 semanas.

SIM:

• 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.

• Se está a planear adquirir um seguro,
procurar emprego ou aderir ao serviço
militar, informe de imediato o seu
centro do investigação. A seguradora,
empregador ou entidade militar poderão
não aceitar os resultados do teste de
HIV da HVTN. No entanto, a HVTN pode

Para mais informação sobre como fazer o
teste de HIV certo
Contactar o seu coordenador de estudo no
centro de investigação de vacinas contra o
HIV ou o Serviço de Testes VISP da HVTN no
número (grátis nos EUA) 1-800-327-2932.
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A Rede de Ensaios Clínicos da Vacina
contra o HIV (do inglês, HIV Vaccine Trials
Network) é uma colaboração multidisciplinar
internacional. A HVTN recebe apoio do
Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas dos EUA (do inglês, National
Institute of Allergy and Infectious Diseases
- NIAID) dos Institutos Nacionais da Saúde
dos EUA (do inglês, National Institutes of
Health - NIH), uma agência do Departamento
de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (do
inglês, Department of Health and Human
Services). A Rede e o NIAID têm uma
relação próxima e de trabalho cooperativo,
com atenção partilhada entre questões
intelectuais e científicas.
SOBRE A COMMUNITY COMPASS
A Community Compass visa manter a
comunidade da HVTN informada sobre
a investigação, actividades dos centros
e avanços da Rede no campo da prevenção
e vacinação contra o HIV. Incentivamos
os membros da comunidade a submeterem
notícias e a comunicarem eventos para
esta newsletter, transformando-a
numa verdadeira plataforma de
partilha comunitária.
Traduções em Espanhol, Português e Francês
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de Tradução
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Chefe de Redacção:
Stephaun E. Wallace
Formatação e Design:
Cody Shipman
Produção e Distribuição:
Nina Ennis
Contribuindo Editor:
Gail Broder
ENVIE SUGESTÕES, PERGUNTAS E SUBMISSÕES
DE ARTIGOS PARA A BÚSSOLA DA COMUNIDADE:
Stephaun E. Wallace, sewallac@fredhutch.org
Veja os números anteriores da Bússola da
Comunidade (antes chamada de Boletim do
OCC, ou em inglês CAB Bulletin) em
hvtn.org/en/community/community-compass.html

FOLLOW US ON:
twitter.com/helpendhiv
facebook.com/helpendhiv
Crédito da imagem de capa: Cody Shipman

