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Bem-vindo à última edição da HIV
Vaccine Trials Network (HVTN)
Community Compass.
Nesta edição, destacamos algumas das
atividades recentes do Dia Mundial da
Aids, atualizações de alguns de nossos
sites e sobre alguns de nossos estudos,
nós nos aprofundamos nos próximos
estudos amplamente neutralizantes da
fase 1, bem como apresentamos uma
entrevista muito pessoal com o Dr.
Larry Corey. O novo coronavírus SARSCoV-2, que pode resultar na doença
COVID-19, também encurtou a vida
de uma de nossas queridas colegas, a
Professora Gita Ramjee, que além de ter
sido uma cientista de renome e modelo
para muitos, também trabalhou como
Cientista Especialista Chefe e Diretora
da Unidade de Pesquisa de Prevenção
do HIV do Conselho Sul Africano de
Pesquisa Médica em Durban, África do
Sul. O novo coronavírus SARS-COV-2
que pode resultar na doença COVID-19
também reduziu a vida de uma de
nossas queridas colegas, a Professora
Gita Ramjee, que, além de ter sido
uma cientista de renome e modelo
para muitos, também serviu como
Cientista Especialista Chefe e Diretora

da Unidade de Prevenção do HIV do
Conselho de Pesquisa Médica da África
do Sul em Durban, África do Sul.

e vulneráveis. Somos uma comunidade
global; vamos trabalhar juntos em
resposta a esta pandemia.

A pandemia da COVID-19 se tornou
o principal assunto, tornando-se o
tópico da conversa em quase todos
os espaços virtuais que eu acesso.
Muitas cidades têm algum tipo de
ordem “Fique em casa”* determinada.
Nas mídias sociais, vejo postagens
diárias de pessoas que expressam
preocupações sobre (ou barreiras para)
serem testadas; preocupações sobre
si mesmas, amigos ou familiares que
tenham sintomas possíveis ou reais do
vírus; e tenho visto muitas postagens
sobre pessoas que morreram vítimas
das complicações da COVID-19. Ao me
sentar e refletir sobre o que escrever
para esta carta, pensei várias vezes sobre
a relação entre esta doença e outras,
incluindo o HIV, especificamente
para pessoas e comunidades mais
vulneráveis a resultados negativos de
saúde devido a sistemas e estruturas
opressivas. Semelhante ao HIV e muitas
outras doenças, a COVID-19 ilustra
os impactos muito reais do viés nos
sistemas médicos/de saúde, pobreza,
trauma histórico e outras condições
que impactam muitas comunidades,
incluindo comunidades de cor.

Ajude-nos a garantir que esta
publicação seja representativa de toda
a nossa comunidade global da HVTN.
Os membros da HVTN (que têm acesso
ao site do membro da HVTN) podem
usar nossa página de envio que oferece
o recurso de enviar conteúdo e artigos
para inclusão em edições futuras. Mais
informações sobre isso podem ser
obtidas na página “Conheça a equipe da
Community Compass”.

Acredito que veremos os fim desta
pandemia, mas não podemos alcançar
esse fim eticamente deixando alguém
para trás ou sem garantir que os
esforços adequados se concentrem
naqueles que são mais vulneráveis.
Existem muitos esforços de mobilização
de partes interessadas que estão
ocorrendo em ambientes locais e
nacionais em todo o mundo, com
objetivos de conscientizar sobre essas
questões e garantir que os recursos e as
soluções incluam os mais impactados

Agradecemos o seu apoio contínuo
à HVTN onde quer que esteja no
mundo, pelo trabalho que você realiza
em qualquer função que tenha na
comunidade HVTN e pelo impacto que
temos sido capazes de causar em nossa
história coletiva e comunidades, juntos.
Embora tenhamos chegado muito longe
em resposta à epidemia do HIV, temos
muito mais a percorrer para alcançar
uma vacina global eficaz contra o HIV. A
equipe da HVTN Community Compass
quer estar em todos os lugares que você
estiver, então compartilhe conosco o
que está acontecendo em seus sites de
pesquisa, instituições e comunidades,
para que possamos compartilhar essas
informações com o mundo.
Fique bem,

Stephaun E. Wallace
Stephaun E. Wallace, Ph.D.
Editor-chefe da HVTN Community Compass

* Nota: Essa informação era verdadeira
na época da redação desta carta em abril
de 2020. Siga sua orientação institucional
em relação a qualquer atualização sobre
a COVID-19 em sua localidade.
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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”.

Stephaun E. Wallace, Ph.D.

Cody Shipman,

Chefe de Redacção

Formatação e Design

Aziel Gangerdine,
Contribuinte

Nina Feldman,

Produção e Distribuição
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Artigo de destaque

Esperança e uma “Rainha”
Por Aziel Gangerdine, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

É provável que comunidades,
cientistas, investigadores no campo
de prevenção do HIV e outras partes
interessadas antecipem o anúncio dos
resultados preliminares de dois estudos
de prevenção do HIV em larga escala no
final deste ano. Notavelmente rotulados
como AMP, prevenção mediada por
anticorpos, os dois estudos foram
designados para determinar se um
anticorpo amplamente neutralizante
chamado VRC01 pode prevenir a
transmissão do HIV em pessoas.
De forma adequada, a Rede de
Ensaios de Vacinas contra o HIV
(HVTN), financiada pelo NIAID,
juntamente com seus parceiros da
Rede de Ensaios de Prevenção do HIV
(HPTN) e o financiador do estudo e
patrocinador do National Institute
of Allergy and Infectious Diseases
(NIAID, Instituto Nacional de Alergias
e Doenças Infecciosas) dos Institutos
Nacionais de Saúde (NIH), conduzirão
discussões quando os resultados
preliminares dos estudos de Prevenção
Mediada por Anticorpos (AMP) forem
compartilhados.
Duas histórias interdependentes
estarão no centro do anúncio: as
histórias da ciência e a vontade e
esperança das comunidades. Essas
histórias serão contadas pelas vozes
dos 4.625 participantes do estudo de
AMP, constituídos de mulheres da
África subsaariana entre 18 e 40 anos e
homens e pessoas transgêneros entre
18 e 50 anos nas Américas e na Suíça
que fazem sexo com homens. Estas
histórias darão colorido a uma tela
que está sobre um pano de fundo do
epicentro do HIV do mundo em um
local que provavelmente terá lugares
limitados e um ar de antecipação.
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A história da ciência
Uma vacina preventiva que é segura
e globalmente eficaz contra o HIV é
para a pesquisa de prevenção do HIV
o que uma rainha representa em um
tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de
xadrez, a rainha tem a função de mudar
o jogo, uma vez pode ser movida
qualquer número de quadrados no
sentido vertical, horizontal e diagonal.
Da mesma forma, uma vacina contra
o HIV mudará o jogo, oferecendo
uma opção de prevenção do HIV
nova e duradoura, que pode atenuar a
necessidade de administrar medicação
diária, como PrEP ou profilaxia pósexposição (PEP) para algumas pessoas;
poderá oferecer imunidade de grupo
que protege os indivíduos vacinados e
suas comunidades; e potencialmente
poderá prevenir a transmissão
assintomática do HIV de uma pessoa
infectada que não saiba que está
infectada para outros indivíduos. Nos
países em desenvolvimento, uma
vacina contra o HIV tem o potencial de
aliviar a pressão sobre infraestrutura
social e de saúde precária que já está
sob enorme pressão de outras doenças,
como tuberculose (TB), diabetes e
câncer. Os benefícios socioeconômicos
para qualquer sociedade serão
tremendos se uma vacina contra o HIV
for introduzida em escala e se tornar
acessível às comunidades. A história
nos lembra que a varíola foi erradicada
por uma vacina. Nos Estados Unidos,
uma longa lista de doenças, como
difteria, sarampo, caxumba, rubéola e
tétano, está perto da erradicação como
resultado de vacinas.
A busca de acrescentar a “rainha” às
estratégias existentes de prevenção do
HIV, como a circuncisão masculina
voluntária, o PrEP, os preservativos

internos e externos, o tratamento para
prevenção e os testes e orientação
sobre o HIV, está repleta de desafios.
Entre outros, o HIV é um retrovírus
com alta taxa de mutação e tem como
alvo as mesmas células T de que o
sistema imunológico precisa para
ativar o sistema imunológico para
combater infecções. Além disso,
uma vacina segura e eficaz contra o
HIV deve prevenir a transmissão dos
diferentes subtipos de HIV que são
encontrados em todo o mundo.
Os estudos de AMP de validação
do conceito não são estudos de
vacina contra o HIV. Em ensaios de
vacina contra o HIV, os participantes
do estudo recebem um regime
de vacinação contra o HIV e os
pesquisadores avaliam se os anticorpos
induzidos pela vacina e as respostas
imunes celulares são provocadas, de
forma que possa impedir a infecção
pelo HIV. Os estudos de AMP pulam
esta etapa administrando um
anticorpo por infusão intravenosa
diretamente na corrente sanguínea dos
participantes do estudo, analisando se
ter os anticorpos será uma forma de
proteção. Se a eficácia for constatada,
eles também ajudarão a estabelecer
a quantidade de anticorpos que um
indivíduo precisa para conseguir
a proteção. Ao determinar a
quantidade de anticorpos necessários
para prevenir o HIV, ajudará os
pesquisadores de vacinas a definir uma
meta para a quantidade de anticorpos
que uma futura vacina contra o HIV
poderá precisar produzir. Ter este
tipo de meta poderá ajudar a tornar o
desenvolvimento futuro de uma vacina
mais eficiente e economicamente
vantajoso.
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A vontade e a
esperança das
comunidades

encarnam as palavras de Helen
Keller que “otimismo é a fé que leva
à realização. Nada pode ser feito sem
esperança e confiança”.

No início de fevereiro de 2020, a Rede
interrompeu todas as vacinações
em seu ensaio de vacina HVTN
702. Uma análise interina mostrou
que, embora a vacina fosse segura,
não estava apresentando nenhuma
eficácia. Realizado na África do Sul, o
ensaio tinha mais de 5.400 homens
e mulheres HIV negativos entre 18 e
35 anos inscritos. A notícia frustrou
as esperanças deste regime de
vacinação contra o subtipo C, a cepa
predominantemente circulante do
HIV na África subsaariana. Um clima
sombrio se instaurou nas comunidades,
entre as partes interessadas e na
comunidade científica.
Em 1909, a pólio foi descoberta e, em
1954, foi desenvolvida uma vacina
para uso em humanos. Uma vacina
contra o sarampo foi desenvolvida em
1957, após sua descoberta em 1911. As
jornadas científicas levaram 47 e 46
anos, respectivamente. A descoberta e
a introdução de vacinas para prevenir
a transmissão de outros patógenos é
um teste de vontade. A comunidade
científica perseverou e suas ações

Quatro décadas depois, a pandemia
de HIV e AIDS continua a impactar
vidas, apesar do progresso significativo
no tratamento e na prevenção. Em
2018, a UNAIDS estimou que houve
mais de 74 milhões de transmissões
de HIV e 32 milhões de mortes desde
o início da epidemia. A necessidade
de uma vacina preventiva, segura e
globalmente eficaz contra o HIV não
pode ser enfatizada o suficiente.
No futuro, a história nos lembrará
das lições científicas e centradas em
pessoas aprendidas com o HVTN
702 e outros ensaios de eficácia
anteriores que apresentaram resultados
decepcionantes. Igualmente
importante para essas lições será
o relato de quantos participantes
do estudo, comunidades, partes
interessadas e equipes de estudo
continuam comprometidos em ajudar
a acabar com a epidemia e seu impacto
em todo o mundo.
Quando os cientistas das equipes de
AMP subirem ao pódio, mais de 4 anos
após a primeira infusão do estudo,

suas vozes serão amplificadas pelos
participantes do estudo de 11 países
que desejam ver o fim do HIV. Em todo
o mundo, as pessoas testemunharão
um relato das comunidades dedicadas
de Botsuana, Brasil, Quênia, Malaui,
Moçambique, Peru, África do Sul, Suíça,
Tanzânia, Estados Unidos e Zimbábue
que fizeram parte de uma resposta
global para acabar com a pandemia.
O campo de prevenção do HIV
prosseguirá, independentemente
do resultado da AMP. Aprenderemos
como uma comunidade global e
permaneceremos firmes em nosso
compromisso com a busca de
uma vacina preventiva, segura e
globalmente eficaz contra o HIV.
Quando o público-alvo recuar,
a esperança será a narrativa que
transmite a história pintada em uma
tela no epicentro do HIV do mundo.

A CIÊNCIA
DOS bnAbs
O que é um
anticorpo
amplamente
neutralizante
(bnAb)?

HIV
Um bnAb é um anticorpo que
neutraliza muitas das diferentes cepas
de HIV que são encontradas em todo
o mundo. Anticorpos são proteínas
produzidas pelas células B do sistema
imunológico que podem neutralizar
o vírus, impedindo que ele cause
infecção. Os anticorpos também podem
ajudar a eliminar o vírus do organismo.
Eles têm o formato da letra “Y”.

Célula hospedeira
Crédito da imagem: Lisa Donohue

Continua na próxima página...
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A boa notícia é que os anticorpos
podem prevenir a infecção. A notícia
ainda melhor é que eles têm memória
imunológica. A primeira vez que
for infectado por um vírus, você
desenvolverá anticorpos contra esse
vírus. A próxima vez que entrar em
contato com o mesmo vírus, você
já terá anticorpos preparados para
combater esse vírus em particular. Isto
é o que as vacinas preventivas tentam
simular.

O que é VRC01?
VRC01 é um bnAb contra o HIV. Ele
impede o HIV de se unir a células T
CD4 humanas, ligando-se ao vírus e
evitando que infecte as células T. O
anticorpo VRC01 é capaz de se unir
ao HIV no local de ligação do CD4 na
proteína gp120, que é o mesmo ponto
que o HIV normalmente usaria para
se ligar às células T CD4 para infectálas. Em estudos em animais, o VRC01
neutralizou o HIV e evitou que cerca
de 90% das amostras de HIV testadas
pudessem se ligar às células T e
infectá-las.

7

Avançando nos
esforços de
prevenção e vacina
contra o HIV
Nos primeiros esforços de
desenvolvimento de vacinas contra
o HIV, foram feitas tentativas de
induzir anticorpos neutralizantes, mas
nenhuma vacina contra o HIV testada
até o momento produziu anticorpos
neutralizantes de importância. Os
bnAbs que ocorrem naturalmente em
indivíduos que vivem com HIV surgem
raramente e, no geral, levam muitos
anos para se desenvolver. No entanto,
as vacinas licenciadas mais eficazes,
como a vacina do sarampo, induzem
respostas de anticorpos neutralizantes
e fornecem proteção contra infecção
via neutralização. Os estudos de AMP
são os primeiros ensaios de eficácia a
abordar a questão de se um anticorpo
amplamente neutralizante contra o HIV
poderia ser protetor contra a infecção.

Os estudos de AMP podem:
1. informar quais são os melhores
modelos para testar vacinas
candidatas contra o HIV
em animais;
2. ajudar a determinar os níveis
eficazes de anticorpos sanguíneos
que possam prevenir o HIV;
3. determinar os níveis de
anticorpos que uma vacina contra
o HIV pode necessitar produzir
para prevenir a infecção por HIV;
4. tornar o desenvolvimento
futuro da vacina contra
o HIV mais eficiente e
economicamente vantajoso.

Aziel Gangerdine é diretor de
comunicações da HVTN.
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Artigo de destaque

Em harmonia - pessoas transgêneros e
ensaios da vacina contra HIV em fase inicial
Por Aziel Gangerdine, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Para o leigo, o manuscrito pode ser uma
leitura frustrante, pois contém uma
série de gráficos e termos científicos
que exigem um lugar para o dicionário
de Oxford em seu escritório ou uma
“busca rápida” no google.com. A Dra.
Michele Andrasik é Diretora da Unidade
de Ciências Sociais e Comportamentais
e de Envolvimento da Comunidade da
Rede de Ensaios de Vacinas contra o
HIV (HVTN) financiada pelo NIAID, e
nós nos reunimos para falar sobre o
manuscrito, o resultado de um estudo
multiprotocolo que analisou dados
de 694 participantes inscritos em
seis ensaios clínicos de fase inicial
conduzidos pela HVTN.
Andrasik emana uma disposição
agradável e sorriu radiantemente
em uma discussão instigante
sobre a importância dos ensaios de
vacina contra o HIV em fase inicial

nesta análise multiprotocolo. O
estudo analisou diversas variáveis
para determinar por que 681 (98%)
participantes do estudo cisgêneros e
13 (2%) transgêneros se inscreveram
nos estudos de fase inicial da HVTN
realizados entre 2009 e 2014. As
principais razões para a participação
foram altruístas para todos
os participantes.
No geral, a figura 2 confirma que as
pessoas transgêneros e cisgêneros
tiveram motivações semelhantes para
participar de ensaios de fase inicial.
Os participantes expressaram que
as razões mais convincentes para a
participação foram ajudar a descobrir
uma vacina eficaz contra o HIV, ajudar
a comunidade e ser informado sobre
a pesquisa do HIV. Os participantes

transgêneros foram menos motivados
por incentivos financeiros, nomeando
“conhecer alguém que vive com o HIV”
como um motivo mais convincente
para se inscrever como participante.
“Está realmente claro que as
comunidades mais impactadas querem
uma resolução para uma pandemia
que se estende há quatro décadas [HIV/
AIDS]”, ressaltou Andrasik.
As estatísticas da US Transgender
Survey (USTS, Pesquisa de
Transgêneros dos EUA) de 2015
relataram que “um terço (33%)
dos participantes transgêneros
experimentaram pelo menos uma
experiência negativa de cuidados com
a saúde relacionada a ser transgênero”.
O assédio verbal e a recusa de
Continua na próxima página...

Ajudar a minha
comunidade
Ajudar a encontrar uma
vacina eficaz
Ser informado sobre
a pesquisa do HIV

Motivo para inscrever

Os ensaios clínicos da vacina
contra o HIV em fase inicial foram
concebidos para avaliar se uma
vacina experimental contra o
HIV é segura e bem tolerada nos
participantes do estudo. Além disso,
os pesquisadores estudam se a vacina
estimulará o sistema imunológico
do organismo a responder contra o
HIV. Os participantes do estudo que
se inscrevem nos ensaios devem ser
soronegativos para o HIV e menos
vulneráveis à transmissão do vírus.
Saber disso tornou necessário que eu
conhecesse o primeiro autor de um
manuscrito publicado intitulado “A
descriptive analysis of transgender
participants in phase 1 -2a trials of the
HIV Vaccine Trials Network (HVTN)
in the United States and Peru” (Uma
análise descritiva dos participantes
transgêneros em ensaios de fase 1-2a
da Rede de Ensaios de Vacinas contra
o HIV (HVTN) nos Estados Unidos
e no Peru).

Conheço alguém
infectado pelo HIV
Pode ajudar-me a evitar
comportamentos de alto risco
Pode ajudar a proteger-me
contra o HIV
Ser pago por
participar do estudo
Receber aconselhamento
gratuito, Testes de HIV, Outro

% de répondants
Transgêneros

Cisgêneros

Figura 2: Razões para a inscrição nos Ensaios da Fase 1-2a
de 2009 a 2014 da Rede de Ensaios de Vacinas contra o HIV
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tratamento por causa da identidade
de gênero são duas razões apontadas
pelas pessoas transgêneros para evitar
ativamente a busca de cuidados com
a saúde. E, no Peru, fatores estruturais
como legislação que restringe
mudanças nos marcadores de gênero e
nomes legais em documentos oficiais”
limita o acesso aos cuidados com a
saúde para indivíduos transgêneros.
Além disso, “fatores sociais e
estruturais multiníveis, como pobreza,
discriminação, doença mental,
desalojamento, abuso, desconfiança da
comunidade em relação aos cuidados
com a saúde e preocupações com a
divulgação do status transgênero”
tornam as pessoas transgêneros mais
vulneráveis à transmissão do HIV.
Conhecer a carga desequilibrada que
o HIV coloca sobre as comunidades
transgêneros, bem como os fatores
que criam barreiras para a participação
de indivíduos transgêneros nos
ensaios clínicos, requer estratégias
de transformação para criar uma
experiência em que o interesse e a
vontade do indivíduo em participar de
um ensaio clínico sejam atendidos por
um ambiente de saúde de afirmação de
transgêneros.
“Precisamos continuar e aprimorar
nossos esforços para criar ambientes de
ensaios clínicos que estejam equipados
para acolher e afirmar nossas diversas
comunidades que estão dispostas a se
inscrever e fazer avanços na ciência”,
afirmou Andrasik.
Criar ambientes de afirmação de
transgêneros não é tarefa fácil.
Em 2007, a HVTN tomou medidas
ousadas quando estabeleceu um
Grupo de Trabalho Transgênero para
“identificar e fornecer informações
sobre necessidades operacionais
e clínicas relacionadas à inclusão
de participantes transgêneros em
ensaios da HVTN”. Primeiramente,
a Rede adaptou seus Formulários
de Notificação de Casos (CRFs) de
localizações demográficas para coletar
dados sobre sexo atribuído ao nascer e
identidade de gênero autoidentificada,
9

um processo conhecido como método
em duas etapas. Em segundo lugar, a
equipe de ensaios clínicos foi treinada
para ser culturalmente mais responsiva
aos participantes transgêneros.
Ter equipe do centro familiarizada
com procedimentos de transição e
afirmação de gênero, preocupações
específicas de saúde, uso de hormônios
e documentos de identidade que
especificam identidades de gênero ou
nomes legais são fatores que afetam
a retenção de pessoas transgêneros e
sua experiência como participantes
do estudo.
“Os resultados, após a implementação
de estratégias orientadas por dados
para criar ambientes de afirmação
de transgêneros em nossos locais de
ensaios clínicos, são dignos de nota”,
afirmou Andrasik.
Além disso, o estudo confirmou que
“os participantes transgêneros não
relataram impactos sociais negativos
devido à participação no ensaio clínico,
e 93% dos participantes transgêneros
identificaram ter experimentado
pelo menos um benefício social
da participação”.
Além disso, os pesquisadores se
perguntaram se era plausível inscrever
participantes do estudo transgênero
em ensaios clínicos de fase inicial.
Quando a população tem maior

vulnerabilidade, os indivíduos com
baixa vulnerabilidade podem ser
identificados, inscritos e mantidos?
Os dados deste estudo de protocolo
cruzado forneceram evidências de que
as pessoas transgêneros não só podem
ser elegíveis para ensaios envolvendo
pessoas que estão determinadas a ter
baixa vulnerabilidade à transmissão do
HIV, mas também podem permanecer
não infectadas pelo vírus ao longo de
sua participação no estudo. A equipe
de estudo sugere que participantes
transgêneros em ensaios de vacinas
contra o HIV em fase inicial são mais
propensos a estar em comunidades
onde há alta incidência de HIV. Isso
explica por que “Conheço alguém
infectado pelo HIV” foi citado como
uma razão pela qual os participantes
transgêneros se envolvem em ensaios
de vacinas preventivas contra o HIV.
Os participantes transgêneros também
demonstraram excelente retenção,
como demonstrado por apenas três
visitas perdidas (2,1%) e nenhuma
interrupção das vacinações nos seis
protocolos incluídos na análise.
Andrasik é inflexível: “Devemos
realizar ensaios clínicos que sejam
inclusivos. Para isso, devemos estar
cientes dos fatores que tornam algumas
pessoas em nossas comunidades mais
vulneráveis à transmissão do HIV do
que outras. Em muitos casos, esses
fatores também criam barreiras para
a participação. Sempre que possível,
devemos estar preparados para atenuar
esses desafios.”

Aziel Gangerdine é diretor de
comunicações da HVTN.

Dra. Michele Andrasik, Diretora de
Ciências Sociais e Comportamentais
e Envolvimento da Comunidade, Rede
de Ensaios de Vacinas contra o HIV
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PRÓXIMAS
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS
ADHERENCE 2020
https://www.iapac.org/conferences/adherence-2020/

2020 IMPAACT ANNUAL MEETING (REUNIÃO ANUAL DO IMPAACT DE 2020)
https://impaactnetwork.org/

2020 SAVING OURSELVES SYMPOSIUM
https://sosexperience.org/

2020 ACTG ANNUAL MEETING
https://actgnetwork.org/

23RD INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE (AIDS2020)
https://www.aids2020.org/

HIV2020 CONFERENCE
https://actgnetwork.org/

2020 US CONFERENCE ON AIDS
http://usconferenceonaids.org/

REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NORTE-AMERICANA DE SAÚDE PÚBLICA DE 2020
https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

Nota dos editores: Muitas destas datas de reunião foram alteradas antes da impressão e não temos certeza se serão
alteradas novamente. Use os links acima para determinar as datas mais precisas das reuniões.
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Artigo de destaque

Respondendo a uma antiga epidemia
de quatro décadas enquanto frustrava o

“novato na área”
Por Aziel Gangerdine, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

O autor James Martin, indicado para o
Prêmio Pulitzer, afirmou astutamente
que devemos “impedir a rápida
disseminação de doenças infecciosas
que poderão matar milhões de pessoas”.
Em 2007, Martin descreveu “The 17
Greatest Challenges of the TwentyFirst Century” (Os 17 Maiores Desafios
do Século XXI), listando a conquista
da doença como a número 10, entre
outros, como reverter a pobreza,
impedir a guerra generalizada,
desarmar o terrorismo e cultivar
a criatividade.
Nos EUA, o estado de Washington
(onde os escritórios da HVTN estão
localizados) está sob uma ordem “fique
em casa, fique seguro”, uma das várias
medidas adotadas para prevenir a
transmissão de uma infecção viral
contagiosa, chamada Coronavírus da
Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SARS-COV-2), conhecida por causar
a COVID-19. Se me perguntassem,
eu melhor descreveria Seattle,
Washington, como uma jovem
dama — de tirar o fôlego em beleza
natural e generosa em experiência
socioeconômica. Como é de se esperar,
gosto de desfrutar regularmente de
caminhadas rápidas no meu bairro,
onde a flora encontra concreto e
madeira na agitada paisagem do
bairro South Lake Union da cidade.
Já se passaram dois meses e os sons
da natureza são amplificados em um
silêncio ensurdecedor.
Minha lembrança de quando a
COVID-19 começou a reorganizar meu
padrão diário de vida é aliviada pelo
meu sentimento de que há males que
vem para o bem de vez em quando,
não sucumbindo ao confinamento
do meu apartamento e à sensação de
11

sufocamento, tudo como resultado
da necessária ordem do Estado.
A COVID-19 está testando nossa
definição de liberdade, entre outras
coisas. Em nossas casas e no local de
trabalho, são implementadas medidas
que redefinem nossos padrões de vida
sociais e econômicos.

A desgraça nunca
vem sozinha
O impacto da COVID-19 se manifestou
rapidamente no ambiente de
pesquisa clínica de prevenção do
HIV. Conhecidas por sua busca por
uma vacina preventiva, segura e
globalmente eficaz contra o HIV, as
equipes de estudo da Rede de Ensaios
de Vacinas contra o HIV (HVTN)
estão enfrentando um “novo garoto
patogênico na área”, além de conduzir
ensaios clínicos para ajudar a acabar
com o HIV. Eu suspeito que Martin
aplaudiria os esforços da Rede para
suprimir o possível impacto da SARSCOV-2 nos mesmos centros de ensaio
onde estão em andamento os ensaios
de prevenção do HIV.
“Nossas equipes de estudo dedicam-se
a encontrar soluções para os problemas
de saúde que têm afetado nossas
comunidades de forma profunda”,
disse a Dra. Azwi Takalani, uma das
Intermediárias Médicas Regionais
da HVTN em Joanesburgo, África do
Sul. As equipes de estudo nos centros
de ensaio foram capacitadas para
implementar medidas, alinhadas com
as recomendações de suas autoridades
locais de saúde pública, para evitar a
possível transmissão do SARS-COV-2.

Minha mais recente reunião presencial
com a Dra. Takalani, carinhosamente
conhecida como “Azwi”, foi na
International Conference on AIDS
and STIs in Africa (ICASA) de 2019,
realizada em Kigali, Ruanda. Ela tem
uma risada estrondosa e um sorriso
memorável para complementar sua
personalidade envolvente.
“Muitas crianças na minha
comunidade eram/estão sendo
criadas por seus avós ou tias e tios
idosos depois de perder seus pais
vítimas de HIV/AIDS”, disse Azwi,
iluminando o contexto na África do
Sul. Imediatamente, lembrei-me da
devastação que a epidemia de HIV/
AIDS de quatro décadas teve nas
famílias e comunidades do país. Esse
impacto foi replicado em muitas
comunidades globalmente.
Embora não tenha sido possível
desfrutar de uma conversa
pessoalmente com Azwi, ficou
claramente evidente que suas respostas
estavam saturadas de um profundo
sentimento de preocupação enquanto
investigávamos seus pensamentos
sobre as circunstâncias na África do
Sul.
Ela começou a analisar seus
pensamentos sobre os efeitos
do murmúrio instaurado sobre a
“novidade do momento”. “A percepção
de que o grupo populacional
que preencheu a lacuna parental
também é provavelmente o mais
vulnerável à COVID-19 grave é um
fator importante a ser considerado
quando reorganizamos a vida como
comunidade durante e após essa
pandemia.”
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Desde que surgiu pela primeira vez no
final de 2019 na China, um número
significativo de pessoas ao redor do
mundo sucumbiu à doença, levando
a Organização Mundial de Saúde a
declará-la oficialmente uma pandemia
em 11 de março de 2020.

“O quadro global do impacto da
pandemia é sério. Embora muito
trabalho esteja em andamento na
África do Sul para a preparação da
COVID-19, as fragilidades inerentes de
nosso sistema de saúde e das infecções
endêmicas por HIV e TB são uma fonte
adicional de preocupação para a África
do Sul”, disse Azwi, resumindo as
circunstâncias no local e enfatizando
a profunda preocupação que li entre as
linhas de suas respostas.
O mundo está mobilizado e fazendo
todos os esforços para salvar vidas
e prevenir a transmissão do SARSCoV-2. Em 23 de março de 2020, o
Presidente da República da África do
Sul ordenou um lockdown nacional de
21 dias, período que foi posteriormente
prorrogado em 9 de abril por mais
duas semanas. O presidente proferiu
a ordem executiva mudando a vida
de todos os cidadãos, e o efeito da
decisão começou a se manifestar nas
comunidades à medida que o país
passava para um modo de vida de
“apenas serviços essenciais”.
Entre estes serviços essenciais, a equipe
de estudo nos centros são respondentes
da linha de frente que têm em suas
mãos a saúde e a segurança dos
participantes do estudo inscritos em
ensaios clínicos de prevenção do HIV.
Eles têm a responsabilidade de manter
a integridade científica de cada estudo
e, ao mesmo tempo, proteger a si
mesmos e aos participantes da possível
transmissão do SARS-CoV-2.
Os respondentes da linha de frente são
conhecidos por muitos como heróis.
Estou admirada com a coragem e a
ousadia que demonstram diante de
uma nova pandemia global, sem perder
de vista a cobrança para responder

Parte superior – Parte inferior: O centro de ensaio clínico de
Kliptown em Soweto, África do Sul, reorganizou sua clínica para
praticar o distanciamento físico e, assim, minimizar as possíveis
exposições ao SARS-CoV-2 na área de espera, e disponibilizou
recursos, como álcool em gel, para desinfetar as mãos.
Crédito: Tricia Phillip
a uma epidemia de quatro décadas,
quando ambas as doenças infecciosas
estão ceifando vidas e causando
impacto nas comunidades. Não posso
deixar de me inspirar em suas ações.
Enquanto estiverem de serviço e a
serviço de suas comunidades e países,
as equipes de estudo devem tomar
todas as medidas necessárias para
proteger suas famílias quando voltam
para casa no final de cada dia de

trabalho. Não posso descrever nestas
páginas o peso de tal fardo emocional
e mental.
“É certo que a vida como a conhecemos
já mudou e continuará mudando em
um futuro próximo”, concluiu Azwi.
Continua na próxima página...
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Navegando em águas
inexploradas para
dar apoio a nossos
respondentes da
linha de frente
A COVID-19 fixou novas linhas de
batalha em cada centro de ensaio
clínico e foi necessária uma ação
decisiva para equipar as equipes de
estudo com equipamentos de proteção
individual (EPI) especializados
para seus confrontos diários com a
COVID-19. A demanda global de EPIs,
em grande parte produzidos pela
República Popular da China, aumentou
significativamente à medida que
os esforços de resposta ganharam
impulso. No entanto, as restrições à
viagem e à exportação estabelecidas
para conter a propagação do SARSCoV-2 levaram a consequências não
intencionais, como o envio restrito
de artigos de EPI a nível mundial.
Na África do Sul, os centros estavam
tendo dificuldades para obter os
itens necessários para proteger
adequadamente os membros de
suas equipes. Meu professor da
universidade costumava dizer que
há três tipos de pessoas: aquelas
que assistem as coisas acontecerem,
aquelas que esperam que as coisas
aconteçam e aquelas que fazem as
coisas acontecerem.
Apropriadamente, penso em Yunda
Huang, PhD, Cientista da Equipe
Principal do Centro de Estatística da
Pesquisa e Prevenção do HIV/AIDS
(SCHARP) de Fred Hutchinson, como
a última das três personalidades. Uma
cidadã norte-americana, respondendo
de sua casa em Xangai, China,
descreveu o que era necessário para
equipar as equipes de estudo na África
do Sul com equipamentos de proteção
individual (EPI) muito necessários.
Yunda é o estatístico principal
em outros projetos “normais”
da HVTN e trabalhou para obter
o EPI enquanto realizava suas
obrigações da pesquisa. “A aquisição
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de EPI em um clima tão político e
epidemiológico era simplesmente um
tipo de tarefa que não existia antes
dessa pandemia. Apesar de sentir
uma tremenda responsabilidade de
ajudar, eu subestimei severamente a
complexidade da missão”, afirmou ela.
De acordo com Yunda, a verificação
de parceiros de negócios tornou-se a
etapa mais importante em um processo
muito complexo envolvendo um “mar
de conexões”. Navegar pelas águas
inexploradas também significava que
ela estaria em concorrência direta
com governos e grandes empresas de
suprimentos médicos, todas precisando
do mesmo EPI aprovado e que, ao
contrário de Yunda, demonstraram
poder de compra significativo.
Uma série de relatórios, como a notícia
da CBS em 13 de abril, intitulada “As
world turns to China for PPE, U.S.
buyers risk knock-offs and price
gouging” (https://www.cbsnews.com/

Tentei imaginar os momentos de
pressão implacável que Yunda deve
ter suportado ao gerenciar toda
a comunicação, coordenação e
tomada de decisão. Todo o processo é
evidentemente propenso ao risco. “A
demanda fez com que o meu tempo
de sono, o tempo da família e o tempo
“normal” do trabalho tivessem um
custo, mas eu me sinto afortunada por
poder ajudar”, ela compartilhou.
Yunda explicou que a compra de
máscaras N95, por exemplo, só é
possível com pagamento antecipado
em dianteiro e é considerada bemsucedida somente quando o item é
entregue em mãos. Os vendedores
aceitam prontamente novas ofertas
de compradores se a margem de lucro
puder ser dobrada, e a receita gerada
resolveria o pagamento de multas
incorridas por violação de contrato
com o primeiro comprador. Embora
seu pagamento possa ser reembolsado
de uma violação de contrato, tal

Da esquerda para a direita: Kentse Khuto, Gerente sênior do agente
do centro da HVTN com a Dra. Azwidhwi Takalani, M.D., Agente de
ligação médica regional da HVTN e Michelle Nebergall, PhD, Gerente
de Ensaios Clínicos da HVTN, foto em Joanesburgo, África do Sul, na
entrega do EPI da China. A equipe organizou a entrega de lotes menores
de EPI para cada centro.
Crédito: Kaelin Ragavan, Gerente de Operações da Biocair
news/china-ppe-us-buyers-knockoffs-price-gouging/), confirmou
a corrida para localizar e adquirir o
cobiçado EPI, consequentemente
aumentando ainda mais a demanda.

incidente atrasaria o cronograma
de envio, que foi programado com
base no contrato de compra antes
que o vendedor tivesse optado pelo
cancelamento devido a uma venda
mais lucrativa.
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“Apenas para um envio, precisei usar
muito tempo de consulta gratuita do
meu amigo advogado para me ajudar
a inspecionar 11 acordos legais para
garantir que a compra era legítima,
protegia nossos direitos e fundos e,
finalmente, tornava possível a entrega
de cerca de 10 tipos diferentes de itens
de EPI”, Yunda descreveu, como ela
refletiu sobre os detalhes importantes
necessários para atenuar os possíveis
riscos para a HVTN.
Tudo isso ficou ainda mais complicado
devido às restrições de viagens
internacionais e políticas de exportação
em constante mudança na China.
Todos os atrasos nos cronogramas
de envio planejados inevitavelmente
falhavam todas as entregas previstas
dos artigos de EPI aos centros de
pesquisa. Consequentemente, há males
que vêm para o bem.
“Demorou apenas três semanas entre
o momento em que a missão foi
“designada” e o momento em que o EPI
de primeira qualidade foi entregue de
forma segura na África do Sul vindo da
China. Se isso não é um milagre, o que
é?” Yunda disse.

Testemunhas do
extraordinário,
e o que motiva
nossos heróis

Em Xangai, 15 horas à frente de Seattle,
a base de Yunda pode ser vista em seus
filhos que a apoiam e estão ao seu lado
enquanto ela avança para trabalha para
ajudar a acabar com o HIV e, agora,
para conter a COVID-19. Para Yunda,
seus filhos são uma inspiração e força,
lembrando-a de que seus esforços ao
longo de muitas horas estão mudando
a vida das pessoas.

Foto da Dra. Azwidhwi Takalani
com seus dois filhos/Foto
fornecida por Azwidhwi Takalani

Azwi é mãe de duas crianças bonitas
e cheias de vida, uma que acredita
que sua mãe pode transportar os
cinco grandes animais africanos
[leão, leopardo, rinoceronte, elefante
e búfalo] em uma aeronave. Eu me
lembro de uma videochamada de
Azwi fazendo tal promessa enquanto
estávamos em Kigali. Aos olhos da
criança, ela acredita que sua mãe pode
fazer o que poucas pessoas podem.

Globalmente, a COVID-19 continua a
testar mais do que apenas a força das
economias, a resiliência dos sistemas
de saúde, nossa definição de liberdade
e as preocupações das empresas - ela
está testando nossa humanidade e
benevolência. A história está sendo
escrita com esses esforços implacáveis
para enfrentar adversários que
ameaçam a vida, como HIV/AIDS e
COVID-19. Chamamos cada adversário
pelo nome e reconhecemos o impacto
de cada um. Também reconhecemos o
que esses adversários não têm: nosso
desejo e espírito humano de superar,
bem como a necessidade de proteger as
gerações futuras que são o espírito por
trás de nossa luta e a nossa base.
Aziel Gangerdine é diretor de
comunicações da HVTN.

COVID-19 é a novidade do momento
e está provando ser um adversário
formidável, forçando os tomadores
de decisão a exercer o que alguns
consideram ser medidas draconianas
para salvar vidas.
Em meio à incerteza do futuro próximo
e às circunstâncias desanimadoras
que enfrentamos em casa, em nossas
comunidades, no local de trabalho e em
nossos países, penso no que é que dá
aos nossos heróis nas linhas de frente,
como Azwi, e aos corajosos, mas muitas
vezes invisíveis heróis, como Yunda
e muitos outros indivíduos, o apoio
que eles precisam para fazer o que são
chamados a fazer.

Yunda Huang, PhD, amparada
por seus dois filhos/Foto
fornecida por Yunda Huang
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Artigo de destaque

Enfrentando pandemias:
Dr. Larry Corey sobre HIV e COVID-19
Por: Sabin Russell, Fred Hutch News Service, Seattle, WA, EUA

Quando o Dr. Larry Corey ouviu pela
primeira vez os relatos de um vírus
respiratório se espalhando rapidamente
em Wuhan, China, o renomado
virologista e ex-presidente e diretor
do Centro de Pesquisa do Câncer Fred
Hutchinson teve aquela sensação
preocupante de déjà vu.
“À medida que você via a devastação
que o vírus estava causando em Wuhan
e entendia os padrões de transporte
e o fluxo de pessoas na China, você
começava a entender as implicações”,
disse Corey durante uma recente
entrevista para a HVTN Community
Compass.
“Em muitos aspectos, a COVID-19
nos faz reviver o que aconteceu
há 39 anos com o HIV, quando foi
difícil e frustrante”, disse ele. “A
lição que aprendemos é que quando
as comunidades acadêmicas,
biotecnológicas e farmacêuticas
reúnem seus acervos científicos
coletivos, as coisas acontecem.”
Em junho de 1981, como pesquisador
da Universidade de Washington, então
trabalhando em um tratamento para
herpes genital, Corey leu no boletim
semanal do Centro de Controle de
Doenças um breve relatório de cinco
casos de homens gays em Los Angeles,
vítimas de Pneumocystis carinii,
uma pneumonia rara previamente
encontrada em pessoas com o sistema
imunológico comprometido.
Levariam mais dois anos até que os
médicos do Instituto Pasteur, Dra.
Françoise Barre-Sinoussi e Dr. Luc
Montagnier, isolassem o retrovírus que
mais tarde provou ser a sua causa, e
ainda anos antes que o impacto global
do HIV fosse totalmente compreendido.

15

Dr Larry Corey, chercheur principal, HVTN, Seattle, WA, États-Unis.
Crédit photo : Matt Hagen
No entanto, esse minúsculo vírus
transformou rapidamente a trajetória
da carreira de Corey. Os laços
profundos que ele desenvolveu com
a comunidade como pesquisador de
doenças sexualmente transmissíveis
o levaram a um papel de liderança no
combate ao estigma, intolerância e
medo. Enquanto o mundo lutava para
entender o HIV, ele se tornou uma voz
respeitada sobre como tratá-lo com
medicamentos antivirais.
Como presidente do AIDS Clinical
Trials Group, ele se deslocava de
Seattle para Washington D.C. para
supervisionar ensaios críticos,
primeiro provando que o AZT poderia
proteger recém-nascidos de mães
HIV-positivas, depois iniciando os
ensaios sobre terapias combinadas que
desde então salvaram milhões de vidas.
Depois disso, seu foco mudou para
vacinas.

Em 1998, por iniciativa do diretor
do National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (Instituto Nacional
de Alergia e Doenças Infecciosas), Dr.
Tony Fauci, Corey foi cofundador da
Rede de Ensaios de Vacinas contra o
HIV, com sede em Fred Hutch. Uma das
primeiras pessoas que ele contratou
foi Steve Wakefield, que hoje lidera
os esforços globais da HVTN para o
engajamento das partes interessadas.
“Larry tem uma profunda convicção
moral de cuidar do mundo em que se
encontra com os talentos que possui”,
disse Wakefield para Mary Engel,
escritora do Fred Hutch. “Mas ele não
obteve nenhum reconhecimento pelos
sacrifícios que fez para resolver esta
epidemia. Até ele ter os netos, nunca
me lembro de ele ter saído de férias.
Agora, parte de seu desejo de encontrar
uma vacina é para que seus netos
nunca tenham que viver com HIV.”
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Por décadas, a busca incansável
por uma vacina contra o HIV/AIDS
resistiu a uma série de decepções.
As vacinas testadas em ensaios
clínicos cuidadosamente concebidos
falharam até agora, mas como o corpo
de conhecimento sobre o sistema
imunológico continua a se expandir,
Corey permanece com cautela, mas de
forma firme e otimista.
No início de fevereiro, ele teve que dar a
notícia de que o ensaio Uhambo, HVTN
702, não apresentou nenhuma eficácia
e estava se encerrando. A esperança
era de que este regime de vacinação
melhorasse em relação a uma versão
anterior encontrada modestamente
eficaz em uma grande experiência
na Tailândia em 2009. Em vez disso,
nenhuma eficácia foi apresentada.
“Vocês fizeram um ótimo trabalho”,
disse ele uma reunião de funcionários
no Fred Hutch. “Foi uma resposta
dolorosa, mas nosso trabalho é fazer
esses estudos, e vocês fizeram isso
incrivelmente bem.”
No final daquele mês, Corey se reuniu
com seus colegas sul-africanos e
os participantes decepcionados na
Cidade do Cabo para agradecer-lhes
pela coragem e garantir que a busca
continuaria.
“Um ensaio de cinco falhou, mas ainda
temos mais quatro em campo”, disse ele
em sua recente entrevista. “Há tristeza,
mas a ciência é sobre resiliência. Você
tem que ter otimismo, resiliência e
perseverança.”
No final do ano, Corey antecipa os
resultados dos estudos de Prevenção
Mediada por Anticorpos, ou AMP,
concluídos recentemente, em que
mais de 40.000 infusões de anticorpos
amplamente neutralizantes foram

administradas em voluntários. Um
outro ensaio da HVTN, Imbokodo,
está totalmente inscrito com
acompanhamento contínuo em
andamento, e um ensaio relacionado,
o Mosaico, estava apenas começando
quando a COVID-19 se estabeleceu.

Health-King County & Seattle
responderam de forma decisiva devido
ao profundo entendimento de virologia
e da infraestrutura de laboratórios e
conhecimentos que Corey construiu
ao longo de quatro décadas de
enfrentamento do HIV.

“O altruísmo e a preocupação com
o HIV estão vivos e bem, e você
certamente o vê nas comunidades
MSM e transgêneros nos EUA e na
América do Sul, bem como entre a
população do Sul da África”, disse ele.

“Vim para esta cidade que amo há 42
anos como membro do corpo docente
da UW para iniciar uma divisão de
virologia. Herdei um programa em
um pequeno laboratório no porão do
Hospital Infantil”, lembrou ele. “E nós
o construímos no maior laboratório de
virologia de base acadêmica do país.
Então, é claro, criamos a Divisão de
Vacinas e Doenças Infecciosas no Fred
Hutch e, entre a UW e o Hutch, acredito
que seja o maior corpo docente em
doenças infecciosas do país.”

No entanto, o impacto da COVID-19
estava chegando rapidamente, mesmo
para a África do Sul. Corey teve que
encurtar sua viagem e retornar a
Seattle, onde ele está coordenando
vários esforços com Fred Hutch, a
Universidade de Washington (UW),
a Fundação Bill e Melinda Gates e
outros parceiros da comunidade para
responder à ameaça mais recente.
Ressaltando cruelmente a interligação
da luta contra vírus pandêmicos, a
comunidade HVTN soube em março
que a Dra. Gita Ramjee morreu vítima
de COVID-19 em março, logo depois
de retornar a Durban, África do Sul, de
uma visita com seus filhos a Londres.
Ela tinha 63 anos.
“É muito triste quando você vê tantas
mortes acontecendo. Quando uma
colega falece precocemente, é uma
perda em nossa família, mas também
para o mundo”, disse Corey.

“Treinamos um grande número
de pessoas em doenças virais.
Então, é gratificante ver como
essa infraestrutura deu a Seattle a
oportunidade de lidar com essa nova
epidemia. Isso nos permitiu fazer testes
para COVID-19 a uma taxa melhor do
que essencialmente qualquer outra
cidade, e isso tem sido um fator incrível
em nossa resposta.”
Sabin Russell é escritor e editor
do Fred Hutch News.

Com uma nova pandemia em curso,
mais uma vez ele está na linha de
frente dos esforços científicos para
impedir uma ameaça global. Quando
a COVID-19 chegou a Seattle, sua
primeira participação significativa
na América do Norte, pesquisadores
do Fred Hutch, da UW e do Public
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HVTN e HPTN lembram Gita Ramjee
meu tempo à pesquisa de métodos de
prevenção do HIV.” – Dra. Gita Ramjee
Gita seguiu nesta missão até sua morte
repentina, como investigadora crítica
para a HVTN e a HPTN.
“Estamos profundamente tristes com
a morte da Dra. Gita Ramjee devido a
uma infecção por COVID-19”, disse o
Dr. Larry Corey, investigador principal
(PI) da HVTN.

La Professeure Gita Ramjee
Gita Ramjee, PhD, conhecida por seu
extenso trabalho sobre prevenção
do HIV e uma colega valorizada por
muitas pessoas nas Redes de Ensaios
de Prevenção e Vacinas contra o
HIV (HVTN e HPTN), infelizmente
sucumbiu-se a complicações associadas
à infecção por SARS-COV-2.
Gita começou sua carreira na
ciência depois de se tornar PhD pela
Universidade de Sunderland, no Reino
Unido (RU). Seu trabalho científico
foi centralizado na África do Sul no
início da epidemia, onde ela liderou
um projeto sobre microbicidas vaginais
para a prevenção do HIV entre um
grupo de pessoas que trabalham na
indústria do sexo ao longo da rota de
caminhões entre a cidade portuária
de Durban e a capital comercial em
Joanesburgo.
Como foi dito por Gita quando recebeu
o Prémio Europeu “Outstanding Female
Scientist” pelas Parcerias Europeias de
Desenvolvimento de Ensaios Clínicos
por seu trabalho na descoberta de novos
métodos de prevenção do HIV.
“Aprendi sobre a extrema necessidade
de opções de prevenção do HIV
iniciadas por mulheres e os fatores
sociocomportamentais e culturais que
afetam as vidas das mulheres. Dediquei
17

Gita passou os últimos 18 anos de
sua carreira como diretora e cientista
especialista chefe da Unidade de
Pesquisa de Prevenção do HIV,
Conselho de Pesquisa Médica da
África do Sul (SAMRC). Ela também
foi professora honorária no
Departamento de Epidemiologia e
Saúde da População, Escola de Higiene
e Medicina Tropical de Londres, e
professora clínica no Departamento
de Saúde Global, Faculdade de Saúde
Pública, Universidade de Washington,
Seattle.
“Ela deixou uma marca duradoura
na pesquisa de prevenção do
HIV e na HVTN por meio de sua
dedicação, pensamento crítico e
compromisso duradouro com nosso
grupo colaborativo de cientistas”,
disse a Dra. Glenda Gray, co-IP da
HVTN e presidente e CEO do SAMRC.
“Ela era uma colega incrivelmente
comprometida com a causa da redução
do impacto do HIV na sociedade sulafricana.”
Em sua função de liderança, ela
treinou e orientou inúmeras coortes de
cientistas e equipes de ensaios clínicos,
que agora fazem parte da rede de
centros de ensaio na África do Sul e em
outros locais. Essas pessoas carregarão
o seu legado por muitos anos.

Alergia e Doenças Infecciosas) e da
Divisão de AIDS, que vão desde estudos
de fase inicial até ensaios de eficácia em
fase tardia. Ela contribuiu para nossa
compreensão da função de produtos
tópicos e sistêmicos na prevenção do
HIV e, mais recentemente, contribuiu
de forma notável para os programas de
imunização ativa e passiva na HVTN e
HPTN.
“Ela deixará muitas saudades entre as
gerações de cientistas da prevenção
do HIV”, disse a Dra. Wafaa El-Sadr,
co-IP da HPTN e diretora do ICAP na
Columbia University, em Nova York.
“A energia e o dinamismo de Gita
eram incomparáveis. Seu constante
compromisso com a busca de métodos
eficazes de prevenção do HIV e da
saúde das mulheres continuará
motivando a todos nós que tivemos a
oportunidade de conhecê-la e trabalhar
com ela”.
“Gita foi uma excelente colega e amiga
que fez contribuições importantes
para a prevenção do HIV ao longo
de sua longa e distinta carreira.
Sentiremos muitas saudades dela”,
disse o Dr. Myron S. Cohen, co-IP da
HPTN e diretor do Institute for Global
Health and Infectious Diseases da
Universidade da Carolina do Norte em
Chapel Hill.
Nossos pensamentos e orações vão
para a sua família e todos os seus
amigos e colegas que trabalharam com
ela ao longo destes anos. Sua morte
repentina será uma perda significativa
para nossas organizações e um buraco
ainda maior em nossos corações.
Você será sempre carregada em nossas
memórias, Gita.
Drs. Larry Corey, Glenda Gray, Myron S.
Cohen, Wafaa El-Sadr e Jim Kublin

Gita foi a investigadora principal e
diretora de unidade do estudo de
muitos dos ensaios clínicos das redes
de prevenção do HIV do National
Institutes of Allergy and Infectious
Diseases (Institutos Nacionais de
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Esforços de anticorpos amplamente neutralizantes de fase 1
Dr. Shelly Karuna, Núcleo da HVTN, Seattle, Washington, EUA

Os anticorpos amplamente
neutralizantes (bnAbs) têm o potencial
de contribuir grandemente para
os esforços globais de prevenção,
tratamento e cura do HIV. Esses
anticorpos são naturalmente
desenvolvidos pelos sistemas
imunológicos de algumas pessoas
portadoras do HIV, embora o vírus
geralmente evolua mais rápido do
que a resposta aos anticorpos do
sistema imunológico. Quando o HIV
se desenvolve mais rápido do que
esses anticorpos especiais, eles podem
não ser capazes de prevenir, suprimir
completamente ou erradicar o vírus
no corpo da pessoa que os criou. No
entanto, os cientistas podem identificar
esses bnAbs e fazer cópias deles em
um laboratório. Às vezes, os cientistas
também podem fazer pequenas
alterações nesses anticorpos para
melhorar sua potencial capacidade de
prevenir, tratar ou curar o HIV.
Os anticorpos são moldados um
pouco como a letra Y, com dois
“braços” e um “pé”. Os anticorpos
trabalham para combater o HIV de
duas maneiras primárias. A primeira
é a neutralização, em que as “pontas
dos dedos” do anticorpo se ligam à
proteína do envelope do HIV (gp140
ou Env) e impedem que ele se ligue
e infecte as células-alvo, como as
células T saudáveis (veja a Figura 1).
A segunda é por meio das funções
efetoras Fc, em que a parte do “pé” de
um anticorpo recruta outras células
do sistema imunológico saudáveis,
como as células Natural Killer (NK) ou
macrófagos, para ajudar a matar ou
remover o HIV do organismo (veja
a Figura 2). Os bnAbs são especiais
porque podem exercer essas funções
para muitas das diferentes cepas
ou tipos de HIV encontrados em
todo o mundo, enquanto anticorpos
mais comuns, aqueles que não são
amplamente neutralizantes, geralmente
só reconhecem alguns vírus de uma
ou algumas cepas de HIV. Diferentes
bnAbs podem se ligar a várias partes

Anticorpos

célula T saudável

crédito: Lisa Donohue

Figura 1. Função de neutralização de um anticorpo contra o HIV.
Figura 4 em Karuna & Corey, Annu Rev Med, 2020.
diferentes (“epítopos”) da proteína Env
HIV, incluindo o local de ligação ao
CD4, a alça V2, a região do glicano V3, a
região externa da membrana proximal
(MPER), entre outras (veja as Figuras
3-4). Eles também podem trabalhar com
outras células do sistema imunológico,
como as células NK ou dendríticas,
de diferentes maneiras. Isso pode
ser comparado a como diferentes
medicamentos antirretrovirais (ARVs)
atacam o HIV em diferentes locais e de
diferentes maneiras.
Desde 2014, a HVTN tem colaborado
com muitos parceiros no
desenvolvimento e implementação
de um portfólio de estudos para
avaliar o potencial de vários bnAbs
diferentes contra o HIV. Esses estudos
começaram com o HVTN 104 e HVTN
116, que avaliaram o VRC01 e/ou o
bnAbs VRC01LS de ação prolongada,
demonstrando sua segurança e
fornecendo mais informações sobre
sua farmacocinética no sangue e nos

tecidos da mucosa. A Farmacocinética
(PK para abreviar) descreve como
os anticorpos se movimentam no
organismo, bem como a quantidade de
anticorpos presentes no corpo com o
passar do tempo.
Em 2015, com base em informações de
ensaios anteriores, a HVTN, a HPTN, o
Centro de Pesquisa de Vacinas (VRC)
e a DAIDS começaram a colaborar nos
dois primeiros ensaios de eficácia de
prevenção do HIV do bnAb do mundo:
os estudos de Prevenção Mediada
por Anticorpos (AMP) (HVTN 704/
HPTN 085 e HVTN 703/HPTN 081).
Os resultados do Estudo de AMP estão
previstos para fim de 2020, e os ensaios
são concebidos para nos ensinar se o
bnAb VRC01 pode prevenir a infecção
por HIV e, em caso afirmativo, qual a
concentração de VRC01 no sangue é
necessária para que haja essa proteção.
Continua na próxima página...
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Desde que a AMP foi iniciada em 2016
para avaliar o VRC01, que se associa ao
local de ligação ao CD4, vimos vários
outros bnAbs entrarem em ensaios
clínicos, incluindo:
• anticorpos adicionais da classe
VRC01 com alterações feitas para
ajudá-los a permanecer por mais
tempo no organismo (por exemplo,
VRC01LS, VRC07-523LS);
• vários anticorpos que se ligam
a outros epítopos de Env HIV,
incluindo o MPER (por exemplo,
10E8 e variantes), a alça V2 (por
exemplo, PGDM1400) e a região do
glicano V3 (por exemplo, PGT121 e
10-1074);
• anticorpos com múltiplas
especificidades, o que significa
que um anticorpo pode se ligar a
vários locais (por exemplo, bnAbs
triespecíficos como SAR441236).
A HVTN e a HPTN estão colaborando
com o Vaccine Research Center (Centro
de Pesquisas de Vacinas dos EUA)
do National Institute of Allergy and

mAb
evaluados

Resultados
proyectados

Infectious Diseases (Instituto Nacional
de Alergia e Doenças Infecciosas),
a Sanofi, a Rockefeller, o CAPRISA,
o Beth Israel Deaconess Medical
Center (BIDMC) e a International
AIDS Vaccine Initiative (IAVI) para
promover esses produtos bnAb
nos ensaios clínicos patrocinados
pela DAIDS, e nós concebemos
esses ensaios para explorar muitas
questões de pesquisa (por exemplo,
dose, via de administração, tempo
entre as infusões) para informar o
próximo ensaio de eficácia do bnAb.
No momento, estamos analisando
principalmente as combinações de
bnAbs para determinar a segurança de
usá-los juntos. Pensamos que o uso de
combinações de bnAbs que se ligam a
diferentes partes do HIV (veja a Figura
3-4) poderá levar a uma maior eficácia,
tanto para a prevenção quanto para
o tratamento, semelhante à maneira
como precisamos usar combinações
de ARVs para prevenir e tratar
efetivamente a infecção pelo HIV. Estes
ensaios de fase 1 também fornecerão
lições cruciais para a implementação
harmoniosa do próximo ensaio de

Glossário
Biodisponibilidade - a proporção
de um medicamento ou de outra
substância que entra na circulação
quando introduzida no organismo
e que, dessa forma, é capaz de ter
um efeito ativo.
A Farmacocinética (PK) descreve
como o anticorpo se move pelo
organismo e pelos tecidos e como
o organismo processa o anticorpo
ao longo do tempo.
LO primeiro ensaio de fase pós-AMP
no portfólio bnAb, HVTN127/HPTN
087, explora uma gama de doses e
vias de administração, incluindo a
primeira avaliação de administração
intramuscular (IM) de bnAb em nosso
campo. Ele testa o potente anticorpo de
local de ligação do CD4, VRC07-523LS,
que achamos que será uma âncora para

nas mucosas

nas mucosas

Publicado em
2017

eficácia, como o HVTN 104 foi para
a AMP. Consulte as Tabelas 1 e 2 para
obter um resumo do portfólio atual do
bnAb da fase 1.

Dados preliminares
disponíveis; pontos
temporais posteriores
em 2020

Tabela 1. Ensaios de bnAb da Rede totalmente inscritos.

mAb
evaluados

Inicio
previsto

SAR441236
(VRC01, 10E8, e
PGDM1400; com
modificação LS)

1T de 2021

TBD

FECHADO
(AE em FIH)

2T de 2020

4T de 2020

Seguimento
pós-AMP

Seguimento
pós-AMP

(VRC01)

(VRC01)

Fev 2020

3T de 2020

Tabela 2. Ensaios de bnAb da Rede em desenvolvimento. Observe que os cronogramas podem mudar
devido à pandemia da COVID-19. (*AE em FIH significa evento adverso no primeiro estudo em seres
humanos)
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ADCP mediado por macrófagos

ADCC mediado por NK
Região Fc de Ab

Toxicidade mediada por complementos
Complemento

Receptor de FCy

Macrófago

Célula T infectada
pelo HIV

Célula NK

crédito: Lisa Donohue

Figura 2. Função efetora Fc de um anticorpo contra o HIV. Figura 5 em Karuna & Corey, Annu Rev Med, 2020.
uma combinação de bnAb da próxima
geração. Este ensaio não apenas cria
um sólido banco de dados de segurança
para o VRC07-523LS, mas também nos
permite comparar a biodisponibilidade,
a neutralização e os perfis PK nas
vias de administração IV, SC e IM em
preparação para ensaios futuros.
O HVTN 128 complementa o HVTN
127/HPTN 087 com dados relativos às
concentrações da mucosa de VRC07523LS. Este ensaio inclui coletas de
amostras da vagina, do reto e de sêmen
e baseia-se na extensa experiência de
amostragem de bnAb/mucosa da HVTN
em HVTN 104 e HVTN 116.
O HVTN 129/HPTN 088 será realmente
um ensaio de vanguarda, explorando o
potencial de um único bnAb que se liga
a três diferentes locais ou epítopos Env
HIV. Este bnAb “triespecífico” fabricado
da Sanofi inclui elementos de outros
bnAbs: ligação a V2 de PGDM1400,
ligação a MPER de 10E8 e ligação
ao local de ligação CD4 de VRC01.
Acreditamos que isso proporcionará
maior amplitude e potência do que
qualquer bnAb único que tenha
apenas uma especificidade de
epítopo. Ele também pode simplificar

muito os desafios de fabricação,
regulamentação e operação, bem
como outros possíveis desafios de
administração em comparação com
o uso de uma combinação de bnAbs
separados. Este ensaio, junto com o
HVTN 130/HPTN 089, o HVTN 136/
HPTN 092 e outros, explorará os
possíveis efeitos de neutralização das
combinações de bnAb, incluindo se
essas combinações podem resultar nos
anticorpos trabalhando uns contra os
outros, ajudando uns aos outros ou
desenvolvendo-se entre si. Como o
HVTN 129/HPTN 088 cria o primeiro
perfil de segurança, PK e neutralização
em humanos de um produto
multiespecífico para a prevenção
do HIV, ele também informará o
trabalho de desenvolvimento de bnAb
biespecífico e triespecífico que está
sendo realizado por vários grupos no
campo de bnAb do HIV.
Em muitos aspectos, o HVTN 130/
HPTN 089 e o HVTN 136/HPTN 092 são
parceiros do ensaio triespecífico, uma
vez que avaliam combinações triplas
e duplas de bnAbs administrados
separadamente. Todas as combinações
são ancoradas por VRC07-523LS.
A combinação tripla adiciona o

PGDM1400 e o bnAb de ligação V3
PGT121. Uma das combinações de
2 bnAbs usa o bnAb de ligação V2
PGDM1400 com o VRC07-523LS. As
combinações restantes de 2 bnAbs
usam diferentes bnAbs de ligação
de glicano V3 (10-1074 e PGT121
ou sua versão de ação prolongada,
PGT121.414.LS) com VRC07-523LS.
Isso permitirá uma comparação de
quaisquer diferenças em como os
diferentes bnAbs V3 contribuem
para a neutralização quando
emparelhados com VRC07-523LS.
Um dos conceitos fundamentais que
esses ensaios explorarão é se o local
de ação (onde o bnAb se liga ao HIV)
influencia a atividade de neutralização
no organismo e se essa atividade
é semelhante quando diferentes
combinações ou locais de ligação são
usados.
O HVTN 138/HPTN 098 também avalia
uma combinação dupla de VRC07523LS com um bnAb de ligação a V2,
CAP256V2LS, que é particularmente
potente contra o HIV Classe C. O bnAb
em que o CAP256V2LS é baseado foi
identificado por um participante em
um ensaio no Centre for the AIDS
Programme of Research in South
Continua na próxima página...
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Pico do gp120

crédito: Lisa Donohue

Figura 3. Possíveis locais de ligação para bnAbs.
Africa (CAPRISA). Em seguida, o bnAb
foi desenvolvido e fabricado pelo VRC.
Classe C é a principal cepa do HIV que
causa infecção na África do Sul, e este
estudo está planejado para a África do
Sul e para os EUA.
A identificação e otimização de bnAbs
contra o HIV ajudaram os cientistas a
aprender mais sobre a estrutura do HIV
e suas vulnerabilidades, o que ajuda
a direcionar e acelerar os esforços
para desenvolver uma vacina contra
o HIV. Os esforços aqui descritos
estão nos impulsionando em direção
a um objetivo que a HVTN mantém
há duas décadas: expandir a caixa de
ferramentas de prevenção do HIV e,
em particular, alcançar uma vacina
segura e eficaz contra o HIV da forma
mais eficiente possível, um esforço que
o portfólio do bnAb informa e, assim,
avança.

No entanto, ainda há muito trabalho
a ser feito. As combinações ideais
de bnAb, bem como os efeitos de
combinar bnAbs em um projeto
multiespecífico ou separadamente,
devem ser ainda mais exploradas.
A administração subcutânea (SC)
deve ser melhorada, como realizar
concentrações mais elevadas dos
anticorpos para permitir que um
volume mais baixo seja administrado e
testar diferentes doses e vias SC, como
injeção SC versus bomba de infusão
ou mesmo dispositivos injetáveis
via SC usáveis. As alterações na
porção Fc ou “pé” dos bnAbs podem
ajudar esses anticorpos a ter uma
duração mais longa no organismo
(por exemplo, a modificação LS) ou
podem ajudá-los a trabalhar melhor
com células do sistema imunológico
para aumentar a neutralização para
melhorar a prevenção, o tratamento

e, possivelmente, a cura do HIV.
Estudos adicionais da mucosa podem
nos ajudar a entender melhor como
esses anticorpos entram em diferentes
tecidos da mucosa e como eles
funcionam. E talvez o mais importante,
um marcador como a concentração de
anticorpos no sangue poderia apoiar
o avanço mais eficiente dos bnAbs e
das vacinas contra o HIV para testes de
eficácia futuros.
Muitos desses avanços são possíveis,
começando pelo conjunto de ensaios
de anticorpos da Rede descritos aqui
e seguindo com as próximas gerações
de bnAbs, para trazer bnAbs para
prevenção do HIV — e uma vacina
preventiva contra o HIV — para
comunidades em todo o mundo.
Dra. Shelly Karuna é Diretora de
Desenvolvimento Clínico na HVTN.

Nota do editor: A pesquisa descrita neste
artigo foi publicada: Karuna, S. T., &
Corey, L. (2020). Broadly Neutralizing
Antibodies for HIV Prevention. Annual
Review of Medicine, 71, 329-346.

crédito: Lisa Donohue

Figura 4. Outra imagem de possíveis locais de ligação para bnAbs.
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Nova equipe SBS-CEU em HVTN Core
Luciana Kamel juntou-se à HVTN e
seu primeiro dia foi 11 de dezembro./
Luciana é a mais nova Gerente
de projeto de envolvimento da
comunidade da sede da HVTN que está
situada no Rio de Janeiro, Brasil. Como
o mais novo membro da Unidade de
Ciências Sociais e Comportamentais
e de Envolvimento da Comunidade,
Luciana se concentrará principalmente
na implementação do programa
Envolvimento da comunidade da HVTN
na Argentina e no Brasil para o Estudo
Mosaico (HVTN 706/HPX3002).
Luciana se junta à nossa equipe
com uma vasta experiência em
envolvimento da comunidade em
ambientes de pesquisa clínica e
educação sanitária. Anteriormente,
ela fazia parte do projeto CRS da
Fiocruz no Rio como Gerente de
envolvimento da comunidade e tem
uma vasta experiência no engajamento
de comunidades MSM e transgêneros
em educação sanitária e pesquisa. Ela
concluiu o bacharelado em Psicologia
e Direito pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Brasil, em 2000 e 2013,
respectivamente, e se tornou mestre
em Psicossociologia também pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Brasil, em 2005. Ela está animada para
se juntar à equipe nessa capacidade.
Luciana pode ser contatada por e-mail
em: lkamel@fredhutch.org.

Luciana Kamel, MA

Luciana pode ser contatada por e-mail em: lkamel@fredhutch.org. Para
obter mais informações sobre os esforços de envolvimento da comunidade
da comunidade do Estudo Mosaico, entre em contato com Stephaun
Wallace, PhD, Intermediário de investigador júnior de Ciências Sociais e
Comportamentais da HVTN via e-mail em: sewallac@fredhutch.org.
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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/

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?

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.

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.

• Se está a planear adquirir um seguro,
procurar emprego ou aderir ao serviço
militar, informe de imediato o seu
centro do investigação. A seguradora,
empregador ou entidade militar poderão
não aceitar os resultados do teste de
HIV da HVTN. No entanto, a HVTN pode
colaborar com esses entidades para
assegurar a realização do teste correcto
que irá indicar a sua situação real em
termos de HIV.
O que acontece se eu me mudar para longe
do centro de investigação onde participei
num estudo de vacina contra o HIV?
No caso de participantes nos EUA, contacte
o Serviço de Testes VISP da HVTN no
número 1-800-327-2932 durante o horário
de expediente (fuso horário do Pacífico). Para
participantes fora dos EUA, contacte o seu
centro de investigação e eles podem 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?

Sou elegível para o Serviço de Testes VISP
da HVTN?
SIM:
• Se participou num estudo de vacina de
prevenção do HIV da Rede de Ensaios
Clínicos da Vacina contra o HIV (HVTN),
do Grupo de Avaliação da Vacina contra
a SIDA (AIDS Vaccine Evaluation Group
– AVEG), ou da Rede de Ensaios de
Prevenção do HIV (HIV Network for
Prevention Trials – HIVNET), E
• Se recebeu uma vacina contra o HIV*, E
• Se está disposto(a) a dar o seu
consentimento para uma colheita de
sangue e teste de HIV.
NÃO:
• Se tem uma infecção pelo HIV
confirmada, OU
• Se está actualmente a participar num
Ensaio de Vacina contra o HIV,** OU
• Se recebeu um placebo numa
participação anterior.
* Se não tem a certeza de que recebeu uma
vacina contra o HIV, contacte o Serviço de
Testes VISP da HVTN (1-800-327-2932).
**Se está a participar actualmente num
ensaio de vacina contra o HIV, o teste
será providenciado pelo seu centro de
investigação. Se por qualquer razão não
puder ser testado(a) no seu centro de
investigação, pode contactar o seu centro ou
o Serviço de Testes VISP da HVTN (número
grátis nos EUA: 1-800-327-2932).
E se eu viver fora dos EUA? Vou ter acesso
ao Serviço de Testes VISP da HVTN?
O Serviço de Testes VISP da HVTN é aberto
nos Estados Unidos. A expansão do serviço
de testes para a África Austral está a
decorrer. Para localizações fora dos EUA,
entre em contacto com o seu centro de
investigação ao envie um e-mail para
vtn.core.vispcounselor@hvtn.org a
solicitar um teste.

Cerca de 2 semanas.

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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Evento de Comemoração do dia Mundial da AIDS
Relatório de Dezembro de 2019 Sediado Pela Synexus
De: Lucky Molefe, site de recherche clinique de Synexus, Mamelodi East, Afrique du Sud

“QUEREMOS QUE O MUNDO SE CONCENTRE NAS CRIANÇAS CUJAS VIDAS FORAM
DEVASTADAS PELA AIDS. OS MILHÕES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO PERDENDO SEUS
PAIS, SUA INFÂNCIA, SEU FUTURO, MAS O MAIS IMPORTANTE, ESTÃO SENTINDO SUA
FALTA. TODOS PODEM FAZER UMA DIFERENÇA REAL. SUA VOZ É NECESSÁRIA EM UM
MOVIMENTO GLOBAL QUE PODE MUDAR SEU MUNDO.” – Pierce Brosnan, ator
A Synexus foi a sede do evento anual
do Dia Mundial da AIDS no dia 6 de
dezembro na clínica Stanza Bopape
Community em Mamelodi East. O Dia
Mundial da AIDS é mundialmente
comemorado no dia 1º de dezembro,
com o intuito de conscientizar sobre a
doença que afeta milhões de pessoas
em todo o mundo. Mais uma vez,
reunimos membros da comunidade,
jovens e idosos, sob o tema deste ano
“comunidades se unem contra o HIV”.
O dia foi dividido em duas partes: a
caminhada das cores e os discursos que
incluíram a tradicional cerimônia de
acendimento de velas.

Início da Caminha das Cores em dezembro de 2019

Parte um:
Caminhada das
cores de 5 km
Todos os participantes inscritos se
reuniram no ponto de partida para a
explosão das cores que começou com a
caminhada das cores pela comunidade
do Ext 5. Os membros do CAB, Lesego e
Milton, coordenaram os procedimentos
para a caminhada, e os marechais
que incluíam jovens estudantes do
ensino médio da Loxion Science
foram colocados ao longo da rota para
distribuir água e tintas em pó para os
participantes da caminhada.

Explosão de cores e início da Caminhada
Divertida, dezembro de 2019

Continuação da caminhada, dezembro

Fim da Caminhada Divertida, dezembro
de 2019

Voltando da Caminhada Divertida,
dezembro de 2019

de 2019

Foto de membros da comunidade,
dezembro de 2019
25
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Parte 2: Discursos
A segunda parte do programa foi
iniciada por nosso eletrizante Mestre
de Cerimônias Collen Khoza, e uma
sessão de oração pela Sra. Agnes
Sepeng (membro da CAB), com o
grupo Mamelodi Gospel levando nossa
multidão por uma jornada espiritual
com músicas gospel populares.

Dra. Sheena Kotze, Investigadora
Principal do HVTN 705, educando sobre
Métodos de prevenção e pesquisa do HIV,
dezembro de 2019

A cerimônia de acendimento de
velas foi liderada pela presidente do
CAB, que também é representante
do TAC em Mamelodi, que deu uma
breve explicação sobre o significado
de acender as velas, dizendo que o
acendimento das velas se refere à
lembrança daqueles que perderam suas
vidas para a AIDS e aqueles afetados
pelo flagelo do HIV. Antes das velas
serem acesas, começou uma sessão
de oração e, depois do acendimento,
foi feito um momento de silêncio.
Os membros da comunidade foram
aconselhados a não assoprar as velas
para apagá-las, mas sim a usar as
mãos para sentir a dor que o HIV está
causando em nossa sociedade.

Continua na próxima página...

Mestre de Cerimônias atualizando o
Programa, dezembro de 2019
Presidente do CAB falando sobre o papel
da comunidade na pesquisa, dezembro
de 2019

é importante para as comunidades
porque melhora a qualidade de vida.
O presidente incentivou os membros
da comunidade a procurar o CAB ou
a equipe da Synexus para esclarecer
qualquer informação que possa ser mal
compreendida.
Coral de Jovens de Mamelodi – Cantando
“Klap and Tap”, dezembro de 2019

Presente no evento, estava a Dra.
Sheena Kotze (Investigadora
Principal da HVTN) que falou sobre
a importância de não estigmatizar
pessoas portadoras de HIV usando
o cartaz “Odeio a doença, não os
infectados”. A Dra. Kotze também
abordou o papel da pesquisa da vacina
contra o HIV e enfatizou a importância
da pesquisa em andamento para
prevenir o HIV e da descoberta de
métodos preventivos alternativos
para complementar o que está
disponível atualmente. O presidente
do Conselho Consultivo Comunitário
(CAB) enfatizou a importância da
pesquisa e apelou aos membros da
comunidade para que abraçassem
a pesquisa em vez de subscreverem
declarações negativas relatadas por
pessoas mal informadas. A pesquisa

A motivação de uma pessoa portadora
do HIV da Campanha de Ação de
Tratamento (TAC) realmente tocou os
ânimos dos membros da comunidade
de forma positiva. O orador dançou
uma música popular chamada
Amapiano para demonstrar que as
pessoas com HIV estão aproveitando a
vida como qualquer outra pessoa.

Orador motivacional mostrando
movimentos de dança, dezembro
de 2019

Acendimento de velas, dezembro de 2019

Acendimento de velas, dezembro de 2019
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Houve uma mensagem de apoio dos
líderes locais que encorajaram as
pessoas a apoiar os programas de
pesquisa da Synexus e a apresentar
perguntas para maior esclarecimento.
Um orador de acompanhamento
promoveu os projetos da comunidade
que dão suporte aos idosos de
Mamelodi e incentivou outros idosos
a participar de clubes de idosos para
acessar o apoio em momentos de
necessidade. O benefício de participar
de clubes de ginástica para idosos
inclui manter-se saudável e poder
receber aconselhamento profissional
e de pares na resolução de problemas
pessoais relacionados a assuntos
familiares.

Mensagem de apoio do líder comunitário, dezembro de 2019

O evento estava cheio de atividades de
entretenimento, como dança, canto
e palavras de sabedoria para reflexão.
O Stanza Development Centre foi
capaz de atualizar e registrar jovens
que estão à procura de habilidades e
oportunidades de emprego.
Havia 197 pessoas inscritas presentes.
Mais membros da comunidade vieram
após o fechamento da inscrição, o que
significa que mais pessoas estavam
presentes.
A equipe da Synexus e os membros do
CAB foram fundamentais para tornar o
evento um sucesso de várias maneiras,
desde a mobilização da comunidade,
o planejamento, o serviço de buffet
até a alocação de tarefas. Gostaríamos
de agradecer ao Stanza Development
Centre, Lulaway, Loxion Science, CAB
e a todas as outras partes interessadas
por garantir que os membros da
comunidade participassem do evento
como esperado, apesar da previsão de
chuva.

Membros da comunidade confirmando apoio à prevenção do HIV

Lucky Molefe é Gerente de Envolvimento da
Comunidade do Centro de Pesquisa Clínica da
Synexus.

Dançarinos a caráter entretendo membros da comunidade, dezembro de 2019

27

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 20, EDIÇÃO 1: JUNHO DE 2020

Atualização do Site

Centre de recherche de Setshaba – Commémoration
de la Journée mondiale du sida 2019
Comemoração do Dia Mundial da AIDS do Setshaba Research Centre de 2019

Tema:
“Conheça seu status”
Para o evento de comemoração do Dia Mundial da AIDS do Setshaba Research Centre (SRC), este ano demos uma reviravolta
na norma. O evento promoveu a visibilidade do SRC para as áreas públicas e vizinhas dentro de um raio de 3 km do centro.
Uma Caminhada Divertida das áreas vizinhas para o SRC foi organizada para atrair não só a comunidade, mas também
mostrar às comunidades que estamos nessa luta juntos, prontos para dizer “Juntos podemos”.

Nossos primeiros participantes da caminhada de comemoração do WAD em ação, com CAB, Equipe do SRC, Membros da comunidade e
Partes interessadas

Os participantes da comemoração incluíram equipes do centro, nosso CAB, membros da comunidade geral e partes
interessadas, incluindo voluntários do SAPS, SANCA, Unidade multissetorial de AIDS de Tshwane, representantes clínicos
das Instalações e outras ONGs vizinhas. O que era ainda mais interessante foi que cada organização recebeu uma
plataforma para exibir os serviços que eles fornecem aos membros da comunidade.

O coral da Equipe do SRC nos apoiou com músicas maravilhosas para levantar o espírito durante o programa.

O objetivo do evento foi aumentar os esforços globais e locais na prevenção do HIV e da AIDS, incentivando as pessoas a
testar para que saibam suas condições e para aumentar a conscientização e lembrar ao mundo que as barreiras para o teste
do HIV ainda existem e que devem ser envidados mais esforços para derrubar essas barreiras. Por último, gostaríamos de
promover uma vida saudável e estilos de vida entre as nossas comunidades.
Continua na próxima página...
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A Dra. Khatija Ahmed (CEO do SRC) fez observações de abertura
durante o programa do evento WAD.

Ross Malamatsho (CLO do SRC) apresentando o propósito do dia aos
membros presentes no evento.

A caminhada causou tanto impacto com base nos comentários positivos recebidos dos membros da comunidade, incluindo
um convite inclusivo da SADTU (South African Democratic Teacher’s Union) – Distrito de Tshwane West, que realizou
um evento semelhante e pediu ao SRC que apresentasse uma mensagem de conscientização e maneiras de colaborar
para aliviar essa pandemia. Durante muito tempo, os membros da comunidade em nossa área vizinha viram a maioria
dos funcionários no local, mas desta vez foi realmente um destaque notar que os participantes da caminhada incluíam
funcionários estendendo a mão para eles. Isso fortaleceu nossas contribuições para combater a epidemia de HIV/AIDS e
também para mostrar à comunidade afetada que os membros da equipe do SRC também se importam.
Kagiso Mothwa é o Funcionário de Contato da Comunidade para o Soshanguve CRS.

Acendimento de velas em comemoração de todos os que estão
infectados e são afetados por esta epidemia.

Nosso próprio membro do CAB nos
mantendo rejuvenescidos, prometendo
apoio.
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Vamos manter nossas luzes acesas, como parte do combate para
vencer a batalha contra o HIV/AIDS.

A Dra. Mookho Malaheha e a equipe do SRC
fizeram observações finais sobre a jornada
no combate à epidemia do HIV.

Um belo dia foi selado com uma boa dança
de nossos convidados e funcionários.
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Atualizações em Vanderbilt CRS
Uma de nossas funcionárias no
Vanderbilt CRS é reconhecida
A presidente da CAB Alberta Hardison
recebeu o prêmio Legacy Brother’s
and Sister’s United (BASU) de 2019.
Alberta dedicou mais de 10 anos de
serviço voluntário e apoio a Nashville
Black Pride.

Alberta Hardison

“Meu trabalho voluntário com o
programa Vanderbilt HIV Vaccine
começou porque eu queria fazer algo
mais. Vi um vídeo na minha emissora
de notícias local em 1998. Liguei e
comecei a fazer parte de um ensaio. Eu
estava no ensaio canarypox onde recebi
a vacina, o que me fez ter VISP1. Falo
frequentemente com as pessoas sobre
o quanto o HIV mudou nos últimos 20
anos em Nashville. Quando comecei
a me voluntariar, os afro-americanos
não estavam tão dispostos a fazer parte
dos ensaios ou a falar sobre o HIV,
principalmente no Sul. Isso mudou
muito e eu trabalhei duro para estar
na comunidade para ajudar a educar
e deixar as pessoas saberem sobre a
pesquisa da vacina contra o HIV.”

Este ano, o Rev. Edwin C. Sanders
II Service Award, foi concedido a
Dwayne Jenkins, diretor da MyHouse
Nashville. Obrigado, Dwayne, por
seu excelente apoio e contribuições
para acabar com a epidemia! Não
poderíamos ter encontrado uma pessoa
mais merecedora deste prêmio este
ano. O prêmio foi apresentado em
nosso evento do Dia Mundial da AIDS,
que contou com Gail Broder como
palestrante principal.

Foto da esquerda para a direita: Keith
Richardson (Vanderbilt CRS), Shonda
Sumner (Vanderbilt CRS), Dwayne
Jenkins, Gail Broder (Núcleo da HVTN),
Jarissa Greenard (Vanderbilt CRS),
Amanda Langlois (Vanderbilt CRS).

Parabéns à nossa presidente da
CAB, Alberta Hardison, por receber
reconhecimento por sua relação de
trabalho de 10 anos com a Brother’s
United Network, Inc. Agradecemos sua
parceria e esforços para alcançar nossa
comunidade!

Foto: Keith Richardson (Vanderbilt CRS),
Alberta Hardison (Presidente da CAB
da Vanderbilt CRS), Jarissa Greenard
(Vanderbilt CRS).

Vanderbilt CRS dá as boasvindas ao novo membro
da equipe

Amber Massey

O Programa de Vacina contra o HIV
de Vanderbilt dá as boas-vindas à
nossa nova enfermeira especialista
em pesquisa, Amber Massey. Amber
é graduada pela Universidade de
Memphis, onde obteve o diploma
de bacharel em Enfermagem em
2015. Desde então, trabalhou como
enfermeira registrada no Centro
Médico da Universidade Vanderbilt
por 4 anos. Amber mudou para a nova
função de enfermeira especialista
em pesquisa no início de 2020.
Sua experiência anterior foi com
cardiologia, mas Amber encontrou
uma paixão para ajudar na pesquisa
de vacinas contra HIV e estamos
entusiasmados por tê-la como parte da
equipe. Amber tem dois filhos e dois
enteados com seu marido, que também
é enfermeiro do VUMC. “Estou muito
animada por fazer parte da equipe e
sinto que o trabalho que vocês (e agora
eu) fazem é uma maneira de realmente
fazer a diferença.”

1- VISP é acrônimo de Vaccine-Induced SeroPositivity, que significa Soropositividade induzida por vacina. Os anticorpos ajudam a prevenir a infecção. A maioria das vacinas faz com que
o organismo produza anticorpos. Se você tomar uma vacina contra HIV, seu organismo pode produzir anticorpos contra HIV. No entanto, os testes padrão do HIV buscam anticorpos do
HIV, um sinal de infecção pelo HIV para pessoas que não receberam anteriormente uma vacina contra o HIV. Se você receber um teste padrão de HIV após receber uma vacina contra HIV,
os resultados do teste de HIV poderão ser positivos mesmo que você não esteja infectado com o vírus. Isso se chama resultado de teste VISP.
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Atualização do Site

72 HORAS FUGAZES INSCRITAS NA MEMÓRIA
Por Aziel Gangerdine, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Por volta das 8:30 da manhã, adentrei
pela entrada fria da clínica do
Crofoot Research Center, Inc. e fui
instantaneamente aliviado da umidade
da cidade, cujos efeitos tinham se
tornado perceptíveis pelas manchas
úmidas na minha camisa. Eu havia
chegado a um dos mais de 50 centros
de ensaios clínicos globais que
participaram do estudo Mosaico depois
que meu voo de Seattle, Washington,
pousou em Houston, Texas, depois de
4 horas e 40 minutos. As próximas 72
horas de experiências valiosas, e o que
parecia fugaz, ficaram gravadas na
minha memória.
Um marco, no estudo de eficácia
da vacina contra o HIV de fase III
anunciado no início de julho por
um consórcio de parceiros globais,
foi programado para ser realizado.
A equipe de estudo liderada por Dr.
Gordon Crofoot injetaria o primeiro
participante do estudo do Mosaico,
colocando em prática o teste de um
regime de vacinação experimental
baseado em mosaico com o objetivo de
determinar se ela é eficaz na prevenção
da transmissão da infecção por HIV em
homens que fazem sexo com homens
(MSM) e indivíduos transgêneros entre
18 e 60 anos de idade.
Durante as horas iniciais das primeiras
24 eu estava imerso em fatos e na
história de como um legado foi
construído desde 1985, quando o Dr.
Crofoot começou a fazer pesquisas
com o teste inicial do AZT como um
agente único para o tratamento do
HIV. Mais de três décadas depois e
o Centro é um sinal de esperança na
comunidade de Houston, oferecendo
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pesquisa e assistência à saúde focada
em LGBTQ.
Em 2017 foram documentados cerca
de 1.133 novos diagnósticos de HIV
na cidade de Houston, dos quais as
comunidades negra e hispânica/
latina carregam uma desproporcional,
com uma estimativa de 48,2%, 34,8%
e 12,9% de novas transmissões de
HIV relatadas entre as comunidades
negra, hispânica/latina e branca,
respectivamente1.
““Embora Houston tenha algumas das
principais instalações de tratamento
médico e pesquisa do mundo, ainda
suportamos um fardo desproporcional
na quantidade de pessoas vivendo
com e afetadas pelo HIV”, disse
Maggie White, MPH APRN FNP-BC
AAHIVS, porta-voz do estudo do
Crofoot Research Center, Inc. Entre
as comunidades de transgêneros, 12
homens transgêneros (designados
mulheres ao nascer) e 252 mulheres
transgêneros (designadas homens ao
nascer) foram relatados como vivendo
com HIV em Houston em 20171.
“Esperamos que, ao realizar este estudo
em Houston, possamos celebrar e
refletir a diversidade de nossa cidade
na pesquisa de prevenção do HIV”,
concluiu White.
O tempo passou e as 48 horas se
aproximaram. Ouvi mais fatos e
números na mesa de jantar e fiquei
satisfeito com a conversa entusiasmada
da equipe sobre trabalhar com a
comunidade que eles atendem. Desde
1985, o Centro realizou mais de 130
ensaios clínicos, sendo a maioria HIV

Maggie White, MPH, APRN, FNP-BC,
AAHIVS, porta-voz do estudo, Centro
de Pesquisa Crofoot
intervencionista, vírus da hepatite
C (HCV), vírus da hepatite B (HBV) e
algumas outras indicações.
Eu precisava entender como a equipe
ganhou o apoio e envolvimento da
comunidade em sua jornada científica
para realizar inúmeros ensaios clínicos.
“Nós vemos o envolvimento da
comunidade como sendo a base que
apoia a pesquisa sobre o HIV”, disse
Frankie Garcia, Coordenador de
Estudos do Crofoot Research Center,
Inc. “A base tem muitas ramificações
que chegam a todos os diferentes
grupos representativos da nossa
comunidade”, explicou Garcia com um
tom agradável e um sorriso caloroso.
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No início, de acordo com a equipe,
os estudos do Crofoot Research
Center, Inc. eram conduzidos pela
comunidade, sendo os defensores a
ligação entre a equipe do estudo e os
pacientes com HIV esperançosos de
qualquer chance de tratamento.
“Nossas redes são fortes e tivemos a
sorte de ter conquistado a confiança de
nossa comunidade ao longo de muitos
anos de defesa, amor e respeito mútuo”,
acrescentou Garcia.

Por volta de 21h30 (CDT) de Quintafeira, 21 de novembro de 2020, o
primeiro participante do estudo
inscrito no estudo Mosaico foi
injetado no Crofoot Research Center,
Inc. No momento da impressão, os
participantes do estudo foram inscritos
em locais de ensaios clínicos nos
Estados Unidos, na Argentina e na
Espanha. Os locais incluem Hope Clinic
(Atlanta), Fenway (Boston), Orlando
(Flórida), Filadélfia (Pensilvânia),
Rochester (Nova York), Bridge HIV
(São Francisco), Montbau (Barcelona),
Buenos Aires (Argentina), Logan Circle
(Washington DC) e Crofoot Research
Center, Inc. (Houston).

“Para muitos de nós da equipe, fazer
parte deste esforço e estar aqui para
esta primeira injeção, é um presente
inimaginável”, Charles Sydnor, gerente
de projetos do Crofoot Research Center,
Inc., transmitiu enquanto estávamos
no corredor da clínica tendo estado
presentes para a primeira injeção de
estudo. “Seja qual for o resultado do
estudo, todos nós podemos olhar para
trás e dizer que demos testemunho e
fomos capazes de contribuir para os
objetivos do estudo. Fazer parte deste
programa é um dos pontos mais altos
Frank Garcia, Coordenador de Estudo,
em nossas carreiras”, concluiu Sydnor.
Centro de Pesquisa Crofoot

72 Horas - foi fugaz, mas me lembro
das apresentações amigáveis, das
conversas sinceras e da abundância
de informações compartilhadas com
entusiasmo pela equipe de estudo do
Crofoot Research Center, Inc. Eu vou
guardar o momento de silêncio audível
no corredor da clínica enquanto todos

Charles Syndor, gerente de projeto,
Centro de Pesquisa Crofoot
Continua na próxima página...

Perfil do Mosaico (HVTN 706/HPX3002)
• As equipes do estudo têm como objetivo inscrever 3.800 homens cisgêneros e pessoas
transgêneros que fazem sexo com homens cisgêneros e pessoas transgêneros entre 18 e 60 anos
de idade.
• O estudo será realizado em mais de 50 locais de ensaio nos EUA, México, Brasil, Peru, Argentina,
Polônia, Itália e Espanha.
• O Mosaico avaliará um regime de vacinação experimental baseado em mosaico com o objetivo de
determinar se ele é eficaz na prevenção da infecção por HIV em MSM e indivíduos transgêneros.
• Os resultados iniciais do estudo poderão estar disponíveis até 2024.
• Parceria público-privada que possibilita a pesquisa de uma vacina preventiva segura e
globalmente eficaz contra o HIV.
• O Mosaico tem o apoio de uma parceria público-privada liderada pela Janssen Vaccines &
Prevention B.V., parte das Empresas Farmacêuticas Janssen da Johnson & Johnson; pelo National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas), que faz parte dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH); e pela Rede de Ensaios de
Vacinas contra o HIV (HVTN) financiada pelo NIAID. Parceiros adicionais que oferecem suporte
incluem o Comando de Pesquisa e Desenvolvimento Médico do Exército dos EUA (USAMRDC).
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Actualización del sitio
nós esperávamos com a respiração
suspensa para receber a confirmação
da primeira injeção, escrevendo uma
página na história de um participante
do estudo e uma equipe comprometida
que fazem parte de um esforço global
para ajudar a acabar com o HIV.

Respondendo aos desafios para
manter a dinâmica do estudo
Em 11 de março de 2020, a Organização
Mundial de Saúde declarou a COVID-19
uma pandemia global após a morte de
um número significativo de pessoas
em todo o mundo. A situação evoluiu
rapidamente e os países responderam
com medidas sem precedentes para
parar a transmissão do SARS-COV-2, o
vírus que causa a COVID-19.
Dias após a declaração de uma
pandemia, a empresa de pesquisa
de prevenção do HIV implementou
medidas para atenuar o impacto da
COVID-19 na condução de ensaios
clínicos. O Mosaico é um dos muitos
ensaios clínicos do HIV, coordenado
pela Rede de Ensaios de Vacinas contra
o HIV (HVTN), que é impactado pela
COVID-19.
No momento da publicação, a liderança
do Estudo Mosaico implementou
medidas para minimizar o impacto
da COVID-19 no estudo e priorizar
a segurança dos participantes do
estudo e da equipe clínica. A liderança
realizou atualizações semanais com
os locais de ensaio para informar
a decisão tomada à medida que as
circunstâncias evoluíram.
Eu procurei Stephaun Wallace, Ph.D.,
que é a Ligação do Investigador Júnior
de Ciências Sociais e Comportamentais
da HVTN, e que dirige e gerencia o
envolvimento da comunidade para
o Estudo Mosaico globalmente. Foi
apropriado obter as percepções de
Stephaun sobre o valor e a importância
das estratégias de envolvimento da
comunidade para ajudar a manter
a dinâmica de um ensaio clínico
considerando o impacto da COVID-19
e como manter as comunidades
envolvidas.
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Todos os locais de ensaio clínico, por
meio de seu plano de envolvimento da
comunidade e do Conselho Consultivo
Comunitário, estão equipados com
as ferramentas e estratégias para
comunicar atualizações ou mudanças
na condução de ensaios clínicos
quando a necessidade surgir por
qualquer motivo, incluindo o impacto
recente da COVID-19.
“Não há uma abordagem única para
todas as atividades específicas para
educar as comunidades e recrutar e
reter os participantes do estudo”, disse
Stephaun Wallace, PhD., Ligação do
Investigador Júnior de Ciências Sociais
e Comportamentais da HVTN. “Cada
centro de ensaio clínico desenvolve
um plano exclusivo de envolvimento
da comunidade, o qual é informado e
aprovado pela comunidade local, para
que ele represente as vozes e as normas
sociais dessa comunidade local”,
ressaltou Wallace.

de pesquisa honrem e respeitem a
infinidade de diferenças entre os
participantes do estudo. Esta parceria
é enfatizada pelo plano exclusivo de
envolvimento da comunidade que cada
centro desenvolve.
“Cada pessoa é única e cada localização
geográfica onde nossos centros
estão trabalhando para envolver
comunidades locais também é única e
diversificada. Nossas estratégias para
alcançar essas pessoas também devem
ser únicas e diversificadas”, concluiu
Wallace.

Fonte1: aidsvu.org
Aziel Gangerdine é diretor de comunicações
da HVTN.

Um princípio orientador da HVTN é
a necessidade de uma forte parceria
bidirecional entre o centro de ensaio
clínico e a comunidade local para
ajudar a facilitar a inovação e os
avanços na pesquisa biomédica
do HIV, promover a confiança e
um entendimento entre a equipe
do centro e a comunidade local, a
fim de assegurar que as estratégias

Stephaun Wallace, PhD., HVTN Social
and Behavioral Sciences Júnior
Investigator Liaison

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 20, EDIÇÃO 1: JUNHO DE 2020

JUNTE-SE A NÓS NA
LUTA CONTRA O HIV

O CAMINHO PARA A DESCOBERTA DE UMA VACINA GLOBAL CONTRA O HIV

www.mosaicostudy.com
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Declaração pública

Déclaration publique du Réseau d’essais de vaccins
contre le VIH (HVTN) sur la COVID-19
quarta-feira, 1 de abril de 2020

Reconhecemos e agradecemos a todos
os membros de nossas comunidades
e organizações que estão na linha
de frente ajudando na resposta para
superar a COVID-19. Nós saudamos o
seu serviço e compromisso inabalável!
A HVTN continua a monitorar o
impacto da COVID-19 na condução
dos ensaios clínicos iniciais e em larga
escala que ela coordena globalmente.
Continuamos comprometidos com a
segurança e o bem-estar de todos os
participantes e equipes do estudo.
Em uma
www.hvtn.org/en/media-room/
news-releases/public-statementHIV-vaccine-trials-network_HVTNCOVID-19_March-2020.html, anterior,
descrevemos como nossas equipes
de estudo estão capacitadas para
implementar as medidas necessárias
para evitar a possível transmissão da
COVID-19 em cada centro de ensaio.
Todas as medidas estão alinhadas com
as recomendações e orientações das
autoridades locais de saúde pública e
dos Conselhos de Revisão Institucional
(IRBs)/Comités de Ética (ECs). Além
disso, alguns centros de ensaio
obedecem a exigências específicas
se fazem parte de uma organização
de pesquisa maior ou instalação de
cuidados de saúde.
O impacto da COVID-19 está evoluindo
rapidamente e muitos países estão
introduzindo medidas de resposta,
como o fechamento de escolas e
empresas, bem como pedindo para que
as pessoas fiquem em casa. Todas as
medidas visam parar a transmissão e
salvar vidas.

Uma atualização do status dos ensaios
clínicos de grande escala coordenados
pela HVTN é fornecida na tabela em
anexo: Impacto da COVID-19 nos
ensaios clínicos de eficácia de
prevenção do HIV mediados por
anticorpos em larga escala e nos
ensaios de eficácia da vacina contra
o HIV.

Nossa missão continua sendo a busca
de uma vacina preventiva segura
e globalmente eficaz contra o HIV
para ajudar a acabar com a doença.
Agradecemos os esforços colaborativos
em todos os centros para garantir
a segurança dos participantes e
funcionários e preservar a integridade
científica de cada ensaio clínico.

Como uma abordagem geral, todos os
centros de ensaio estão implementando
as seguintes medidas para impedir a
transmissão da COVID-19:

Perguntas:
Diretor de comunicações da HVTN
Aziel Gangerdine
Email: azielg@fredhutch.org

• Agendar as consultas dos
participantes do estudo por
telefone ou virtuais
• Exigir que aqueles com um horário
agendado entrem em contato com
o centro antecipadamente caso se
sintam mal
• Incentivar o distanciamento
físico para minimizar possíveis
exposições na área de espera ou
enquanto as consultas estão sendo
conduzidas
• Monitorar as temperaturas da
equipe clínica e dos participantes
ao entrar na clínica
• Limpar e desinfetar com
frequência todas as superfícies
• Lavar com frequência a mão com
sabão durante pelo menos 20
segundos.

Nota do editor: Devido ao tempo entre o momento que esta declaração foi
desenvolvida e a publicação da HVTN Community Compass, nossas medidas
podem ter sofrido algumas alterações. Para perguntas públicas sobre o status
operacional atual de nossos estudos, entre em contato com Aziel Gangerdine
no e-mail azielg@fredhutch.org.
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Impacto da COVID-19 nos ensaios clínicos de eficácia
de prevenção do HIV mediados por anticorpos em larga
escala e nos ensaios de eficácia da vacina contra o HIV.
Ensaio clínico da HVTN

Status
atual

HVTN 703/HPTN 081
HVTN 704/HPTN 085
[Estudos de Prevenção Mediada por
Anticorpos (AMP)]
A AMP está testando se um anticorpo
amplamente neutralizante (bnAb),
chamado VRC01, pode prevenir a
aquisição do HIV em pessoas.

Totalmente
inscritos

O que mudou
A liderança do estudo de AMP descontinuou
todas as outras infusões no interesse da equipe
e da segurança dos participantes. Os dados
acumulados nas infusões já administradas são
suficientes para atingir os objetivos do estudo.
O acompanhamento dos participantes continua,
utilizando visitas remotas ou presenciais,
conforme possível.

Países
Dois estudos estão
em curso em 11
países:
Botsuana, Brasil,
Quênia, Malaui,
Moçambique, Peru,
África do Sul,
Suíça, Tanzânia,
Estados Unidos e
Zimbabué.

HVTN 705/HPX2008 (Imbokodo)
O Imbokodo está testando um regime
de vacinação experimental baseado em
imunógenos “mosaicos”, componentes
de vacina que contêm elementos de
múltiplas variações do HIV, designado a
oferecer proteção contra uma variedade
de cepas globais de HIV. O estudo
incluiu mulheres de 18 a 35 anos com
o objetivo de determinar se o regime
de vacinação é eficaz na prevenção de
infecção por HIV.

Totalmente
inscritos

Para garantir a saúde e a segurança dos
participantes e da equipe do estudo,a liderança
do Estudo Imbokodo emitiu orientações
específicas para as circunstâncias específicas
dos países e centros de estudo participantes.
Quando apropriado, essas orientações podem
incluir a pausa temporária das vacinas.

África do Sul, Malaui,
Moçambique, Zâmbia
e Zimbabué.

HVTN 706/HPX3002 (Mosaico)
O Mosaico está testando um regime de
vacinação experimental baseado em
mosaico que é muito semelhante ao
regime que está sendo estudado no
Imbokodo, com o objetivo de determinar
se ele é eficaz na prevenção de infecção
por HIV em homens que fazem sexo com
homens (MSM) e indivíduos transgêneros
entre 18 e 60 anos de idade.

Inscrição

Para garantir a saúde e a segurança dos
participantes e da equipe do estudo, a liderança
do Estudo Mosaico pausou temporariamente
todas as novas visitas de triagem, inscrição e
vacinação até 1º de maio de 2020. A pausa será
reavaliada periodicamente para determinar as
próximas etapas.

As vacinações
foram interrompidas em
fevereiro de
2020, mas o
acompanhamento dos
participantes
continua.

A liderança do Estudo Uhambo capacitou cada
centro participante para implementar medidas
alinhadas às orientações das autoridades de
saúde pública locais e dos Comitês de Ética.
Isso inclui aumentar os intervalos de consulta,
atrasar as consultas e/ou realizar alguns
procedimentos de consulta remotamente.

Argentina, Brasil,
Itália, México, Peru,
Polônia, Espanha e
Estados Unidos.

HVTN 702 (Uhambo)
O Uhambo testou um regime de
vacinação experimental contra o HIV,
que se baseia no regime testado no ensaio
clínico RV144 realizado na Tailândia.
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África do Sul.
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ENFRENTE O HIV!
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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
fornecidas pela Northwest Translations, Inc.
de Tradução
www.nwtranslations.com
Chefe de Redacção:
Stephaun E. Wallace
Formatação e Design:
Cody Shipman
Produção e Distribuição:
Nina Ennis
Contribuinte:
Aziel Gangerdine
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:
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