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Bem-vindo à última edição da
Community Compass da Rede de
Estudos de Vacina contra o HIV (HVTN).
Nesta edição, destacamos alguns dos
esforços de nossos centros de estudos
clínicos e atualizações do Centro de
Liderança e Operações da HVTN (Core),
incluindo um artigo especial que
descreve como e por que a Rede e outros
colaboradores concentraram nossa
atenção para responder à COVID -19. A
Rede de Prevenção contra a COVID-19
(CoVPN) foi organizada sob a direção
do Dr. Anthony Fauci, aproveitando
os ensaios clínicos, laboratório,
envolvimento da comunidade e
experiência em gerenciamento de
estatísticas/dados das principais redes
de estudos clínicos do NIAID para testar
vacinas e anticorpos monoclonais que
são projetados para proteger as pessoas
da doença COVID-19. Para obter mais
informações sobre a CoVPN e saber
mais sobre os ensaios clínicos, visite
www.PreventCOVID.org. Embora
tenhamos direcionado nossos esforços
em resposta à COVID-19, nós da HVTN
continuamos comprometidos com
nossa busca por vacinas preventivas
contra o HIV seguras e eficazes que
tenham aplicação global.

Acredito que veremos o fim da
pandemia da COVID-19, 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
e vulneráveis. Somos uma comunidade
global; vamos trabalhar juntos em
resposta a esta pandemia.
O estudo Mosaico, também conhecido
como HVTN 706/HPX 3002, foi
interrompido anteriormente em resposta
à COVID-19. A equipe do estudo queria
garantir a segurança e a saúde dos
participantes e da equipe do estudo.
Estamos trabalhando com grupos
regulatórios e locais de ensaios clínicos
para garantir um reinício seguro do
estudo globalmente. Nossas outras
propostas e protocolos de conceito de
vacina e anticorpos contra o HIV estão
começando a reabrir agora.
A mudança é considerada a única
constante em nossas vidas. O ano de
2020 trouxe mudanças significativas
para mim pessoal e profissionalmente,
para meus colegas e nossos parceiros
da comunidade, e tenho certeza de que
para todos vocês. Uma das mudanças
significativas que abordamos nesta
edição é a aposentadoria de nosso
querido Steven Wakefield (que prefere
ser chamado apenas de “Wakefield”) em
julho de 2020. Wakefield não foi apenas
uma das contratações iniciais da HVTN,
mas ajudou a liderar e fortalecer o
envolvimento da comunidade dentro
da rede e em comunidades em todo
o mundo.

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 seção “Conheça a Equipe da
Community Compass”.
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 globalmente 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
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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

Gail Broder, MHS
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Artigo de Destaque

CONSTRUINDO UM
EXÉRCITO INVESTIGATIVO
EM 100 DIAS
Mindy Miner, PhD, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

POR QUE/COMO
FOI DESENVOLVIDO
A COVPN?
O nascimento de uma rede
A primeira semana de março de
2020 trouxe várias mudanças para
a área de Seattle. Os trabalhadores
da HVTN receberam ordens de Fred
Hutch para trabalhar remotamente.
Conferências, como a grande reunião
anual CROI sobre HIV, tornaramse virtuais. E médicos e cientistas
de doenças infecciosas em todos os
lugares começaram a se concentrar
no que podiam fazer a respeito da
síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) e a doença
que ele causa, COVID-19. O calendário
semanal do investigador principal da
HVTN, Larry Corey, mudou de reuniões
sobre antígenos do HIV e anticorpos
monoclonais para como combater a
epidemia de SARS-CoV-2 em Seattle e
como desenvolver o que ele sabia ser
a infraestrutura científica crescente
e a iniciativa de desenvolver vacinas
para o novo patógeno. Naquela época,
o diretor do Instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID),
5

Tony Fauci, estava na televisão todos
os dias como parte da Força-Tarefa
do Coronavírus da Casa Branca e suas
conversas com Corey lembravam
aquelas 20 anos atrás, quando a
HVTN começou. Principalmente, que
nós (a nação) precisávamos de uma
infraestrutura perfeita para que essas
vacinas fossem testadas o mais rápido
possível. John Mascola, diretor do
National Institutes of Health (NIH)
Vaccine Research Center (VRC), e Fauci
tornaram-se os contatos de telefone e
texto mais frequentes de Corey sobre o
desenvolvimento de uma infraestrutura
da Autoridade de Pesquisa e
Desenvolvimento Avançado NIH
Biomédica (BARDA), e foram iniciadas
conversas sobre como construir uma
organização investigativa nacional
para lidar com essa tarefa. Acordos
de confidencialidade para permitir o
acesso às informações foram assinados
e a tarefa começou para valer.
Quando uma catástrofe global como
a pandemia da COVID-19 aconteceu,
a infraestrutura e a experiência da
HVTN tornaram-se inestimáveis.
Duas décadas de desenvolvimento
de protocolos de ensaios clínicos de

vacinas e anticorpos monoclonais.
Duas décadas construindo
relacionamentos com cientistasmédicos, farmacêuticos e equipes
clínicas. Duas décadas de programas
de envolvimento comunitário
colaborando com grupos de defesa
locais para alcançar as pessoas mais
afetadas por doenças. Duas décadas de
ensaios de laboratório de imunologia
aperfeiçoados e aprovados pela Federal
Drug Administration (FDA). Duas
décadas de experiência em estatística
analisando grandes conjuntos de
dados.
“Esta experiência em HIV precisa e
pode ser aproveitada”, disse Corey.
“Nossos pesquisadores locais do corpo
docente estão todos interessados e
afetados por esta epidemia. Existe um
suporte universal para fazer isso.”
O primeiro protocolo da HVTN
relacionado ao COVID, iniciado
em 13 de maio de 2020, foi o HVTN
405/HPTN 1901: caracterizando a
imunidade específica para SARSCoV-2 em indivíduos convalescentes
(convalescente significa alguém que
se recuperou da doença). O tempo
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da folha de conceito (ideia inicial do
protocolo) para a abertura do ensaio
(triagem dos participantes) foi de 1 mês.
A mediana para os ensaios HVTN foi
bem mais de um ano. Antes mesmo
de a Operação Warp Speed do governo
dos EUA (USG) ser criada, antes mesmo
que a Rede tivesse recebido a graça
oficial de um novo nome, a Rede estava
operando em “velocidade de dobra”.
É uma homenagem à equipe que eles
puderam e abraçaram o mantra de
qualidade e rapidez para essa tarefa.
Isso não significa que cortaram
caminhos; apenas que esse ensaio era
a prioridade para todos - HVTN, HPTN,
Divisão de AIDS, etc. Não havia mais
uma delimitação entre dias de semana
e fins de semana. A HVTN percebeu
desde o início como a pandemia
paralisaria a economia e a sociedade,
como uma guerra mundial e, portanto,
todos estavam prontos para acabar com
ela o mais rápido possível.
A nova Rede de Prevenção contra a
COVID-19 (CoVPN) nasceu, com Corey
e Kathy Neuzil (do Infectious Diseases
Clinical Research Consortium e da
University of Maryland) como chefes
do centro de operações e Mike Cohen
da HPTN e David Stephens da Emory
University liderando o programa de
anticorpo monoclonal. A equipe de
supervisão do NIAID incluiu Emily
Erbelding, Carl Dieffenbach, Mary
Marovich e Mascola. “Esse não é um
negócio como o de costume” tornou-se
o novo mantra no escritório remoto.
“Estamos construindo o avião enquanto
o pilotamos” era outra analogia favorita
na época. Os nomes dos testes não
começariam com “HVTN”, mas agora
têm números “CoVPN”.
Encontrar uma vacina eficaz não
foi o único problema. A logística de
fabricação, embalagem e distribuição
de uma vacina para bilhões de pessoas
é, em uma palavra, complicada. [Leia
um ponto de vista recente na Science
Magazine (https://science.sciencemag.
org/content/368/6494/948.long) por
Corey et al para aprofundar.] Isso
é apenas para uma vacina. Agora
multiplique isso por quatro ou cinco
empresas diferentes e as coisas ficam
malucas. Ficou claro para a liderança
da CoVPN que esses testes de eficácia,

envolvendo até 30.000 pessoas cada,
precisariam ser harmonizados - algo
com o qual as empresas farmacêuticas
não se preocuparam historicamente.
Mas, para dar sentido aos resultados,
a coleta de amostras, os ensaios de
laboratório e as análises estatísticas
precisam ser consistentes em todos os
ensaios. A CoVPN está garantindo que
isso aconteça.

Envolvendo a nação
A equipe de envolvimento da
comunidade da HVTN/CoVPN, liderada
por Michele Andrasik, enfrentou um
desafio formidável no recrutamento
de participantes. O grupo não poderia
simplesmente reaproveitar os materiais
de longa data da HVTN sobre HIV.
Um simples “localizar/substituir” para
“HIV/SARS-CoV-2” em um termo de
consentimento livre e esclarecido
não seria adequado. Não só os vírus
e as respectivas doenças que causam
são extremamente diferentes, mas
também o público-alvo dos materiais
educativos. Historicamente, quando
os participantes se voluntariaram
para um estudo HVTN Fase 1, eles
frequentemente comentaram que
sua participação resultou de uma
paixão por interromper uma doença
que os afetou ou suas comunidades
pessoalmente. Mas agora, com uma
pandemia global que infectou 40
milhões de pessoas em todo o mundo
e matou mais de 1 milhão em menos
de um ano, pessoas que podem nunca
ter pensado duas vezes sobre doenças
infecciosas ou saúde pública se
tornaram o público-alvo. Residentes
em lares de idosos, balconistas de
mercearias e motoristas de ônibus são
exemplos de populações em risco para
COVID-19.

(www.PreventCOVID.org). Vídeos
informativos foram produzidos.
Folhetos, pôsteres e brochuras
receberam a aprovação do Conselho
de Revisão Institucional e foram para
as ruas. Além disso, a CoVPN recebeu
financiamento federal para desenvolver
e produzir uma série de anúncios de
serviço público (PSAs) em inglês e
espanhol com o objetivo de recrutar
americanos para os testes de vacinas.
A CoVPN desenvolveu um Registro
de Triagem de Voluntários, liderado
pelo Diretor Executivo da HVTN Jim
Kublin, que permite que as pessoas
interessadas em se voluntariar para
um ensaio se inscrevam. Uma semana
depois de iniciar, em 7 de julho de
2020, mais de 91.000 pessoas se
inscreveram. No final de outubro, o
número subiu para mais de 407.000,
agora com mais de 515.000. Muitos
dos centros de pesquisa clínica
da CoVPN usaram o registro para
priorizar as populações que foram
desproporcionalmente impactadas pela
epidemia nacional. Os participantes do
registro também contribuíram para um
anúncio de serviço público narrado por
Harrison Ford, e o registro continuará
a fornecer aos participantes todos os
testes de eficácia, independentemente
da vacina ou do desenvolvedor de
anticorpos monoclonais.
Continua na proxima pagina...

Ali estava o desafio: uma nova doença,
um novo(s) grupo(s) demográfico(s).
A equipe consultou painéis de
especialistas para recomendações
sobre como envolver comunidades
prioritárias, principalmente afroamericanos/negros, latinos, nativos/
indígenas e populações de adultos
mais velhos. A equipe desenvolveu
um conjunto de materiais em tempo
recorde. Um site foi construído
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Junho de 2020

QUE PRODUTOS
ESTÃO SENDO
TESTADOS E QUE
EMPRESAS ESTÃO
ENVOLVIDAS?

Agosto de 2020

Figura 1. Expansão rápida de centros nos Estados Unidos e internacionalmente.

Expandindo o alcance
A Rede (HVTN agora CoVPN)
aumentou seu número de locais de
testes clínicos nos EUA de 62 em
junho de 2020 para 151 em setembro:
mais do que dobrando sua pegada
nacional em apenas alguns meses
(Figura 1 possível). Este novo quadro
de locais incluiu pela primeira vez
Veterans Administration Facilities,
Historically Black Medical Colleges e
o Indian Health Service. A equipe de
operações locais, liderada por Niles
Eaton, trabalhou incansavelmente
não apenas para integrar novos locais
nos EUA e internacionalmente, mas

Ago

Set

também preparar locais HVTN de
longa data para a era da COVID. As
visitas de preparação do local foram
reestruturadas para serem virtuais.
Executar testes clínicos durante uma
pandemia é logisticamente complexo.
Os locais precisavam de equipamentos
de proteção individual para a
reabertura segura da clínica, materiais
educacionais para recrutamento de
voluntários, swabs nasais e máquinas
de PCR para testes. Pelo menos 29
desses locais, de acordo com a Eaton,
provavelmente contratarão um ou mais
locais temporários, como uma clínica
móvel, trailer ou tenda, para alcançar
indivíduos em locais remotos.

Out

Dez

Jan

Fev

A CoVPN está atualmente envolvida
em cinco ensaios de eficácia da vacina
da COVID-19, que estão programados
para iniciar aproximadamente um
por mês durante o restante do ano
(Figura 2 possível). Todas essas vacinas
têm vantagens e desvantagens em
relação à velocidade de fabricação,
escalabilidade, tipo de resposta
imunológica e população-alvo.

Moderna
O primeiro ensaio a ser aberto, o
Estudo COVE, usou uma abordagem
baseada em ácido nucleico de duas
doses desenvolvida pela empresa
Moderna (modernatx.com/covestudy). Esta vacina usa a plataforma
relativamente nova de RNA mensageiro
(mRNA) que codifica a proteína de
superfície principal do SARS-CoV-2,
a proteína spike. As vantagens
desta vacina incluem velocidade de
produção, capacidade de entregar
vários antígenos ao mesmo tempo
e respostas de anticorpos duráveis.

Abr

Mai

Pausa de
estudo
Pausa
de
estudo

Inscrição

Acúmulo estimado de endpoints de COVID-19

Figura 2. Curso esperado de estudos clínicos de Fase 3.
7
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Embora muitos estudos de Fase 1
usando vacinas de mRNA tenham
se mostrado promissores, nenhum
deles foi aprovado. A sequência do
genoma viral SARS-CoV-2 foi publicada
em 10 de janeiro de 2020 e o estudo
COVE foi inaugurado 6 meses e meio
depois, em 27 de julho de 2020. Essa
velocidade não tem precedentes na
história. Geralmente, leva décadas entre
a decifração do patógeno que causa a
doença e o teste de eficácia da vacina.

AstraZeneca
O segundo ensaio CoVPN aberto
foi uma vacina desenvolvida pela
Oxford University e posteriormente
vendida para a empresa AstraZeneca.
O esquema vacinal, também de duas
doses, utiliza um vetor viral de um
adenovírus de chimpanzé (Ad) que
não causa doença em humanos. Esta
vacina, como a vacina Moderna,
codifica para a proteína spike SARSCoV-2. O ensaio começou em agosto
de 2020 e foi posteriormente suspenso
devido a eventos adversos. A suspensão
foi suspensa no final de setembro na
Europa/Brasil/África do Sul, onde um
teste paralelo está sendo realizado, e
o FDA aprovou o reinício nos Estados
Unidos em 23 de outubro de 2020.

Janssen
O terceiro ensaio a começar foi outra
vacina de vetor de adenovírus, desta
vez usando Ad26 humano como a
espinha dorsal de entrega do antígeno
de proteína spike e desenvolvida pela
Janssen (parte da Johnson & Johnson).
Um aspecto do ensaio ENSEMBLE é que
o regime inclui uma dose, ao contrário
de duas doses para cada um dos outros
ensaios de vacinas. Um regime de
uma dose é logisticamente vantajoso,
especialmente se centenas de milhões
de pessoas precisam ser vacinadas.
A espinha dorsal Ad26 mostrou
recentemente ser segura e estimular
uma resposta imune robusta contra
o Ebola e é a plataforma usada nos
ensaios de eficácia do HIV HVTN 705

(Imbokodo) e HVTN 706 (Mosaico). Este
estudo também foi temporariamente
colocado em pausa de segurança por
aproximadamente 10 dias em outubro
em resposta a eventos adversos. Desde
então, foi retomado.

Novavax e Sanofi Pasteur
Mais dois ensaios estão em fase de
desenvolvimento, um da empresa
Novavax e outro da Sanofi Pasteur, com
abertura prevista para o final de 2020.
Ambas as vacinas serão de duas doses
e usarão a tecnologia tradicional de
proteína recombinante para fornecer a
proteína spike. As vacinas de proteína
são amplamente utilizadas globalmente
e administradas a pessoas de todas as
idades, algo importante a considerar se
os planos de vacinação da COVID no
futuro incluírem crianças.

MANTENHA O
FUTURO DA SUA
FAMÍLIA SEGURO.
Voluntário para um
estudo de vacina hoje.

Um ponto importante é que essas
empresas, em circunstâncias
normais, nunca produziriam milhões
de doses de uma vacina antes da
aprovação e licença da FDA, muito
menos durante o teste de eficácia. A
razão disso, neste caso, é que o USG
concordou em comprar essas doses,
independentemente de mostrarem
eficácia, resultando em risco mínimo
para a empresa. É por isso que o campo
fez tantos avanços tão rapidamente.
Continua na proxima pagina...

Saiba mais em

Prevent COVID.org

Ajude a acabar
com a incerteza.
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QUANTAS PESSOAS
SÃO NECESSÁRIAS
PARA CADA
ESTUDO?
São necessários aproximadamente
30.000 participantes para cada ensaio
de vacina para ter o que os estatísticos
chamam de “poder estatístico” para
determinar se a vacina oferece algum
benefício ou eficácia contra a doença
COVID-19. Com base nas projeções
epidemiológicas atuais e no que se
sabe sobre a progressão da doença,
a CoVPN pode presumir que, para
cada estudo de 30.000 pessoas, levará
aproximadamente 24 semanas desde
a abertura do estudo para acumular
“endpoints” suficientes para determinar
a eficácia. Um endpoint é a doença
COVID-19.

Tipo de
estudo:

Número de
ensaio da CoVPN
3001
3002

Vacina
3003
3004
3005
3501

Anticorpo
monoclonal

3502
3503

Observacional

5001
5002

Operacional

6001

QUAL É O STATUS
DE CADA ESTUDO?
A Tabela 1 lista os estudos da CoVPN
e seus status em outubro de 2020.
Além dos cinco ensaios de vacina de
Fase 3 mencionados acima, a CoVPN
está envolvida em vários estudos de
anticorpos monoclonais, bem como em
estudos observacionais para aprender
sobre a prevalência de doenças e as
respostas imunológicas.

Resumindo
A HVTN/CoVPN está no meio da mais
importante crise de saúde do último
século. Desde a pandemia de influenza
de 1918, nunca vimos uma morbidade e
mortalidade tão rápida por uma doença
infecciosa. Ao contrário da gripe de
1918, quando aproximadamente 1/3
da população mundial foi infectada
e cerca de 50 milhões de pessoas
morreram, a pandemia da COVID-19
está ocorrendo em um momento de
avanços biomédicos e tecnologia
da informação sem precedentes. A
capacidade da humanidade de se unir
e superar este vírus será algo nunca
esquecido.
Dra. Mindy Miner é redatora/editora
científica da HVTN. O Dr. Larry Corey
e o Dr. Jim Kublin, Investigador
Principal da HVTN e Diretor
Executivo da HVTN, respectivamente,
contribuíram para este artigo.

Breve descrição

Empresa

mRNA-1273 Fase 3,
Moderna
o estudo COVE
AZD1222 (ChAdOx1 nCoVAstraZeneca
19) Fase 3
Ad26 Fase 3,
Janssen
o estudo Ensemble
Proteína Fase 3
Novavax
Proteína Fase 3
Sanofi Pasteur
Anticorpo α-SARS-CoV-2
Eli Lily
Fase 3, o estudo BLAZE-2
Coquetel de anticorpos
α-SARS-CoV-2 Fase 3,
Regeneron
o estudo REGN-COV
anticorpo α-SARS-CoV-2
Vir/GSK
Fase 2/3
Respostas imunes agudas à
N/A
infecção por SARS-CoV-2
Prevalência de SARS-CoV-2
N/A
Registro de triagem para
participação em estudos
N/A
CoVPN

Status
Inscrição concluída, em
acompanhamento
Aberto e inscrevendo
Aberto e inscrevendo
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Aberto e inscrevendo
Aberto e inscrevendo
Em desenvolvimento
Aberto e inscrevendo
Em desenvolvimento
Aberto e inscrevendo

Tabela 1. Pipeline de estudos e status da CoVPN.
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Visite ClinicalTrials.gov - NCT04505722
para obter detalhes adicionais.

Estudos ativos da
Rede de Prevenção
Contra a COVID-19
recrutamento
voluntários
Estudo de vacina de mRNA da
Pfizer e BioNTech
A BNT162b2 é uma vacina experimental
de mRNA que está sendo desenvolvida
pela Pfizer e BioNTech para ajudar a
prevenir a COVID-19, a doença causada
pelo vírus SARS-CoV-2. O objetivo do
estudo é testar o quão bem a vacina
experimental funciona na prevenção
da doença COVID-19 e avaliar se ela é
segura para adultos e adolescentes. A
BNT162b2 contém uma pequena parte
do código genético para a proteína
spike SARS-CoV-2. A BNT162b2 não
contém nenhum vírus vivo. Ela não
pode causar infecção por SARS-CoV-2,
nem você contrairá a COVID-19.
Visite ClinicalTrials.gov - NCT04368728
para obter detalhes adicionais.

O estudo ENSEMBLE com a
vacina experimental Ad26.
CoV2.S da Janssen
A vacina experimental Ad26.COV2.S
está sendo desenvolvida para
prevenir ou diminuir a gravidade da
COVID-19, a doença causada pela
Síndrome Respiratória Aguda Grave
Coronavírus-2 (SARS-CoV-2). A vacina
experimental Ad26.COV2.S inclui
pedaços de material genético copiados
dos picos (spikes) do vírus SARS-CoV-2.
O objetivo é que o organismo seja
imunizado contra a COVID-19. A vacina
experimental não contém o vírus
real e não pode causar a COVID-19. O
estudo ENSEMBLE visa testar a vacina
experimental da Janssen em muitas
populações diferentes em todo o
mundo.

Estudo da AZD1222 da
AstraZeneca
A AZD1222 é uma vacina experimental
que está sendo desenvolvida pela
AstraZeneca para prevenir a COVID-19,
a doença causada pelo vírus SARSCoV-2.
A vacina é baseada em uma versão
enfraquecida de um vírus do resfriado
comum (adenovírus). A vacina de
adenovírus foi alterada para que
não se replique dentro de seu corpo.
Apresenta parte da proteína spike da
COVID-19 ao corpo para que uma
resposta imunológica possa ser feita a
ela. O objetivo do estudo é testar o quão
bem a vacina experimental funciona na
prevenção da doença COVID-19 e quão
segura é.
Visite ClinicalTrials.gov - NCT04516746
para obter detalhes adicionais.

Anticorpos 10933 e 10987
da Regeneron, o estudo
REGN-CoV2
REGN-COV-2 está testando uma
combinação de dois anticorpos
chamados REGN10933 e REGN10987
para ver se eles são capazes de prevenir
a infecção por SARS-CoV-2. Este estudo
inscreverá aproximadamente 2.000
adultos nos Estados Unidos que moram
na mesma casa de uma pessoa que
recentemente teve um teste positivo
para SARS-CoV-2. Isso incluirá cerca
de 1.700 participantes que testaram
negativo para SARS-CoV-2 no
momento da inscrição e cerca de 300
participantes que tiveram resultado
positivo no teste para SARS-CoV-2,
mas não apresentaram sintomas da
COVID-19.

REGN10987 não podem causar infecção
por SARS-CoV-2, nem vão deixá-lo
doente com COVID-19.
Visite www.regeneron.com/covid19 ou
ClinicalTrials.gov - NCT04452318 para
obter informações adicionais sobre o
estudo.

Anticorpo LY3819253 da Eli
Lilly, o Estudo BLAZE-2
BLAZE-2 está testando o anticorpo
LY3819253. Ele estará inscrevendo
funcionários e residentes em
enfermagem qualificada e instalações
de vida assistida com alto risco
de exposição ao SARS-CoV-2. As
perguntas do estudo são:
• O anticorpo impede a infecção por
SARS-CoV-2?
• O anticorpo ajuda a prevenir o
desenvolvimento da COVID-19
mais grave ou reduz os sintomas?
O estudo será realizado nos Estados
Unidos com até 2.400 participantes.
O LY3819253 foi projetado para se
ligar ao SARS - CoV-2 e impedir que
o vírus entre nas células saudáveis. O
LY3819253 foi desenvolvido em um
laboratório pela empresa farmacêutica
Eli Lilly. LY3819253 não pode causar
infecção por SARS-CoV-2, nem vai
deixá-lo doente com COVID-19.
Visite blaze2study.com ou
ClinicalTrials.gov - NCT04497987 para
obter detalhes adicionais. Você também
pode ligar para o Call Center BLAZE-2
pelo telefone 718-210-9713 das 9h às
17h30, horário do leste dos EUA, de
segunda a sexta-feira.
Para obter mais informações sobre a
Rede de Prevenção contra a COVID-19,
acesse: www.PreventCOVID.org.

Os anticorpos REGN10933 e
REGN10987 são projetados para se
ligarem ao SARS-CoV-2 e impedir que
o vírus entre nas células saudáveis.
Os anticorpos foram produzidos em
laboratório pela empresa farmacêutica
Regeneron. O REGN10933 e o
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O CoVPN
FAITH INITIATIVE
Stephaun Wallace, PhD, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Com muitas comunidades nos EUA
desproporcionalmente impactadas
pela pandemia da COVID-19, a Rede de
Prevenção contra a COVID-19 (CoVPN)
está muito animada em compartilhar
que lançamos um novo programa
religioso nacional chamado CoVPN
Faith Initiative para construir confiança
e envolver diversas populações sobre
os ensaios clínicos da COVID-19 e
a CoVPN. Esta iniciativa é uma das
muitas estratégias que implementamos
para envolver e incluir as comunidades
de forma significativa no processo de
pesquisa.
O Rev. Edwin C. Sanders, II, chefe da
Metropolitan International Church
em Nashville, TN, vai liderar a
CoVPN Faith Initiative e coordenar o
trabalho de sete Embaixadores da Fé
e mais de 30 clérigos-consultores das
comunidades de Negros, LatinXs e
Índios Americanos/Nativos do Alasca
em todo o país.
Encarregados de implementar um
programa educacional da COVID-19
e CoVPN focado na fé que apóia
o envolvimento inclusivo de
membros em comunidades-chave,
os Embaixadores da Fé irão expandir
as redes religiosas existentes para
conduzir webinars educacionais,
reuniões na prefeitura da comunidade
e compartilhar informações através
de encontros religiosos e programas
existentes e grupos de apoio.

11

Envolvendo a mídia:
A CoVPN Faith Initiative foi anunciada
em uma coletiva de imprensa virtual
em 9 de setembro e contou com a
presença de mais de uma dúzia de
repórteres nacionais de importantes
veículos de notícias como o Atlanta
Journal-Constitution, o Wall Street
Journal, o New York Times e a Science.
Após a coletiva de imprensa, um
comunicado à imprensa foi emitido
para a mídia em todo o país.
Os palestrantes da coletiva de
imprensa incluíram o Rev. Sanders,
dois Embaixadores da Fé: Bambi
Gaddist, DrPH, CEO & Fundadora e
Diretora Executiva do Conselho de
HIV da Carolina do Sul em Columbia;
Ulysses W. Burley III, MD, Fundador
do UBtheCure, em Chicago, IL; e
eu mesmo. Aqui estão algumas
histórias que foram publicadas até o
momento: Scripps Newswire (inclui
aproximadamente 60 estações de TV
em 42 mercados) www.youtube.com/
watch?v=xYliKEuB9jI, e CBS This
Morning, www.cbsnews.com/video/
covid-19-vaccine-trials-volunteerdemographics-reveal-need-forgreater-racial-diversity/.

Embaixadores da Fé da CoVPN:
Com décadas de experiência na luta
contra o HIV/AIDS, o Rev. Sanders, cada
um dos sete Embaixadores da Fé, e eu,
vamos alavancar o que aprendemos para
construir confiança e “envolver todos
para que quando uma vacina contra a

COVID-19 for aprovada, ela seja eficaz
para todas as pessoas”, observou o Rev.
Sanders. Os principais esforços incluirão
o envolvimento e a expansão das redes
religiosas existentes para ajudar a conduzir
webinars educacionais, reuniões na
prefeitura da comunidade e compartilhar
informações por meio de reuniões
religiosas, programas e grupos de apoio
existentes.
Até o momento, seis Embaixadores da Fé
foram nomeados da seguinte forma:
• Khadijah Abdullah, Diretora
Executiva de Alcançar Todos os
Muçulmanos HIV+ na América
(RAHMA), Washington, DC
• Bispo Oliver Clyde Allen III, pastor
sênior e fundador da Catedral Thew
Vision de Atlanta, Atlanta, GA
• Ulysses W. Burley III, MD, Fundador
da UBtheCure, Chicago, IL.
• Bambi W. Gaddist , DrPH, CEO &
Fundadora e Diretor Executiva da
South Carolina HIV Conselho em
Columbia, SC
• Rev. Kamal Hassan, pastor da Igreja
Presbiteriana Sojourner Truth,
Richmond, CA
• Rev. Bertram G. Johnson, Union
Theological Seminary, New York,
NY

Apelo à ação:
Como partes interessadas, os
nossos leitores desempenham um
papel importante na educação das
suas respectivas organizações e
comunidades sobre o trabalho vital
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AJUDE A CONSTRUIR UM
AMANHÃ MAIS SEGURO.
Voluntário para um estudo de vacina hoje.

da CoVPN, incluindo a CoVPN Faith
Initiative. É importante ouvir, aprender
e desenvolver as parcerias que nos
permitem aumentar a confiança e
envolver comunidades-chave de forma
significativa.
Para auxiliá- lo em seus esforços,
fornecemos informações úteis no site
da Rede de Prevenção contra a COVID19, incluindo estudos clínicos da
COVID-19, como as pessoas podem se
voluntariar e uma seção de perguntas
frequentes detalhada ou as perguntas
mais frequentes sobre os estudos.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar
de mais informações sobre a CoVPN
Faith Initiative ou outras estratégias e
programas de envolvimento de partes
interessadas da CoVPN, não hesite em
entrar em contato comigo diretamente.

Stephaun E. Wallace, PhD
Diretor de Relações Externas, Rede de Estudos
de Prevenção contra a COVID-19 (CoVPN)/
Cientista da HVTN, Divisão de Vacinas e
Doenças Infecciosas, Fred Hutch
Professor Assistente Clínico, Departamento
de Saúde Global, Diretor da University of
Washington, Chefe de Envolvimento da
Comunidade, UW/Centro para Pesquisa sobre
a AIDS Fred Hutch

Saiba mais em

Prevent COVID.org

Ajude a acabar
com a incerteza.
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UMA VACINA QUE
PODE MUDAR A
PANDEMIA.
Voluntário para um estudo de vacina hoje.

Saiba mais em

Prevent COVID.org
13

Ajude a acabar
com a incerteza.
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PRÓXIMAS REUNIÕES/CONFERÊNCIAS/
DIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
2021 NATIONAL AFRICAN AMERICAN MSM LEADERSHIP CONFERENCE
Virtual, 15-16 de janeiro de 2021, www.naesm.org

2021 HIV RESEARCH FOR PREVENTION (HIVR4P) CONFERENCE
Virtual, 27-28 de janeiro e 3-4 de fevereiro de 2021, www.hivr4p.org

2021 IAS COVID-19 CONFERENCE
Virtual, 2 de fevereiro, https://covid19.iasociety.org

CONFERENCE ON RETROVIRUSES AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS (CROI)
6-10 de março de 2021, www.croiconference.org

U.S. NATIONAL BLACK HIV/AIDS AWARENESS DAY
7 de fevereiro

U.S. NATIONAL WOMEN & GIRLS HIV/AIDS AWARENESS DAY
10 de março

U.S. NATIONAL NATIVE HIV/AIDS AWARENESS DAY
21 de março

IAPAC FAST TRACK CITIES CONFERENCE 2021
Lisbon, Portugal 22-25 de março de 2021 www.iapac.org/conferences/fast-track-cities-2021/

U.S. NATIONAL YOUTH HIV/AIDS AWARENESS DAY
10 de abril

U.S. NATIONAL TRANSGENDER HIV TESTING DAY
18 de abril

2021 HVTN FULL GROUP MEETING
Virtual, 5-7 maio de 2021 www.hvtn.org

HIV VACCINE AWARENESS DAY
18 de maio

U.S. NATIONAL ASIAN & PACIFIC ISLANDER AMERICAN HIV/AIDS AWARENESS DAY
19 de maio

HIV LONG TERM SURVIVORS DAY
5 de junho

U.S. NATIONAL HIV TESTING DAY
27 de junho
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 e para determinar se
elas serão presenciais ou virtuais.
HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 20, EDIÇÃO 2: DEZEMBRO DE 2020
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Artigo Especial

Desenhos de testes de eficácia da
prevenção contra o HIV do futuro
O workshop “Desenhos de testes de eficácia da prevenção contra o HIV do futuro”, organizado pela Global HIV Vaccine
Enterprise em parceria com a Rede de Ensaios de Vacinas contra o HIV (HVTN), a Rede de Ensaios de Prevenção contra
o HIV (HPTN) e o Fórum para Pesquisa Colaborativa, está em andamento. Este workshop é uma série de eventos ao vivo
apoiados por apresentações pré-gravadas. Essas apresentações curtas pré-gravadas (10-15 minutos) serão disponibilizadas
antes de cada evento ao vivo. Será possível, e encorajamos você a fazê-lo, fazer perguntas por meio de nossa plataforma
online antes e durante os eventos ao vivo.
Esses apresentadores se juntarão a nós para responder às suas perguntas durante os eventos ao vivo, conforme listado
abaixo. A programação completa de eventos é a seguinte:

Dates

Event
Lançamento por e-mail

Sexta-feira, 16 de outubro

Terça-feira, 27 de outubro
8h PDT - 11h EDT 16h CET - 17h SAST

Apresentações pré-gravadas para a Sessão 1 serão disponibilizadas online no site da
empresa (ver acima)
Sessão ao vivo 1 - Painel de discussão (60 minutos)
Abordagens de design atuais - desafios e lições aprendidas
Apresentações pré-gravadas da sessão 2 disponibilizadas online no site da empresa
Apresentadores confirmados: Jared Beaten, Eduard Grebe, Sinead Delany-Moretlwe,
David Radley, Mia Moore, Jeff Eaton
Sessão ao vivo 2A - Painel de discussão (60 minutos)

Sexta-feira, 6 de novembro
8AM PST – 11AM EST –
5PM CET – 6PM SAST

Abordagens de design futuro para cenários onde todos os participantes do estudo
estão na prevenção ativa contra o HIV - prevenção baseada em ARV
Painelistas confirmados: Jeremy Sugarman, Sheena McCormack, Mike Robertson, David Glidden, Thamban Valappil, Grace Kumwenda
Sessão 2B ao vivo - Painel de discussão (60 minutos)

Quarta-feira, 18 de novembro
8AM PST – 11AM EST –
5PM CET – 6PM SAST

Abordagens de design futuro para cenários onde todos os participantes do estudo
estão na prevenção ativa contra o HIV - Vacinas
Painelistas confirmados: Cathy Slack, Glenda Gray, Hanneke Schuitemaker, Georgia
Tomaras, Carol Weiss, Dean Follman, Rob Newells

Quarta-feira, 2 de dezembro

Sessão 2C ao vivo - Painel de discussão (60 minutos)

8AM PST – 11AM EST –
5PM CET – 6PM SAST

Abordagens de design futuro para cenários onde todos os participantes do estudo
estão na prevenção ativa contra o HIV - Anticorpos monoclonais
Sessão ao vivo 3 (60 minutos)

Janeiro de 2021

Discussão do painel 1: Uma investigação crítica de novas abordagens metodológicas.
Discussão do painel 2: Engajamento e envolvimento da comunidade no desenho de
estudos clínicos.
Fórum Regulatório organizado pelo Fórum para Pesquisa Colaborativa.

Detalhes adicionais e atualizações estão no site da empresa (https://vaccineenterprise.org). Estamos ansiosos
por uma série de eventos empolgantes e não hesite em compartilhar os eventos com suas redes.
Em nome do Comitê Organizador: Roger Tatoud, Holly Janes, Deborah Donnell, Veronica Miller, Stephaun
Wallace e Linda-Gail Bekker
15
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Manuscrito de Envolvimento da
Comunidade publicado
Gail Broder, Núcleo da HVTN, Seattle, WA, EUA

Um manuscrito em andamento
por mais de um ano foi publicado
em setembro de 2020, intitulado
“Métricas padronizadas podem revelar
oportunidades específicas da região
no envolvimento da comunidade para
ajudar no recrutamento em testes
de prevenção do HIV”. Ele descreve
o compromisso da HPTN e da HVTN
com as Boas Práticas de Participação
(GPP), como as Redes abordaram os
esforços de recrutamento nos Estudos
AMP e o que observamos sobre como
esses esforços diferem em várias
regiões. Tínhamos apresentado os
dados iniciais sobre este trabalho na
conferência HIVR4P em Madrid em
2018, e este artigo apresenta agora a
análise completa. O artigo pode ser
acessado no link abaixo. Este periódico
tem “acesso aberto”, o que significa
que você pode compartilhar essas
informações sem se preocupar com
direitos autorais ou confidencialidade.

Muitos dos educadores comunitários
e membros do CAB da HVTN e da
HPTN contribuíram para esse esforço,
fornecendo-nos os dados de seleção
e inscrição de seus centros, e muitos
são membros dos Grupos de Trabalho
da Comunidade AMP que forneceram
informações sobre os parâmetros do
nosso estudo. Obrigado a todos por
suas contribuições!

https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0239276
Gail Broder é Gerente Sênior de Projeto de
Envolvimento da Comunidade na HVTN.

Achamos que essa informação pode
ser significativa para considerar, já
que os centros estão pensando sobre
os esforços de recrutamento do estudo
da COVID-19, portanto, gostaríamos
de compartilhar o artigo com isso em
mente.
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Estamos procurando:

Homens cisgêneros que fazem
sexo com homens cisgêneros
Homens transgêneros e mulheres
transgêneros que fazem sexo com
homens cisgêneros e/ou pessoas
transgêneros
18 a 60 anos
HIV negativo

Quando você participa deste estudo,
NÃO PODE contrair o HIV das vacinas
do estudo e pode ser compensado
pelo seu tempo.

UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV
17

www.mosaicostudy.com
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Após 20 anos, Wakefield se aposenta da
Rede de Testes de Vacinas contra o HIV
“Ele criou o DNA da nossa organização”
Sabin Russell / Serviços de Notícias Fred Hutch

Boas palavras e elogios não param de
ser ouvidos para Steven Wakefield,
que se aposentou em junho de
2020 do Centro de Pesquisa do
Câncer Fred Hutchinson após
20 anos de construção de pontes
entre pesquisadores de vacinas e
comunidades carentes em Seattle e ao
redor do mundo.
Como diretor de relações externas da
Rede de Estudos de Vacinas contra
o HIV, Wakefield viajou para 32
nações para desenvolver laços entre
a operadora de testes clínicos sediada
em Hutch e as comunidades onde os
voluntários arregaçam as mangas para
testar possíveis vacinas para parar o
HIV/AIDS.
“O que posso fazer aos 67 anos não
é o que eu poderia ter feito quando
era mais jovem”, disse ele. “Meu
cardiologista se tornou meu decorador
de interiores: na minha primeira
semana de aposentadoria, vou me
livrar do meu sofá ou da minha La-ZBoy e substituí-la por uma bicicleta
ergométrica”.
É uma mudança de ritmo conquistada
em uma vida inteira de ativismo.
“Ele foi, para mim, uma bússola moral,
um conselheiro sábio e um amigo
próximo”, disse o ex-presidente e
diretor do Fred Hutch, Dr. Larry
Corey, que fundou a HVTN. Quando a
organização recebeu financiamento do
Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas em 2000, Wakefield foi uma
contratação inicial importante.
“Seus valores, sua voz e seu intelecto
simplesmente não permeiam nossa
cultura - ele criou o DNA de nossa
organização. Ninguém teve mais
impacto na forma como operamos.”

Uma vida inteira de ativismo
Wakefield, que há muito tempo
abandonou “Steven” e prefere ser

Wakefield aposentou-se após 20 anos na Rede de Estudos de Vacinas
contra o HIV, com sede em Hutch.
Foto cortesia de Wakefield
conhecido pelo nome de “Wakefield”,
era um ativista desde os 8 anos de
idade, membro da Operação Cesta de
Pão do Rev. Jesse Jackson, que mais
tarde se tornou a Operação PUSH,
em Chicago.
Quando jovem, ele começou a

trabalhar como voluntário em
uma clínica que fornecia exames e
tratamento para gays com doenças
sexualmente transmissíveis e,
mostrando sua tendência à liderança,
tornou-se presidente do conselho de
Continua na proxima pagina...
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diretores. Quando o HIV tornou-se uma
ameaça mortal para sua comunidade,
ele ajudou a garantir uma das primeiras
bolsas de pesquisa da AIDS com
financiamento público.
Quando Corey começou a
estabelecer a HVTN como a maior
colaboração pública do mundo para o
desenvolvimento de vacinas contra o
HIV, Wakefield já havia co-fundado o
AVAC, um grupo de defesa global com
sede em Nova York para a pesquisa de
vacinas contra o HIV. (Wakefield se
aposentou recentemente da diretoria
da AVAC.)
Ele tinha trabalhado na África do
Sul, ajudando epidemiologistas a
desenvolver conselhos consultivos
voluntários da comunidade, antes
de retornar a Chicago e aprender
sobre a HVTN recém-financiada por
Corey. Logo ele começou a moldar
seus programas de divulgação e
comunicação, forjando laços críticos
entre os pesquisadores de vacinas e as
pessoas das comunidades duramente
atingidas nas quais eles precisavam ser
recrutados para ensaios clínicos.
Como Corey disse a Mary Engel, do
Serviço de Notícias Fred Hutch (por
ocasião de Wakefield ser nomeado
Grande Marechal da Parada do Orgulho
de Seattle em 2018), “Ele entende de
ciência, faz perguntas difíceis e recua
quando algo não parece certo ou
baseado em princípios.”
A renomada pesquisadora de HIV,
Dra. Glenda Gray, líder do Conselho
de Pesquisa Médica da África do Sul e
co-investigadora principal da HVTN,
disse que Wakefield ajudou a expandir
a capacidade de ensaios clínicos em
seu país por meio de sua habilidade em
trabalhar com cientistas e defensores
da comunidade.
“Sua visão e paixão pela África resultou
em um programa vibrante e de grande
sucesso. Ele rejeitou o conceito de
afro-pessimismo e ajudou a promover
o crescimento da ciência na África.
Sempre serei grata por isso”, disse ela.
A aposentadoria de Wakefield é um
momento de emoções mistas para
aqueles que trabalharam com ele.
Kimberly Louis, gerente de extensão
da Unidade de Testes de Vacinas de
Seattle, parte da rede de centros de
19

testes clínicos da HVTN para vacinas
contra o HIV (e agora COVID-19),
chamou Wakefield de “o padrinho do
trabalho comunitário para a rede”.

o trabalho que fiz - o suor patrimônio,
os anos de investimento - continuará a
render dividendos.”

“Ele me ensinou que sensibilização
era uma conversa. Antes que você
possa fazer uma pergunta sobre
recrutamento para um ensaio de
vacina, deve haver educação. Tem que
haver reciprocidade. Você não pode
entrar em comunidades pedindo que
nos apoiem sem dar algo em troca”,
disse ela.
A Dra. Michele Andrasik, cientista
sênior da Divisão de Vacinas e Doenças
Infecciosas de Hutch, disse que
Wakefield “estava sempre fazendo
conexões, abrindo portas e garantindo
que essas portas permanecessem
abertas”.
O Dr. George Counts, professor de
medicina aposentado da Universidade
de Washington, disse que trabalhar
com Wakefield na África do Sul e em
Botswana foi um dos momentos mais
memoráveis de sua carreira.
“Ele tem habilidades extraordinárias
com as pessoas”, disse Counts. “Ele
conquistou o respeito de cientistas do
mais alto nível do governo, academia e
indústria.”
Depois de 20 anos, Wakefield disse
que era hora de um jovem assumir as
horas extenuantes exigidas para esse
trabalho, que agora inclui o esforço
intensivo para realizar testes clínicos
massivos de possíveis vacinas contra a
COVID-19.
Corey nomeou o Dr. Stephaun Wallace
para suceder Wakefield como Diretor
de Relações Externas, uma seleção que
Wakefield aplaude calorosamente.
Wallace tem mais de 25 anos de
experiência em justiça social e
mobilização comunitária. Ele ingressou
na HVTN como gerente de projeto
de envolvimento da comunidade em
2016 e foi afiliado à rede por mais de
uma década por meio de colaborações
com o centro de pesquisa clínica da
Universidade de Rochester em Nova
York.

O Dr. Stephaun Wallace foi
nomeado para suceder Wakefield
como Diretor de Relações Externas
da HVTN.
Foto cedida por Stephaun Wallace
Wallace chamou Wakefield, que ele
conhece há quase dez anos, um mentor
e um amigo.
“Ele tem um senso de identidade
muito forte”, disse Wallace. “Ele tem
uma personalidade muito calorosa e,
quando entra em uma sala, todos se
sentem melhor.”
Enquanto Wakefield refletia sobre
as duas décadas de trabalho no Fred
Hutch, ele disse que está satisfeito
com a recente ênfase na diversidade e
inclusão na organização.
“Na minha primeira semana no Hutch,
lembro-me de ter escrito a um amigo
que disse: ‘Estou tão feliz por ter um
espelho, caso contrário, não teria visto
outro homem negro a semana toda’”,
disse Wakefield. “E na semana passada,
eu comecei a me juntar àqueles que
erguiam o banner Black Lives Matter
(Vidas Negras Importam) no Hutch.
“Eu realmente acho que a organização
assumiu um novo compromisso com a
transparência e um novo compromisso
com a mudança e capacidade de
resposta. Isso apenas torna muito mais
difícil sair.”

“Ele conhece bem a organização”,
disse Wakefield. “Acredito que ele e
Larry [Corey] desenvolverão o tipo de
relacionamento que garante que
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Sabin Russell é redator do Centro de Pesquisa
do Câncer Fred Hutchinson. Por duas décadas,
ele cobriu ciência médica, saúde global e
economia de saúde para o San Francisco
Chronicle, e escreveu extensivamente sobre
doenças infecciosas, incluindo HIV/AIDS.
Ele foi bolsista do Knight Science Journalism
Fellow no MIT e redator freelancer do New
York Times and Health Affairs. Fale com ele em
srussell@fredhutch.org.

Este artigo foi reimpresso com permissão.
O artigo original foi publicado em julho de
2020 e pode ser encontrado aqui:
https://www.fredhutch.org/en/news/centernews/2020/07/wakefield-hvtn-hiv-vaccine.html

UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV

www.mosaicostudy.com
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Artigo Especial

Esforços de harmonização para conduzir ensaios de
eficácia da vacina contra a COVID-19 em larga escala
Rede de Prevenção contra a COVID-19 nomeada
SEATTLE, 9 DE JULHO DE 2020 - Um
ensaio clínico denominado CoVPN
5001 ajudará a Rede de Prevenção
contra a COVID-19 (CoVPN) recémformada a compreender a infecção pelo
SARS-CoV-2 precoce e as respostas
imunológicas iniciais do corpo ao vírus
que causa a doença COVID-19. Reunidos
em diversas populações em todo o
mundo, os dados obtidos por meio deste
estudo descreverão a progressão viral
e as características imunológicas da
infecção precoce pelo SARS-CoV-2. As
informações sobre o curso clínico da
infecção por SARS-CoV-2, especialmente
durante seu estágio inicial, são
necessárias para fechar as lacunas de
conhecimento e irão possivelmente
sugerir marcadores de proteção que
poderiam ser usados na avaliação da
eficácia de futuras vacinas candidatas
contra a COVID-19.
“O estudo CoVPN 5001 é o primeiro
estudo conduzido sob a égide da
CoVPN e é projetado para desenvolver
os canais clínicos e laboratoriais para
a implementação rápida de futuros
testes de eficácia da vacina contra a
COVID enquanto conduz investigações
científicas inovadoras”, disse Will Hahn,
MD, Presidente de protocolo do CoVPN
5001 e cientista da equipe do Centro de
Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson.
“O protocolo é explicitamente projetado
para ser uma “simulação” para testes
essenciais que testam a eficácia de uma
vacina contra a COVID”, concluiu Hahn.
O CoVPN 5001 foi projetado para
acompanhar cerca de 800 participantes
do estudo com 18 anos ou mais que
tiveram resultado positivo para infecção
por SARS-CoV-2. Os participantes
do estudo serão incluídos em um de
três grupos: os que não apresentam
sintomas, os que apresentam sintomas
leves e os que apresentam sintomas
graves que requerem hospitalização. Os
participantes podem mudar de grupo se
seus sintomas piorarem no decorrer do
estudo.
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Seis visitas do estudo distribuídas ao
longo de um mês serão conduzidas
em um centro de estudo participante,
hospital ou no local onde o participante
do estudo reside. As amostras a serem
coletadas dos participantes incluem
amostras de sangue, amostras nasais,
amostras de saliva e amostras de urina.
A coleta de amostras de fezes será
opcional. Essas coletas de amostras
podem ser feitas pela equipe da clínica
ou pelo próprio participante do estudo.
Amostras de sangue serão coletadas
apenas pela equipe da clínica. Uma
visita de final do estudo para verificar a
saúde dos participantes do estudo será
realizada aproximadamente dois meses
após a inscrição.
O SARS-CoV-2 é o mais infeccioso
dos três coronavírus que causaram
epidemias recentes, resultando em
morbidade e mortalidade significativas
em humanos nos últimos 20 anos.
Desde que foi declarada uma pandemia
pela Organização Mundial da Saúde
em 11 de março, a COVID-19 já ceifou
um número significativo de vidas. Uma
vacina segura e eficaz [para prevenir a
infecção e transmissão do SARS-CoV-2]
é necessária para reduzir a morbidade
e mortalidade e ajudar a comunidade
global a retornar a uma próspera
infraestrutura social e econômica global.
“Os participantes deste estudo nos darão
uma oportunidade única de entender
as respostas imunológicas naturais no
estágio inicial da infecção. Sem o apoio
da comunidade, a ciência não pode
avançar”, disse Gail Broder, MHS, Líder
de Envolvimento da Comunidade para o
CoVPN 5001 e Gerente de Projeto Sênior
de Envolvimento da Comunidade da
CoVPN no Fred Hutch.

teste participantes nos Estados Unidos,
América do Sul e África Subsaariana.
O CoVPN 5001 é patrocinado pelo
Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas do NIH. Indivíduos
interessados podem enviar um e-mail
para CoVPN.SBS-CEU@fredhutch.org
para obter mais informações.

Sobre A Rede de Prevenção Contra a COVID-19
(CoVPN)A Rede de Prevenção Contra a COVID-19
(CoVPN) foi formada pelo Instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) dos Institutos
Nacionais de Saúde dos Estados Unidos para
responder à pandemia global. Por meio da CoVPN, o
NIAID está aproveitando a experiência em doenças
infecciosas de suas redes de pesquisa existentes e
parceiros globais para atender à necessidade urgente
de vacinas e anticorpos contra o SARS-CoV-2. A
CoVPN trabalhará para desenvolver e conduzir
estudos para garantir uma avaliação rápida e
completa das vacinas e anticorpos para a prevenção
da doença COVID-19. A CoVPN está sediada no
Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson
Sobre o Fred Hutch: No Centro de Pesquisa do
Câncer Fred Hutchinson, lar de três ganhadores
do Nobel, equipes interdisciplinares de cientistas
de renome mundial buscam maneiras novas e
inovadoras de prevenir, diagnosticar e tratar câncer,
HIV/AIDS e outras doenças fatais. O trabalho
pioneiro de Fred Hutch no transplante de medula
óssea levou ao desenvolvimento da imunoterapia,
que aproveita o poder do sistema imunológico
para tratar o câncer. Um instituto de pesquisa
independente e sem fins lucrativos com sede em
Seattle, o Fred Hutch abriga o primeiro programa de
pesquisa de prevenção do câncer financiado pelo
National Cancer Institute, bem como o centro de
coordenação clínica da Women’s Health Initiative e
a sede internacional da Rede de Estudos de Vacinas
contra o HIV e a recém-formada Rede de Prevenção
contra a COVID-19 (CoVPN) financiadas pelo NIAID.

A CoVPN usará a infraestrutura clínica
e laboratorial existente para capturar
informações clínicas e imunológicas
entre pessoas com infecção aguda
por SARS-CoV-2. O CoVPN 5001
acontecerá em mais de 58 centros de
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Artigo Especial

HVTN Responde - Sem justiça, sem progresso
Uma declaração da liderança da HVTN, junho de 2020.

George Floyd, Gabriella Nevarez, Michelle Cusseaux, Alexia Christian, Breonna Taylor, Trayvon Martin,
Michael Brown, Charlena Lyles, Stephon Clark, Terence Crutcher, Alton Sterling, Philando Castile, Che Taylor,
Eric Garner, Mi’Chance Dunlap-Gittens, Laquan McDonald…a lista de negros/afro-americanos assassinados
continua crescendo. Isso é inaceitável.
Epidemias e pandemias são lentes de aumento para tragédias. Aqueles de nós que lutaram para lidar com os
resultados biológicos da injustiça racial trabalham todos os dias em comunidades onde o grito humano de
“sem justiça, sem paz” ressoa nas paredes. Isso ecoa conosco quando tentamos trabalhar em um mundo onde o
racismo estrutural e a discriminação destacam consistentemente a diferença.
O racismo e a discriminação contra negros/afro-americanos não podem continuar a ser normalizados.
Devemos mudar a forma como as políticas institucionais são criadas, como as políticas e leis são aplicadas
e como criamos espaços e ambientes que sejam acolhedores, inclusivos e que apóiem a equidade. Isso deve
acontecer em nível de comunidade, nível institucional e nível de política. A América deve ser transformada
para que os assassinatos sem sentido de negros/afro-americanos parem. A transformação para realmente
trazer equidade e justiça racial deve ser guiada por líderes que acreditam nos direitos humanos, antirracismo
e igualdade socioeconômica para todos os cidadãos deste país. Nós, que estamos envolvidos na melhoria
da humanidade contra doenças como o HIV, devemos ser líderes para alcançar a transformação racial na
sociedade americana.
O destino de George Floyd nas mãos da polícia em Minneapolis pode ser descrito como apenas o último de
uma série de mortes de negros provocadas por policiamento zeloso ou discriminação racial. Estamos hoje com
aqueles que reconhecem que estes são tempos que nos convidam a examinar nossas respostas individuais
e responsabilidades corporativas. Não é possível listar em uma breve declaração a extensão da injustiça.
Incitamos a todos a refletirmos sobre quais ações podemos tomar para garantir um foco no antirracismo
e continuar a encontrar um caminho a seguir que reverbera com o grito de clarim “SEM JUSTIÇA, SEM
PROGRESSO”.
Este apelo ao ativismo pela justiça social
na América foi escrito por S. Wakefield,
Michele Andrasik, Stephaun Wallace e Aziel
Gangerdine e endossado pela Equipe de
Gestão Executiva da Rede de Testes de Vacinas
contra o HIV
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Atualização do núcleo HVTN

Atualizações de pessoal no Núcleo HVTN
Novas contratações

Jasmin Aina,
Coordenadora do Projeto de Envolvimento da Comunidade da HVTN e CoVPN
Jasmin juntou-se à HVTN & CoVPN em julho como Coordenadora de Projeto
para a equipe SBS/CEU. Ela traz consigo uma vasta experiência no envolvimento
da comunidade em vários ambientes. Ela começou sua carreira em equipes e
recrutamento de cuidados de saúde de emergência rural na Acute Care Inc. em
Des Moines, IA. Em sua função como Coordenadora Regional da Acute Care
Inc., ela gerenciou o recrutamento de provedores de assistência médica de
emergência e equipes de emergência para 30 hospitais em sua região, programas
de educação continuada e o estabelecimento de parcerias com as principais
partes interessadas e organizações. Depois de se mudar para Seattle em 2015,
Jasmin serviu como diretora da escola primária na Quest Church, onde trabalhou
para fornecer educação e treinamento baseados na fé para alunos em idade
escolar, suas famílias, voluntários e parceiros da comunidade. Jasmin é bacharel
em Ciências da Saúde pela University of Iowa e está animada para retornar às
suas raízes e enfrentar este novo desafio na saúde pública com a Unidade de
Envolvimento da Comunidade.

Louis Shackelford,
HVTN & CoVPN External Relations Project Manager
Louis Shackelford ingressou na HVTN em 15 de setembro de 2020. Como Gerente
de Projetos de Relações Externas, Louis é o mais novo membro da Unidade
de Relações Externas com base no Centro de Liderança e Operações da HVTN
(Core) no Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson em Seattle, WA. O
foco principal de Louis será a implementação de estratégias de envolvimento
das partes interessadas nacional e globalmente. Essas estratégias criam
oportunidades de consulta às principais partes interessadas e comunidades para
informar a concepção e implementação dos estudos da Rede. As consultas irão
otimizar a inclusão e participação das populações e comunidades que suportam
o maior “peso” do HIV e da COVID-19.
Louis se junta à HVTN com uma vasta experiência em envolvimento da
comunidade e partes interessadas em ambientes de pesquisa clínica e educação
sanitária. Ele passou quase oito anos no centro de pesquisa clínica do Harlem
Prevention Center (HPC), baseado na Mailman School of Public Health da
Columbia University, onde desempenhou várias funções. Sua função mais
significativa no HPC foi Coordenador de Educação Comunitária, gerenciando programas de extensão e educação, incluindo
o estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas com grupos, organizações e partes interessadas. Mais recentemente,
Louis atuou como Gerente de Projeto no Projeto Legado do Escritório de Coordenação da Rede de HIV/AIDS (HANC), onde
trabalhou em todas as cinco redes de ensaios clínicos financiadas pela DAIDS para apoiar o aumento do envolvimento e
inscrição de populações historicamente sub-representadas em clínicas de pesquisa do HIV. Sempre em busca de novas
oportunidades para servir aos outros, Louis se alistou nas reservas da Força Aérea dos EUA como médico em 2019, e
atualmente está designado para a Base Aérea McChord, Base Conjunta Lewis-McChord, Washington. Louis é Bacharel em
Artes pela Columbia University e atualmente é aluno da Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU), concluindo
seu mestrado em Saúde Pública. Louis está extremamente animado para ingressar na Unidade de Relações Externas e
estamos entusiasmados por tê-lo a bordo.
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Promoções

Francisco Rentas, MAT
MAT, Gerente de Projeto de Envolvimento da Comunidade da HVTN & CoVPN
Francisco começou seu trabalho na HVTN em janeiro de 2018 como Assistente
de Programa da equipe de viagens. Ele se juntou à equipe SBS/CEU como
Coordenador de Projetos em junho de 2019, e temos o prazer de anunciar sua
promoção a Gerente de Projetos em agosto de 2020. Francisco tem participado
ativamente da comunidade LGBTQ de Seattle nos últimos 13 anos, em particular
como artista de teatro e cantor do Seattle Men’s Chorus. Sua vida profissional
começou como professor de escola pública em salas de aula de inglês/artes
da linguagem e artes cênicas no Texas e em Washington. Depois de receber
seu diploma de Mestre em Ensino pela Universidade de Washington, uma
oportunidade única se apresentou em Fred Hutch como um educador sobre
câncer e conselheiro para parar de fumar. Enquanto isso, sua participação como
participante do estudo da vacina HVTN 505 solidificou seu interesse pelo mundo
da pesquisa. Francisco estava de olho na HVTN com o objetivo de eventualmente
trabalhar lá em alguma função relacionada ao envolvimento da comunidade, e ele se sente incrivelmente honrado ao
ver essa meta se concretizar, em grande parte graças aos seus mentores ao longo do caminho. Francisco nasceu em uma
família de militares americanos porto-riquenhos na Alemanha e passou a maior parte de sua infância se mudando, o que
ele credita como uma pessoa confusa, mas culturalmente consciente que é hoje.

Linda Oseso, MPH
Gerente de Projetos de Ciências Sociais e Comportamentais e Gerente do
Programa de Pesquisa e Orientação (RAMP) da HVTN e COVPN
Linda Oseso começou seu trabalho com a HVTN em setembro de 2015 como uma
subcontratada com foco em levar adiante o projeto de vídeo animado AMP. Em
apenas três meses, e durante seus estudos de pós-graduação em saúde pública
na Universidade de Washington, ela foi contratada como assistente de pesquisa
para coordenar a expansão do projeto de vídeo AMP para os locais da África
Subsaariana e da América do Sul. O impulso, a motivação e o compromisso de
Linda com o trabalho foram imediatamente aparentes e, seis meses depois de
entrar para a equipe de Pesquisa em Ciências Sociais e Comportamentais, ela foi
promovida a Coordenadora de Projeto II. Embora as responsabilidades iniciais de
Linda se concentrassem na coordenação do subestudo comportamental do AMP
e em nossos esforços de pesquisa comportamental social, ela logo coordenou
a produção de outros projetos de vídeo. Nesta posição, ela se destacou e se
tornou uma especialista em abordagens de Pesquisa Participativa Baseada na
Comunidade (CBPR), utilizando-as para aprimorar os materiais educacionais
de envolvimento da comunidade da HVTN, bem como o relacionamento com
as partes interessadas e membros da comunidade. Dois anos depois de sua promoção a Coordenadora de Projeto II, Linda
foi promovida a Gerente de Projeto, onde conduziu um estudo de pesquisa sobre as barreiras e facilitadores no nível do
local para envolver participantes transgênero nos estudos AMP nos EUA e no Peru. Em setembro de 2019, seu escopo de
trabalho foi expandido exponencialmente e ela agora administra o Programa de Pesquisa e Mentoria (RAMP), onde trabalha
incansavelmente para garantir que nossos acadêmicos latino-americanos e afro-americanos tenham uma experiência
de pesquisa significativa que os abra a considerar a pesquisa de prevenção contra o HIV como uma carreira viável. Linda
agora está considerando ativamente entrar em um programa de doutorado. Seus objetivos são continuar contribuindo
para os esforços da HVTN de encontrar uma vacina contra o HIV e facilitar as oportunidades para estudantes de medicina
africanos/negros e latinos obterem exposição às possibilidades de carreiras como cientistas médicos dedicados à busca por
uma vacina segura e eficaz contra o HIV. Ela também está animada por trazer sua experiência com projetos de vídeo para
os esforços da CoVPN, e atualmente está gerenciando a produção de 8 vídeos de animação para abordar as perguntas mais
frequentes e mitos em torno da pesquisa clínica.
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Compreendendo a dinâmica sóciocomportamental da população
transgênero em um ambiente com
poucos recursos na África do Sul
Dr. Shapo Annah Pitsi, Neo Buthuma, Kagiso Mothwa, Tercia Makhaphiedza e Lebogang Mpete do Centro de Pesquisa Clínica Setshaba, Soshanguve, África do Sul

Histórico
A população transgênero passa por
muitos desafios na sociedade quando
se identifica e expressa um gênero
diferente que não é congruente com
as expectativas sociais para seu sexo
atribuído no nascimento. A população
transgênero da África do Sul não é
exceção a esses desafios (Sithole, 2015).
Na África do Sul (SA), onde as
populações transgênero são
marginalizadas, há uma compreensão
limitada da dinâmica comportamental
da comunidade. O acesso limitado a
oportunidades socioeconômicas, apoio
psicossocial e saúde são questõeschave que impactam o bem-estar
da população transgênero. Sua
vulnerabilidade a doenças infecciosas
como o HIV, em um contexto de acesso
limitado a programas de saúde, é
particularmente preocupante.
O Setshaba Research Center (SRC),
com base na comunidade de poucos
recursos de Soshanguve, Tshwane,
África do Sul, tem conduzido estudos
de prevenção e sócio-comportamentais
nesta comunidade com foco em
HIV e TB por mais de 15 anos. Esses
estudos foram principalmente
entre participantes heterossexuais
cisgêneros com estudos limitados entre
a população marginalizada de lésbicas,
gays, bissexuais, transgêneros, queer e
intersexuais (LGBTQI).
O SRC teve como objetivo compreender
o impacto do estigma, o aumento do
risco de violência e a vulnerabilidade
econômica entre a população
transgênero antes de iniciar estudos de
pesquisa com essa população. Como
parte do envolvimento da comunidade
e aprimoramento do conhecimento
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dos pesquisadores sobre a população
transgênero, o SRC organizou um
workshop consultivo participativo em
Soshanguve.

Processo
Em março de 2020, um grupo de sete
participantes (4 mulheres transgênero
e 3 homens homossexuais cisgêneros)
foi convidado pelo SRC através de
uma parceria com a organização OUT
que dá apoio à comunidade LGBTQI.
O workshop de 4 horas foi facilitado
pelo Dr. Pitsi em inglês com base no
idioma preferido dos participantes.
Todos os participantes forneceram
consentimento livre e esclarecido,
voluntário, para participar das
discussões. Os participantes narraram
suas experiências pessoais, com a
equipe do centro pedindo perguntas e
esclarecimentos. A consulta discutiu
suas respostas a perguntas sobre como
eles definem transgênero, segurança e
revelação, orientação e comportamento
sexual, transição de gênero, acesso e
utilização de saúde, apoio psicossocial,
emprego e interesse na participação
em ensaios clínicos.

Variáveis
1. Como os participantes
descreveram a população
transgênero na comunidade
Transgênero foi definido pelos
participantes como identificando-se
como uma pessoa de gênero diferente
do sexo atribuído no nascimento.
Uma pessoa é mulher transgênero,
homem transgênero ou fluido de
gênero. No entanto, os entrevistados
relataram que localmente, era mais
fácil para eles dizerem que eram gays,

pois esse é o termo que a maioria das
pessoas entendeu e com o qual está
familiarizada em sua comunidade,
em vez do termo transgênero. O
nome vernáculo ou gíria usado para
descrevê-los é “Isitabane”, que é
uma descrição local para gays. Os
participantes esclareceram que ser
gay tem a ver com orientação sexual,
enquanto transgênero tem a ver com
identidade e expressão de gênero
independentemente da orientação
sexual. Todos mencionaram que
sabiam que eram transgêneros
desde a pré-adolescência. A maioria
deles recebeu apoio familiar em
sua “revelação”, enquanto outros
tiveram dificuldade em revelar ou não
obtiveram apoio após a revelação.
Uma participante relatou que sua
mãe percebeu que quando criança
ele gostava das roupas da irmã e o
vestia com roupas femininas desde
muito jovem, o que fez sentido mais
tarde, quando a família descobriu
acidentalmente que seu filho era uma
mulher transgênero. A revelação não
foi planejada para alguns participantes,
pois eles não sabiam como abordar
os familiares e não tinham certeza
de como seriam recebidos. Foi
mencionado que a aceitação é mais
fácil com membros da família imediata
do que com membros da família
estendida. Os tios eram os que menos
aceitavam.
A comunidade foi geralmente receptiva
aos participantes como mulheres
transgênero, com exceção de algumas
pessoas que insistem em tratá-las
como homens (mfana/buti), termos
usados para descrever um jovem/
irmão. Os pronomes foram muito
importantes para os participantes, que
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manifestaram preferência pelo uso de
pronomes ela/dela.
O bullying foi vivenciado na escola
por colegas e professores. Isso fez
com que alguns abandonassem a
escola, pois foram informados de que
não eram desejados e se sentiram
forçados a usar uniformes de meninos
de acordo com os regulamentos da
escola. Tal discriminação fez com que
vários participantes usassem drogas
recreativas como forma de lidar com o
estigma que vivenciavam em relação
à sua identidade de gênero. Um
participante acabou como menino de
rua por 10 anos após ser expulso de três
escolas e da casa da família.
Os participantes escolheram uma
expressão de gênero feminino. Eles
vestem roupas femininas e usam
maquiagem. Eles usam banheiros
femininos onde não são malvistos.
Protocolos específicos de gênero são
observados em ambientes sociais. Por
exemplo, espera-se que as 4 mulheres
transgênero vistam trajes adequados
para o funeral para mulheres, o que
inclui cobrir a cabeça e os ombros,
ou então elas não têm permissão
para entrar no cemitério. Dado o
significado cultural do papel masculino
nesta comunidade, seria interessante
descobrir se os homens transgênero
são limitados em seus papéis
masculinos.

2. Segurança e revelação
Parece haver uma mudança geracional
no que diz respeito às questões de
segurança quando em público. As
preocupações com a segurança foram
mais proeminentes nos participantes
mais velhos com base em suas
experiências, enquanto os participantes
mais jovens sentiram que estavam
geralmente seguros.
Revelar a condição de transgênero
oferece segurança e, ao mesmo
tempo, apresenta risco de vitimização.
A violência pode explodir após a
descoberta do status trans por um
possível parceiro sexual. Como
mencionou uma participante, é
muito importante ser franca, pois

Do canto superior esquerdo: Dr. Shapo Annah Pitsi, Subinvestigador; Neo
Buthuma, participante transgênero; Kagiso Mothwa, Funcionário de Contato
da Comunidade; centro inferior: Tercia Makhaphiedza, Farmacêutica; e inferior
direito: Lebogang Mpete, Supervisor de Envolvimento do Participante.)
ela conhecia amigos que foram
brutalmente agredidos e mortos
por não revelarem seu status. Ela
mencionou que prefere revelar sua
condição de gênero onde houver
outras pessoas por perto para sua
proteção, caso haja uma agressão a
partir da revelação. Em alguns casos,
os participantes tiveram que recorrer à
violência física para se proteger. Foram
relatadas incidências de “estupro
corretivo”, que ocorre quando alguém
que não está de acordo com as normas
de gênero é estuprado para “curar”
sua homossexualidade ou identidade
transgênero. Os participantes também
relataram incidências de iniciações
corretivas - onde um homem é forçado
a passar pela circuncisão em uma
iniciação tradicional como parte de
um rito de transição da infância para a
idade adulta. Uma mulher transgênero

relatou um incidente em que foi presa
com outras pessoas transgênero
em um clube, e durante tudo isso
ela foi exposta na frente de todos
na delegacia. Alguns mencionaram
que têm dificuldade em revelar a
todos, pois têm medo da reação das
pessoas. Outros optam por enfrentar
incidências de ódio transgênero e
transfobia, pois acreditam que é uma
oportunidade para educar os outros,
porque acreditam que o silêncio
perpetua a discriminação. Eles se
consideram ativistas da comunidade
LGBTQI.

3. Orientação e
comportamento sexual
A orientação sexual é diversa entre
as pessoas transgênero. As quatro
mulheres transgênero presentes
Continua na proxima pagina...
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mantêm atividade sexual com
homens, incluindo homens que não
se identificam como transgênero
ou gays. Aparentemente, há muitos
homens casados que sentem atração
por mulheres transgênero. Eles
atribuem isso em parte à curiosidade
e aos chamados “depois das nove”
que estão no armário sobre sua
identidade transgênero ou gay. Esses
homens vivem suas vidas como
homens heterossexuais casados
durante o dia, mas saem à noite para
explorar sua sexualidade e identidade
de gênero. O sexo anal é praticado,
pois nenhuma delas passou por uma
cirurgia de construção vaginal. Existem
diferentes preferências sexuais, que
precisam ser reveladas aos possíveis
parceiros: superior, inferior ou versátil,
dependendo se preferem estar em
cima, embaixo ou em cima ou embaixo
durante o sexo.
A promiscuidade é comum até que as
pessoas encontrem alguém com quem
desejam permanecer. Os participantes
ficaram divididos quanto a se eles se
envolvem em comportamentos sexuais
de risco mais do que os heterossexuais
cisgêneros. O sentimento geral era
que eles correm mais riscos do que
os heterossexuais, enquanto alguns
acreditavam que o comportamento de
risco é o mesmo em ambos os grupos,
uma vez que é uma escolha individual.
O sexo transacional ocorre muito,
o que alimenta a promiscuidade. O
álcool foi mencionado como um fator
determinante de comportamentos
sexuais de risco. O dinheiro é
necessário para a manutenção de seu
estilo de vida, que eles descrevem
como caro. Segundo eles, eles preferem
morrer de fome a não ter maquiagem
ou extensões de cabelo. Se um
homem é conhecido por ter muito
dinheiro, eles o escolherão para sexo
transacional, mesmo que saibam que
ele tem várias parceiras.

4. Gender Transition
Os participantes tinham conhecimento
de apenas um hospital de referência
na província, o Hospital Acadêmico
Steve Biko, que oferecia serviços de
transição de gênero. A maioria deles
expressou o desejo de uma transição
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completa, ou seja, social e física. Um
participante relatou apenas transição
social. Ela relatou que para ela é
importante ser reconhecida por sua
identidade de gênero e não viu a
necessidade de transição física para
isso. Nenhum medo dos hormônios,
efeitos colaterais ou cirurgia foram
relatados. Um participante estava em
transição hormonal apenas, e outros
dois estavam em uso de hormônios
e aguardando cirurgias. Eles
expressaram frustração com o sistema
em relação ao processo. Conseguir a
primeira consulta no hospital pode
levar vários meses. Demora muito para
obter a aprovação do setor público
para iniciar o processo de transição,
pois envolve avaliação psiquiátrica
por um período mínimo de 6 meses
antes de comparecer a um painel de
especialistas médicos (psiquiatra,
endocrinologista, cirurgião plástico,
urologista, ginecologista, e outro
médico) que avaliam a adequação para
a transição. Uma vez que o processo
tenha sido iniciado, leva muito tempo
para passar de um estágio de transição
para o próximo devido às longas
listas de espera, por exemplo, início
da terapia hormonal para a realização
de procedimentos cirúrgicos. Um
participante estava em transição por
>10 anos e acabou sendo excluído de
uma nova transição devido à idade e às
condições crônicas que vieram com o
envelhecimento.

5. Acesso e utilização de
cuidados com a saúde
Todos os participantes acessaram os
serviços de saúde através de instalações
de saúde públicas. O acesso à saúde
foi descrito como não desafiador. Eles
consultam livremente em qualquer
lugar e sentem que suas necessidades
estão sendo atendidas por profissionais
de saúde. Nenhuma hostilidade/
discriminação foi relatada. A prática
usual é revelar que são transexuais para
evitar constrangimentos durante as
consultas. Eles não sabiam de nenhum
clínico geral particular que oferecesse
terapia hormonal para fins de transição
e indicaram que, mesmo que a terapia
hormonal estivesse disponível por meio
de médicos particulares, eles não teriam
condições de pagar esses serviços.

6. Apoio psicossocial
Organizações LGBTQI
Foi relatado que três organizações
prestam apoio à comunidade
transgênero e é por meio dessas
organizações que elas estão vinculadas
aos serviços de saúde, incluindo teste
de HIV, tratamento e prevenção; saúde
sexual e tratamento de DST; e serviços
de transição de gênero. Além disso,
eles organizam vários eventos onde
aconselhamento e testagem de HIV são
sempre oferecidos por enfermeiras.
Esta também é uma plataforma onde
eles se socializam e são apresentados
a outros membros da comunidade
LGBTQI. O uso de plataformas de
mídia social para suporte ou serviços
transgêneros não é comum. Eles
geralmente usam as redes sociais para
encontrar parceiros sexuais.

Assuntos internos
Nenhum dos participantes mudou
sua identificação de gênero junto
ao Departamento de Assuntos
Internos local. Eles estavam cientes
da disponibilidade do serviço, mas
relataram estar desanimados com os
requisitos e o longo processo. Alguns
indicaram que não sentem necessidade
de alterar os documentos de
identidade. No entanto, eles notaram
a questão dos desafios de viagem, com
uma participante descrevendo como
ela se atrasou no aeroporto porque
a passagem foi emitida para uma
mulher e seu documento de identidade
indicava que ela era homem. Ela não
teve permissão para embarcar no
avião até que isso fosse corrigido. Ela
comentou que não conseguia imaginar
como seria uma viagem internacional.
Eles se sentiram privilegiados por viver
em um país onde seus direitos são
protegidos. O acesso a outros serviços,
como a igreja e os serviços policiais, foi
relatado como sem problemas.

7. Emprego
Apenas um dos participantes
estava empregado. As razões para o
desemprego foram relatadas como as
mesmas para a população em geral
e não completamente relacionadas
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a ser transgênero. Os desafios para
conseguir emprego como pessoa
transgênero incluíram confusão nas
entrevistas, já que os documentos
de identidade indicam um gênero
diferente do que apareciam na
entrevista, entre outros. Alguns foram
informados em entrevistas que não
poderiam ser oferecidos o trabalho,
pois exigia um gênero específico
devido ao tipo de trabalho, por
exemplo, levantar objetos pesados,
entre outros motivos. Os participantes
dependiam financeiramente de suas
famílias. Aqueles em relacionamentos
estáveis eram financeiramente
dependentes de seus parceiros. Alguns
praticaram sexo transacional para obter
apoio financeiro, colocando-se assim
em risco de contrair ISTs e HIV.

8. Interesse na participação em
ensaios clínicos
Alguns dos participantes estavam
familiarizados com os ensaios clínicos
em nosso centro de pesquisa, sendo
um deles participante de um ensaio de
vacina contra o HIV. Eles expressaram
vontade de participar de estudos
clínicos, especialmente aqueles que
atendessem às suas necessidades.
Eles sentiram que havia uma maior
necessidade de educação sobre
questões de transgêneros nas escolas e
na comunidade. Quando questionados
sobre a amostragem biológica, eles
indicaram que não tinham objeções
à amostragem de sangue e retal.
Nenhuma preocupação foi levantada
em relação a ensaios clínicos e
participação voluntária.

Próximos passos e
direção futura

Comunitários (CWGs) ou Conselhos
Consultivos Comunitários (CABs) e
apoiar oportunidades de emprego por
meio de networking com ONGs.
Os hospitais e serviços sociais do setor
público serão envolvidos para entender
seu papel nos serviços oferecidos e nos
processos seguidos pelos membros
da comunidade na transição de
gênero. Assim, poderemos desenhar
intervenções e realizar estudos que
contribuam para a superação de alguns
desafios da comunidade e a melhoria
do seu bem-estar.

Dr. Shapo Annah Pitsi é o Sub-investigador,
Neo Buthuma é um participante do estudo
transgênero, Kagiso Mothwa é o Funcionário
de Contato da Comunidade, Tercia
Makhaphiedza é a Farmacêutica e Lebogang
Mpete é o Supervisor de Envolvimento dos
Participantes no CRS Setshaba.
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No futuro, o centro planeja envolver
as organizações LGBTQI locais para
promover colaborações, desenvolver
uma compreensão de sua dinâmica
social e obter mais informações
sobre o papel que desempenham na
comunidade. Além disso, pretendemos
obter informações de homens,
mulheres e indivíduos transgênero para
ampliar nosso escopo e compreensão
dessas populações marginalizadas.
Também é crucial incluir pessoas
transgênero em Grupos de Trabalho
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UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV
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“Banda Mole” também é prevenção!
Jeferson Fonseca Carvalho, Luciana Branco Gravito, Lucas Emanuel Braz, Marciley “Max” Nunes de Andrade Ferreira, Belo Horizonte CRS, Brasil

Banda Mole é um tradicional desfile de carnaval que acontece na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais,
Brasil. A tradicional Banda Mole iluminou a Avenida Afonso Pena, uma das principais ruas da cidade, no dia 15 de fevereiro
de 2020. O tema do desfile foi “educação”, satirizando os últimos atos do Ministro Abraham Weintraub, o atual ministro
da Educação, e também marcando a comemoração do 45º aniversário do evento. Aproveitando as festividades précarnavalescas, foi também o momento ideal para atividades educativas preventivas sobre ISTs, AIDS e HIV.
Unindo forças com diversos parceiros como Família+ e BH de mãos dadas entre outros grupos, em conjunto com o apoio
da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foi possível promover a distribuição de preservativos, lubrificantes e folhetos
informativos.
Uma tenda foi montada em frente a PBH, servindo de abrigo para a equipe de voluntários montar kits para facilitar a
distribuição de preservativos entre os foliões. Além da distribuição em frente à tenda, os voluntários circularam pelo
quarteirão, aproximando-se dos foliões para distribuir material informativo preventivo
e também esclarecer dúvidas e mitos.
Foi um evento festivo de sucesso e um ambiente propício para a divulgação de informações sobre práticas saudáveis.

Equipe de Educadores Comunitários do Estudo
Mosaico, Belo Horizonte, Brasil, trabalhando
em uma ação educativa para a prevenção do
HIV durante um evento pré-carnaval, fevereiro
de 2020. Da esquerda para direita: Max Nunes
(CER), Jeferson Fonseca (CER), Luciana Gravito
(membro do CAB) e Lucas Emanuel (CER.)

Equipe de Educadores Comunitários do Estudo Mosaico,
na cidade de Belo Horizonte, Brasil, trabalhando em uma
ação educativa para a prevenção do HIV durante um
evento pré-carnaval, fevereiro de 2020. Da esquerda para
direita: Lucas Emanuel (CER), Jeferson Fonseca (CER),
Luciana Gravito (membro do CAB) e Max Nunes (CER).

Jeferson Fonseca é o Coordenador de Engajamento Comunitário, Marciley “Max” Nunes de Andrade Ferreira e Lucas Emanuel são os Educadores
Comunitários, e Luciana Gravito é membro do CAB do CRS Belo Horizonte no Brasil.
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Perfis CoVPN

Painelistas especialistas nativos e indígenas da CoVPN
Alika Maunakea (nativa
havaiana), PhD
Professora Associada do
Departamento de Epigenômica
da Saúde Nativa do Havaí,
Universidade do Havaí

Matthew Anderson (Nação do
Grupo Oriental Cherokee), PhD
Professor Assistente,
Microbiologia e Infecção
Microbiana e Imunidade The
Ohio State University

Bonnie Duran (copresidente,
descendente de Opelousas/
Coushatta), Professora Dra. PH
Escolas de Serviço Social e
Saúde Pública, Universidade
de Washington

Michelle Johnson-Jennings
(membro tribal da nação
Choctaw), PhD
Professora associada titular,
diretora científica e presidente
de pesquisa da comunidade
indígena do Canadá

Dave Wilson (ex-oficial,
Dine´), PhD
Diretor, Centro Nacional de
Recursos sobre Envelhecimento
Nativo Americano, Centro de
Saúde Rural da Escola de Medicina
da Universidade de Dakota do Norte
e Ciências da Saúde

Naomi Lee (Nação Seneca),
Professora Assistente PhD
Departamento de Química e
Bioquímica, Northern Arizona
University

Denise Dillard (Inupiaq
Eskimo), PhD
Diretora de Pesquisa,
Southcentral Foundation (SCF)

Rodney C. Haring (Clã
Beaver), PhD, MSW
Diretor do Centro de Pesquisa
do Câncer Indígena, Roswell
Park Comprehensive Cancer
Center

Karina L. Walters
(copresidente, Nação Choctaw
de Oklahoma), PhD, MSW
Professora, Escola de Serviço

Tommi Lynn Gaines (Navajo/
Dine’), DrPH
Professora associada do
Departamento de Medicina da
Universidade da Califórnia em
San Diego

Social, University of Washington

Lonnie Nelson (Grupo Oriental
de descendência Cherokee),
Professora Assistente PhD
Departamento de Enfermagem,
Washington State University
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Painelistas especialistas afro-americanos e negros da CoVPN
Cyril Engmann, M.D., FAAP
Professor clínico, saúde global; Professor
Clínico, Líder/Diretor do Programa
Global Pediatria - Neonatologia; Saúde e
nutrição materna, neonatal, infantil; PATH,
Neonatologista assistente, Pediatria,
Escola da Medicina, UW e Seattle
Children’s Hosp

Orlando Harris, PhD, FNP, MPH
Professor Associado, Departamento de
Sistemas de Saúde Comunitária, Escola de
Enfermagem da Universidade da Califórnia,
São Francisco.

Ernest Hopkins
Diretor de Assuntos Legislativos da
San Francisco AIDS Foundation (SFAF)
Fundador e Presidente do Conselho
da National Black Gay Men’s Advocacy
Coalition

Rachel Issaka, M.D.
Professora Assistente - Divisão de Pesquisa
Clínica em Gastroenterologia e Hepatologia,
Professora Assistente Conjunto da Divisão
de Ciências da Saúde, Professora Assistente
do Instituto Hutchinson de Pesquisa de
Resultados do Câncer (HICOR), Fred Hutch

Errol Fields, M.D., MPH, PhD,
Professor Assistente de Pediatria,
Departamento de Pediatria, Divisão de
Medicina para Adolescentes/Jovens,
Escola de Medicina Johns Hopkins

Robert Fullilove (Ex-Officio), EdD
Professor de Ciências Sociomédicas,
Reitor Associado do Centro Médico da
Universidade de Columbia, Assuntos
Comunitários e Minoritários

Gregorio Millett, MPH
Vice-presidente, amfAR- Diretor de
Pesquisa da Fundação para AIDS,
Escritório de Políticas Públicas da
amfAR, D.C

Sharon Morrison, PhD
Professora Associada, Educação em Saúde
Pública, Universidade da Carolina do Norte
em Greensboro

LaRon Nelson, PhD, RN, FAAN
Reitor Associado, Professor de Assuntos
Globais e da Fundação Independência
da Saúde Planetária e Professor
Associado da Escola de Enfermagem
de Yale

Valerie Montgomery Rice, M.D.
Presidente e Reitora, EScola
da Medicina Morehouse

Marlon M. Bailey, PhD, MFA
Professor Associado de Estudos
de Mulheres e Gênero e Escola de
Transformação Social de Estudos
Africanos e Afro-Americanos da
Universidade do Estado do Arizona

Vivian Carter (copresidente), PhD
Presidente do Departamento de Psicologia
e Sociologia Vice-Diretora de Envolvimento
Comunitário Tuskegee University Health
Disparities Institute, Tuskegee University

Obinna Nnedu (copresidente), M.D.
médica em doenças infecciosas,
Fundação da Clínica Ochsner em Nova
Orleans, LA
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Perfis CoVPN

Painelistas especialistas em LatinX da CoVPN
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Adrian Dominguez, MS
Diretor de Informática e Epidemiologia,
Urban Indian Health Institute

Julie Levison, M.D., MPhil, MPH
Professora Assistente de Medicina na
Harvard Medical School

Carlos Rodriguez-Diaz, PhD
Professor Associado, Departamento de
Prevenção e Saúde Comunitária Milken
Institute School of Public Health, George
Washington University

Kiyomi Tsuyuki, PhD, MPH
Professora Assistente Adjunta,
Universidade de Medicina da Califórnia,
San Diego

Carmen Zorrilla (Presidente), MD
Professora de Obstetrícia e Ginecologia,
Escola de Medicina da Universidade de
Porto Rico

Leandro Mena, MD, MPH
Professor Associado da Divisão de
Doenças Infecciosas, Centro Médico
da Universidade de Mississippi

Robert Valdez, PhD, MHSA
Professor da RWFJ, Medicina Familiar
e Comunitária e Economia, Universidade
do México

Ligia Peralta, M.D., FAAP
Massachusetts Institute of Technology
Sloan Fellow; Presidente da Casa Rubén
Foundation Scientist, University of
Maryland Baltimore County

Efrén Pérez, PhD
Professor titular de Ciência Política e
Psicologia na UCLA

Omar Martinez, JD, MPH
Professor Associado, Escola de Serviço
Social da Temple University

Jorge Santana, MD
Professor de Medicina/Doenças
Infecciosas, Diretor-Investigador da
Universidade de Porto Rico,
Escola de Medicina

Sandra Echeverria, PhD, MPH
Professora Associada, Departamento
de Educação em Saúde Pública da
Escola de Saúde e Ciências Humanas,
Universidade da Carolina do Norte
em Greensboro

José Cordero (Ex-Officio), M.D., MPH
Professor Distinto de Saúde Pública
Patel; Chefe de Departamento,
Epidemiologia e Bioestatismo Escola de
Saúde Pública, University of Georgia

Souhail Malavé-Rivera, PhD
Professora Adjunta e Co-Diretora,
Centro de Avaliação Sex+ TEAM e
Escola de Pesquisa Sociomédica de
Saúde Pública, Universidade de Porto
Rico-Campus de Ciências Médicas
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Painelistas especialistas em adultos mais velhos e VA da CoVPN
Amy C. Justice, M.D., PhD
Professora de Medicina e Saúde Pública
da CNH Long, Médica da Equipe da
Universidade de Yale, VA Connecticut
Healthcare System

Marianne Shaughnessy, PhD
Diretora de Pesquisa Geriátrica,
Educação e Centros Clínicos (GRECC),
VA Office of Geriatrics & Extended Care,
Veterans Health Administration

Arun Karlamangla, PhD, M.D.
Professor de Medicina Residente,
Divisão de Geriatria da Escola de
Medicina da UCLA

Michi Yukawa, M.D.
Professora da Divisão de Medicina do
Departamento de Medicina da Geriatria,
San Francisco VAMC

Collette Adamsen, PhD
Diretora, Centro Nacional de Recursos
sobre Envelhecimento Nativo Americano,
Centro de Saúde Rural da Escola de
Medicina e Ciências da Saúde da
Universidade de Dakota do Norte

Sandra Crouse-Quinn, PhD
Professora e presidente, Diretora
Associada Sênior do Departamento de
Ciências da Família, Maryland Center for
Health Equity Escola de Saúde Pública,
Universidade de Maryland

Fayron Epps, PhD, RN
Professor Assistente na Emory University,
Escola de Enfermagem Nell Hodgson
Woodruff

Tanya R. Gure, M.D.
Professora Associada de Medicina
Clínica, Chefe da Seção de Geriatria,
Ohio State University Wexner
Medical Center

Jan Busby-Whitehead, M.D.
Chefe de Divisão; Professora; Diretora
da Divisão do Centro de Medicina
Geriátrica para Envelhecimento
e Saúde, UNC Chapel Hill

Tara A. Cortes, PhD, RN, FAAN
Professora Diretora Executiva do Instituto
Hartford de Enfermagem Geriátrica,
Faculdade de Enfermagem Rory Meyers
da New York University

Janiece Taylor, PhD, MSN
FAAN, Professora Assistente do
Centro para Cuidados Inovadores e
Envelhecimento, Escola de Enfermagem
Johns Hopkins

Ugochi Ohuabunwa, M.D.
Professora Associada de Medicina,
Divisão de Medicina Geral e Geriatria
da Emory University

Kathryn E. Callahan, M.D., MS
Geriatra, Winston Salem, NC

Wayne McCormick, M.D., MPH
Professor de Medicina da Universidade
de Washington, Departamento de
Medicina, Divisão de Gerontologia
e Medicina Geriátrica, Harborview
Medical Center
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Grupo de Trabalho da Comunidade da CoVPN

Jonathan Lucas, MPH
GErente do Projetos de
Pesquisa da Comunidade,
CoVPN, FHI 360

Marco Castro-Bojorquez
HIV Racial Justice Now,
copresidente

Noshima Darden-Tabb, MSW,
LCSW
Gerente de Envolvimento da
Comunidade Unidade Global de
Ensaios Clínicos de Prevenção e
Tratamento do HIV da UNC

Nicholas Maurice
Membro do Conselho Consultivo
da Comunidade
Fred Hutch/Unidade de Testes de
Vacinas de Seattle

Centro de Pesquisa

Ro Yoon
Gerente de Projeto de
Envolvimento da Comunidade,
Unidade de Ensaios de Vacinas
Fred Hutch/Seattle

Rona Siskind, MHS
Especialista em saúde
Divisão de AIDS, NIAID, NIH

Maria del Rosario (MaR) Leon
Rhandomy, MSc(c)

Shelly Karuna, MD, MPH
Médica Sênior e Investigadora
Principal, Centro de Pesquisa
do Câncer Fred Hutchinson

Chefe da Unidade de
Envolvimento Comunitário,
Impacta Salud y Educación
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Bob Bucklew
Coordenador de Alcance
Comunitário Caso Western
Reserve/Hospitais Clínicos
Universitários

Danielle M. Campbell, MPH
Associada de Pesquisa
Clinica University of California,
Los Angeles
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Grupo de Trabalho da Comunidade da CoVPN (continuação)

Gail B. Broder, MHS
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Stephaun E. Wallace, PhD, MS
Diretor de Relações Externas,
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Coordenadora de Pesquisa
Clínica Emory University School
of Medicine
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Membro do Conselho Consultivo
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Equipe da CoVPN Faith

Rev. Edwin Sanders,
Servidor Sênior e Fundador
da Igreja Metropolitana
Interdenominacional em Nashville,
Tennessee (líder da iniciativa)

Khadijah Abdullah,
Diretora Executiva de Alcançar
Todos os Muçulmanos HIV+ na
América (RAHMA), Washington,
Distrito de Columbia

Dr. Ulysses W. Burley III,
fundador do UBtheCure,
Chicago, Illinois

Bishop Oliver Clyde Allen III,
Pastor sênior e fundador
da Catedral The Vision
de Atlanta, Geórgia

Dra. Bambi W. Gaddist,
CEO e fundadora, diretora
executiva do Conselho de HIV da
Carolina do Sul - Wright Wellness
Center em Columbia, SC

Rev. Kamal Hassan,
pastor da Igreja Presbiteriana
Sojourner Truth, Richmond,
Califórnia

Rev. Bertram G. Johnson,
Union Theological Seminary,
New York, New York
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UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV

www.mosaicostudy.com
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COVID-19 e HIV: O que você precisa saber
Pessoas que vivem com HIV estão aprendendo a lidar com uma nova pandemia.
Liz Highleyman, POZ

tinham maior probabilidade de adoecer
gravemente se fossem infectadas pelo
coronavírus.

Impressão em 3D de uma
partícula do vírus SARS-CoV-2,
o vírus que causa a COVID-19.
Cortesia da NIH Image Gallery
Para muitas pessoas com HIV, a
pandemia da COVID-19 parece
muito familiar: o medo, o estigma, a
perda de entes queridos, o impacto
desproporcional nas comunidades
marginalizadas e um governo federal
que não respondeu adequadamente
à crise.
“Novamente, há uma sensação de pavor
existencial - um pânico de baixo grau”,
diz o blogueiro e ativista Mark S. King.
Esse medo é agravado pela incerteza.
Pessoas com HIV se perguntam se
têm maior probabilidade de contrair o
coronavírus (oficialmente conhecido
como SARS-CoV-2) ou se correm maior
risco de adoecer gravemente. A crise
afetará sua capacidade de acessar
serviços e cuidados de HIV? E como
elas vão lidar com a interrupção da
vida normal, o isolamento social e as
consequências financeiras
da pandemia?

Além do mais, quase metade das
pessoas que vivem com HIV tem mais
de 50 anos - o risco de COVID-19
grave aumenta com a idade - e
muitos têm problemas de saúde
subjacentes associados a resultados
piores, como diabetes, pressão alta,
doença pulmonar crônica ou doença
cardiovascular.
Mas até agora, os especialistas
concordam que as pessoas em
tratamento antirretroviral que têm uma
carga viral indetectável de HIV e uma
contagem de CD4 quase normal não
parecem estar em maior risco do que
suas contrapartes HIV-negativas.
“Minha impressão a partir das
evidências acumuladas é que as taxas
de incidência podem ser menores do
que o esperado”, diz Steven Deeks, MD,
professor de medicina da Universidade
da Califórnia em San Francisco. “Eu
pessoalmente acho que é porque as
pessoas com HIV estavam bem cientes
de como se proteger e foram educadas
sobre a natureza da epidemia, e
responderam muito rapidamente”.

Risco de HIV e COVID-19
Normalmente, as pessoas com sistema
imunológico comprometido são mais
suscetíveis a uma série de infecções. Os
primeiros relatórios da China, onde o
surto de COVID-19 surgiu pela primeira
vez no ano passado, indicaram que
as pessoas com imunossupressão
39

Steven Deeks, MD
Cortesia de Jan Brittenson

Em um dos primeiros relatórios sobre
COVID-19 em pessoas com HIV,
os pesquisadores contataram 1.178
pessoas HIV-positivas em Wuhan,
China. Oito pessoas com sintomas
foram diagnosticadas com COVID-19.
Seis delas tiveram casos leves, uma
teve doença grave e uma morreu. Entre
as pessoas assintomáticas restantes,
apenas um dos nove indivíduos que
sabidamente tiveram contato próximo
com pacientes com COVID-19 testou
positivo para SARS-CoV-2.
Em outro relatório inicial,
pesquisadores espanhóis descobriram
que entre as primeiras 543 pessoas
internadas em um hospital de
Barcelona com o novo coronavírus,
cinco eram HIV positivo. Três tinham
doença leve ou moderada e se
recuperaram e tiveram alta do hospital
em cerca de uma semana. Uma pessoa,
que não estava em tratamento para
o HIV e tinha uma contagem de CD4
de 13, recebeu oxigênio suplementar
e se recuperou. O homem mais velho
(49 anos) foi colocado entubado e
permaneceu hospitalizado.
Um estudo relacionado da Itália
identificou 47 pessoas conhecidas
ou suspeitas de terem o coronavírus
entre quase 6.000 pessoas com HIV
acompanhadas em um hospital em
Milão. Elas eram menos propensas
a ter doença respiratória avançada
ou a serem hospitalizadas do que as
pessoas HIV-negativas e apenas duas
morreram. Mas os pesquisadores
notaram que o grupo HIV-positivo
era cerca de 10 anos mais jovem,
em média, do que os pacientes HIVnegativos com COVID-19 grave.
Em contraste, um relatório da
Alemanha descreveu 33 pessoas
soropositivas com diagnóstico de
COVID-19; todos estavam fazendo
uso de antirretrovirais com carga viral
indetectável ou baixa do HIV. Quatorze
foram hospitalizadas, seis necessitaram
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de cuidados intensivos e três morreram
- taxas mais altas do que as observadas
para pacientes alemães com COVID-19
em geral - mas, ao final, 91% se
recuperaram.
Voltando-se para os Estados Unidos,
os pesquisadores identificaram 43
pessoas HIV-positivas (0,8%) entre
5.700 pacientes hospitalizados com
COVID-19 na cidade de Nova York onde cerca de 1% da população vive
com HIV - indicando que o próprio
HIV não parece ser um fator de risco.
Uma análise separada comparou 21
pessoas HIV-positivas e 42 pessoas
HIV-negativas com COVID-19. Embora
o grupo HIV tenha tido taxas um
pouco mais altas de admissão em
terapia intensiva, uso de ventiladores
e óbito, essas diferenças não foram
estatisticamente significativas, o que
significa que podem ser devidas ao
acaso.
“Achamos que veríamos isso mais em
pessoas que vivem com HIV porque
existem esses fatores de risco claros,
mas não vimos pessoas com HIV
entrando mais no hospital ou tendo
COVID-19 mais grave”, diz Monica
Gandhi, MD, MPH, a diretora médica
da enfermaria Ala 86, a clínica de HIV
no Zuckerberg San Francisco General
Hospital, onde a maioria dos pacientes
tem o vírus bem controlado.

Levando em consideração em
conjunto, esses estudos iniciais e
relatos anedóticos sugerem que as
pessoas HIV-positivas - pelo menos
aquelas em terapia antirretroviral
eficaz - não são um grupo de alto risco
com base apenas em seu status de
HIV. Consequentemente, a orientação
provisória do Departamento de
Saúde e Serviços Humanos declara:
“Pessoas que vivem com HIV
diagnosticadas com COVID-19 têm
um prognóstico excelente e devem
ser tratadas clinicamente da mesma
forma que pessoas na população geral
com COVID- 9, incluindo ao fazer
determinações de triagem de cuidados
médicos”.

CoV-2 em laboratório. Fumarato
de Tenofovir Desoproxila (um dos
medicamentos da Truvada, usado para
o tratamento do HIV e PrEP) parece ter
efeitos antivirais e imunomoduladores.
E durante o surto de SARS de
2003, causado por um coronavírus
relacionado, alguns pacientes
melhoraram após serem tratados com a
combinação de inibidores da protease
Kaletra (lopinavir/ritonavir).

A Organização Mundial de Saúde
(OMS) concorda: “No momento,
não há evidências de que o risco de
infecção ou complicações da COVID-19
seja diferente entre as pessoas que
vivem com HIV e que estão clínica
e imunologicamente estáveis em
tratamento antirretroviral quando
comparadas com a população
em geral”.

Um dos primeiros ensaios clínicos
randomizados de Kaletra para
COVID-19 descobriu que ele não é
mais eficaz do que o tratamento de
suporte padrão, embora possa oferecer
alguns benefícios para aqueles tratados
precocemente. E a empresa que fabrica
o darunavir (Prezista e Prezcobix)
alertou que é improvável que tenha
muita atividade contra o SARS-CoV-2.

No entanto, o júri ainda está decidido
sobre as pessoas com HIV que não
estão tomando antirretrovirais e
aquelas que estão em tratamento, mas
não tiveram uma boa recuperação de
CD4. Cerca de 40% das pessoas HIVpositivas diagnosticadas nos Estados
Unidos não têm supressão viral, e os
15% dos indivíduos que permanecem
sem diagnóstico, obviamente, não
estão em tratamento.

No entanto, pelo menos uma dúzia
de testes clínicos de antirretrovirais
para COVID-19 estão em andamento,
incluindo o grande estudo Solidarity da
OMS e um estudo espanhol avaliando
se Truvada pode ajudar a prevenir a
infecção por SARS-CoV-2 ou diminuir
a gravidade da doença em profissionais
de saúde.

As pessoas com HIV
estão protegidas?
Descobertas como essas realmente
levantam a questão oposta: As pessoas
que vivem com HIV bem controlado
- e possivelmente aquelas que tomam
antirretrovirais para profilaxia préexposição (PrEP) - estão protegidas de
alguma forma contra COVID-19?

Monica Gandhi, MD
Cortesia da UCSF

Mas até agora, estudos em humanos
não produziram muitas evidências
de que esse seja o caso. Na verdade,
a maioria das pessoas HIV-positivas
que desenvolveram COVID-19 grave
estavam em tratamento antirretroviral.

Até que se saiba mais, os especialistas
desaconselham a troca de
antirretrovirais em um esforço
para prevenir ou tratar COVID-19,
e enfatizam que as pessoas que
vivem com HIV e as que usam PrEP
devem tomar os mesmos cuidados
recomendados para a população
em geral para se proteger contra
o coronavírus.
Continua na proxima pagina...

Dados preliminares sugeriram que
alguns medicamentos para HIV podem
ajudar a controlar o novo coronavírus,
já que certos antirretrovirais
mostraram atividade contra o SARS-
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A COVID-19 e seu sistema
imunológico
Outra via de exploração está
relacionada ao fato de que os graves
danos aos pulmões e a outros órgãos
do COVID-19 são em grande parte
causados pela resposta do sistema
imunológico, e não pelo próprio
coronavírus. Nos casos mais graves,
uma reação imunológica exagerada
conhecida como tempestade de
citocinas inunda o corpo com
proteínas mensageiras químicas
que desencadeiam uma inflamação
excessiva. Se o sistema imunológico
está causando os danos, alguns se
perguntam, a modesta supressão
imunológica poderia realmente ser
uma vantagem?
“Algumas pessoas especularam
que talvez até ajude não ter seu
sistema imunológico funcionando
perfeitamente”, diz Gandhi. “Talvez se
você for um pouco imunossuprimido,
sua resposta inflamatória pode não ser
tão louca e fora de controle”.
Mas é muito simples falar sobre
imunidade forte ou fraca em geral. O
sistema imunológico é composto de
várias partes e nem sempre funcionam
em sincronia.
Células assassinas naturais, macrófagos
e outros primeiros respondedores
fornecem a linha inicial de defesa
contra invasores. As células T CD4 ou
auxiliares - os alvos familiares do HIV orquestram as respostas imunológicas,
enquanto as células T CD8 ou
assassinas atacam as células infectadas
por vírus e as células B produzem
anticorpos. As citocinas liberadas pelas
células imunes servem como meio
de comunicação para coordenar todo
o processo.
“Tudo o que sei sobre como o HIV
afeta o sistema imunológico sugere
que as pessoas com HIV teriam maior
probabilidade de ter um controle
deficiente do coronavírus no início
e ter mais problemas associados à
inflamação posteriormente”, explica
Deeks. “Há supressão imunológica em
uma extremidade quando você deseja
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uma resposta melhor e talvez uma
inflamação muito mal regulada na
outra extremidade quando você deseja
que as coisas se acalmem”.
Tanto as células T como as células B
desempenham um papel na luta contra
o SARS-CoV-2, mas a produção de
anticorpos é atualmente o que está
na mente de todos. Se os anticorpos
podem prevenir a reinfecção, isso
poderia permitir às pessoas que
se tornaram imunes retomar com
segurança a vida social e econômica.
“Até agora, parece que qualquer pessoa
que tenha sido exposta provavelmente
obterá anticorpos”, diz Gandhi,
“mas é possível que em pacientes
imunossuprimidos - e mesmo em
pessoas que vivem com HIV bem
controlado - isso possa demorar mais.”
Os cientistas já fizeram um progresso
notável na compreensão da COVID-19,
mas ainda há muito a ser aprendido.
“Não sabemos que tipo de resposta de
anticorpos é protetora. Não sabemos
que tipo de resposta queremos gerar
com as vacinas. Não sabemos quanto
tempo eles vão durar. E não sabemos
se as pessoas com HIV ou câncer terão
uma resposta de anticorpos menos
robusta ”, diz Deeks. “Estas são as
perguntas de bilhões de dólares que
o mundo está tentando responder.”
Quando se trata de tratamento,
ele acrescenta: “O ideal seria um
medicamento benigno, disponível por
via oral, que tenha um efeito potente
sobre o vírus, seja seguro e não seja
suscetível à resistência viral e que
possa ser feito por centavos e seria
fácil para distribuir amplamente. Não
temos nada na prateleira assim, então
precisamos começar do início.”
O medicamento antiviral mais
avançado em desenvolvimento, o
remdesivir da Gilead Sciences, deve ser
administrado por infusão intravenosa,
embora formulações injetáveis e
inaladas estejam sendo estudadas. A
hidroxicloroquina, uma droga antiga
promovida pelo presidente Trump,
parece ter uma atividade modesta, na
melhor das hipóteses, e pode causar

problemas cardíacos fatais. Remédios
que inibem a resposta imunológica
podem ajudar algumas pessoas com
doença avançada, mas seria melhor
prevenir tempestades de citocinas em
primeiro lugar.
A PrEP para COVID-19 também
tem potencial. “Em um cenário
de prevenção, você pode ver uma
quantidade razoável de benefícios
com drogas que têm apenas atividades
modestas”, diz Deeks. “Pode ser que,
para prevenção, você realmente não
precise de algo superpoderoso apenas
para bloquear a transmissão.” Embora
sejam mais difíceis e caros de produzir
e administrar do que pílulas, Deeks
acredita que os anticorpos de longa
ação contra o SARS-CoV-2 podem ser
“o tipo de coisa que você gostaria de
dar a um profissional de saúde no meio
de um zona de incidência.”

Não negligencie o HIV
COVID-19 é atualmente o tema em
pauta para virologistas, imunologistas
e epidemiologistas em todo o mundo.
Na verdade, muitos dos maiores nomes
no campo do HIV - até o diretor do
Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas, Anthony Fauci, MD - estão
aplicando as lições que aprenderam
com o HIV à última pandemia.
“Os investimentos maciços que os
Institutos Nacionais de Saúde fizeram
na pesquisa do HIV estão rendendo
frutos de maneiras incríveis em termos
de nossa capacidade de lidar com esta
nova epidemia”, observa Deeks.
Mas muitos pesquisadores,
funcionários de saúde pública e
defensores estão preocupados com o
desvio de recursos da resposta nacional
e global ao HIV/AIDS para a COVID-19.
A OMS e o Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre HIV e AIDS
(UNAIDS) alertaram que as interrupções
nos serviços de HIV e no acesso aos
antirretrovirais podem levar a mais
de meio milhão de mortes adicionais
relacionadas à AIDS, um aumento nas
novas infecções por HIV e um aumento
acentuado na transmissão do HIV de
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mãe para filho na África subsaariana
até o final do próximo ano.
“A pandemia da COVID-19 não deve
ser uma desculpa para desviar o
investimento do HIV”, disse o diretor
executivo do UNAIDS, Winnie
Byanyima. “Há o risco de que os ganhos
conquistados com dificuldade com a
resposta à AIDS sejam sacrificados pela
luta contra a COVID-19, mas o direito à
saúde significa que nenhuma doença
deve ser combatida às custas da outra.”
Nos Estados Unidos, em um esforço
para proteger os pacientes e reduzir
a demanda nos sistemas de saúde, os
especialistas inicialmente incentivaram
as pessoas com HIV a utilizar a
telemedicina e minimizar as visitas
médicas pessoalmente - por exemplo,
atrasando o monitoramento da carga
viral. Mas esta não é uma abordagem
viável a longo prazo, visto que a
pandemia da COVID-19 se estende até
seu sexto mês.
“Pessoas com HIV se esconderam, mas
precisamos levá-los de volta para as
clínicas. Precisamos começar a medir a
carga viral e garantir que elas tenham
acesso ao tratamento. Precisamos
de um equilíbrio entre ficar fora do
sistema de saúde e se envolver com
o sistema de saúde”, diz Deeks. “Acho
que faremos muito mais telemedicina
no futuro e, para muitas das minhas
interações com meus pacientes, está
tudo bem. Mas eu conheço pessoas que
eu deveria ver pessoalmente com muito
mais frequência.”
Vários esforços estão em andamento
para aprender mais sobre a COVID-19
em pessoas com HIV. Por exemplo, Jeff
Taylor, um ativista de tratamento de
longa data e defensor de sobreviventes
de longo prazo, está trabalhando em
um estudo que visa acompanhar uma
coorte de pessoas HIV-positivas e HIVnegativas com 50 anos ou mais para ver
quem contrai o coronavírus, que tipo
de resposta imunológica elas geram
e como é o curso da doença ao longo
do tempo.
“Uma parte importante disso será
estudar o impacto psicossocial da

COVID-19 para ver se isso desencadeia
o transtorno de estresse pós-traumático
da pandemia de AIDS, como as
pessoas lidam com isso e se existem
tipos únicos de estigma associados
à COVID-19 entre as pessoas que são
mais vulneráveis e podem precisar
continuar a permanecer socialmente
isoladas, mesmo depois que as coisas
forem reabertas”, diz Taylor.

para o novo coronavírus, ele também
fez o teste, com o mesmo resultado.
“Meu congestionamento começou a
piorar quando o sol estava prestes a se
pôr e, quando escurecia, parecia que
alguém estava pisando no meu peito”,
lembra ele. “Meu corpo estava doendo
dos pés para cima.”
Jackson, que há muito tempo tem

Gandhi também está preocupado com
o impacto financeiro da paralisação
e os efeitos do isolamento social especialmente em pessoas mais velhas
e aquelas que lutam com problemas de
saúde mental ou uso de substâncias
- bem como o ressurgimento das
mesmas disparidades há muito
familiares às pessoas que vivem
com HIV.
“A COVID-19 basicamente provou
novamente que não corrigimos nossas
desigualdades estruturais, racismo
estrutural, falta de moradia e todas as
outras coisas injustas que acontecem
na sociedade”, diz ela. “Temos
gritado isso desde o início do HIV.
É importante para todos nós, como
defensores, mudar a equação.”

FAZENDO UMA PAUSA
A experiência de Art Jackson vivendo
com HIV tem o ajudou a enfrentar os
desafios da COVID-19.
No primeiro fim de semana de março,
Art Jackson, 55, perdeu o paladar. Ele
logo começou a ter fortes dores de
cabeça e congestão no peito. Mas sua
experiência de viver com HIV por três
décadas foi muito útil para ele.
“Uma das coisas sobre ser HIV positivo
é que conhecemos nosso corpo.
Sabemos quando algo está errado”, diz
Jackson. “Tenho sido muito pró-ativo
com a minha saúde. Quando comecei
a ficar congestionado no peito, disse:
‘Isso não é legal’.”
Depois que um amigo com quem havia
convivido cerca de uma semana e meia
antes, ficou doente e testou positivo

Art Jackson
Cortesia de Jillian Clark
HIV indetectável e alta contagem
de CD4, participou de consultas de
telemedicina com seu médico via
Zoom, mas não queria ir ao hospital
porque “amigos que estavam entrando
estavam morrendo”. Em vez disso,
seu médico ou enfermeira ligava para
verificar sua respiração a cada poucas
horas. Ele controlou seus sintomas
com medicamentos de venda livre e
respirando o vapor de uma panela de
água quente com limões.
“Algumas noites, eu realmente pensei
que não iria conseguir. Gastava toda
a minha energia apenas para ir para a
cozinha ”, diz ele. “O vírus queria que
eu me deitasse, então eu disse ‘vou
me levantar e andar e tentar dar uma
chance aos meus pulmões’. Pensei
em minha avó, mamãe e tias e seus
remédios caseiros, e fiz o que sabia que
tinha que fazer.”
Jackson, que mora sozinho, também
sabia como pedir apoio aos entes
queridos. “As pessoas na minha vida
não iam me deixar afundar”, diz ele.
“Tenho uma família incrível e uma
rede de pessoas que me amam e se
preocupam comigo. Tenho alguns
Continua na proxima pagina...
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amigos incríveis que me ligaram no
meio da noite e me fizeram rir. Eles
sabiam que eu precisava dessa conexão
e precisava ouvir que se importavam
comigo”.
Após cerca de sete dias, seus sintomas
começaram a diminuir. Mas as coisas
ainda não voltaram ao normal. “Eu
ainda me sinto um pouco fora de
forma. Eu ainda fico sem fôlego.
Mesmo agora, eu diria que estou em
cerca de 80%. É um processo gradual”,
afirma.

Nota dos editores: Este artigo,
publicado em junho de 2020, foi
reimpresso com permissão da POZ,
uma premiada marca impressa e
online para pessoas que vivem com
e são afetadas pelo HIV/AIDS.
www.poz.com/article/covid19-hiv

Além de sua própria batalha contra
o coronavírus, Jackson perdeu três
membros da família e quatro amigos
para a COVID-19.
“Isso trouxe de volta muito do trauma
do HIV nos anos 80 e 90 - o estigma, o
medo, mas especialmente as mortes”,
diz ele. “Isso trouxe de volta a culpa do
sobrevivente e o questionamento por
que ainda estou aqui. Para outros, isso
é novo, mas já lidamos com uma praga
antes.”
Além do mais, Jackson enfrentou
atitudes dolorosas de outras pessoas
por ter tido COVID-19. “O medo gera
estigma”, diz ele. “Agora temos que
educar as pessoas. Por alguma razão,
isso é algo que fui encarregado de fazer
e estou bem com isso.”
Ele também sentiu o impacto
financeiro da pandemia. Depois de
esperar semanas pela assistência ao
desemprego sem alívio à vista, Jackson,
que recentemente se mudou de
Indianápolis para Charlotte, Carolina
do Norte, conseguiu um novo emprego
como coordenador de prevenção do
HIV com a Carolinas CARE Partnership.
“Não sou religioso, mas acredito na
fé e na graça e sou grato por minhas
bênçãos”, diz ele. “Às vezes parece
injusto. Vivi mais tempo com o HIV do
que sem ele e me pergunto: quando
poderei fazer uma pausa? Mas minha
chance foi para sobreviver, porque
muitas pessoas não conseguiram.”

JUNTE-SE A NÓS NA
LUTA CONTRA O HIV

UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV

www.mosaicostudy.com
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De olho na saúde sexual e reprodutiva
em meio a uma pandemia no Zimbábue
Munashe Mhaka, defensora dos direitos sexuais reprodutivos e de saúde, Coorte de jovens da África livre de novas infecções por HIV (AfNHi

Ao desligar o telefone com Spiwe*, meu
coração afundou e minha mente lutou
para me concentrar, sabendo que
minha jovem amiga poderia estar em
perigo físico real e não havia muito
que eu pudesse fazer a respeito. Ela
vinha sofrendo abusos físicos em casa
nos últimos três meses e me ligou para
dizer que estava pensando em acabar
com sua vida.
A mãe de Spiwe se casou novamente
logo após a morte de seu pai e ela e
seu padrasto nunca se encontraram.
Na maioria das vezes, seus caminhos
não se cruzavam muito porque ela
estava no internato, mas após o
relato do primeiro caso de COVID-19
no Zimbábue, o governo, como
muitos outros governos em todo o
mundo, tomou medidas para conter a
propagação do doença, incluindo um
lockdown nacional. Isso significava
que, incapaz de se refugiar no refúgio
da escola e sem a desculpa de ir às
reuniões de jovens da igreja, Spiwe,
como muitas outras vítimas de
violência doméstica, ficou presa
com seus agressores - seu padrasto
e sua mãe.

Munashe Mhaka, jovem ativista
do Zimbábue

O surto de COVID-19 causou uma
mudança gigantesca no estilo de
vida de todo o globo. Como a doença
se espalha através de gotículas
respiratórias no ar, próximas a uma
pessoa infectada e em superfícies, a
Organização Mundial da Saúde (OMS)
recomendou medidas para limitar
as interações físicas das pessoas.
Infelizmente, a restrição de viagens,
proibição de reuniões sociais e
confinamentos resultaram em um
aumento do abuso de parceiros íntimos
e violência doméstica, pois mulheres,
crianças e outras pessoas em risco
são trancadas com seus agressores.
Um aumento da transmissão do
HIV e gravidezes não planejadas
são esperados, pois os indivíduos
vulneráveis acham ainda mais difícil
negociar sexo seguro. O tempo ocioso
por estar fora das escolas e faculdades
está empurrando os jovens para o
abuso de drogas e encontros sexuais
arriscados, devido à ansiedade sobre
a pandemia e vulnerabilidade pessoal.

pandemia, não devemos arriscar perder
vidas devido à falta de apoio médico,
físico e psicossocial adequado para
doenças que já sabemos que existem.
* O nome foi alterado para proteger a
privacidade desse indivíduo.
Nota dos editores: Esta história foi
publicada originalmente no IAVI Voices
Newsletter, Issue 6. Esta história foi
reimpressa com permissão da IAVI.
https://www.iavi.org/news-resources/
voices-newsletter/issue-6-keepingall-eyes-on-the-target-to-end-hivdespite-a-pandemic

Para minha amiga Spiwe, o abuso
físico não é o único trauma que ela
tem sofrido. Seu padrasto começou
a molestá-la sexualmente todas
as noites em que sua mãe estava
trabalhando à noite no hospital. Seu
telefonema era para me informar que
ela estava pensando em acabar com
sua vida porque não aguentava mais
dor física e emocional. Felizmente,
consegui convencê-la a ligar para uma
linha direta, onde ela poderia obter
aconselhamento e, possivelmente,
opções sobre como chegar a um
local seguro.
A atenção e os recursos dedicados
à resposta da COVID-19 desviaram
o envolvimento da comunidade de
conversas e iniciativas existentes que
tratam de outras questões de saúde
pública, como HIV, TB, violência
doméstica e saúde sexual e reprodutiva.
Enquanto o mundo se concentra
na prevenção de mortes pela nova
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Descobrindo a necessidade de “envolvimento significativo da
comunidade” em face da pandemia da COVID-19 no Quênia
Rose Mahira, Funcionário de Contato da Comunidade, KAVI-ICR
Coautores: Jane Ng’ang’a, funcionário de contato da comunidade, KAVI-ICR; Fredrick Oyugi, membro do conselho consultivo da comunidade, Kangemi; Stephen
Anguva, membro do conselho consultivo da comunidade, Kangemi

Rose Mahira do KAVI-ICR
demonstra técnicas de lavagem
das mãos para membros da
comunidade em Nairobi, Quênia

cidade para empregos que fornecem
um salário diário. À medida que a
pandemia da COVID-19 progride no
Quênia, fica cada vez mais claro que
as comunidades já vulneráveis em
Kangemi e em outros assentamentos
informais estão sendo duramente
atingidas pelas medidas que foram
postas em prática para tentar conter
a propagação da doença. A restrição
de movimento e reuniões sociais em
todo o país resultou na perda de renda
para muitas famílias. Muitos também
tiveram seu acesso ao tratamento para
as doenças existentes interrompido. A
exigência de lavagem regular das mãos
com sabão e uso de máscaras faciais
em público apresenta um desafio, pois
muitos dos assentamentos têm acesso
limitado à água corrente em casa e
para eles a compra de sabão, água
e máscaras extras é muito cara.

Desde a abertura de um centro de
pesquisa clínica em Kangemi em
2003, a equipe da Iniciativa de Vacina
contra a AIDS do Quênia - Instituto
de Pesquisa Clínica (KAVI-ICR)
construiu um forte relacionamento
de confiança com as comunidades
nos assentamentos de baixa renda
ao redor. A parceria de quase duas
décadas viu o estabelecimento de um
Conselho Consultivo da Comunidade
(CAB) robusto, um elo crítico entre os
pesquisadores e a comunidade, que
aumentou a alfabetização em pesquisa
de prevenção do HIV e a disposição dos
membros da comunidade em participar
de testes clínicos de vacinas contra
o HIV.

Mantendo o princípio de deixar as
comunidades onde os estudos são
conduzidos em melhores condições
como resultado de suas atividades
de pesquisa, a equipe de ligação da
comunidade KAVI-ICR foi inspirada
a encontrar maneiras inovadoras de
ajudar a comunidade a encontrar
soluções caseiras para enfrentar os
novos desafios. Em parceria com
organizações comunitárias, KAVI-ICR
estabeleceu o Kangemi Family Support
(KFS), que identifica e reúne apoio
para as famílias mais vulneráveis.
Reunindo a Ngao Society, Strings For
Life Kenya, Betty Adera Foundation
e vários simpatizantes individuais,
o KFS mobilizou apoio alimentar
para 45 famílias, 129 crianças e
200 beneficiários em Kangemi
nas primeiras duas semanas
de sua existência.

Localizada nos arredores de Nairóbi,
Kangemi, é o lar de quase 100.000
pessoas que dependem de salários de
subsistência, muitas vezes ganhos
por viajar longas distâncias pela

Além de apoiar a identificação
de beneficiários merecedores, os
membros do CAB têm usado as rodadas
de distribuição de alimentos como
uma oportunidade para educar a
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comunidade sobre a importância do
distanciamento social e da manutenção
de padrões elevados de higiene para
evitar a infecção por COVID-19. Eles
também realizaram estudos sobre a
pesquisa de vacinas contra o HIV e
distribuíram materiais informativos,
educacionais e de comunicação
(IEC) relevantes.
Embora a iniciativa tenha provado ser
bem-sucedida e continue a receber
apoio moral e em espécie de amigos
e simpatizantes, o KFS apresenta
desafios. Devido à baixa renda da
maioria das famílias, a comunidade
em grande parte recorreu à equipe
para fornecer máscaras faciais. Outra
grande lacuna foi o fornecimento
inadequado de materiais IEC para
educar a comunidade sobre a
COVID-19. No entanto, do lado mais
esperançoso, a comunidade indicou
que deseja participar dos ensaios da
vacina contra a COVID-19 se e quando
eles acontecerem. Isso só pode ser
atribuído ao investimento significativo
em tempo e recursos que foi feito
ao longo dos anos para desenvolver
um envolvimento verdadeiramente
significativo com a comunidade.
Nota dos editores: Esta história foi
publicada originalmente no IAVI Voices
Newsletter, Issue 6. Esta história foi
reimpressa com permissão da IAVI.
https://www.iavi.org/news-resources/
voices-newsletter/issue-6-keepingall-eyes-on-the-target-to-end-hivdespite-a-pandemic
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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
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