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Bem-vindo(a) à última edição da 
HIV Vaccine Trials Network (HVTN) 
Community Compass. 

Nesta edição, fornecemos uma 
atualização sobre o status dos 
Estudos AMP, uma perspectiva 
sobre a interseção entre fé e HIV, e 
compartilhamos alguns dos perfis 
dos membros da HVTN em todo o 
mundo. Enquanto nossos esforços 
no espaço COVID-19 continuam, 
muitos dos estudos de fase 3 em que 
estávamos ativamente envolvidos 
no apoio e coordenação concluíram 
a inscrição. O próximo estudo de 
fase 3 da vacina contra COVID-19, 
o estudo Sanofi, foi lançado e está 

com a inscrição quase totalmente 
completa nos Estados Unidos. 

Enquanto esses esforços continuam, 
nossos esforços para o HIV 
continuam sendo uma prioridade 
fundamental para a Rede e nossas 
comunidades. Muitas pessoas 
continuam se perguntando sobre 
o cronograma de uma vacina 
contra o HIV. Há muitos estudos 
em andamento, a maioria dos quais 
são estudos de fase inicial que 
estão analisando principalmente a 
segurança em menor número de 
pessoas; no entanto, temos dois 
estudos de vacina contra o HIV em 
larga escala no campo também, 
Mosaico (www.mosaicostudy.org) 
e Imbokodo (https://imbokodo.org.
za/). Ambos os estudos usam uma 
plataforma baseada em mosaicos, 
que apoia a avaliação da vacina em 
vários tipos de HIV encontrados 
em todo o mundo. Embora o 
estudo Imbokodo tenha se inscrito 
totalmente, o estudo Mosaico 
permanece aberto para inscrições. 
As restrições da COVID-19 estão 
mudando, e muitas comunidades ao 
redor do mundo estão começando 
a reabrir. Enquanto isso está 
ocorrendo, as conversas sobre as 
importantes lições aprendidas 
durante a pandemia de COVID-19 
que podem ser aplicadas ao HIV 
continuam. 

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”.
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Perguntas e respostas sobre os resultados dos 
Estudos de Prevenção Mediada por Anticorpos 
(AMP): HVTN 703/HPTN 081 e HVTN 704/HPTN 085

Gail Broder, Dra. Shelly Karuna e as equipes do protocolo de AMP

Os Estudos AMP foram concluídos, e os participantes agora 

são não cegos para saber se eles obtiveram o anticorpo em 

uma dose menor ou maior, ou o placebo. A primeira análise 

dos resultados de eficácia foi apresentada pelos co-presidentes 

do estudo Larry Corey da HVTN e Mike Cohen da HPTN na 

conferência HIVR4P no final de janeiro de 2021, e foi publicada 

no New England Journal of Medicine em março de 2021. Os 

resultados são complexos, e muito mais análises continuarão 

ocorrendo nos próximos meses, mas aqui está um resumo 

inicial do que foi aprendido.
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Artigo de destaque

O que são os estudos de AMP?

AMP significa Antibody Mediated 
Prevention (Prevenção Mediada por 
Anticorpos). Os cientistas conduziram 
os estudos de AMP para ver se um 
anticorpo amplamente neutralizante 
contra o HIV chamado VRC01 poderia 
impedir que as pessoas contraiam 
o HIV. Os estudos de AMP foram os
primeiros estudos a testar se esse
anticorpo poderia impedir que as
pessoas contraiam o HIV. Esses estudos
testaram duas quantidades de VRC01,
uma quantidade menor (10mg/kg) ou
uma quantidade maior (30 mg/kg),
ou um placebo (solução salina/água
salgada).

A Rede de Ensaios de Vacinas contra 
o HIV (HVTN) e a Rede de Ensaios de
Prevenção do HIV (HPTN) conduziram
os estudos de AMP para tentar
responder às seguintes perguntas de
pesquisa:

• É seguro administrar o anticorpo
VRC01 nas pessoas?

• As pessoas conseguem receber
o anticorpo sem ficarem
desconfortáveis demais?

• O anticorpo reduz a probabilidade
de as pessoas contraírem o HIV?

• Se o anticorpo reduz mesmo as
chances das pessoas contraírem
o HIV, qual é a quantidade
necessária?

• Se alguém contrai HIV, como o

VRC01 faz a diferença na infecção?

Quem participou dos dois 
estudos de AMP?

Os estudos de AMP inscreveram 
pessoas com idades entre 18 e 50 anos 
e que estavam em risco de contrair o 
HIV. Todos os participantes estavam 
com boa saúde geral. O que torna os 
dois estudos de AMP diferentes um 
do outro é onde eles foram feitos e 
quem foi inscrito. O HVTN 703/HPTN 
081 inscreveu mulheres que fazem 
sexo com homens. As participantes 
estavam em Botsuana, Quênia, Malaui, 
Moçambique, África do Sul, Tanzânia e 
Zimbábue. 

O HVTN 704/HPTN 085 inscreveu 
homens e pessoas transgênero que 
fazem sexo com homens e pessoas 
transgênero. Os participantes estavam 

no Brasil, Peru, Suíça e Estados Unidos. 

Quantas pessoas se inscreveram 
nesses estudos e que produto(s) 
receberam?

O HVTN 703/HPTN 081 inscreveu 
1.924 mulheres entre maio de 2016 
e setembro de 2018. 98,9% eram 
negras; 0,6% relataram ser “Outra” 
raça, 0,5% eram asiáticas e 0,1% eram 
multirraciais. Elas variaram em idade 
de 17 a 45 anos, com idade média 
de 28 anos. Destes participantes, 
642 receberam a menor quantidade 
de VRC01, 645 receberam a maior 
quantidade de VRC01 e 637 receberam 
o placebo. No geral, 16.805 infusões
foram dadas no estudo. A retenção no
estudo foi de 96% antes das restrições
da pandemia da COVID-19, e caiu para
78% após 15 de março de 2020. Cerca de
87% dos participantes permaneceram
no estudo durante a visita final
do estudo.

O HVTN 704/HPTN 085 inscreveu 
2.699 homens e pessoas trans. 99% 
foram atribuídos sexo masculino ao 
nascer, e 1% foi atribuído sexo feminino 
ao nascer. Cerca de 90% foram 
identificados como homens, 5% como 
transgênero feminino, cerca de 2% 
como mulheres e cerca de 1% cada um 
como homossexual, não conformidade 
de gênero ou transgênero masculino. 
31,5% eram brancos, 15,2% eram 
negros/afro-americanos, 3,3% eram 
multirraciais, 2,6% eram asiáticos, 0,6% 
eram Índios Americanos/Nativos do 
Alasca e 0,3% eram nativos do Havaí/
habitantes das Ilhas do Pacífico. 
46,6% descreveram sua raça como 
“Outros”, que variou de acordo com 
o país: 36,4% dos participantes no
Brasil, 94,9% dos participantes no
Peru, 8,3% dos participantes na Suíça
e 9,3% dos participantes nos EUA. Eles
foram inscritos entre abril de 2016 e
outubro de 2018. Destes participantes,
899 receberam a menor quantidade
de VRC01, 897 receberam a maior
quantidade de VRC01 e 903 receberam
o placebo. No geral, 23.860 infusões
foram dadas no estudo. A retenção no

estudo foi de 95% antes das restrições 
da pandemia da COVID-19, e caiu para 
44% após 15 de março de 2020. Cerca de 
78% dos participantes permaneceram 
no estudo durante  

a visita final do estudo.

O que aprendemos sobre a 
segurança do VRC01 com os 
estudos?

Mesmo que a segurança ainda esteja 
sendo analisada, aprendemos que 
as pessoas conseguiram tomar 
VRC01 com pouco ou nenhum 
desconforto. Quando os participantes 
tiveram efeitos colaterais, eles foram 
geralmente leves a moderados e 
duraram de algumas horas a alguns 
dias após a infusão IV. Os participantes 
tiveram dores de cabeça, cansaço ou 
mal-estar, dores no corpo, náuseas, 
febre, calafrios e dor ou sensibilidade 
no local onde receberam a infusão. 
Menos de 1% dos participantes 
apresentavam sintomas graves o 
suficiente para interferir em suas 
atividades diárias normais. 3,5% dos 
participantes tiveram uma reação 
como prurido, erupção cutânea ou 
falta de ar durante ou imediatamente 
após a infusão. Essas reações imediatas 
à infusão não duraram muito e os 
participantes que as apresentaram, se 
recuperaram sem problemas contínuos. 
Os médicos do estudo geralmente veem 
esses efeitos colaterais em estudos 
monoclonais de anticorpos e vacinas, 
e com outros anticorpos e vacinas 
monoclonais que foram aprovados para 

tratar ou prevenir outras doenças. 

O que aprendemos sobre se 
os anticorpos monoclonais 
amplamente neutralizantes, 
como o VRC01, podem prevenir 
o HIV?

Existem várias cepas de HIV 
encontradas em todo o mundo. Através 
dos estudos de AMP, aprendemos que 
o VRC01 pode prevenir algumas cepas
do HIV, mas não outras. Nos estudos
AMP, as pessoas que contraíram o
VRC01 tinham menos probabilidade
de contrair o HIV se fossem expostas
ao que os cientistas chamam de cepas

Continua na proxima pagina...
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“sensíveis”, que eram vulneráveis ao 
VRC01 e poderiam ser neutralizadas. 
Mas as pessoas que contraíram o VRC01 
não foram protegidas contra o HIV se 
foram expostas ao que os cientistas 
chamam de cepas “resistentes” ao 
HIV que o VRC01 não era capaz de 
neutralizar. As cepas resistentes ao HIV 
foram capazes de evitar o VRC01 e fazer 
com que as pessoas tivessem HIV. Os 
cientistas chamam isso de infecção 
“recorrente”.

Aprendemos que provavelmente 
precisamos de mais de um anticorpo 
para combater as muitas cepas 
diferentes do HIV. É semelhante aos 
medicamentos que as pessoas tomam 
para tratar o HIV. Algumas pessoas que 
vivem com HIV precisam tomar 2 ou 
mais medicamentos para mantê-las 
saudáveis. Também aprendemos sobre 
as doses de anticorpos que podem ser 
necessárias para proteger as pessoas 
contra as muitas cepas de HIV em todo 
o mundo.

Como os resultados dos estudos 
AMP se enquadram no panorama 
geral da prevenção do HIV?

Os estudos AMP mostraram que um 
anticorpo monoclonal amplamente 
neutralizante pode impedir que as 
pessoas contraiam o HIV. Eles também 
nos ensinaram que precisamos 
de outros anticorpos que possam 
bloquear mais cepas de HIV. Também 
precisamos de anticorpos poderosos, 
mesmo quando administrados 
em pequenas doses. Como os 
medicamentos para tratar pessoas 
com HIV, provavelmente precisaremos 
de mais do que apenas um anticorpo 
para prevenir totalmente o HIV por um 
longo período de tempo. A boa notícia é 
que já estamos fazendo pesquisas para 
testar outros anticorpos que podem 
fazer essas coisas, sozinhos e em 
combinações. 

Os estudos AMP também nos 
mostraram que, ao estudar um 
anticorpo em laboratório, podemos 
prever quão bem ele irá prevenir o 
HIV. Também podemos usar o que 
aprendemos em um laboratório para 
prever a quantidade de anticorpos 

necessária. Por meio de AMP, nosso 
laboratório e cientistas de dados 
descobriram um teste que pode dizer 
quais anticorpos podem prevenir o 
HIV, mesmo antes de administrá-los 
às pessoas. Isso nos ajuda a conduzir 
estudos com mais eficiência. Isso é 
muito importante porque significa que 
podemos usar anticorpos para prevenir 
o HIV mais cedo. Estamos sempre
procurando ferramentas para adicionar
à caixa de ferramentas de prevenção
do HIV!

Haverá algum teste futuro do 
VRC01 pela HVTN e HPTN?  

Quando os estudos AMP começaram 
em 2016, estudos laboratoriais e em 
animais sugeriram que o VRC01 
poderia prevenir o HIV nas pessoas. 
Naquela época, o VRC01 era o único 
anticorpo pronto para testar essa 
questão em pessoas. Através dos 
estudos de AMP, o VRC01 provou 
que esse anticorpo pode prevenir 
alguns HIV, mas não protegeu pessoas 
suficientes, especialmente aquelas que 
foram expostas a cepas “resistentes”. 
Por causa disso, não há planos de testar 
este anticorpo para prevenção do HIV 
no futuro.

Mas desde que os estudos de AMP 
começaram, os cientistas encontraram 
outros anticorpos que previnem mais 
cepas de HIV, mesmo as “resistentes”. 
Os cientistas também descobriram 
anticorpos que são poderosos em 
pequenas doses para prevenir o HIV 
em animais. Os cientistas também 
conseguiram fabricar novas versões 
desses anticorpos que duram 
mais tempo no corpo humano, o 
que significa que eles podem ser 
administrados com menos frequência. 
A HVTN e o HPTN estão testando esses 
outros anticorpos em pessoas.

O VRC01 afetará os resultados 
do teste de HIV dos 
participantes no futuro?

O anticorpo do estudo não deve afetar 
os resultados do teste de HIV agora ou 
no futuro. O anticorpo do estudo foi 
dado pela última vez aos participantes 
em abril de 2020. Não esperamos que 

nenhum dos anticorpos ainda esteja 
nos corpos dos participantes agora, 

mais de um ano depois. 

Com novos medicamentos 
PrEP, anéis vaginais e injetáveis 
de ação prolongada para 
prevenção do HIV todos 
avançando, como um anticorpo 
monoclonal amplamente 
neutralizante contra o HIV seria 
usado para a prevenção do HIV?

Achamos que os anticorpos 
monoclonais podem funcionar de 
várias maneiras únicas em comparação 
com essas outras ferramentas de 
prevenção. Especificamente, eles 
podem  
ser usados para:

• cobrir um período de risco para
recém-nascidos (durante e logo
depois do nascimento, durante o
aleitamento)

• cobrir o “caudal” da injeção
de PrEP de longa ação

• cobrir o período de reforço de um
regime de vacina contra o HIV que
é dado em várias doses durante um
período de tempo

• combinar com outros anticorpos
em um “coquetel”
de prevenção.

O objetivo é ter o máximo de opções 
diferentes de prevenção do HIV 
possível, para que pessoas em todo 
o mundo possam escolher a melhor
opção para atender às suas preferências

e necessidades individuais.

Obrigado a todos os 
participantes do Estudo de AMP 
em todo o mundo! Eles deram 
uma grande contribuição 
para avançar novas opções de 
prevenção do HIV.
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UMA JORNADA RUMO À VACINA GLOBAL CONTRA O HIV

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.
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A imagem foi selecionada pelos autores. Esta imagem reitera a intenção do blog em promover retratos precisos 
e multifacetados da ‘hesitação’ da vacina contra a COVID-19 entre os negros americanos.

RyanJLane/E+ via Getty Images

A imagem completa:
Enquadrar com precisão a ‘hesitação’ quanto da 

vacina contra a COVID-19 entre negros americanos

Allysha C. Maragh-Bass, Cientista, Global Health and Population Research, FHI 360 
Louis B. Shackelford, Gerente de Projetos de Relações Externas, CoVPN

Nota dos editores: Este artigo foi publicado pela primeira vez no blog 
FHI360 em abril 2021 em: https://degrees.fhi360.org/2021/04/the-full-picture-

accurately-framing-covid-19-vaccine-hesitancy-among-black-americans/. 

Ele foi reimpresso com permissão dos autores e do FHI360.
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Artigo de destaque

Como profissionais de saúde pública 
de negros americanos, sabemos que 
uma pergunta generalizada para os 
negros americanos hoje é: “E aí, você 
vai tomar a vacina contra a COVID?”

Não há uma resposta fácil. Os negros 
americanos são mais propensos a 
contrair a COVID-19 do que outras 
raças e estão morrendo quase o 
dobro da taxa de americanos brancos. 
Eles também são menos propensos 
a participar de ensaios clínicos da 
vacina contra a COVID-19 e estão 
menos dispostos a tomar a vacina. 
Mesmo assim, esses números retratam 
problemas em nossa sociedade, não 
problemas com os negros.

Devemos olhar através das lentes 
das lições aprendidas quando os 
negros americanos são deixados 
para trás na preparação para a saúde 
pública. Por exemplo, existem muitos 
paralelos entre o HIV e a COVID-19: 
Os negros americanos também são 
mais propensos a contrair HIV, menos 
propensos a participar da pesquisa 
clínica do HIV e menos propensos a 
se beneficiar de medicamentos para 
prevenção do HIV do que outras 
comunidades. Enquanto outras 
comunidades montaram uma resposta 
à pandemia da COVID-19, muitos 
negros americanos navegaram 
por COVID-19 interseccional, HIV, 
discriminação racial e pobreza.

O que aprendemos com ambos os 
casos?

• Palavras, imagens e percepções 
são importantes. Somos 
inundados diariamente com 
manchetes sobre “desconfiança” 
ou “hesitação” da vacina contra 
a COVID-19 entre os negros 
americanos. Mas qual é a 
diferença, e isso importa? Em 
suma, sim.

A hesitação vacinal é amplamente 
definida como um continuum da 
recusa da vacina à aceitação. As 
manchetes que usam essa frase 
implicam preferências e visualizações 
pessoais. No entanto, há muita 
literatura que mostra que nossa 

tomada de decisão individual para 
se vacinar pode ser reduzida por 
ver essas mesmas imagens nos 
dizendo que os negros americanos 
não estão sendo vacinados. Poucas 
dessas manchetes identificam 
fontes confiáveis para que os negros 
americanos busquem informações 
sobre as vacinas. Ainda menos 
manchetes discutem o papel dos 
médicos e pesquisadores em trabalhar 
para superar a desconfiança e as 
percepções negativas da vacina e 
incentivar a confiança nas vacinas.

• A confiança é fundamental para 
a captação. Quer retratemos 
como hesitação, desconfiança 
ou qualquer outro termo, todos 
os negros americanos precisam 
ter acesso a informações sobre 
a vacina e os efeitos colaterais. 
Eles precisam saber por que 
alguns grupos são elegíveis para 
serem vacinados antes de outros 
grupos e por que são necessárias 
altas taxas de vacinação para 
que todos sejam protegidos 
(imunidade comunitária, ou de 
rebanho). Os negros americanos 
estão desconfiados do curto 
cronograma para a aprovação 
e produção da vacina contra 
a COVID-19. Não existe uma 
única comunidade em que nós, 
os autores, trabalhamos, seja na 
COVID-19 ou no HIV, onde o 
legado de violações éticas, como 
o estudo Tuskegee ou Henrietta 
Lacks, não seja mencionado. Se 
os profissionais de saúde pública 
não estiverem adequadamente 
equipados para ajudar os negros 
americanos a superar essas 
preocupações válidas, como a 
confiança pode ser construída e a 
aceitação da vacina ser promovida 
com sucesso? Reconhecer essas 
preocupações muito reais, como 
fez o Cirurgião-Geral dos EUA, 
é um começo na construção 
de confiança, mas devemos 
continuar a fornecer educação 
sobre o processo através do qual a 
vacina foi testada e produzida.

• Aborde o problema do acesso. 
Em toda a mídia, vemos 

retratos de hesitação vacinal em 
comunidades negras americanas, 
muitas vezes com pouco ou 
nenhum esforço para equilibrar 
relatórios sobre escassez de 
vacinas devido à falta de acesso. 
Histórias em abundância de 
comunidades negras americanas 
onde o estoque de vacinas baixas 
é o culpado por baixas taxas de 
vacinação, não por hesitação. 
Além disso, o racismo estrutural 
garantiu aos negros americanos 
uma qualidade de atendimento 
mais pobre do que outros, mesmo 
quando estão dispostos a procurar 
atendimento. Mesmo antes da 
disponibilidade da vacina, houve 
disparidades no acesso aos testes 
de COVID-19.

Os profissionais de saúde pública 
devem pegar dicas de pessoas que 
já lideram esses esforços para não 
diluir ou duplicar; muitos desses 
líderes trabalharam na prevenção 
do HIV e conhecem as armadilhas 
de repetir os erros do passado. Os 
meios de comunicação também 
devem garantir relatórios precisos 
e equilibrados que enquadrem toda 
a comunidade, não apenas uma 
narrativa de hesitação. Parceria com 
igrejas negras e tendo pesquisadores 
e clínicos negros em funções de 
liderança em entidades como a Rede 
de Prevenção contra a COVID-19, a 
Rede Nacional de Resiliência contra 
a COVID-19 e a Colisão Negra contra 
COVID pode priorizar o engajamento 
em comunidades negras americanas 
e percorrer um longo caminho para 
construir ativos e promover vacinas.

Então, vamos tomar a vacina contra 
a COVID-19? Um de nós já tem e um 
de nós vai, proteger a nós mesmos e à 
nossa comunidade. E você?

Dra. Maragh-Bass é uma estudiosa nacional 
que atuou na Rede de Ensaios Clínicos de 
Prevenção do HIV (HPTN) e atual cientista 
do FHI 360. Louis B. Shackelford é Gerente de 
Projetos em Relações Externas com a Rede de 
Prevenção contra a COVID-19 (CoVPN) e Rede 
de Ensaios de Vacinas contra o HIV (HVTN). 



A Pew Research estima que 84% da 
população mundial se identifica 
com uma comunidade religiosa, e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que 40% dos serviços de saúde 
em países de baixa e média renda são 
fornecidos por instituições religiosas. 
Mais especificamente, as instituições 
religiosas oferecem 40% dos serviços 
de HIV e AIDS na África Subsaariana 
e até 60% dos serviços relacionados 
ao HIV em outras partes do mundo. 
É evidente que a fé está entrelaçada 
no tecido da experiência humana, 
com a saúde e o bem-estar como um 
valor nuclear em todas as crenças. 
Também é verdade, no entanto, que 
diferentes tradições de fé e sistemas 
de crenças têm agido como barreiras 
na resposta ao HIV e AIDS, fazendo 
críticas a pessoas que vivem com 
HIV e dando à comunidade religiosa 
um legado de perpetuar o estigma e 
a discriminação contra populações 
vulneráveis.

No auge da epidemia no final dos 
anos 80 e início dos anos 90, as casas 
de culto eram muitas vezes o local 
de descanso final para pessoas que 
morreram de doenças relacionadas 
ao HIV, um lugar para dignificar 
os mortos onde nem sempre eram 
dignificados em vida. Em um artigo 
do New York Times de 1994 intitulado 
“Ritualizing Grief, Love and Politics; 
AIDS Memorial Services Evolve Into 
a Distinctive Gay Rite”, Tom Viola 
da Broadway Cares/Equity Fights 
AIDS foi citado dizendo a um padre: 
“Estou cansado de ser bem-vindo na 
Igreja Católica morto. Até que eles 
nos recebam vivos, será ridículo eles 
terem a última palavra nos serviços 
fúnebres.” O HIV era uma sentença 
de morte, e a comunidade religiosa 
se tornou boa em receber pessoas 
morrendo com HIV.

FAITHIV+
Artigo de destaque

Por Ulysses Burley III, MD, MPH, Embaixador da Fé HVTN/CoVPN

Ulysses Burley III, MD, MPH
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No entanto, o advento da terapia 
antirretroviral altamente ativa (ARAA) 
mudou o curso da pandemia de tal 
forma que a morte não teve mais a 
última palavra. Nem as comunidades 
religiosas que encontraram propósito 
na morte por HIV, mas tiveram 
dificuldade para identificar seu papel 
entre as pessoas que vivem com 
HIV graças à ciência e à medicina 
– como se Deus exigisse algo mais
de nós do que estender compaixão,
graça, dignidade e amor ao próximo.
A professora Barbara Brown Taylor
escreve: “Quando minha religião
tentar ficar entre mim e meu vizinho,
escolherei meu vizinho. Jesus
nunca me ordenou que amasse
minha religião.”

A boa notícia é que, assim como a 
epidemia de HIV experimentou um 
renascimento biomédico que mudou 
de rumo, mais e mais pessoas de fé 
e boa vontade vieram compartilhar 
os sentimentos da Professora Taylor, 
entendendo que o HIV não é mais 
apenas sobre carga viral e células 
T. O HIV/AIDS é um imperativo
de justiça social sobre pobreza,
racismo sistêmico, discriminação
LGBTQIA+, desigualdade de gênero,
distúrbios de uso de substâncias,
encarceramento em massa,
propaganda política e estigma, e
esses males não podem ser curados
em um laboratório ou hospital. Eles
podem, no entanto, ser curados em
locais de culto, casas de família, no
local de trabalho e na comunidade.
Hoje, o HIV e a AIDS são tanto um
mandato moral quanto médico, e
nenhuma pessoa é mais adequada
para responder ao mandato moral e
médico de acabar com o HIV do que
pessoas de fé.

As comunidades religiosas em 
todo o mundo estão construindo 
ativamente pontes de colaboração 
entre si e com o governo, a sociedade 
civil, a comunidade científica e as 
populações marginalizadas, para 
combater o HIV. E com a colaboração 
vem a percepção de que a fé e 
as comunidades religiosas são 
apenas uma parte do problema e 

não a solução. Ao longo dos anos, 
iniciativas como a Interfaith Health 
Platform (https://www.interfaith-
health-platform.org/) surgiram 
como um espaço colaborativo 
multi-religioso para capacitação, 
conscientização e defesa conjunta 
entre grupos religiosos, organizações 
e comunidades engajadas em 
HIV e AIDS. Elas oferecem acesso 
às melhores práticas e recursos 
desenvolvidos por grupos religiosos, 
e documentam e compartilham o 
impacto dos modelos religiosos para 
uma resposta mais eficaz ao HIV, 
inclusive sob os desafios colocados 
pela pandemia da COVID-19.

Outros compromissos globais com 
a ação das comunidades religiosas 
incluem a CAMPANHA 13 MILHÕES 
(13 MILLION CAMPAIGN) (https://
www.unaids.org/en/resources/
presscentre/featurestories/2020/
october/20201006_faith-
communities-hiv-response) que 
está envolvendo líderes religiosos, 
indivíduos e comunidades para 
promover acesso aos serviços de 
saúde aos 13 milhões de crianças, 
mulheres e homens que vivem 
com HIV que ainda não estão em 
tratamento antirretroviral. Dentro 
dos Estados Unidos, cristãos e outros 
parceiros religiosos se uniram para 
formar a Coalizão U.S. HIV Faith 
Coalition (https://www.ucc.org/
what-we-do/justice-local-church-
ministries/justice/health-and-
wholeness-advocacy-ministries/
ucan/uscafaith/) e estabelecer o 
National Faith HIV/AIDS Awareness 
Day (https://www.hiv.gov/events/
awareness-days/faith) que incentiva 
as comunidades religiosas a 
trabalharem juntas na educação, 
prevenção, tratamento, cuidados e 
apoio para HIV e AIDS, e a reduzir e 
eliminar o estigma e discriminação. 
Mais recentemente, as comunidades 
religiosas na vanguarda da defesa 
do HIV têm sido fundamentais 
na implementação e execução de 
estratégias de engajamento da 
comunidade no que se refere à 
COVID-19 e à educação vacinal em 
populações vulneráveis.

Talvez o papel mais importante 
das comunidades positivas para a 
fé na resposta ao HIV tenha sido a 
conciliação de espaços sagrados 
para a cura através da narrativa que 
centra as experiências vividas de 
pessoas que mais impacto sofreram 
pela epidemia que antes não podiam 
compartilhar nesses espaços e se 
sentirem seguras. Enquanto as 
estatísticas da ciência informam, 
as histórias têm a capacidade de 
se transformar; é essa transição do 
transacional para o transformacional 
que pode realmente servir como 
um bálsamo na Gilead. As histórias 
aumentam a conscientização, a 
consciência constrói empatia e a 
empatia é o vínculo que nos une. 

Se para controlar a pandemia da 
COVID-19 está sendo necessário ficar 
afastado dos nossos semelhantes, 
a saída da pandemia do HIV é ficar 
juntos. A interseccionalidade desta 
doença significa que podemos conter 
a doença do HIV lutando contra 
todos os tipos de males sociais, se 
conseguirmos fazer isso juntos. 
Temos toda a ciência e a medicina 
que precisamos para acabar com a 
epidemia de HIV como uma crise 
de saúde pública. O que precisamos 
agora, mais do que nunca, é tratar 
as pessoas e não apenas a doença 
— e não há um grupo de pessoas 
mais bem preparadas para liderar a 
humanização da próxima iteração  
da resposta do que os fiéis.
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Assumindo a hesitação sobre a vacina COVID em comunidades americanas de cor

A Dra. Michele Andrasik foi coautora de um manuscrito no New England Journal of 
Medicine descrevendo o pano de fundo da hesitação sobre a vacina em comunidades 
negras, indígenas e pessoas de cor (BIPOC) e considerações importantes a serem 
abordadas. Esta publicação fornece medidas importantes necessárias para construir e 
manter a confiança, parceria e reciprocidade. 

A publicação pode ser acessada aqui https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMp2103104.

A HVTN responde – Denúncia de violência e ódio antiasiáticos

A HVTN divulgou uma declaração denunciando violência e ódio antiasiáticos na 
sequência de recentes assassinatos em Atlanta e o considerável aumento da violência 
contra as comunidades asiáticas em resposta às teorias da conspiração da COVID-19. 

Você pode ler a declaração aqui https://www.hvtn.org/en/media-room/our-stories/
hvtn-responds-denouncement-of-anti-asian-violence-and-hate.html.

AMP Estudos de resultados de eficácia iniciais em documentos 
manuscritos de ensaios de prova de conceito

O manuscrito primário detalhando os resultados de eficácia dos estudos globais de 
anticorpos monoclonais para prevenção do HIV foi publicado. O anticorpo do estudo 
(VRC01) foi considerado muito eficaz na prevenção de alguém obter estirpes de HIV 
sensíveis ao anticorpo, mas não tão eficazes contra estirpes de HIV resistentes ao 
anticorpo. Esses estudos de prova de conceito apoiam o caminho a seguir olhando 
para combinações de anticorpos para prevenir o HIV.  

Você pode acessar o manuscrito publicado aqui https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa2031738.

Manuscrito HVTN 702 no New England Journal of Medicine

A professora Glenda Gray e colegas lideraram o desenvolvimento de um manuscrito 
focado nos resultados de eficácia do HVTN 702, publicado no New England Journal  
of Medicine.

Você pode acessar o manuscrito publicado aqui https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa2031499.

Atualizações da HVTN

ATUALIZAÇÕES DA HVTN
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Projeto de longo prazo (9-12 meses):

Acadêmico: India Perez Urbano – 

Faculdade de Medicina da Universidade 

da Califórnia São Francisco em São 

Francisco

Mentor: Dra. Annah Pitsi, Centro de 

Pesquisa de Sesthaba - Soshanguve

Título do projeto: Padrões de uso diário 

da profilaxia do HIV de pré-exposição 

e barreiras e facilitadores ao seu acesso 

e uso em homens que fazem sexo com 

homens e em homens transgêneros e 

mulheres transexuais

Projetos de curto prazo (8-10 
semanas):

Acadêmico: Samuel Owusu, Escola de 

Medicina Morehouse 

Mentor: Dr. Katanekwa Njekwa, Lusaka-

Matero, Zâmbia 

Título do projeto: Perfil clínico da 

COVID-19 em pessoas que vivem com 

HIV (PVHIV) em Lusaka - Um estudo 

observacional retrospectivo.

Acadêmico: Jasmine Robinson, Escola 

de Medicina da Universidade Case 

Western Reserve 

Mentor: Dra. Portia Hunidzarira, Harare- 

Seke South 

Título do projeto: Intervenções de 

saúde móvel (mHealth) para melhorar o 

conhecimento de prevenção do HIV e a 

alfabetização em pesquisa clínica entre 

comunidades de jovens no Zimbábue.

Acadêmico: Ruth St. Fort, Wright 

State University Boonshoft School of 

Medicine

Mentor: Dra. Portia Hunidzarira, Harare- 

Seke South

Título do projeto: Intervenções de 

saúde móvel (mHealth) para melhorar o 

conhecimento de prevenção do HIV e a 

alfabetização em pesquisa clínica entre 

comunidades de jovens no Zimbábue.

Acadêmico: Lily Bonadonna, Faculdade 

de Medicina da Universidade Estadual 

de Wayne

Mentores: Dra. Magda Sobieszczyk e Dr. 

Jason Zucker, médicos e cirurgiões de 

Nova York 

Título do projeto: Stick2PrEP 3.0 - 

Compreendendo o envolvimento no 

cuidado da PrEP entre indivíduos que 

recebem serviços de saúde sexual 

antes, durante e depois da pandemia da 

COVID-19

Acadêmico: Norman Archer, 

Universidade da Califórnia, São 

Francisco

Mentores: Dra. Magda Sobieszczyk e Dr. 

Jason Zucker, médicos e cirurgiões de 

Nova York 

Título do projeto: Stick2PrEP 3.0 – 

Compreendendo o envolvimento no 

cuidado da PrEP entre indivíduos que 

recebem serviços de saúde sexual 

antes, durante e depois da pandemia da 

COVID-19

Acadêmico: Eshiemomoh Osilama, 

Escola de Medicina da Commonwealth 

Geisinger 

Mentores: Dra. Magda Sobieszczyk e Dr. 

Jason Zucker, médicos e cirurgiões de 

Nova York 

Título do projeto: Stick2PrEP 3.0: Uma 

iniciativa para reduzir as oportunidades 

perdidas para a prestação de serviços 

de prevenção do HIV para pacientes 

testando positivo para DSTs

Este ano, a HVTN aceitou 7 acadêmicos para o 2021-2022 RAMP Cohort 11. Este programa é focado em estudantes de medicina 

afro-americanos/negros e latinos interessados em pesquisa de vacinas contra o HIV. A HIV Vaccine Trials Network, em 

colaboração com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Institutos Nacionais de Saúde, está investindo em 

uma geração jovem de pesquisadores de prevenção do HIV, oferecendo aos estudantes de medicina afro-americanos e latinos 

oportunidades de pesquisar de forma independente enquanto recebem orientações, financiamento de projetos e salários, 

treinamento e oportunidades de desenvolvimento profissional. Os acadêmicos trabalharão em 1 projeto de longo prazo e 6 

projetos curtos, realizando trabalhos remotamente. 

Atualizações da HVTN

PROGRAMA ACADÊMICO HVTN RAMP 
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ANNA ALTAVAS
Anna Altavas se juntou à HVTN/CoVPN e seu primeiro dia foi 12 de maio de 2021. 
Como gerente de comunicações da HVTN/CoVPN, Anna 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. 
Como Gerente de Comunicações da HVTN/CoVPN, a função principal de Anna será 
apoiar relações com a mídia, comunicações com parceiros, comunicações de crise 
e desenvolvimento de conteúdo, e planejar e se preparar para eventos de mídia e 
identificar posicionamentos de mídia ideais para notícias relacionadas à rede e ao 
estudo. Em sua função, Anna fará parceria e colaborará com a equipe de marketing da 
HVTN/CoVPN e com a equipe de Comunicações do Fred Hutch.

Aluna da Universidade do Pacífico de Seattle, Anna começou sua carreira de relações públicas como estagiária em uma 
pequena agência de butique antes de conseguir seu primeiro trabalho de Coordenadora de Relações Públicas no mundo 
da tecnologia. Ela solidificou seu amor por comunicações, relações com a mídia e desenvolvimento de conteúdo, e 
eventualmente perseguiu um lado diferente da narrativa; ajudando a conectar os pontos na saúde, trabalhando por 
vários anos em marketing e comunicações na Seattle Children’s, primeiro como Coordenadora de Relações Públicas e, 
em seguida, eventualmente, passando à Especialista Sênior em RP Anna está muito animada para se juntar à Unidade de 
Relações Externas, e HVTN/CoVPN/Fred Hutch amplamente, e estamos animados para tê-la a bordo.

Anna pode ser contatada pelo e-mail  aaltavas@fredhutch.org

TERRELL JACKSON
Terrell Jackson (ele/eles) juntou-se à Rede de Prevenção COVID-19 e à Rede de 
Testes de Vacinas contra HIV e seu primeiro dia foi segunda-feira, 1o de fevereiro 
de 2021. Como Gerente de Projetos de Relações Externas, o foco principal de 
Terrell será implementar estratégias de engajamento das partes interessadas 
internamente. Essas estratégias criam oportunidades de consulta às principais 
partes interessadas e comunidades para informar a concepção e implementação 
dos estudos da Rede. As consultas otimizam a inclusão e participação de 
populações e comunidades que carregam o maior fardo do HIV.

Terrell cresceu na cidade mais antiga do país, Saint Augustine, FL. Eles receberam 
seu diploma de bacharel em ciências biológicas pela Florida Atlantic University 
(FAU), um Certificado de Pesquisa Translacional em Saúde Comportamental 

pela Universidade do Sul da Flórida, e estão terminando seu Mestrado em Administração de Saúde pela New York 
University (NYU). Eles tiveram oportunidades profissionais em programação, coordenação e política de saúde por 
meio do lobby de trabalho para os direitos biomédicos LGBTQ+ na Capital do Estado da Flórida, experiência de 
engajamento da comunidade pilotando e expandindo programas preventivos em organizações sociais e clínicas 
no norte da Flórida e por meio de suas pesquisas realizadas com a principal clínica de saúde comportamental 
dos Estados Unidos. Nos dias de folga, você pode encontrá-los brincando com seu cachorrinho de raça mista 
dachshund/chihuahua (Luna), deliciando-se com doces franceses ou fazendo seus próprios produtos corporais 
naturais, como sabão, loções e óleos.

Terrell pode ser contatado por e-mail em: tjackso2@fredhutch.org 

Para obter mais informações sobre os esforços da Unidade de Relações Externas da HVTN/CoVPN, entre em contato 
com o Dr. Stephaun Wallace pelo e-mail sewallac@fredhutch.org. 

HVTN BOAS-VINDAS
Atualizações da HVTN
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PRÓXIMAS 
REUNIÕES/CONFERÊNCIAS/DIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Washington DC, EUA, 29 a 31 de outubro de 2021 https://uscha.life 

2021 US CONFERENCE ON HIV/AIDS

Lisboa, Portugal, 20-22 de outubro de 2021 https://www.iapac.org/conferences/fast-track-cities-2021/ 
FAST-TRACK CITIES 2021 CONFERENCE

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

Denver, CO, EUA 13-16 de fevereiro de 2022 https://www.croiconference.org/future-croi/ 
CONFERENCE ON RETROVIRUSES AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS (CROI) 

Denver, CO, EUA e Virtual, 24-27 de outubro de 2021 https://www.apha.org/annualmeeting
REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NORTE-AMERICANA DE SAÚDE PÚBLICA

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

Londres, Reino Unido, 27-30 de outubro de 2021 https://eacs-conference2021.com 
18TH EUROPEAN AIDS CONFERENCE

Orlando, FL, EUA 7-9 de novembro de 2021 https://www.iapac.org/conferences/adherence-2021
ADHERENCE 2021

Berlim, Alemanha, 18-21 de julho de 2021 www.ias2021.org
11TH CONFERENCE ON HIV SCIENCE

10 de março
U.S. NATIONAL WOMEN & GIRLS HIV/AIDS AWARENESS DAY 
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A CoVPN lembra Marco Castro-Bojorquez
Marco Castro-Bojorquez, defensor dos direitos 

humanos, cineasta e membro do Grupo de 

Trabalho Comunitário da Rede de Prevenção 

COVID-19 (CoVPN), faleceu. 

Marco defendeu os direitos humanos de pessoas 

da comunidade LGBTQ+ e pessoas que vivem 

com HIV/AIDS como co-presidente da HIV Racial 

Justice Now, uma aliança nacional de ativistas de 

cor e aliados que avançam uma agenda de justiça 

racial e direitos humanos para o movimento HIV. 

Ele também foi convocador de Venas Abiertas, 

uma rede de imigrantes latinx vivendo com HIV/

AIDS nos EUA; um vice-presidente do membro 

do comitê diretor do The U.S. People Living 

with HIV Caucus; membro do conselho da 

The Avielle Foundation (uma organização que 

trabalha na prevenção da violência e construção 

da compaixão pela saúde cerebral); e foi um 

dos principais organizadores da aliança dos 

californianos para a Reforma da Criminalização 

do HIV, resultando na aprovação do SB 239, e a 

revogação de leis ultrapassadas de criminalização 

do HIV em 2018. Ele também foi conselheiro 

sênior da Familia: Movimento de Libertação 

Trans Queer, MAVEN e Somos Familia, e Corazón 

Abierto, organizações que trabalham com jovens 

queer e suas famílias nos Estados Unidos e no 

México. 

Seu trabalho cinematográfico focou em 

comunidades marginalizadas, elevando as 

experiências que pessoas imigrantes (especialmente aquelas não documentadas), pessoas LGBTQ+ (com ênfase em mulheres 

transgênero de cor), pessoas vivendo com HIV/AIDS, comunidades POC, jovens e jovens adultos, mulheres, profissionais do 

sexo, pessoas com saúde mental desafiam, pessoas que usam substâncias e pessoas com habilidades não tradicionais. 

Marco se tornou um defensor de pessoas que vivem com HIV depois de testar positivo para o vírus em 2000. 

Como parte do Grupo de Trabalho da Comunidade CoVPN, Marco foi uma voz orientadora no desenvolvimento, implementação 

e disseminação de resultados de estudos de pesquisa de vacinas e anticorpos monoclonais da COVID-19. 

“Estamos profundamente tristes ao ouvir sobre o falecimento de Marco”, disse Stephaun Wallace, PhD, Diretor de Relações 

Externas da CoVPN. “Nossos pensamentos e orações vão para sua família, amigos e colegas. Seu legado será lembrado para 

sempre através de sua firme defesa e compromisso com a comunidade LGBTQ+ e as pessoas que vivem com HIV/AIDS.”

https://coronaviruspreventionnetwork.org/covid-prevention-news-releases/covpn-remembers-marco-castro-bojorquez
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

É difícil começar um novo dia sem perguntar: “Isso é real ou tudo foi um 

sonho?” Inspiro, expiro, me localizo no tempo e no espaço. Minha resposta é 

Sim, esta pandemia é real, esse confinamento que começou naquele momento 

(ainda próximo) de março de 2020 permanece tão efetivo hoje como era há um 

ano e perturbou minha vida em muitos aspectos.

Profissionalmente, desta vez me deixou grandes lições e reflexões: a 

importância da saúde pública, a compreensão de que a saúde é integral, a 

fragilidade e fragmentação do sistema de saúde mexicano, o impacto doloroso 

que a desigualdade estrutural tem sobre as comunidades mais afetadas pela 

pandemia. No entanto, apesar de quão difícil tem sido, também vi a resiliência e 

a dignidade de nossas comunidades que continuam nos apoiando.

Pessoalmente, isso me fez realmente apreciar o tempo que passo com as pessoas 

que amo; aproveitar os espaços abertos, parques e florestas; apreciar o quão 

estreito e quente é um abraço; mas acima de tudo, percebi a bela rede de apoio 

da qual faço parte, e que é o que me manteve vivo durante esses meses.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Claro que minha expectativa é, em primeiro lugar, poder participar do 

desenvolvimento de uma vacina preventiva contra o HIV segura e eficaz. No 

entanto, quando penso profundamente sobre esta questão, lembro de uma das 

reflexões iniciais que tivemos durante a primeira sessão presencial em Lima, e 

que agora faz muito sentido. Se esta candidata à vacina é ou não eficaz, temos 

a oportunidade de compartilhar informações sobre a prevenção do HIV para 

populações-chave.

Sim, espero que encontremos uma vacina eficaz e segura que nos ajude a 

prevenir novos casos de HIV. Mas também espero que isso me ajude a continuar 

motivando conversas sobre o acesso a serviços de saúde para populações-

chave, a colocar mais pessoas no caminho da prevenção dos pares, mudar as 

narrativas sobre HIV e ISTs, entender, envolver e trabalhar mais detalhadamente 

com pessoas trans. E acima de tudo, continuar a suportar redes. Porque é assim 

que vamos acabar com essa pandemia e colocar as comunidades no centro da 

resposta. 

Francisco “Panch” Tenorio
Educador comunitário, recrutador 
e retentor, Iztapalapa, Ciudad  
de Mexico, Mexico

Destaque para o povo da HVTN

EM DESTAQUE SOBRE  
O Povo DA HVTN
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Como trabalhadora transexual na Cidade do México, a pandemia teve impactos 

negativos no meu trabalho, já que minha renda foi reduzida em mais de 70% 

pela baixa presença de clientes na rua. Fui diagnosticada com COVID-19 em 

janeiro deste ano, e isso teve consequências na minha saúde pulmonar e na 

saúde mental. Ansiedade, estresse e depressão estão presentes diariamente. 

Minha comunidade trabalha no MOSAICO e como ativista me colocou em risco 

de contágio, então reduzi minhas atividades presenciais para que eu possa me 

recuperar do diagnóstico. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Esta candidata a vacina pode ajudar a gerar mais ferramentas de vida para 

mulheres trans profissionais do sexo no mundo. A prevenção e a pesquisa 

combinadas ajudarão as mulheres trans latino-americanas a superar a 

expectativa de vida de 35 anos observada pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos em seu relatório. Precisamos fornecer melhores cuidados 

de saúde sexual para mulheres trans na América Latina. 

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 impactou minha vida pessoal porque me senti isolada do mundo. 

Senti que meus amigos e eu nos distanciamos um pouco, e constantemente 

passamos por tensões na minha família que me fizeram sair de casa. Além 

disso, realizar meus relacionamentos românticos normalmente tem sido 

muito complicado como uma mulher trans heterossexual, já que muitos 

homens usam a pandemia para enganar suas namoradas cisgêneros comigo, 

enquanto me traem.

No entanto, estar em casa por causa das restrições da COVID me levou a 

avançar meu processo de transição sem a ansiedade social de mudar na frente 

de todos. Isso me libertou de mais medo do que as pessoas pensam. Enquanto 

estava sozinha, comecei a valorizar a mim mesmo, meus pensamentos e 

minhas convicções mais.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou animado, pois conheci muitos amigos que foram duplamente 

discriminados por viver com o HIV e ter diversas identidades de gênero, vindo 

de dentro e de fora da comunidade.

Ao mesmo tempo, eles têm medo de serem testados rapidamente depois 

de terem relacionamentos não seguros. Acho que com uma vacina contra 

o HIV no futuro pode ser que outras infecções sexualmente transmissíveis

aumentem. No entanto, esta é uma descoberta que mudará a forma como você

se parece socialmente por ser uma pessoa sexualmente ativa. Acho que isso

mudará muitas coisas relacionadas a como o mundo tem medo de falar sobre

sexo. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas acho que essas descobertas

históricas terão uma influência muito grande no mundo.

Natalia Cruz 

Ibrahim Lomelí Carrillo

Contato com a comunidade trans, 
Iztapalapa, Ciudad de Mexico, 
Mexico

Membro do Conselho Consultivo 
Comunitário, UNAMIS, Merida, 
Yucatan México 

Destaque para o povo da HVTN



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 21, EDIÇÃO 1: JULHO DE 2021 20

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Sem dúvida, a pandemia passou a afetar a vida de todas as pessoas no mundo de 

maneiras imensuráveis. Embora eu possa me considerar afortunada por não sofrer 

nenhum estrago grave da pandemia, como doença, perda de pessoas próximas 

a mim ou perda de emprego, meu crescimento profissional foi interrompido por 

algum tempo devido às circunstâncias iniciais que afetaram o país. No entanto, 

graças ao projeto MOSAICO, pude continuar minha carreira profissional durante 

esse momento difícil. 

Do lado pessoal, esse período tem sido muito difícil e complicado, enfrentando 

situações para as quais não estávamos preparados, por isso foi um momento de 

grande introspecção e meditação sobre a vida, bem como gratidão e apreciação. 

Espero que tudo o que aprendemos durante a pandemia da COVID-19 nos ajude a 

melhorar como pessoas, como sociedade e como países. Devemos aprender a ser 

mais humanos, empáticos e conscientes de que todos somos seres interconectados e 

nossas ações têm repercussões sobre as pessoas ao nosso redor.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Quando falamos de uma vacina preventiva contra o HIV, estamos falando de 

décadas de pesquisa árdua e desenvolvimento da tecnologia vacinal. Portanto, 

ter uma vacina eficaz é fazer um avanço na ciência e na medicina que mudaria a 

vida de toda a população no mundo. 

Além do grande avanço científico que implicaria, o impacto social em áreas 

de alta prevalência e vulnerabilidade, onde os cuidados médicos e tratamentos 

antirretrovirais não estão disponíveis para as pessoas, também é importante. Uma 

vacina contra o HIV mudaria a situação de saúde de milhões de pessoas, além de 

melhorar o estigma e os problemas sociais que giram em torno do HIV. 

Embora existam muitas doenças relevantes, a pesquisa sobre possíveis vacinas 

contra o HIV é extremamente importante, pois uma pandemia de muitos anos 

está sendo atacada e, graças ao avanço tecnológico e científico, talvez o HIV possa 

ser controlado.

Ilse Carmona 
Farmacêutica, Iztapalapa,  
Ciudad de Mexico, Mexico

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 entra na vida de todos e muda nossos contextos. Pessoalmente, 

isso me fez desafiar e melhorar em todos os aspectos da minha vida. Perdi um 

emprego e estive trancado na casa dos meus pais em um espaço conservador.

No entanto, graças à pandemia, conheci associações civis virtuais e conheci 

pessoas que me ajudaram a lidar com esses maus momentos. Claro, o protocolo 

Mosaico começou e me ajudou a me levantar.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Dentro do protocolo Mosaico, estou muito satisfeito por estar contribuindo para 

encontrar uma nova maneira de prevenir o vírus. Seja qual for o resultado da 

pesquisa, será mais um passo para alcançar aquele mundo tão esperado com o 

HIV erradicado.

O que não era para mim, será para os outros.Danny Ehuan
Educador comunitário, UNAMIS, 
Merida, Yucatan México
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Profissionalmente, a COVID-19 impactou a forma como nos comunicamos. 
Claro, tudo foi transferido para uma plataforma virtual e eu tive que trabalhar, 
e atualmente ainda estou trabalhando, remotamente. O maior desafio em 
trabalhar remotamente foi a incapacidade de ter reuniões presenciais. Uma 
grande parte do meu trabalho exigia reunião com educadores da comunidade 
e membros do Conselho Consultivo Comunitário (CAB) para revisar e discutir 
protocolos. Embora não pudemos nos encontrar pessoalmente, realizamos 
consultas comunitárias virtuais.  Gratidão a todos os educadores comunitários!!! 
A COVID-19 também me fez analisar o envolvimento da comunidade a partir 
de uma lente ainda mais criativa, e quero dizer, para que fique registrado, que 
educadores e recrutadores da comunidade realmente trabalharam muito para se 
inscrever e reter participantes em meio a uma pandemia global.

Perdi amigos, colegas do ensino médio e, mais recentemente, minha tia para 
a COVID-19. Isso, de longe, tem sido a coisa mais difícil de lidar, além de se 
sentir muito isolado no início da pandemia por causa das ordens de ficar em 
casa. A COVID-19 realmente mostrou a necessidade de abordar as disparidades 
de saúde por uma lente de justiça social e a importância do envolvimento da 

comunidade em pesquisas. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou mais ansioso para a conclusão do estudo Mosaico. Acho que os resultados 
do estudo Mosaico serão inovadores e nos levarão um passo mais perto de uma 
vacina contra o HIV.  As pessoas estão prestando mais atenção à pesquisa de 
vacinas e fazendo perguntas sobre uma vacina contra o HIV agora que temos 
vacinas para prevenir a COVID-19. Estamos muito atrasados para uma vacina 

contra o HIV. 

Abraham Johnson, MPH
Chefe de Envolvimento da 
Comunidade HIV, Grupo de Ação  
de Tratamento

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

No ano passado, com o surgimento do SARS-CoV-2, veio o ano de maior 
desafio profissional que enfrentei até agora, com turnos de trabalho 
exaustivos, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Sou grata por 
fazer parte de um hospital com uma

Unidade de COVID-19 porque graças a isso, trabalhei com excelentes colegas 
e aprendi sobre o controle de doenças emergentes. A COVID-19 também teve 
um impacto positivo no meu treinamento, pois me deu a oportunidade de 
colocar em prática os aspectos mais humanos da minha profissão: cuidar 
de tantas pessoas gravemente doentes que foram isoladas de suas famílias 
durante a hospitalização, além de ver tantas pessoas perderem a batalha contra 
essa infecção. Quanto à minha vida pessoal, tem sido difícil não poder ver 
minha família pessoalmente, mas encontramos uma maneira de continuar em 
contato próximo e sou grato por não ter perdido nenhum membro da família 
para a COVID-19.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

O desenvolvimento de uma vacina contra o HIV é um dos desafios mais 
difíceis que a medicina enfrentou. Espero que este protocolo [Mosaico] 
represente um grande avanço na prevenção contra a infecção pelo HIV, e 
que com os resultados obtidos desse grande projeto as populações em risco 
possam se beneficiar. Se for bem-sucedido, este estudo poderia alcançar nossa 
melhor esperança para acabar com a disseminação global do HIV.

Adriana Valle Rodríguez
Subinvestigador, Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, México. 
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A situação desta pandemia mudou as rotinas e estilos de vida de grande parte 
da população mundial. Não só a vida profissional, mas também as interações 
sociais e familiares foram afetadas. No campo profissional, a capacidade de se 
adaptar foi meu melhor aliado para poder se encaixar na nova normalidade 
social, e tecnologia, minha melhor ferramenta de trabalho não só para 
desempenhar minhas funções de trabalho, também me ajudou a manter 
contato com minha família, amigos e colegas de trabalho. Como psicólogo, tive 
que elaborar novas estratégias para continuar cuidando dos pacientes e não 
abandoná-los, gerar alternativas marcantes para a continuidade das terapias e 
continuar com meu trabalho de apoio psicológico usando modalidades virtuais. 
Não foi fácil no início, no entanto, ao longo do tempo ganhei aceitação dessas 
novas metodologias com os pacientes e fiz com que a tecnologia se adapte às 
mudanças em nossas vidas diárias. O novo normal afetou-nos a todos, pois a 
COVID-19 levou familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, pessoal 
de saúde e as forças armadas, mas também nos deixou um ensinamento de 
que a humanidade, dentro de sua capacidade de se adaptar e perseverar, pode 

enfrentar qualquer adversidade e impedir a extinção da espécie.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Considero os estudos e ensaios clínicos relacionados à vacina contra o HIV de 
grande importância, não só porque seria um grande avanço para a tecnologia 
médica e para a saúde mundial, mas também porque seria uma grande 
esperança para melhorar a qualidade de vida com uma proteção imunológica 
que impeça a propagação deste doença.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 exacerbou o medo, a ansiedade, a insegurança, o desânimo e a 
angústia que sentimos. O medo do que estava por vir nos assustava cada vez 
mais a cada dia. Nossos sonhos e nossos planos precisavam ser revisados e 
repensados.  Era necessário nos reinventar em nossas vidas pessoais e também 
no trabalho, para olhar com mais carinho e amor pelos outros. Devemos 
sempre nos colocar no lugar dos outros, e perceber as necessidades dos outros, 
porque a dor dos outros também é importante para nós. Devemos tentar todos 
os dias encontrar o equilíbrio de conhecer as formas possíveis de lidar com os 
altos e baixos que a vida nos impõe. Perguntar o que acontecerá amanhã ou 
daqui a alguns meses só traz angústia e frustração.  Precisamos desacelerar 
e viver um dia de cada vez! Acredite na ciência, na vida e nunca desista da 
esperança! Sim às vacinas!

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

O Estudo Mosaico nos traz uma esperança que esperamos há muitos anos. Este 
estudo vem no momento certo, onde a ciência tem sido criticada por alguns 
governos por causa da COVID-19, mas é mais uma razão para mostrar que há 
esperança e que há confiança na ciência.

Os maiores impactos na erradicação ou controle de doenças infecciosas na 
história da saúde pública foram alcançados através da vacinação, razão pela 
qual uma vacina é uma meta que vale a pena continuar a investir e pressionar 
na ciência como um todo.

Nós, como Educadores Comunitários, estamos trabalhando na luta contra  
o estigma e o preconceito do HIV, e estamos confiantes e felizes em fazer  
parte desse evento histórico na vida de muitas pessoas.  Viva a vida! Vida  
longa à ciência! 

Alberto Valdivia Mendoza

Jeferson Fonseca Carvalho

Recrutador, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú

Coordenador de Educação 
Comunitária , Faculdade de Medicina 
da UFMG, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brazil
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

As pandemias são caracterizadas pelo caos social e mudanças 
comportamentais, e na COVID-19 não é diferente. Nós, humanos, somos 
conhecidos como seres sociais. Mas tivemos que adotar restrições severas, 
como o uso de máscaras, etiqueta de higiene das mãos e isolamento social 
como um exercício coletivo na proteção da vida. As mudanças trazidas pela 
COVID-19 afetam diretamente nossas vidas pessoais. As restrições causaram 
não apenas uma distância social, mas também emocional. Com isolamento, 
tivemos que repensar as formas como nos conectamos com amigos e familiares 
e redefinir nossos relacionamentos pessoais. Nesse sentido, a internet e as 
mídias sociais têm sido grandes aliadas na redução da distância entre as 
pessoas com quem vivemos. A separação física imposta pela pandemia não 
pode significar um distanciamento emocional. Este período passará e deixará 
várias lições para a nossa geração.

No campo profissional, a pandemia trouxe um “novo normal” que nos faz 
refletir que nada será como antes. O home office, por exemplo, não é mais 
uma realidade distante, mas se tornou uma realidade em muitas atividades. 
Isso iniciou uma nova fase e muita aprendizagem. Acho que nos aspectos 
profissionais essas novas mudanças foram muito lucrativas, porque 
conseguiram expandir meu campo de ação.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Ao longo dos anos, fomos impulsionados pelo desejo de expandir os métodos 
de prevenção do HIV, e hoje esperamos que estejamos a poucos passos de ter 
nossa primeira vacina contra o HIV. Esta é uma grande razão para celebrar o 
avanço da ciência e da pesquisa clínica, que são grandes aliados na luta contra 
o vírus e a favor da vida. As vacinas ao longo dos anos mostraram-se eficazes 
no controle e prevenção de várias doenças e infecções, e o Estudo Mosaico vem 
para fortalecer a luta contra a infecção pelo HIV.

Outro aspecto positivo do Mosaico é o entusiasmo com que a comunidade 
recebeu o estudo. Os participantes desempenham um papel muito importante 
na condução do estudo e, nessa troca entre os participantes e a educação 
comunitária, tive experiências grandes e valiosas.

Lucas Emanuel Braz
Educador comunitário, Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerai UFMG, Belo Horizonte,  
Minas Gerais, Brazil

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Infelizmente, perdi uma tia próxima, uma amiga médica, e muitos dos meus 
vizinhos faleceram. Nunca pensei que esse vírus pudesse causar tanto dano. 
Isso mudou nossas vidas, mas reconheço que me deu forças para me reinventar 
e procurar opções para continuar lutando por minha mãe. Posso dizer que, do 
lado profissional, trabalhei mais, mas todos os sacrifícios que foram feitos nos 
estudos para obter as vacinas contra a COVID valeram a pena.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Eu adoraria encontrar uma cura. A vida me levou a trabalhar em questões de 
prevenção e pesquisa do HIV. Eu tive amigos que perderam amigos, parceiros 
e familiares para o HIV. Ter uma vacina preventiva, que poderia ser outra 
alternativa à PREP, seria um grande alívio para evitar que o HIV continuasse 
avançando em todo o mundo.

Diego Torres Nolasco
Defensor do Paciente, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú
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Fui abordada por outros membros do CAB que eram voluntários no Bara 
Site for HIV Research, por causa da minha experiência de trabalho com 
comunidades enquanto trabalho em uma organização não governamental que 
está executando vários programas na comunidade Soweto. Minha aceitação do 
convite deles para se juntar ao CAB foi porque na época havia muito estigma 
e ignorância sobre o HIV. Tendo sofrido muito estigma e discriminação por 
ter uma condição chamada hemofilia, e perder um irmão para o HIV, eu estava 
muito ansiosa para aprender sobre a pesquisa do HIV.

Tenho sido ativa no empoderamento de nossa comunidade sobre TB e 
assuntos relacionados à saúde, como doenças sexualmente transmissíveis, 
abuso de substâncias, conservação de água e assuntos relacionados ao 
ambiente saudável. Comecei como voluntária no meu local de trabalho, 
estudei por dois anos para ser assistente social auxiliar e terminei minha 
graduação em Ciências Sociais em 2019. Tem sido um processo muito difícil 
porque venho de uma família anteriormente desprivilegiada, e estudar quando 
você é mãe solteira é muito difícil, mas eu perseverei e consegui!!

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 teve um impacto muito difícil na minha vida pessoal porque 
perdi meu filho em junho de 2020 e, em novembro, perdi meu irmão, irmã e 
cunhado.

Profissionalmente, foi muito estressante trabalhar com comunidades, pois não 
tínhamos noção do que estava acontecendo, fomos informados apenas pela 
mídia, mas nos agarramos para ajudar da forma que pudéssemos.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Ainda estou ansiosa pelo futuro em relação à pesquisa do HIV, pois acredito 
que os pesquisadores estão se aproximando de encontrar a vacina para o 
HIV e eu aprendi muito com a rede HVTN, mesmo que, como CAB/CP, eu me 
envolva com todas as redes.  Eu tinha participado do PROTOCOLO DE ESTUDO 
AMP 615, onde vivenciei um sentimento do que se passa em um único estudo.             

Eu também fui Presidente do CAB de Prevenção, onde minha outra função 
está sendo no comitê de Eventos e também no comitê Disciplinar nos últimos 
cinco anos, mas em tudo isso eu gosto principalmente do envolvimento da 
comunidade.

Busi Buthelezi
Comitê De Treinamento De 
Parceiros Da Comunidade/
Membro CAB, Bara - África Do Sul, 
Joanesburgo, Soweto
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

O impacto foi significativo profissionalmente, uma vez que a situação me 
levou a me adaptar e evoluir, procurando um ambiente ideal para trabalhar. 
Conseguimos abrir novos caminhos com novos desafios em organizações 
de pesquisa científica, como o CITBM. Pessoalmente, além da perda de um 
estimado ente querido que me afetou emocionalmente, também fortaleceu 
os laços familiares que, com o passar do tempo, não eram usados de forma 
otimizada. Agora eles se tornaram sólidos, com base na união de familiares 
e amigos que me rodeia, me fazendo sentir mais feliz e valorizando aqueles 
pequenos detalhes que a vida (em alguns casos) não nos permite apreciar 
devido às flutuações dos tempos. Atualmente estou convencido de que não há 
nada mais gratificante do que meu trabalho profissional, e posso contribuir para 
ajudar as pessoas.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

As expectativas que tenho sobre a pesquisa Mosaico que busca uma vacina 
contra esta doença são encorajadoras, uma vez que não só procura prevenir a 
doença, mas também combatê-la apoiando as pessoas individualmente contra 
esse problema global de saúde pública.

Embora seja verdade que o HIV é administrável hoje, essa conquista [ter uma 
vacina] contribuirá com maior ênfase na história, uma vez que se sabe que a 
prevenção é menos dispendiosa do que o tratamento. Desta forma, protege a 
vida de muitas pessoas que são afetadas por comportamentos de risco e pouca 
educação sexual, que são os pilares básicos para neutralizar esse vírus.

Finalmente, essa conquista contribuiria para satisfazer os requisitos da 
população para uma prevenção eficiente usando a simples administração 
de uma vacina para obter proteção duradoura. Por esse motivo, minhas 
expectativas em relação à pesquisa Mosaico são encorajadoras, pois seria um 
grande avanço em medicina e pesquisa se provasse ser eficaz.

Anthony Malasquez Villa 
Recrutador, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Quando a COVID-19 chegou ao nosso país, a coisa mais difícil que eu poderia 
ter vivenciado também veio à minha vida. Perdi a pessoa que mais amava 
no mundo: minha mãe. Acho que hoje, como nunca antes, é necessário 
compartilhar nossas experiências e nos envolvermos em pesquisas. 
Atualmente, a maior razão pela qual tenho que fazer parte da equipe que dia a 
dia trabalha para encontrar uma vacina é aquele ser maravilhoso que me deu 
vida, María Carlota Besares Lopez, minha mãe. Ela é o motor que eu tenho para 
continuar trabalhando em pesquisa. Ela me ensinou a ser persistente, e faço 
isso em homenagem a ela porque não só me lembro do que ela me ensinou, 
mas ainda a amo muito e sinto falta dela.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Há muitos anos, tive uma grande oportunidade na minha vida de trabalhar 
para a comunidade à qual pertenço e fazer parte da pesquisa clínica em 
nosso país. Entrei neste mundo inteiro por um homem que admirava muito 
e a quem considero capaz de resolver qualquer problema. Ao conhecê-lo, eu 
sabia que um dia estaríamos trabalhando para encontrar esperança diante do 
HIV. Atualmente, juntamente com o Dr. Jorge Sánchez e uma grande equipe 
de pessoas no meu país e em várias cidades ao redor do mundo, estamos 
trabalhando juntos para encontrar novas formas de prevenção. Tenho certeza 
de que, no futuro, também encontraremos uma cura total para o HIV.

Carlos Romero
Anfitrião, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Inicialmente, a COVID-19 apareceu na minha vida como um elemento surreal, 
quase como adicionar um elemento de ficção científica a um documentário 
sobre a vida cotidiana. O primeiro trimestre passou como um problema externo 
e parecia que não teria muito a ver comigo, mas então as perdas de pessoas 
próximas a mim começaram a ocorrer, pessoas muito queridas começaram 
a morrer, pessoas que eu conhecia toda a vida e pensei que sempre estariam 
próximas; quando começaram a ir embora e comecei a sentir COVID-19 
como algo real, cada vez mais próximo. Quando em janeiro de 2021 contraí 
a COVID-19 e tive que ser hospitalizado por vários dias, consegui entender o 
medo da morte, o sentimento de abandono e a incerteza vivida por pessoas 
que contraem o COVID-19. Essa terrível experiência só reforçou minha missão 
de continuar promovendo a prevenção da COVID-19 e a busca de uma vacina 
preventiva para esta doença. Acho que agora tenho mais ferramentas para 
conseguir alcançar aquelas pessoas que ainda acreditam que a COVID-19 é algo 
longe delas, e confio que as vacinas são a única coisa que nos ajudará a retornar 
a um mundo onde poderíamos abraçar as pessoas sem medo.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Desde meados dos anos 90 trabalhei na prevenção do HIV, e houve momentos 
em que ter HIV era sinônimo de morte, uma doença que degenerava o corpo, 
a discriminação e a solidão. Naqueles anos, era surreal e fantasioso pensar em 
uma vacina contra o HIV porque o foco naquela época era na sobrevivência. 
Eu perdi muitos grandes amigos, e esses anos foram sombrios, especialmente 
para a comunidade LGBT. Com a chegada de novos regimes de tratamento, 
mais informações científicas e ensaios clínicos em nosso país, a esperança de 
ter algo para impedir o avanço do HIV voltou, e com isso veio o entendimento 
de que era possível viver e ser feliz em um mundo onde essa doença existia. 
Enquanto as pessoas com HIV hoje têm vidas plenas e saudáveis, ter um 
diagnóstico positivo ainda é algo que causa muita dor em populações com 
menos acesso ao tratamento, como mulheres trans e jovens gays. Finalmente, 
encontrar uma vacina não é apenas um desejo e uma vontade, mas sim um 
grande passo para ter um mundo mais feliz, saudável e livre para todos.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

O isolamento social me forçou a me adaptar a um ambiente digital para 
trabalhar e me educar, e procurar novas maneiras de fazer meu trabalho, 
e tentar sempre obter os mesmos bons resultados que já demonstrei. Essa 
nova realidade também impactou minha economia e saúde mental. Também 
impactou parentes separados de seus empregos por causa de sua idade, 
ou devido a uma doença imunossupressora que me levou a assumir novas 
responsabilidades em minha casa, o que faço com prazer, para tentar protegê-
los contra a ameaça. Sempre me considerei uma pessoa forte e batalhadora; 
não expresso meus sentimentos. No início realizei as ações necessárias, mas 
no decorrer deste ano vendo a realidade modificada, perdendo a família e 
queridos amigos, isso me fez valorizar muito mais a vida. Não vou mentir que 
às vezes, quando estou sozinho, também me sinto muito vulnerável nessa 
incerteza de não saber o que pode acontecer.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Esta pandemia de COVID-19 tornou o trabalho de pesquisa em geral mais 
valorizado em todas as frentes, e trabalhar nessa linha para encontrar uma 
vacina contra o HIV deu um duplo significado à minha vida, enchendo-me 
de esperança e satisfação. Em um futuro não muito distante, novas gerações, 
incluindo meus sobrinhos, primos e seus filhos, estarão mais seguras e felizes 
vivendo em um mundo sem HIV.

Hugo Sánchez Sarmiento

David Velasquez 

Educador Comunitário, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú

Recrutador, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 entrou na minha vida de forma inesperada. Foi a primeira vez que 
tive que ficar “trancado” por muitos meses, com grande medo e com incerteza 
do que poderia acontecer. Na minha vida profissional, foi difícil se adaptar a 
muitas mudanças e enfrentar meus medos no local de trabalho porque parte do 
meu trabalho é atender aos participantes dos estudos. Enfrentar esses medos foi 
muito difícil porque isso era algo que eu não podia mostrar aos participantes, e 
eu precisava sempre mostrar bons espíritos, e ainda assim para o bem-estar da 
clínica e de todos eles eu me adaptei.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Minhas expectativas são grandes e otimistas. Trabalhando no CITBM, posso ver 
que temos a oportunidade de ter uma vacina contra o HIV depois de tantos anos 
procurando por ela. Perdi um bom amigo para o HIV e, a partir desse momento, 
trabalhei para não ver mais jovens sofrendo ou morrendo com isso. Ter uma 
vacina contra o HIV é uma ótima oportunidade para eles e para todos.

Jonathan Esmith Zamora Meza
Defensor do Paciente, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 entrou na minha vida em um momento em que meu consultório 
odontológico estava se enraizando e meus pais, com quem moro, estavam 
entrando no estágio da vida idosa, e tudo foi realmente difícil. Estava me 
reinventando, como muitos outros fizeram, e reorganizando as compras e 
o trabalho doméstico em sua totalidade. Também foi algo novo para mim, 
lutando com meus pais devido à privação de poder visitar parentes; eles não 
entenderam a importância de ter que ficar em casa.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Tive a oportunidade de participar de dois estudos de vacina contra o HIV. Eu 
definitivamente espero que uma vacina contra o HIV possa ser encontrada em 
breve. Muitas pessoas deixaram este mundo, incluindo pessoas que são muito 
queridas para mim.  Espero não perder mais com esse vírus.

Rocio Mora
Retenção, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A primeira quarentena do ano de 2020 me foi apresentada como uma 
anedota: comecei a trabalhar no CITBM, e enquanto fazia os treinamentos 
correspondentes, depois de 2 semanas eles nos mandaram para casa. Eu tive 
que começar a trabalhar em casa. Uma nova situação foi estabelecida no local 
de trabalho: conhecer colegas de equipe e equipe de estudo por meio de redes 
on-line, em vez de pessoalmente. Tivemos que determinar e discernir os 
tempos da vida pública e privada de casa.

Ao mesmo tempo, as atividades acadêmicas foram configuradas da mesma 
maneira. As aulas se tornaram, como as reuniões de trabalho, sessões através 
de plataformas on-line com as quais começamos a nos familiarizar no dia-a-
dia (Zoom, GlobalMeet, etc.), e nas quais poderíamos estar atentos ao material 
enquanto atendíamos a um pedido de um parente ou brincar com o gato por 
um momento. A mesa da casa tornou-se uma extensão da mesa de trabalho ou 
da mesa da sala de aula.

Essa adaptação é modificada todos os meses, uma vez que as medidas 
governamentais são diferentes em relação ao impacto que a COVID-19 tem em 
cada lugar. No meu caso, isso me deu a oportunidade de me organizar melhor, 
em comparação com o ritmo vertiginoso de trabalho que tivemos antes da 
pandemia.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Eu sempre espero o melhor: 

a) o número de voluntários, aqueles que querem participar de estudos de 
pesquisa, seja maior do que aquele que consegue se inscrever 

b) obter avanços significativos na pesquisa da qual os voluntários fazem 
parte 

c) recursos humanos suficientes, durante os anos em que os estudos 
da vacina são realizados - muitos profissionais de saúde e pessoal da 
comunidade estiveram envolvidos nessa área, por isso sua experiência é 
valiosa para estudos atuais e futuros 

d) tempo - os anos investidos na pesquisa permitem comparar a 
implementação dos estudos e buscar uma melhoria cada vez que um novo 
protocolo é iniciado 

e) tudo isso, somado aos esforços realizados pelas redes, governos e 
instituições privadas e públicas associadas na busca de métodos cada vez 
mais seguros e eficazes de prevenção e tratamento do HIV.

Julio Ortiz Guevara
Recruitment and Retention 
Coordinator, CITBM, Lima, Perú
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A situação desta pandemia mudou a rotina e o estilo de vida de grande parte da 
população mundial, e as interações sociais e familiares foram afetadas. No meu 
caso, minha melhor ferramenta de trabalho, contato com pessoas no campo, 
foi terrivelmente impactada. Foi muito difícil para mim parar de me relacionar 
diretamente com as pessoas, não só porque não consegui desempenhar minhas 
funções de trabalho, mas também ter que me distanciar do contato com 
minha família, amigos e colegas de trabalho. No entanto, como educadora de 
pares, tive que encontrar novas estratégias e alternativas e comecei a usar as 
redes sociais.  A COVID-19 levou familiares, amigos, conhecidos, colegas de 
trabalho, pessoal da saúde, mas também nos deixou um ensinamento de que a 
humanidade, com sua adaptabilidade e perseverança, pode enfrentar qualquer 
adversidade e evitar a extinção da espécie.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Considero os estudos e ensaios clínicos sobre a vacina contra o HIV de grande 
importância, não só porque são um grande avanço para a tecnologia médica 
e para a saúde global, mas também porque são uma grande esperança de 
melhorar a qualidade de vida para a comunidade LGBT e para o mundo inteiro. 
Uma vacina preventiva pode ajudar muitas pessoas a não contrair o HIV e isso 
nos levará a ter um mundo sem estigma e discriminação.

Thais Martínez
Recrutadora, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Profissionalmente, a COVID-19 me desafiou a expandir meus conhecimentos 
médicos e de saúde pública para encontrar a história em evolução de uma 
pandemia em tempo real. Também me lembrou de usar minha voz como 
oficial de saúde pública e médico para divulgar informações científicas 
precisas para combater os montes de desinformação flutuando nas mídias 
sociais. 

Em um nível pessoal, isso me impactou de várias maneiras: Primeiro, 
testemunhei amigos e colegas adoecerem e morrerem de suas complicações. 
Segundo, isso me lembrou como meus amigos e familiares são importantes 
para mim. Em terceiro lugar, isso me fez parar e fazer um inventário da paixão 
que tenho pelo trabalho que faço, e explorar como posso avançar melhor e 
fazer esse trabalho criando novos sistemas e redes em vez de confiar no status 
quo.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou empolgado com o estado atual do tratamento do HIV e da profilaxia 
pré-exposição (PrEP), particularmente em torno de sistemas de entrega 
em evolução, como injetáveis de ação prolongada, implantes, adesivos e 
microbicidas. Também estou ansioso pela evolução da pesquisa de cura e 
vacina que envolve tecnologia de mRNA, BNABS e outros avanços que podem 
nos levar a erradicar o HIV de uma vez por todas. Finalmente, como médico 
e cientista social, todos os dias testemunho o flagelo contínuo do estigma do 
HIV e como isso afeta as pessoas, particularmente em nossas comunidades 
Negras e Pardas. Espero pelo dia em que a pesquisa da vacina pode nos levar 
a não apenas erradicar o vírus em si, mas também o estigma social ao qual ele 
nivelou aqueles que estão vivendo com ele. 

David Malebranche, MD, MPH
AIDS Healthcare Foundation,  
Atlanta, Geórgia
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Formada em Serviço Social, sou membro da equipe de Educação/Recrutamento 
Comunitário desde 2017. Conheci o INI/Fiocruz no Rio de Janeiro, Brasil, como 
voluntária em 2015 através do Estudo Preparada. Este estudo foi voltado para 
mulheres transgênero, com foco na prevenção do HIV. Tive a oportunidade de 
conhecer e lidar com esse aspecto da saúde ligado à prevenção. Através dessa 
experiência inovadora, encontrei um novo papel na saúde e de voluntária me 
tornei membro da equipe de Educação Comunitária, onde pude vislumbrar um 
novo lugar como mulher trans e membro de uma equipe que visava preservar 
a saúde por meio da prevenção. Em 2020 tivemos que nos adaptar à pandemia 
da COVID-19 e suas circunstâncias extremamente desafiadoras, não apenas 
em nosso trabalho, mas também em nossos relacionamentos pessoais e vida 
diária. Tivemos que nos reinventar em termos de lidar com nossos voluntários 
e com nossa rotina de trabalho, que agora transcendia os limites do local e 
começou a dar espaço para a fala e a escuta empáticas. A relação e os laços com 
os participantes tornaram-se mais sólidos frente à nova realidade, onde muitas 
vezes tem sido necessário lidar não só com nuances na pandemia, mas também 
com as necessidades específicas e oportunas dos participantes.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

No meio de tudo isso, o estudo Mosaico trouxe uma nova perspectiva para a 
prevenção do HIV. Ter a vacina é um fio de esperança para a prevenção, dando 
uma nova direção através dos problemas da COVID-19 e suas consequências 
na rotina de trabalho que teve que ser revisada e reinventada para todos. O 
Mosaico traz um novo olhar dentro de um cenário caótico, e traz novidade 
para a prevenção, uma vez que aparece em um cenário de grande incerteza e 
limitações por causa da pandemia da COVID-19. O Mosaico assumiu o papel de 
trazer esperança e inovação, o que resultou em uma nova oportunidade para 
lidar com os participantes, onde começamos a falar não só das desgraças, mas 
agora de esperança através deste projeto.  

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Mesmo que a COVID-19 tenha sido desafiadora em geral para muitas pessoas 
e por diferentes capacidades/razões, a pandemia impactou minha vida 
profissional e pessoal principalmente de forma positiva, produtiva e/ou de 
crescimento. Durante a pandemia, minha paciência, instinto de sobrevivência, 
desenvoltura, criatividade e humanidade foram fortalecidos. Ela reabasteceu 
minha paixão por questões de serviço comunitário, saúde e justiça social! 
Eu me tornei um melhor defensor. Mais importante ainda, a pandemia me 
mostrou ainda mais a importância de viver a vida ao máximo e apreciar seus 
entes queridos.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou ansioso por uma vacina que estimule o sistema imunológico de uma 
pessoa contra muitas variantes e mutações do HIV. No geral, quero que seja 
eficaz e econômica para que o maior número possível de pessoas tenha acesso 
à vacina. 

Cléo Oliveira

J. Donté Prayer

Educadora/ Recrutadora 
Comunitária, INI/Fiocruz,  
Rio de Janeiro, Brazil

Educador comunitário, North Carolina 
AIDS Action Network, Modelos R.O.L.E 
(Reach, Organize, Learn, and Empower, 
em tradução livre, Alcançar, Organizar, 
Aprender e Capacitar), Charlotte, NC
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Coordenei o programa de envolvimento da comunidade transgênero na 
Fiocruz-Brasil durante 7 anos. Sou uma educadora comunitária líder da 
Unidade de Estudos Clínicos para HIV da Fiocruz. Fui educadora comunitária 
pioneira do estudo epidemiológico da amostragem orientada por entrevistados 
para mulheres transgênero no Rio de Janeiro, Brasil, que relatou a prevalência 
de 31,2% de mulheres transexuais vivendo com HIV, demonstrando a 
enorme vulnerabilidade dessa população. Durante o período de pandemia 
da COVID-19, as vulnerabilidades das pessoas transgênero pioraram ainda 
mais. Dado o panorama político atual, que não forneceu nenhum tipo de 
apoio às comunidades transgênero em nosso país, nossa comunidade tem 
sido cada vez mais exposta, tanto aos riscos de contrair HIV quanto à COVID 
19. Considerando esse cenário, tomamos uma série de medidas para apoiar 
a comunidade trans devido à falta de políticas públicas. Eles foram deixados 
de lado, dependendo única e exclusivamente de si mesmos para manter sua 
sobrevivência, e nos fazendo entender como educadores comunitários que 
suas atividades nunca pararam, mesmo com todas as restrições do isolamento 
social. Decidimos adotar abordagens inclusivas para evitar o distanciamento 
e segregação da comunidade trans durante esse período. Criamos um grupo 
do WhatsApp para realizar workshops semanais que acontecem desde o 
início da pandemia por meio de um coletivo chamado TRANSCRIÇÕES. 
Criamos parcerias com mercados e equipes de futebol para comprar cestas 
básicas de alimentos e cartões de refeição durante esse período. Criamos um 
mecanismo para visitar as casas de nossos participantes que vivem em extrema 
vulnerabilidade social, levando alimentos e medicamentos até eles. Também 
realizamos visitas semanais às áreas de prostituição, levando equipamentos de 
proteção individual e kits de ferramentas de prevenção contra HIV e COVID-19. 
Mantivemos a rotina do centro, embora muito restrita, e todo o cuidado com 
nossos participantes transgênero, ajudando principalmente no transporte para 
as consultas do estudo.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

É muito importante salientar que grupos vulneráveis se tornaram ainda mais 
vulneráveis e a assistência neste momento tem sido crucial. O estudo Mosaico 
está enfrentando um momento muito difícil para a pesquisa clínica em termos 
de retenção e recrutamento, mas traz esperança de que tenhamos mais uma 
ferramenta de prevenção do HIV e, com isso, para auxiliar populações que estão 
em grande vulnerabilidade à saúde. Acredito que falar sobre vacinas contra a 
COVID durante esse período ajudou nosso trabalho a abordar a pesquisa clínica 
da vacina contra o HIV.

Laylla Monteiro
Coordenadora de envolvimento  
da comunidade transgênero ,  
INI/Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil

Destaque para o povo da HVTN
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Trabalho como Educação Comunitária há 13 anos no INI/Fiocruz em vários 
projetos para ensaios clínicos de prevenção de HIV/AIDS e IST. Este trabalho 
tem como missão garantir que uma comunidade altamente vulnerável possa 
acessar o conhecimento sobre estudos de pesquisa clínica, e eu posso ser o 
elo, o “quebra-gelo” entre a população homossexual, MSM e travesti (mulheres 
transgênero) e o mundo científico. É um desafio constante. A pandemia 
da COVID-19 pegou o mundo desprevenido. O nosso trabalho consiste em 
recrutamento e retenção, cara a cara, e com a pandemia, nós e o mundo 
fomos forçados a lidar com o que é considerado “o novo normal”. Como 
faço parte desse grupo em risco, descobri o valor da vida e a importância da 
conscientização das medidas preventivas. Quão importante é ter informações 
seguras e confiáveis no tempo de “Fake News” e, nesse sentido, dobramos 
nossa atenção aos voluntários.  Tivemos que lidar com o mundo virtual e suas 
ferramentas incríveis, e neste tempo de isolamento aprendi como era vital, e 
o senso de empatia e as possibilidades de ajudar os outros que eram possíveis. 
Com os voluntários, surgiram necessidades de assistência muito mais ampla, 
e essa rotina nos levou de manhã até a noite, à medida que os laços entre nós 
estavam mais solidificados, tornando o papel de educador comunitário muito 
amplificado.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

O Estudo Mosaico traz o desafio de informar sobre algo tão esperado por nossa 
comunidade, a possibilidade de uma vacina preventiva contra o HIV/AIDS, 
com algo tão desconhecido quanto este vírus da COVID que está devastando 
o mundo. As medidas de segurança e as possibilidades de manutenção da 
entrega de informações foram cruciais para o trabalho de recrutamento e 
retenção. O que, de fato, era possível fazer? A equipe de educação comunitária 
tinha estratégias de como o trabalho de campo seria possível com medidas 
rigorosas de segurança, com o cuidado da equipe e dos possíveis participantes, 
com medidas de informação, distância física, uso de máscaras, desinfetante 
para as mãos, com distribuição de ferramentas de prevenção. Estamos 
trabalhando através de mídias sociais e telefonemas, para que esse vínculo 
com as pessoas se torne mais forte. E o mais importante é se comunicar 
precisamente com a população, para que os participantes possam ser assistidos 
de forma muito segura. Eles entendem que fazem parte do estudo que pode se 
tornar um ganho para todos.

Toni Araujo
Educador Comunitário/ 
Coordenador de Recrutamento 
e Retenção, INI/Fiocruz, Rio de 
Janeiro, Brazil

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 nos deixou muitas lições, como valorizar nossa saúde, apreciar 
as pessoas que estão perto de nós e saber que a vida é curta. Também é 
importante adaptar-se às mudanças porque nada é seguro, e devemos saber 
como ser gratos.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Espero que o HIV seja visto como um momento “antes e depois” com este 
grande projeto Mosaico, e estou feliz por fazer parte dele. Sou coordenadora de 
estudos há 13 anos, período durante o qual participei de vários protocolos de 
medicamentos novos e inovadores e tenho visto muitos avanços importantes, 
mas agora é diferente. Esta vacina traz grande esperança porque pode mudar o 
curso da pandemia.

María de los Angeles 
González Hernández
Coordenadora de estudo, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia da COVID-19 afetou todas as áreas da minha vida. Pessoalmente 
falando, teve impacto em pontos como higiene adequada, uso constante de 
gel de lavagem das mãos e/ou higienizante, uso adequado de uma máscara e 
pensar principalmente sobre o que é realmente necessário ao sair de casa.

Profissionalmente, o impacto tem sido ter que usar habilidades e estratégias 
para evitar o contágio com nossos participantes e parentes e evitar novas 
infecções. Percebi que, diante de tal adversidade, todos podemos ajudar uns aos 
outros, e todos contribuímos com informações importantes. Podemos chegar 
a uma solução e, embora possa haver rumores e informações inválidas, temos 
que usar um bom julgamento clínico para poder fazer as coisas corretamente 
para ajudar os outros.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Acho que fazer uma vacina para evitar mais infecções com uma doença que 
marcou a história da medicina é um feito muito importante. Olhando para 
trás, 40 anos se passaram desde o aparecimento dos primeiros casos relatados. 
As tecnologias vêm avançando junto com o conhecimento científico, e anos 
de pesquisa trouxeram novos medicamentos para viabilizar a vida com o HIV, 
permitindo que as pessoas tenham uma vida plena. Sinto que a pesquisa com 
vacinas contra o HIV está nos levando à erradicação da doença e, com ela, 
uma grande redução na mortalidade. Nem sempre é fácil, mas pouco a pouco 
foi feito um esforço para mudar a mentalidade das pessoas para não causar 
estigmatização, e também para fazer mudanças nos estilos de vida e ter bons 
hábitos de saúde.

Para mim, é uma honra poder contribuir para algo tão grande que está 
acontecendo, e isso, sem dúvida, revolucionará o mundo da medicina.

Eduardo Rafael  
Vazquez Chavez
Coordenador de estudo, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, 
Mexico

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Profissionalmente, a COVID-19 complicou a logística no setor da saúde, desde 
a viabilidade de ter espaços seguros para pacientes que não têm infecção 
por COVID-19, até o problema de obter suprimentos que são comumente 
usados. Há uma escassez de suprimentos que estão em alta demanda para o 
diagnóstico de COVID-19. 

Pessoalmente, aprendi muito em termos de cuidados de saúde e a conclusão 
oportuna de nossos hábitos e costumes de higiene, aos quais devemos 
prestar atenção continuamente. Para mim, a coisa mais complicada foi o 
distanciamento social que foi imposto. No entanto, apesar de estar longe do 
meu círculo próximo de amigos, aprecio, dia a dia, estar saudável.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Sem dúvida, o Mosaico é o projeto que trouxe esperança em termos de 
prevenção do HIV.  Embora o progresso nas estratégias de tratamento 
tenha possibilitado o desenvolvimento de inovações medicamentosas, 
a deterioração da pessoa que vive com HIV é um fator que, apesar de ter 
diminuído, permanece presente.  A única maneira de mudar o curso desta 
pandemia é desenvolver uma vacina eficaz, e espero que a vacina do Mosaico 
seja a que há muito esperamos.

Monserrat Alvarez Zavala
Coordenadora de estudo,  
Hospital Civil de Guadalajara,  
¨Fray Antonio Alcalde,¨ Guadalajara, 
Jalisco, México
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Para mim, a pandemia da COVID-19 parou o tempo, para dizer a verdade. Desde 

o início, não consegui visualizar o que estava por vir.

Agora, eu valorizo o dia-a-dia, minha família e pessoas próximas a mim. Espero 

eles me dizerem “estamos bem”. Eu valorizo infinitamente a saúde. Eu coloquei 

em prática o senso de responsabilidade individual e social. Tenho empatia ao 

reconhecer que todos temos necessidades, dores e interesses diferentes.

A nível profissional, isso tem sido um desafio, uma enorme responsabilidade e 

um tempo de aprendizado, de tolerância, de muito trabalho, de cansaço, mas 

também de satisfação pessoal infinita.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Falar sobre vacinas é falar sobre prevenção, uma das estratégias mais eficazes 

para evitar contrair doenças pela estimulação do sistema imunológico. No HIV, 

ainda não é uma alternativa viável. No entanto, esta vacina do Mosaico é muito 

promissora, e é uma grande esperança para o mundo. Acho que esta vacina tem 

um grande potencial para mudar a história da prevenção do HIV.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Essa pandemia mudou a vida de todos e teve efeitos em diferentes áreas de 
nossas vidas, incluindo nossas rotinas diárias, como interagimos socialmente 
com as pessoas, bem como a esfera econômica, sem mencionar a doença, 
a perda de um ente querido e a crise econômica que muitos países estão 
passando.

Apesar de tudo isso, acredito que sempre há algo bom a ser retirado de 
qualquer situação, e o que ocorreu é que minhas prioridades mudaram. Eu 
valorizo os pequenos momentos e nunca considero nada como garantido, 
já que ninguém tem nada garantido nesta vida. Hoje estou saudável, minha 
família está saudável e é isso que importa para mim, sabendo que a única 
coisa que você tem é agora. Acho que nada nunca será do jeito que era antes, 
mas aprenderemos a conviver com isso. No campo profissional, sinto-me 
afortunado por continuar trabalhando em algo que eu gosto e curto, e de ter 
estabilidade que é algo que nem todos tem nos dias de hoje. Acho que tudo se 
resume a valorizar o que você tem, e não bens materiais ou financeiros, porque 
isso é muito efêmero.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Hoje acredito que estamos enfrentando duas pandemias ao mesmo tempo, e o 
HIV/AIDS é um problema de saúde que não devemos negligenciar. Apesar do 
fato de que grandes progressos foram feitos em relação aos novos tratamentos, 
ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar novas estratégias de 
cura e prevenção do HIV.

Mais de trinta anos de pesquisas clínicas e laboratoriais mostraram que o 
desenvolvimento de uma vacina contra o HIV é um dos desafios mais difíceis 
que a medicina já enfrentou. Eu acho que uma vacina preventiva para esta 
doença é algo revolucionário e, embora esteja em estudo, a vacina testada 
no Mosaico está sendo testada para ver se pode impedir que pessoas HIV 
negativas contraiam o vírus. Este para mim é um passo muito importante no 
longo caminho para encontrar uma vacina segura e eficaz para a prevenção. 
Espero também que haja mais pesquisas para desenvolver antirretrovirais 
voltados para uma possível cura.

Karina Sánchez Reyes 

Jocelyn Graciela  
Torres Arias

Investigadora, Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Coordenador de estudo,  
Hospital Civil de Guadalajara,  
¨Fray Antonio Alcalde,¨  
Guadalajara, Jalisco, México
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 tem sido uma das doenças infecciosas 
mais difíceis com as quais nossa geração já teve que lidar. Gosto de pensar 
positivamente, então acredito que a COVID-19 nos mostrou que a humanidade 
pode ser gentil, organizada e responsável. A comunidade médica, enfermeiros, 
técnicos, laboratório e equipe de limpeza trabalharam juntos para oferecer 
melhores cuidados de saúde aos nossos pacientes.

Como chefe do serviço da Unidade de HIV, tive que organizar o atendimento 
aos pacientes que vivem com HIV. Na maioria das vezes, tivemos que trabalhar 
com menos funcionários (médicos, enfermeiros, etc.), devido ao seu trabalho 
nas áreas da COVID-19, então tivemos que dividir nossas atividades e assumir 
mais trabalho, mas nunca desistimos.

Minha paixão é a imunologia, então comecei a ler os jornais com todas 
as informações sobre o desenvolvimento de vacinas preventivas contra 
a COVID-19, então para mim foi realmente o melhor e mais interessante 
momento. Hoje em dia, saber que a maioria das vacinas contra o SARS-CoV-2 
atinge mais de 90% de proteção é fenomenal!

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Encontrar uma vacina contra o HIV já nos levou várias décadas de estudo e 
esforço intensivos. Mas agora, graças a todo esse esforço e à grande dedicação dos 
cientistas, o conhecimento obtido a partir de ensaios clínicos com vacinas contra 
o HIV serviu para criar pilares de conhecimento que permitam o desenvolvimento 
de vacinas poderosas contra o SARS-CoV-2.

Por outro lado, se a vacina do MOSAICO se revelar bem-sucedida, ela terá um 
impacto significativo em todo o mundo, tornando-o em um mundo melhor, com 
maiores oportunidades e equidade, especialmente em populações marginalizadas.

Estou encantada, e é uma honra para mim fazer parte deste maravilhoso projeto.

Para mim, é uma honra poder contribuir para algo tão grande que está 
acontecendo, e isso, sem dúvida, revolucionará o mundo da medicina.

Luz Alicia González 
Hernández
Investigadora principal, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, Mexico

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 definitivamente mudou a forma como vivemos junto com as 
pessoas em nossos locais de trabalho, com nossas famílias e socialmente. 
Valorizamos mais a saúde e a qualidade do tempo que dedicamos a eles.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Acho esta pesquisa de vacinas empolgante, pois poderia fornecer proteção 
contra o vírus HIV que vem causando mortes e danos graves à saúde há 
muitos anos. Seria de grande ajuda para a humanidade em todo o mundo.

María del Carmen  
González Hernández
Coordenador de estudo, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 impactou minha vida pessoal ao me fazer repensar 3 perguntas que 
me fiz com o medo mais profundo.

1. No final da pandemia, toda a minha família continuará viva?

2. A economia da minha família poderia resistir a ficar em casa por mais 
tempo?

3. O que vai acontecer com o resto da minha vida com todas essas grandes 
mudanças?

Para ser honesta, a primeira pergunta é aquela que faz você pensar sobre o que 
realmente importa. Essa pandemia me fez pensar e valorizar o que realmente 
vale a pena. Prioridades e esperança são o que esta pandemia me deixou.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Minhas expectativas sobre o estudo Mosaico são tornar possível proporcionar ao 
mundo uma oportunidade de se manter seguro e evitar todas as complicações que 
o HIV pode trazer para nós, esperando que algum dia ninguém tenha que lidar 
com essa doença e trazendo esperança para o futuro.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 certamente nos marcou. Isso nos lembrou da importância de 
valorizar cada uma das coisas que fazemos em nossas vidas diárias, além 
de apreciar coisas simples, como um aperto de mão. Tem sido difícil ficar 
longe de nossos familiares por causa do medo de infectá-los porque nós, 
como profissionais de saúde, passamos a maior parte do nosso tempo em um 
hospital, apesar do fortalecimento de medidas preventivas com o uso  
de equipamentos de proteção. 

Tenho emoções mistas, já que nem todos estarão à mesa; perdemos família, 
amigos, vizinhos e colegas de trabalho. As pessoas que perdemos deixaram 
um buraco em nosso coração, e não fomos capazes de dizer adeus. Como 
profissionais de saúde, devemos insistir para a nossa comunidade não  
baixar a guarda e a continuar cuidando de si e de suas famílias.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Primeiro, estou muito feliz por fazer parte dessa ótima equipe. É incrível 
como, ao longo dos anos, os medicamentos se desenvolveram e como eles 
melhoraram a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. Agora, 
com este estudo de vacina Mosaico, espero que os resultados sejam muito 
favoráveis para diminuir a taxa de infecções, e que ao final deste projeto 
possamos tornar a vacina facilmente acessível a populações de alto risco.  
Com a vacina, poderemos alcançar uma prevenção mais eficaz do HIV.

Nathaly María Elena 
Carrillo Iñiguez

María del Carmen  
Rivera García

Coordenadora de estudo, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, Mexico

Coordenador de estudo, Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 teve muito impacto nos meus projetos de curto e longo prazo. Eu 
tive que adiar algumas coisas. Da mesma forma, tive que parar de ver muitos 
membros da minha família. No entanto, valorizei os poucos momentos em que 
pude visitá-los.

Além disso, tive a oportunidade de apoiar minha cidade, fornecendo 
atendimento de diagnóstico no nível comunitário, o que me dá grande 
satisfação. Consegui confirmar que minhas habilidades são úteis no combate a 
essa doença.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Acho que esta vacina será um grande marco nesta doença. Os dados obtidos 
desta pesquisa serão muito úteis não só para pesquisadores, mas para a 
população e os políticos, para que possamos criar melhores projetos de 
prevenção do HIV. 

Se a vacina provar sua eficácia, isso transformará a tomada de decisões 
nessa área. Além disso, a COVID-19 nos mostrou os problemas logísticos 
envolvidos em ter uma vacina com acesso limitado. Dessa forma, os desafios 
e experiências que aprendemos com a vacinação contra a COVID melhorarão 
consideravelmente o processo de produção e distribuição desta vacina contra  
o HIV.

Rodolfo Ismael  
Cabrera Silva
Farmacêutico, Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

O ano passado, 2020, foi crucial para o mundo, a medicina e a ciência e, 
portanto, foi um ano revolucionário para mim, cheio de contrastes. Por 
um lado, houve perdas humanas demais devido à pandemia da COVID-19 
e, por outro, fiquei impressionada com o grande avanço do conhecimento, 
especialmente na área de doenças infecciosas e vacinas.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Do meu treinamento na Faculdade de Medicina, quando eu estava estudando 
Medicina Interna, decidi que queria focar em doenças infecciosas e 
especialmente no mundo do HIV. Eu tinha 100% de certeza e fui reforçada 
em cada passo que dei no meu treinamento. Dentro do meu treinamento, 
tive uma fundação em Medicina Interna, depois um ano de um curso de alta 
especialidade em HIV. Acho que é uma das especialidades mais completas, 
porque requer ser um bom internista, com interesse em casos clínicos com um 
toque de mistério, e também acho realmente reconfortante poder participar 
dos resultados favoráveis dos pacientes, inclusive em muitos casos a cura 
completa de sua doença. Atualmente trabalho há 5 anos em uma instituição 
pública que é um centro de referência no oeste do México para o cuidado de 
pessoas que vivem com HIV. Isso me permitiu estar ao lado dos pacientes, 
conscientizando e reconhecendo o tamanho do problema da pandemia 
do HIV. Assim, é uma grande satisfação poder participar de um projeto 
mundial focado na prevenção do HIV, como o ensaio Mosaico. Me enche de 
orgulho fazer parte de um projeto tão grande, e temos grandes expectativas. 
Independentemente dos resultados que serão alcançados, tenho certeza de 
que estes já são passos gigantes para a eliminação do HIV.

As doenças infecciosas (HIV e COVID-19) continuam a me encher de um 
ótimo aprendizado em nível pessoal e profissional. Tem sido um desafio ser 
especialista em Doenças Infecciosas no momento de uma pandemia, no 
entanto, sempre tentei ver o copo meio cheio e encontrar o lado positivo 
entre as adversidades. Portanto, trabalho sem parar e enfatizo o fornecimento 
de informações que são de qualidade e apoiadas por evidências. Confirmo 
diariamente o quão fascinante é exercer minha profissão.

Vida Verónica  
Ruiz Herrera
Sub-investigadora, Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Durante esta pandemia de COVID-19, o impacto que todos estamos tendo se 
reflete em nossas atividades diárias. De forma pessoal, restringir-nos de ver 
até nossos pais é algo que nos deixa muito nostálgicos. O próprio fato de não 
poder estar com nossos amigos ou poder dar um aperto de mão e um abraço 
são coisas que talvez nunca imaginávamos que acontecessem, e em um mundo 
onde o distanciamento social já estava ocorrendo, esse golpe foi o fim de certa 
forma. 

No campo profissional também há muitas mudanças, algumas das quais eu 
vejo de forma positiva, como ser capaz de realizar atividades acadêmicas 
a partir do conforto de nossa casa, e ver um desenvolvimento acelerado 
na criação de plataformas que facilitam mais acesso à mídia digital para 
conhecimento e educação. Essas mudanças são muito boas, mas, por outro 
lado, estar longe das pessoas nunca é e nunca será algo que, como humanos, 
podemos tolerar por um longo tempo.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Em relação à vacina do Mosaico, estou muito animado por poder participar 
deste estudo, que tenho certeza que mudará a história daquela outra pandemia, 
o HIV, que vivemos há mais de 30 anos. Através de passos lentos, chegou a esse 
estágio em que temos esperança focada em possível prevenção. Mesmo apesar 
da pandemia da COVID-19, estamos entusiasmados trabalhando e trazendo 
informações para aquela parte da nossa comunidade que é muito mais afetada 
em nossa sociedade, a comunidade LGBT+, onde, apesar de tudo, acreditamos 
firmemente que a comunidade responde de acordo. É uma maneira muito 
humana de fazer esse tipo de pesquisa, onde os resultados mudarão o futuro  
de muitas pessoas para o bem de toda a nossa comunidade.

Raúl Soria Rodríguez 
Contato com a comunidade, 
Hospital Civil de Guadalajara, Unidad 
de VIH, Guadalajara, Jalisco, México

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 impactou nossas vidas profissionais para sermos mais 
responsáveis, termos cuidado com o uso de máscaras, aplicarmos 
corretamente medidas de saúde e sermos hábeis em identificar um paciente 
suspeito de ter COVID-19. Quanto ao pessoal, isso causou um impacto ao 
nos distanciarmos de nossos parentes e aprender a conviver com as novas 
restrições.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Minha expectativa sobre a pesquisa da vacina contra o HIV é que uma vacina 
possa funcionar corretamente para que eu possa evitar o HIV e reduzir as taxas 
de infecção globalmente.

Vicente Thonatihu 
Becerra Topete
Coordenador de estudo,  
Hospital Civil de Guadalajara,  
¨Fray Antonio Alcalde,¨  
Guadalajara, Jalisco, México
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Inicialmente depois de se formar na faculdade, Hala estava interessada 
em Tecnologia Médica como profissão. Isso foi influenciado pelos anos de 
faculdade de medicina de seu irmão mais velho e visitando laboratórios 
com ele. Mais tarde, em seu trabalho como Tecnóloga Médica e seus anos 
de laboratório em Microbiologia, ela se interessou pelo Controle de Infecção 
Hospitalar. Isso a levou a seguir um mestrado em Saúde Pública (MPH), com 
ênfase em epidemiologia e organização de cuidados de saúde. Mais tarde, ela 
também recebeu um mestrado em Administração de Empresas (MBA).

No início da década de 1980, quando o HIV foi identificado pela primeira vez, o 
hospital onde ela trabalhava recebeu seu primeiro paciente com a nova doença 
da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Este primeiro paciente 
teve hemofilia e, com o passar do tempo, mais pacientes foram admitidos com 
esta nova doença, muitos dos quais eram gays. Como praticante de controle 
de infecção (PIC), recaiu sobre ela e seus colegas PIC educar e implementar 
precauções de prevenção de infecções. Através de seu envolvimento e interesse 
nos grupos de apoio desenvolvidos para ajudar a gerenciar essa nova doença, 
ela passou a conhecer tanto aqueles que vivem com AIDS quanto suas famílias 
e outras pessoas do convívio. O ostracismo, o isolamento e o medo vindo 
de outros que essas pessoas encontraram foram contra suas crenças como 
indivíduo e profissional de saúde. Isso levou ao início de sua jornada pessoal de 
HIV naqueles muitos anos atrás. 

Hala se envolveu mais em grupos de apoio e atuou nos conselhos de 
diferentes grupos, e logo deixou o Controle de Infecção para se envolver mais 
profissionalmente em projetos relacionados ao HIV. Em última análise, isso a 
levou à pesquisa de prevenção do HIV que ela buscou por quase 20 anos como 
coordenadora de estudos para várias redes de prevenção do HIV. Aposentando-
se em 2009, ela permaneceu envolvida tornando-se membro do CAB no 
UAB Prevention CAB, e a partir daí se ofereceu para ser considerada como 
representante do CAB no nível da Rede HVTN, e posteriormente foi escolhida 
para ser a representante do CAB para o Comitê de Avaliação de Rede (NEC).  

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia da COVID-19 tem sido de partir o coração em muitos níveis: perda 
de vidas e saúde, perda de meios de subsistência, renda, fome e muito mais. 
Hala continua tão grata a todos os profissionais de cuidados de saúde e outros 
trabalhadores essenciais, e a todos os que contribuíram para a vida continuar 
mesmo com barreiras verdadeiramente esmagadoras.  Hala diz que se sente 
honrada. Pessoalmente, como indivíduo que vive sozinha em uma faixa etária 
de maior risco, o isolamento e a separação têm sido os mais difíceis, mas ela 
sabe que se saiu muito, muito melhor do que muitos. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Hala tem visto tanto progresso científico na prevenção e manejo do HIV com o 
advento da profilaxia pré-exposição e pós-exposição (PrEP e PEP), bem como as 
terapias multimedicamentosas para tratamento. Mais recentemente, resultados 
positivos de pesquisa para infusão de medicamentos para HIV para tratamento 
têm sido empolgantes. Com todos esses avanços, ela está mais esperançosa do 
que nunca de que uma vacina contra o HIV é uma expectativa alcançável!

Hala Fawal
membro do CAB e representante do 
CAB para o Comitê de Avaliação de 
Rede para a HVTN. Universidade do 
Alabama@ Birmingham (UAB) CRS, 
Birmingham, Alabama, EUA

Destaque para o povo da HVTN
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 teve um impacto progressivo. No início aqui no Peru, o governo 
nos disse para manter quarentena por 15 dias, e pouco a pouco estava se 
estendendo. Começar a trabalhar em casa e mudar as reuniões presenciais para 
as virtuais foi complicado para mim, mas me adaptei. Combinar atividades 
domésticas com o trabalho criou inconvenientes na minha vida pessoal, mas 
com a prática e a organização consegui me adaptar.

Essa pandemia é difícil, complicada e, para muitas pessoas, muito triste porque 
perderam parentes e pessoas próximas a elas. Ela me ensinou a valorizar 
minha saúde, meu trabalho, minha família e a apreciar mais os momentos 
que posso compartilhar com meus entes queridos. No IMPACTA, na Unidade 
de Envolvimento da Comunidade, não somos apenas colegas de trabalho, 
mas uma família de amigos que se apoiam em todos os momentos. Esse apoio 
e companheirismo estiveram presentes neste ano de pandemia, tanto no 
trabalho quanto pessoalmente. Isso tem sido muito valioso para mim.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Espero que os ensaios da vacina contra o HIV sejam eficazes, já que muitas 
pessoas em todo o mundo se beneficiariam dessa nova estratégia de prevenção 
do HIV. Espero também que, quando uma vacina mostrar eficácia, ela seja 
rapidamente disseminada e seja acessível a todas as comunidades vulneráveis 
ao HIV.

Dayhan Contreras Caichigua
Enfermeira registrada, membro 
da Unidade de Envolvimento da 
Comunidade no local, Educadora 
da Comunidade/Coordenadora de 
Recrutamento e Retenção para ensaios 
da COVID-19 , Impacta San Miguel CRS, 
Lima, Peru

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 teve um impacto muito forte em nossas vidas desde que 
a quarentena começou no Peru. Todos os dias tenho que unir forças 
com meus colegas para reforçar as medidas de prevenção entre nossos 
participantes e parentes. Estamos passando por um estágio muito complicado. 
Emocionalmente estamos exaustos, ansiosos e derrotados com a perda de 
muitos membros da família devido a essa doença. Pessoalmente, minha vida 
nunca será a mesma após a COVID-19.

Em cada um dos ensaios clínicos que realizamos no Impacta San Miguel 
CRS, as medidas de segurança foram aumentadas durante as visitas desde o 
primeiro contato que temos com os participantes. Uma pesquisa exaustiva 
da COVID-19 é realizada antes de chegarem ao centro, transporte seguro é 
fornecido e procuramos minimizar a interação com outras pessoas. Antes, 
durante e depois de suas visitas, as medidas de distanciamento social são 
priorizadas.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Como profissional, espero contribuir para o desenvolvimento de uma nova 
vacina, e temos grandes expectativas de que a vacina do estudo Mosaico 
funcione. Espero que tenha sucesso e uma vacina eficaz para o HIV seja 
finalmente alcançada, para beneficiar as populações vulneráveis que esperam 
há décadas por esta vacina.

Diana Rojas
Coordenadora do centro CoVPN 
5001. Coordenadora do centro para 
ensaios de tratamento para HIV e TB, 
Impacta San Miguel CRS, Lima, Peru
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Profissionalmente, tem sido um desafio constante de aprender e atualizar 
(quase diariamente!!!) como se trata de uma infecção desconhecida e 
há necessidade de entrar em contato com os participantes para estudos 
observacionais e ensaios vacinais contra a COVID-19. Enfrentei tempos difíceis 
enquanto algumas das pessoas que contatamos para esses estudos morreram 
em decorrência da COVID-19. Emocionalmente, tem um grande impacto 
quando você lida com as questões de parentes de coração partido, a quem eu 
não poderia dar uma resposta que aliviasse sua dor.

Como mãe, isso me levou a passar muito menos tempo com meu filho pequeno 
(meu maior amor), já que estou ciente do perigo que meu trabalho poderia 
representar. Eu me impedi de passar um tempo com ele e fiquei longe o mais 
longe possível para evitar um contágio sempre temido. No entanto, tive a 
oportunidade de ser criativa para ensinar-lhe os cuidados essenciais de limpeza 
e distanciamento social que uma criança não aprendeu antes.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

A pesquisa da vacina contra o HIV representará uma excelente alternativa para 
o cuidado e o bem-estar de nossas comunidades. A experiência acumulada 
tanto no Impacta, quanto da minha experiência anterior atendendo estudantes 
universitários estudando aconselhamento e psicologia, me leva a me identificar 
fortemente com as pessoas e as medidas preventivas que elas podem ter diante 
de uma pandemia como o HIV. 

Como mulher, isso me faz sentir uma grande frustração ao testemunhar 
o número de mulheres, muitas delas mães ou mulheres grávidas, que se 
surpreendem com um diagnóstico positivo de HIV. Suas possibilidades de 
prevenção adequada do HIV são muito limitadas no Peru. Minha esperança 
é que uma vacina preventiva contra o HIV seja acessível, não apenas para 
as comunidades LGBTIQ+ (as mais afetadas em nosso país), mas para toda a 
população.

Diana Evelin  
Zumarán Mendoza
Enfermeira registrada, membro 
da Unidade de Envolvimento da 
Comunidade no local, Educadora 
da Comunidade/Coordenadora 
de Recrutamento e Retenção para 
ensaios da COVID-19 , Impacta 
Barranco CRS, Lima Peru

Destaque para o povo da HVTN

Tradução do aviso na foto: Com sua participação, você nos ajuda a melhorar sua 

saúde e a dos outros. Obrigado.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Pensar na alta exposição ao SARS-CoV-2 que pode ocorrer todos os dias 
durante nosso trabalho como equipe de um centro de pesquisa clínica leva 
a reunir um maior esforço para a saúde de nossos participantes, colegas de 
trabalho e familiares. Sabemos que devemos superar o medo e as dificuldades 
para permitir que pesquisas de qualidade continuem em nosso centro para 
contribuir para resolver problemas de saúde (como HIV e TB) que estavam  
aqui antes da COVID-19 e ainda permanecerão conosco.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Ter uma vacina para a prevenção do HIV eficaz, segura, aceita e acima de 
tudo acessível à maioria das comunidades é uma prioridade. É isso que 
estamos buscando com o estudo da HVTN (Mosaico) que estamos conduzindo 
no Impacta San Miguel CRS. O fim do HIV só é possível adicionando essa 

importante estratégia.

Javier Valencia Huamani
Impacta San Miguel CRS site leader; 
PI of Mosaico trial at Impacta 
Barranco CRS, Lima, Peru
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia da COVID-19 nos tornou vulneráveis, em diferentes contextos: 
empregos, educação, interpessoalmente. Também nos mostrou desigualdades 
na saúde para enfrentar esta doença. Por outro lado, representa uma grande 
oportunidade para aumentar a conscientização e a educação sobre a doença, 
ensinar/aprender, falar com as comunidades com informações essenciais 
sobre a importância dos ensaios clínicos da vacina contra a COVID-19. Tudo 
isso nos permitirá, no futuro, nos encontrar novamente, cara a cara.

Durante essa pandemia, as comunidades voltaram sua atenção para os avanços 
nos ensaios clínicos. Nosso compromisso continuará com o mesmo ímpeto 
e interesse pela educação, criando uma cultura de participação em ensaios 
clínicos. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Na minha experiência como psicólogo e ativista pelos direitos das pessoas 
vivendo com HIV/AIDS, como treinador voluntário, bem como na equipe 
de Envolvimento da Comunidade Impacta, pude interagir com diferentes 
populações vulneráveis afetadas pelo HIV. Também testemunhei os efeitos 
socioculturais que o estigma e a discriminação podem gerar nas comunidades.

Por esse motivo, considero a grande importância que a pesquisa da vacina 
contra o HIV e seus resultados podem proporcionar para reduzir o impacto 
dessa epidemia na população, incluindo a redução do estigma. É necessário 
que as pessoas tenham o máximo de ferramentas possível para prevenir o HIV, 
e essas ferramentas devem se ajustar aos seus estilos de vida, para que tenham 
uma vida em que a discriminação desapareça.

Pio Huaycho Huallpa
Recrutador e Navegador de Saúde 
para o estudo Mosaico da HVTN , 
Impacta Barranco CRS, Lima, Peru

Sou de Lima e tenho 39 anos. Estudei Farmácia e Bioquímica, onde encontrei 

caminhos e oportunidades para o crescimento pessoal e profissional no serviço 

de saúde. Atualmente tenho um Mestrado em Administração e estou estudando 

para um Mestrado em Monitoramento e Gestão em Ensaios Clínicos. Isso me 

permitirá continuar aprendendo e focar nos diferentes aspectos da pesquisa 

clínica.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Durante a pandemia, a COVID-19 impactou meu estilo de vida, em um nível 
pessoal com minha família, socialmente e em nível de trabalho. Essas mudanças 
nos fizeram sentir mais solidários com nossos vizinhos, e todos nós cuidamos 
melhor de nossa própria saúde. Em tempos difíceis, o mais difícil era acessar 
os cuidados de saúde e desenvolver nossas atividades profissionais de forma 
diferente, como o tipo virtual (Trabalhar em casa) e conectar-se com outros 
remotamente para evitar aglomerações e contágio.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

No meu trabalho no Vía Libre aprendi, desenvolvi e gerei maior sensibilidade 
em mim mesmo em relação aos cuidados de saúde dos participantes do estudo 
em nossos ensaios clínicos, e percebo que, graças à pesquisa clínica, há mais 
oportunidades para nos proteger de diferentes riscos para nossa comunidade. 
Todos esperamos que, com a criação de vacinas contra a COVID-19, tenhamos 
resultados efetivos para as vacinas contra o HIV alcançadas muito em breve.

Franklin Amasifuen
Associate Pharmacist, Vía Libre CRS, 
Lima, Perú.
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SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que causa a doença coronavírus de 2019

(COVID-19). Este vírus afeta principalmente o sistema respiratório e é transmitido de uma 
pessoa para outra.

Sou professora por profissão; portanto, discutirei como a COVID-19 impactou minha vida, 
profissional e pessoal.

Por mais que a COVID-19 tenha afetado minha vida como professora, também afetou 
outros professores em outras áreas. Os professores perderam a vida, e isso prejudicou as 
cargas de trabalho de ensino normais porque os demais professores estão sobrecarregados. 
Eles assumiram o ensino de alguns de outras disciplinas. Há também aqueles que ficaram 
doentes, então eles tiveram que cobri-los. Isso resultou na sobrecarga do dia de trabalho, 
tornando os processos de ensino e aprendizagem ineficazes devido à fadiga.

O advento da COVID-19 levou ao fechamento das escolas prematuramente, e a reabertura 
foi adiada. Isso interrompeu o calendário escolar, e todos os meus planos de trabalho e 
trabalho planejado tiveram que ser descartados.

Quando as escolas reabriram sob o “novo normal”, o governo orientou que os alunos 
observassem distanciamento social nas aulas. Para acomodar essa organização, devido à 
falta de mesas e espaço, as aulas foram divididas em momentos diferentes.

O desafio que tenho é que minha turma de cerca de 80 alunos foi dividida em duas classes 
de aproximadamente 40 alunos por turma. O tempo normal de aprendizado para a aula 
antes da COVID-19 é de 5 horas. A organização atual dá 2 horas de tempo de aprendizado 
por aula, uma aula que vem atrás da outra. Isso afeta negativamente o progresso da 
aprendizagem dos alunos devido ao menor tempo de contato. Também fico cansado ao 
passar de uma classe para a outra, cobrindo 8 horas. Devido à reabertura diferida da escola, 
as férias escolares foram reduzidas de 4 semanas para 2 semanas, resultando em menos 
tempo para descansar.

A COVID-19 também afetou os orçamentos escolares, pois eles são limitados pela redução 
do financiamento governamental e pelo não pagamento de taxas de usuários por alunos 
cujos pais perderam o emprego ou que foram enviados em licença forçada do trabalho por 
causa da pandemia. A renda reduzida para a escola teve os seguintes efeitos, entre outros:

• recursos inadequados para compra de materiais didáticos 

• incapacidade de financiar workshops educacionais, e 

• não pagamento de subsídios mensais acadêmicos como emolumentos motivadores de 
professores.

Por trás das máscaras faciais, os alunos e eu lutamos para nos comunicar, resultando em 
má entrega de conceitos e desempenho dos alunos. Mesmo para aqueles alunos sem 
deficiência, a capacidade de entender a fala por trás de uma máscara opaca é um desafio. 

Concluindo, o governo e todos os cidadãos não devem relaxar, mas devem continuar a 
aplicar as cinco regras de ouro para mitigar o impacto da COVID -19: 

1. Sempre usar máscara. 

2. Manter o distanciamento social. 

3. Ficar em casa, se possível. 

4. Lavar bem as mãos quantas vezes possível. 

5. Não aglomerar.

O fornecimento de vacinas também deve ser rápido para que a vida volte ao normal. 

Jane Chiweshe
Membro do CAB, Matero CRS,  
Lusaka, Zambia

Destaque para o povo da HVTN
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Foi como uma virada de 180 graus na minha vida. Ninguém esperava algo 
assim e nossas vidas não estavam preparadas para uma nova pandemia 
global, o que provavelmente já mudou muitas coisas em nosso mundo. 
Profissionalmente, nossos recursos comunitários experimentaram uma 
evolução dos programas, novas formas de fornecer serviços e novos desafios 
estão sendo usados na atual situação vulnerável que nossas comunidades estão 
enfrentando.

Estávamos bem perto das necessidades da comunidade antes da COVID-19, e 
já usamos redes sociais e tecnologias para nos conectarmos com elas.  Pouco 
antes do lockdown, organizamos o plano de operações estratégicas para 2021, 
o que nos ajudou a estar mais focados e a reagir rapidamente a essa nova 
realidade. Mas houve meses de sobrecarga de trabalho, atendendo a todas as 
questões habituais, mas também novas relacionadas à COVID-19, incluindo o 
gerenciamento de cuidados com o HIV com um hospital e sistema de saúde 
afetados pela pandemia, abordando medos e reconhecimento, e muito impacto 
emocional na vida de nossos clientes e também entre nós como profissionais. 
Os direitos e a saúde sexual não param mesmo com uma enorme nova 
pandemia! Temos que cuidar das pessoas e também cuidamos de nós mesmos, 
mas tem sido um longo ano de assumir novas responsabilidades, adaptar-
se, atender a novas necessidades e planejar uma nova pandemia que flua 
paralelamente à pandemia do HIV e, com base na nossa experiência, terá um 
enorme impacto na sociedade no futuro.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou esperando uma nova inovação na resposta ao HIV que mude tudo. O 
pipeline de tratamento do HIV está evoluindo ano a ano, mas não há nada 
efetivo além da PrEP ainda para evitar o HIV, que é apenas a mais recente 
inovação na prevenção do HIV. O estudo Mosaico, e toda a ciência ao seu 
redor, supõem uma nova oportunidade para acabar com o HIV. É evidente que 
a COVID-19 também mudou a implementação deste ensaio e espero que não 
represente uma enorme barreira para atingir as metas do estudo. Espero que 
essa inovação ilumine o caminho para acabar com o HIV.

Jorge Garrido
Madri, Fundación Jimenez 
Diaz e Córdoba, Hospital Reina 
Sofia, Madri, Espanha, Educador 
comunitário para o estudo 
MOSAICO

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

É quase mais fácil listar as maneiras pelas quais a COVID-19 não impactou 
minha vida pessoal e profissionalmente. Em geral, essa pandemia validou 
minhas ideias e sentimentos sobre a fragilidade da vida e minha paixão pela 
justiça sanitária. As questões que eu já estava ciente em termos de acesso 
aos cuidados de saúde e disparidades raciais foram destacadas durante 
esta pandemia e me levaram à minha posição atual no Black AIDS Institute. 
Eu não conseguia mais ficar quieta e não fazer parte da solução. Em outro 
nível pessoal, a COVID-19 forçou toda a minha família a trabalhar em casa, 
o que permitiu que meu marido e eu não perdêssemos um momento da 
vida de nossa filha de 18 meses. Tem sido lindo, dolorosamente estressante, 
cheio de birras, e também nos forçou a crescer e desenvolver uma profunda 
compreensão de viver em comunidade.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou, é claro, mais animada com uma vacina contra o HIV que é eficaz em 
uma população diversificada. Mas, mais recentemente, fiquei entusiasmada ao 
ler os resultados dos estudos de AMP e como os BnAbs estão sendo explorados 
como opções de prevenção. As vacinas são historicamente uma maneira 
incrivelmente eficaz de proteger as populações de doenças infecciosas. Mal 
posso esperar para ver como isso, em combinação com o trabalho liderado 
pela comunidade para eliminar o estigma e facilitar a disseminação de 
informações, pode erradicar o HIV/AIDS na América Negra. 

Myriam Johnstone
Gerente de programa de 
treinamento e educação em 
pesquisa biomédica, Instituto Black 
AIDS, Los Angeles, CA, USA
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Pessoalmente, foi um ano difícil, como tem sido para muitos de nós. Um dos 
momentos mais difíceis aconteceu há algumas semanas, quando um incrível 
amigo meu morreu de COVID-19, uma reviravolta cruel à medida que as vacinas 
estão finalmente aumentando. Acabei de tomar a minha segunda dose da 
Moderna. Sou grato por isso, mas esse sentimento de maior proteção também 
amplifica minha tristeza sobre aqueles que não conseguiram, particularmente 
as mortes desnecessárias que ocorrem agora.

Profissionalmente, nunca me senti tão motivado e tão exausto de uma só vez. 
Tive a sorte de que minha experiência como defensor da comunidade em 
doenças infecciosas me deu voz e oportunidades de canalizar meus medos e 
minha raiva em ação. A parceria com a CoVPN e o Black AIDS Institute tem 
sido uma experiência muito gratificante conforme colaboramos para educar 
e elevar vozes da comunidade. Também tive a sorte de ajudar a facilitar um 
grupo incrível de defensores de Nova York como parte do Grupo de Trabalho 
da COVID-19 e levantar preocupações sobre liderança comunitária, equidade 
racial, estigma e o impacto da pandemia nas condições crônicas de saúde. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

É emocionante ter alguns grandes ensaios clínicos avançando agora e, como 
muitos defensores neste espaço, mal posso esperar para ouvir mais do Mosaico, 
Imbokodo e PrepVACC (www.prepvacc.org) nos próximos anos. Acho que 
também será interessante ver como os avanços na pesquisa de vacinas que 
surgiram devido à COVID-19 podem informar melhor e motivar pesquisas 
adicionais para o HIV. 

Também estou ansioso para saber mais sobre como os projetos de teste 
inovadores estão funcionando à medida que estão sendo implementados; 
obviamente, tem sido um pouco desafiador navegar pelas considerações éticas 
e práticas da pesquisa de prevenção em um mundo pós-PrEP. Compreender 
como foi a inscrição e posterior captação da PrEP no Mosaico, descobertas 
adicionais sobre TDF/FTC em comparação com F/TAF no PrEPVacc, e como 
essas abordagens estão complicando os esforços para determinar a eficácia da 
vacina, se for o caso, ajudará a informar como conduzimos testes de prevenção 
no futuro. 

Em relação ao meu trabalho na TAG, estou animado para ajudar a facilitar a 
participação direta e a liderança de defensores de pesquisas de prevenção de 
negros, pardos e transgênero em conversas sobre testes atuais e futuros de 
vacinas e prevenção. Se há algo que devemos aprender com a COVID-19, é que 
precisamos de liderança dessas comunidades em todos os espaços de pesquisa 
e saúde pública se tivermos alguma esperança de diminuir as disparidades de 
saúde em comparação com as comunidades brancas e cisgêneros. Ao fazer 
parceria com o Black AIDS Institute e a HVTN para desenvolver um currículo 
educacional e treinar o primeiro We The People Research Cohort- um grupo 
de 30 defensores provenientes principalmente da Black Treatment Advocates 
Network da BAI - esperamos apoiar mais liderança de comunidades sub-
representadas em discussões sobre vacinas contra o HIV. 

Jeremiah Johnson
Grupo de Ação de Tratamento, 
Nova York, NY, EUA

Destaque para o povo da HVTN
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Há mais de um ano, a vida era “normal” e, de repente, tudo mudou pessoal e 

profissionalmente. Em março de 2020, eu tinha acabado de voltar para Nova York 

de duas viagens de trabalho para Washington, DC e Albany, NY. Em 12 de março, me 

disseram para ficar em casa e trabalhar remotamente até novo aviso. Mal sabia que 

essa situação duraria tanto tempo.

Mudar para o trabalho remoto foi um desafio, e a incerteza do que estava por vir 

dificultava a adaptação. A COVID-19 estava afetando desproporcionalmente as 

comunidades minoritárias, especialmente as comunidades negra e latina. Na 

Comissão, nossa principal missão é trabalhar para melhorar a saúde da comunidade 

latina, portanto, precisávamos abordar essa nova disparidade de saúde e criar 

conscientização entre as nossas comunidades, promovendo medidas de segurança 

para evitar a propagação deste vírus. Como Diretor de Mobilização Comunitária, 

tive a responsabilidade de coordenar webinars educacionais em inglês e espanhol 

para fornecer informações precisas sobre os ensaios vacinais contra a COVID-19 em 

colaboração com a Rede de Prevenção COVID-19. Essa colaboração continua até hoje 

e me proporcionou grande satisfação em minha vida profissional, permitindo que eu 

participe dos esforços para trazer informações atuais e em constante mudança sobre 

a COVID-19, acesso a cuidados e vacinas para nossas comunidades. A COVID-19 

tornou-se uma parte importante do meu trabalho diário.

Em um nível pessoal, também fui afetado. Perdi vários parentes para este novo vírus, 

membros da minha família estendida morreram e muitos outros, e parentes e amigos 

peruanos passaram um tempo hospitalizados na UTI. A tristeza e o estresse têm sido 

uma parte constante da minha vida durante o ano passado. Tantas coisas planejadas 

e agendadas para 2020 precisavam ser canceladas, e ter que passar a maior parte do 

tempo em casa definitivamente afetou minha saúde emocional e mental.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Já se passaram 40 anos desde o início da epidemia de HIV. Em 40 anos, a ciência 

fez avanços incríveis na área de tratamento e prevenção do HIV/AIDS. Testemunhei 

em primeira mão os efeitos devastadores do HIV em nossa comunidade, enquanto 

trabalhava como Diretor de um programa habitacional para pessoas sem-teto que 

vivem com HIV em Queens, NY. Eu perdi amigos e um parceiro para o HIV, tantas 

vidas que poderiam ter sido poupadas.

Agora, na Comissão Latina de AIDS, trabalhamos incansavelmente para criar 

conscientização em nossa comunidade sobre o HIV, defendendo melhores serviços 

e acesso a esses serviços e implementando programas que seguem a plataforma para 

acabar com a epidemia de HIV em Nova York e nos EUA.

A pesquisa sobre vacinas contra o HIV tem sido algo em minha mente desde a década 

de 1980, quando eu estava na faculdade de medicina no Peru, esperando que uma 

vacina pudesse ser produzida contra esse vírus. O tempo passou e, apesar de todos 

os avanços realizados, uma vacina ainda não foi encontrada. Mas recentemente 

descobri sobre a HVTN e o trabalho que eles estão fazendo com estudos mundiais, 

como o Mosaico, e isso me devolveu a esperança de que uma vacina em breve estará 

disponível para prevenir novas infecções. Estou ansioso para ver os resultados dos 

ensaios da vacina contra o HIV e poder educar nossas comunidades sobre eles e 

continuar trabalhando para acabar com essa epidemia no mundo.

Luis Alberto Mares,  
MD, LMSW
Comissão Latina sobre AIDS
Cidade de Nova York, NY
Diretor de Mobilização Comunitária
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Desde que comecei a trabalhar em Pesquisa Clínica em 2018, descobri minha 
vocação de carreira como enfermeira. Fiquei viciada no trabalho e passei dia e 
noite querendo reter todas as informações possíveis sobre tudo ao meu redor. 
Eu me vejo, e vejo meus colegas (em Manaus ou em outros lugares), como 
pontos decisivos na captura de dados muito importantes sobre tecnologias 
e instrumentos que podem revolucionar a saúde pública. Com a chegada 
da pandemia, especialmente em Manaus no auge quando todos estavam 
isolados, nossa equipe estava no olho do furacão para coletar dados para 
gerar informações para outros profissionais de saúde e para a população. 
Foi impactante ver e ouvir toda a loucura que nossa cidade estava passando. 
Parecia que não havia fim para isso. Tivemos que continuar andando, andando 
e produzindo para aqueles que não podiam. O mundo começou a ver ciência 
e pesquisa com novos olhos. A urgência motivou e estimulou milhares de 
pesquisadores a tentarem encontrar a solução para a pandemia. Tivemos que 
nos acostumar com monitoramento remoto, visitas a protocolos remotos e 
recrutamento remoto. Descobriu-se que a COVID-19 não era a única situação 
que precisava ser resolvida. 

Minha vida pessoal tornou-se profissional, afinal, meu desejo como enfermeira 
era meu desejo como cidadã: vida e saúde. Com a chegada das vacinas, 
parecia que eu podia respirar novamente e descansar para começar tudo de 
novo. Aprendi sobre pesquisa clínica novamente. Fiquei viciada em trabalhar 
ainda mais. Passei dia e noite, e ainda o faço, buscando todas as informações 
possíveis para me atualizar sobre como manter a pesquisa clínica gerando 
dados com segurança para a equipe e para os participantes. Então, podemos 
continuar atendendo às necessidades daqueles que precisam de ciência.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Minhas expectativas para a pesquisa de vacinas contra o HIV são tão altas 
quanto deveriam ser ao ler algo assim. Avançar a descoberta de um método 
eficaz de prevenção através das vacinas contra o HIV soa como um sonho, não 
importa quem você pergunte, e a resposta sempre será algo assim porque é um 
desejo universal. Porque é assim que todos se sentem. Não importa quais sejam 
suas crenças ou ideologia, sempre nos apegaremos à ponte da esperança, e 
essa pesquisa é uma ponte de esperança. Ser capaz de oferecer uma forma de 
prevenção a longo prazo para a população, tornar o controle dessa epidemia 
algo tão tangível quanto uma política pública de saúde, e ainda mais, poder 
fazer parte de qualquer forma de uma fase dessa revolução na prevenção dessa 
infecção, é o sonho de qualquer profissional de saúde

Larissa Cirino
Coordenadora de estudo, IPCCB/
FMT-HVD, Manaus, Amazonas, Brasil 

Destaque para o povo da HVTN
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A crise da COVID-19 teve um impacto maciço no meu trabalho como pessoa que 

trabalha em saúde global em outra pandemia (HIV). Esta crise tem sido uma explosão 

no meu mundo de trabalho, causando uma resposta rápida que se baseou em todas 

as minhas habilidades e habilidades porque esta não foi minha primeira pandemia. 

E há tantos paralelos entre a COVID-19 como uma pandemia e a crise da AIDS em 

curso. Infelizmente, uma das situações trágicas foi que algumas das lições difíceis que 

aprendemos com o HIV não faziam parte de nossa resposta inicial à COVID-19, não das 

formas sistêmicas significativas que poderiam ter ajudado a mudar o curso da pandemia 

da COVID-19 mais rapidamente.

Tenho amigos em todo o mundo e neste país que vivenciaram níveis variados da 

pandemia. Tem sido um momento difícil, semana após semana; a dor e o trauma do meu 

povo são vistos e ecoados em todo o mundo. Amigos e familiares meus testaram positivo 

e estão passando por diferentes camadas de sintomas, e alguns amigos e familiares 

faleceram. Eu assisti os efeitos dos lockdowns ferir várias pessoas na minha vida. Dado 

o meu histórico, eu era educador, contato principal e tradutor de dezenas de pessoas no 

meu círculo. O trauma em curso que este evento criou deixará outra cicatriz duradoura.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Acho que o que mais estou ansioso na pesquisa da vacina contra o HIV é a mesma coisa 

que eu disse há 11 anos, quando gravei um clipe dizendo que uma vacina seria o avanço 

de uma vida. Isso dará às pessoas a oportunidade de uma opção de prevenção que 

nunca imaginaram antes. E a atual crise da COVID-19 nos mostrou o poder das vacinas 

e como elas podem ajudar a controlar uma epidemia. Mas logo antes da pandemia, 

começamos a ver a próxima onda de intervenções de prevenção do HIV se tornar 

disponível. Os resultados de anos de pesquisa estão se concretizando e abrindo novos 

caminhos, incluindo novas opções que atendem às necessidades das pessoas onde elas 

estão e podem nos levar adiante se essas intervenções forem adequadamente ampliadas, 

implantadas e integradas dentro das comunidades. O futuro do que a ciência pode 

nos trazer, o que é possível para a pesquisa, e ultrapassar os limites do que há 20 anos 

pensávamos que não era algo concreto, estão agora ao nosso alcance. Podemos ver o 

caminho a seguir que nos ajuda a alcançar uma geração livre de AIDS

Matthew Rose
Health GAP- Brooklyn, NY

Trabalho no Via Libre desde novembro de 2018. Meu trabalho é encontrar e 

convidar voluntários para diferentes ensaios clínicos. Dedicação e perseverança 

são necessárias.

É meu primeiro trabalho em questões de prevenção contra HIV e IST. É um 

desafio diário interagir com pessoas diferentes e apresentar as informações de 

forma simples e atraente.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 promoveu novas formas de socialização (reuniões virtuais) e 
trabalho em casa (teletrabalho). Isso me permitiu passar mais tempo com minha 
família. Foi difícil adaptar ao novo ritmo de vida (uso de máscara, lavagem 
contínua das mãos, filas para entrar em bancos ou centros comerciais, etc.) mas 
com paciência foi alcançado.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Espero que a pesquisa da vacina contra o HIV ofereça um complemento eficaz 
para a prevenção. É hora de parar o avanço dessa epidemia.

Leonardo Fernandez Espinoza
Recrutador/Retentor, Vía Libre CRS, 
Lima, Perú.
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No final de 1999 eu queria comprar uma casa e uma das condições era que eu 
precisava de uma apólice de seguro de vida.  Para obter a apólice, você tinha 
que fazer um teste de HIV. Depois de duas semanas recebi meus resultados e fui 
informado de que sou HIV+. Após o diagnóstico, fui ao meu chefe explicar minha 
nova condição. Meus colegas de trabalho começaram a se distanciar de mim e, 
eventualmente, meu empregador me pediu para sair. 

As notícias se espalharam pela comunidade que eu contraí o HIV e meus amigos 
começaram a fugir. Eu não tinha apoio da minha família. Fui afastado dos meus 
dois filhos. Eu tive que começar outra vida. Eu morava sozinho, sem amigos.

No início dos anos 2000, havia grandes programas comunitários sobre HIV e 
eu me tornei parte do movimento. Através de programas de alfabetização em 
tratamento, aprendi sobre o ciclo de vida do vírus, como o vírus opera em seu 
sistema e como controlá-lo. Participei e mobilizei outros para a introdução do 
lançamento de ART na África do Sul. Mais tarde, ouvi falar sobre os ensaios de 
prevenção do HIV na MeCRU, e fiquei muito interessado.  Entrei para o CAB para 
me tornar parte do movimento para desestigmatizar a pesquisa de prevenção do 
HIV, e nunca olhei para trás. Agora, a luta se enfurece contra a COVID-19.

Pleasure B. Ndlovu
Presidente do CAB, Unidade 
de Pesquisa MeCRU, 
Grupo de Trabalho Social e 
Comportamental HVTN rep CAB
Medunsa, Tshwane, África do Sul 

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Profissionalmente, a COVID-19 foi uma oportunidade para aprender novas 
habilidades que me permitiram adaptar e adotar novas estratégias. Isso me 
permitiu continuar fazendo um trabalho impactante durante um momento 
difícil. Embora eu não tenha perdido meu emprego, a natureza das atividades 
diárias mudou drasticamente, inclusive mudando para um espaço 100% virtual, 
o que por si só apresentou novos desafios. O estresse e a ansiedade quanto 
a incerteza do futuro eram uma ameaça constante à minha saúde mental e 
bem-estar. Eu testemunhei muitos dos meus amigos lutando também, e isso 
aumentou a pressão.  

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Espero aprender a compartilhar a pesquisa com a comunidade e os legisladores 
para tomar as decisões certas sobre políticas e mudanças nas políticas. Temos a 
oportunidade de remodelar a narrativa quando se trata de vacinas contra o HIV. 

Alejandro Acosta 
Diretor de Defesa e Políticas 
Públicas, Aliança do Sul de 
combate à AIDS (Southern AIDS 
Coalition - Flórida)
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Rafael Gonzalez é Gerente de Programas Comunitários da Bridge HIV no 

Departamento de Saúde Pública de São Francisco, onde supervisiona o 

envolvimento da comunidade, educação e recrutamento para estudos. Em 2019, 

Rafael foi selecionado pela Aliança Nacional de Diretores Estaduais e Territoriais 

de AIDS para participar do Programa de Liderança Minoritária. Ele é um indivíduo 

apaixonado. Rafael tem um forte interesse em abordar as barreiras socioculturais e 

estruturais que impedem certas comunidades de acessar os serviços de saúde.  Em 

2021, ele foi reconhecido pela HVTN com o HVTN Service Award, homenageando 

aqueles que enfrentaram um desafio particular em seu trabalho, e cuja resposta 

criativa fortaleceu a Rede.

Como novo co-presidente da HVTN CER, estou animado para colaborar com 

colegas do Núcleo HVTN, com meus colegas co-presidentes Francisco Tenorio 

e Mduduzi Ngubane, bem como com centros da HVTN em todo o mundo! Estou 

ansioso para ser aluno e professor, pois há áreas de especialização que todos nós 

temos. Espero inspirar Educadores e Recrutadores da Comunidade a compartilhar, 

de forma confortável, preocupações e ideias sobre como servir melhor nossas 

comunidades locais e globais.  

A pandemia da COVID-19 tem sido uma montanha-russa completa. Em 

um nível pessoal, toda a tragédia que o mundo vivenciou, como confusão, 

dificuldades financeiras, desemprego, doença, isolamento e morte, me afetaram.  

Como resultado, aprofundei meus relacionamentos com os entes queridos, 

os contatando com mais frequência, estando disponível para meus amigos e 

familiares e deixando-os estar disponíveis para mim.  

Em um nível profissional, eu estaria mentindo se dissesse que o ano passado 

não veio com oportunidades incríveis. Fazer parte da primeira força de trabalho 

desta pandemia foi uma honra surreal. Além de trabalhar em ensaios clínicos da 

COVID-19 com minha fantástica equipe na Bridge HIV em São Francisco, tornei-

me parte de outra família chamada Unidos en Salud (UEs). A UEs é uma aliançã de 

base que fornece vacinas gratuitas contra a COVID-19, testes rápidos e serviços 

de resposta a membros da comunidade Mission District de São Francisco, que é o 

bairro em que cresci. Conseguir servir minha comunidade nessa qualidade tem 

sido uma experiência esmagadoramente bela. 

Acho que o futuro da pesquisa de vacinas contra o HIV é um futuro brilhante! 

Já fizemos tremendos progressos no campo, o que informou grandemente o 

desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19. Com os recursos adicionais 

que estavam disponíveis para encontrar vacinas contra a COVID-19, aprendemos 

novas informações, que agora podem ser aplicadas de volta ao HIV. Além disso, 

este ano passado tornou-se um curso intensivo vacinal para a maior parte do 

mundo. Espero que possamos aproveitar que nossas comunidades aprenderam 

tanto durante este ano passado e aplicá-lo à forma como educamos sobre as 

vacinas contra o HIV. Finalmente, estou ansioso para voltar lá, me envolver mais 

com a comunidade em espaços físicos e reduzir as reuniões pelo Zoom!  

Rafael Gonzalez 
Bridge HIV — São Francisco, CA/ 
Estados Unidos  
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 trouxe um nível de medo e incerteza diferente de tudo que eu já 
tinha vivenciado.  Pessoalmente, vivenciei meses de medo ao me preocupar que 
não conseguiria proteger a mim mesma, aos meus filhos e às pessoas que mais 
amo de um vírus mortal.  Também trouxe tantos sentimentos sobre racismo 
e injustiça, pois tínhamos que reconhecer diariamente os impulsionadores 
sistêmicos da iniquidade que resultaram em pessoas negras e pardas serem 
tão suscetíveis ao vírus das piores maneiras.  Profissionalmente, senti uma 
mistura de determinação e desamparo.  Determinada a apoiar e lutar pelas 
comunidades que servimos, ao mesmo tempo em que sentimos como se 
estivéssemos tentando limpar o oceano — poderíamos fazer a diferença?  De 
onde estamos agora, embora ainda estejamos lutando contra a COVID-19 (e 
seu impacto está longe de acabar), vimos mais uma vez nossas comunidades 
se reunir e apoiarem uns aos outros de maneiras poderosas.  Embora tenham 
havido muitos que politizaram a saúde pública durante esta pandemia, houve 
tantos campeões para o bem maior.  Não podemos esquecer isso — as estruturas 
que eram para as pessoas e aqueles que demonstraram uma tremenda falta de 
cuidado.  Devemos usar as lições da COVID-19 para defender melhorias em 
todos os sistemas que impactam nossas vidas (da saúde à educação pública e 
acesso à tecnologia). Estamos mudados para sempre. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou ansiosa por pesquisas sobre vacinas contra o HIV levando em 
consideração toda a gama de experiências da comunidade.  A COVID-19 criou 
novas conversas em torno das vacinas em geral, forçando à vanguarda o 
impacto das práticas racistas em medicina e pesquisa.  Estou ansiosa para que 
tenhamos conversas difíceis, para que a pesquisa de vacinas possa prosperar 
com responsabilidade e demonstrar respeito pelas comunidades que se 
beneficiarão de seus avanços históricos!  

Dafina Ward 
Diretora Executiva
Aliança do Sul de combate à AIDS

Destaque para o povo da HVTN

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia da COVID-19 tem um impacto que cruza todas as fronteiras 
entre a vida pessoal e profissional. Na vida pessoal, houve o impacto de não 
estar com a família e os amigos, o medo de ser a próxima vítima do vírus, a 
ansiedade e angústia da incerteza para o futuro, o medo de não ter futuro. 
Na vida profissional, tem havido o desafio de poder manter uma rotina que 
permita continuar com o trabalho e manter os compromissos com o estudo 
e com os participantes do estudo. Trabalhar com estudos que envolvem 
lidar com a saúde e com pessoas exige de nós que não sejamos indiferentes 
ao nosso entorno. Esta pandemia cruzou mais uma vez a fronteira entre 
pessoal e profissional, desfocando a fronteira entre esses dois campos da vida, 
cada pessoa poderia ser um de nós, um membro da família ou amigo, cada 
estranho tinha uma semelhança familiar. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Após décadas de luta contra a infecção por HIV ter pela primeira vez uma 
vacina que chegou nesse estágio, não apenas é uma grande esperança, mas 
é também um sinal de alento despontando no horizonte. As expectativas 
para pesquisa de vacina é de otimismo que  pensando que em um período 
próximo possamos apresentar essa grande novidade para nossa comunidade, 
retirar das próximas gerações o peso de uma infecção que ainda vitima tantas 
pessoas ao redor do mundo com novas infecções e muitas mortes todos os 
anos. Além disso, removerá o estigma, a discriminação, a perda de afeto e 
outras violências associadas que a infecção pelo HIV causa socialmente.

Edmilson Alves de Medeiros 
Coordenador do Programa de 
Educação Comunitária, Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brazil
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Sou a representante do GCAB do centro Perinatal HIV Research Unit (PHRU) 

em Soweto, Província de Gauteng, na África do Sul. Sou assistente social do 

Serviço de Polícia Sul-Africano em uma unidade chamada Saúde e Bem-Estar 

dos Funcionários. Comecei a ter interesse em ensaios clínicos em 2009. Desde 

então, fui co-presidente internacional do GCAB em 2015 e atualmente sou 

umas das representantes do GCAB no Comitê de Governança Científica.  

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A COVID-19 teve um impacto negativo em mim pessoal e profissionalmente. 
Perdi parentes, amigos, colegas e membros da igreja. Em março de 2020, 
registramos nosso primeiro caso de COVID-19 e, em 26 de março de 2020, 
a África do Sul entrou em um forte confinamento. Eu tive que deixar meus 
dois filhos, 15 e 12 anos, sozinhos em casa, pois tanto meu marido quanto 
eu somos trabalhadores essenciais. Nossa ajudante não pôde vir devido ao 
confinamento. Graças a Deus eles estavam seguros sob as circunstâncias. 
Então começamos a vivenciar a COVID-19 no local de trabalho, onde nossos 
colegas começaram a testar positivo para a COVID-19. Foi difícil, mas tivemos 
que continuar trabalhando. A primeira onda foi difícil porque ainda era 
nova para nós e as pessoas estavam com medo, e começamos a perder entes 
queridos e colegas. Em 16 de junho de 2020, testei positivo para a COVID-19 e 
tive que sair de casa por 14 dias para ficar em um Centro de Isolamento, pois 
não queria infectar minha família. Graças a Deus não foi ruim e não precisei 
de hospitalização. Depois de 14 dias, consegui voltar ao trabalho. No final de 
setembro, começamos a ver um declínio em novas infecções. Em novembro, a 
nova variante foi identificada na África do Sul, e estávamos em uma segunda 
onda que nos atingiu com força. Perdemos vários familiares e colegas. No final 
de dezembro, as restrições de confinamento foram ajustadas. Começamos 
a observar um declínio de novos casos em fevereiro de 2021. Atualmente, 
estamos vendo menos novos casos em todo o condado e menos de 50 pessoas 
morrem com doença relacionada à COVID-19 diariamente. Esperamos que com 
as vacinas contra a COVID-19 possamos ter imunidade de rebanho para que 
não chegue a uma terceira onda.  

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estou ansiosa para ter uma vacina contra o HIV que adicionará a outras 
ferramentas que já temos para prevenir o HIV. Como estou morando na África 
Subsaariana, o HIV/AIDS ainda é um problema, porque ainda temos novos 
casos de infecções por HIV. Ainda é um problema, e gostaríamos de ver uma 
geração sem HIV. Ter uma vacina contra o HIV ajudará muito no futuro de 
nossos filhos. Também estamos satisfeitos com as outras ferramentas que 
temos, mas não é suficiente para nossa região. Agradecemos o trabalho 
realizado pela HVTN ao tentar encontrar uma vacina contra o HIV. Esperamos 
que um dia possamos encontrar uma. Ficaremos felizes se ela puder ser 
encontrada ao longo do nosso tempo de vida. 

Thoko Sifunda (Shange)
GCAB representative, Perinatal HIV 
Research Unit (PHRU), Soweto, 
Gauteng Province, South Africa
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Sou farmacêutico químico por profissão e me formei na Universidade Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga. Escolhi essa carreira porque tive muita 

influência familiar, especialmente por causa da minha tia Lidia Maldonado, 

assistente de farmácia. Lembro-me que ela cuidou de mim e dos meus primos 

quando ficamos doentes. Ela teve uma forte influência em mim, e é como uma 

segunda mãe.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia da COVID-19 mudou o modo de vida de todas as pessoas no 
mundo. Pessoalmente, me ensinou que os profissionais de saúde devem ser 
altamente treinados e preparados para enfrentar todos os tipos de desafios. 
Como químico farmacêutico, essa pandemia me ensinou que devo continuar 
em constante treinamento sobre novas tecnologias farmacêuticas. O campo 
da pesquisa tem se destacado, demonstrando a necessidade de continuar 
investindo em pesquisa e a necessidade de profissionais treinados e 
qualificados.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

É extremamente importante realizar pesquisas clínicas no tratamento e 
prevenção desses tipos de doenças. Minha expectativa no atual estudo 
[Mosaico] da vacina para a prevenção do HIV é que ela dê esperança aos grupos 
vulneráveis a esta doença. Além disso, espero que seja de grande ajuda para os 
sistemas de saúde de muitos países ao redor do mundo.

César Flores Maldonado
Farmacêutico Associado, VÍA LIBRE, 
Lima, Peru

Destaque para o povo da HVTN

Desde muito jovem, meu interesse pela área da saúde era de grande 
importância. Concentrei meu esforço para me formar em uma carreira 
médica. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de começar minha jornada 
em ensaios clínicos focados na prevenção do HIV. Hoje, estou trabalhando 
em conjunto com a HVTN para continuar a fazer novos avanços e poder 
contribuir para o benefício da comunidade. Sem dúvida, esta foi uma 
experiência muito gratificante e enriquecedora.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Hoje, com a situação difícil em que vivemos devido à pandemia da COVID-19, 
devemos fazer muitas mudanças em nossas vidas, vivendo com medos e 
preocupações com os familiares, isolamento social, problemas econômicos 
e aumento do uso de ferramentas digitais. No entanto, mesmo com essa 
realidade que estamos enfrentando, devemos continuar lutando por tudo o 
que queremos alcançar, sempre cuidando da nossa saúde e da de nossos entes 
queridos.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Depois de muitos anos de pesquisa em busca de uma vacina preventiva eficaz 
contra o HIV, desejo que o estudo Mosaico se torne uma grande conquista 
para as ciências da saúde, algo que a população mundial há muito tempo 
espera depois de anos de pesquisa, esforço e conhecimento. Graças aos 
milhares de voluntários que contribuíram para este grande projeto.

Enrique Ávila
Coordenador de Recrutamento e 
Retenção do VÍA LIBRE, Lima, Peru  
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Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Sou de Chimbote, em Ancash, uma cidade a 9 horas de Lima. Mesmo que eu 
tenha morado em Lima há cerca de 5 anos, meus pais e a maioria da minha 
família ainda moram lá. Quando o confinamento da COVID-19 aconteceu, 
estávamos prestes a celebrar uma grande reunião, mas como vimos os dias 
passarem e as coisas não melhoraram, paramos todo o nosso planejamento. 
A comunicação digital facilitou, mas não ver seus entes queridos fica difícil 
com o tempo. Acredito que esse seja o maior impacto na minha vida pessoal: 
não ser capaz de cuidar deles de perto. Profissionalmente, como farmacêutica, 
a COVID-19 tornou a importância dos profissionais de saúde em todos os 
aspectos da vida mais forte, enfatizando a educação em saúde em casa até 
avaliações investigativas em hospitais e prática clínica. 

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Estudos investigativos para a prevenção do HIV melhoraram e causaram 
impacto nos programas sociais governamentais. Com as lições aprendidas 
que a COVID-19 ensinou, acredito veemente que os investigadores vão se 
aproximar de encontrar uma vacina contra o HIV.

Giulianna Estrada Franco
Farmacêutica do VIA LIBRE CRS, 
Lima, Peru.



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 21, EDIÇÃO 1: JULHO DE 202155

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A vida das pessoas foi drasticamente impactada pela pandemia da COVID-19. 
Na prática, nada que eu esteja fazendo agora é o mesmo de antes, e não há 
esperança de quando as coisas voltarão ao “como antes”. 

Meu trabalho médico é condicionado e limitado, embora tenha continuado 
permanentemente cara a cara. O contato com os pacientes é breve, distante 
e com equipamentos de proteção. Áreas restritas impedem que alguém se 
aproxime dos pacientes muitas vezes. Não há mais reuniões de discussão de 
casos presenciais ou atividades acadêmicas, apenas virtualmente. 

No Via Libre, as regras de permanência, o uso de áreas comuns e o horário de 
trabalho foram todos modificados. Há pessoas que você mal vê. Também não há 
reuniões presenciais. Apesar disso, o progresso tem sido mantido nas atividades 
de pesquisa.

Muitos colegas ficaram doentes, vários muito próximos de mim. A incerteza do 
futuro nos afetou muito emocionalmente.

Pessoalmente, o impacto é mais difícil. Eu vi e vivi de perto com a doença dos 
meus pais, pessoas mais velhas que, felizmente, sobreviveram. Mas tão difícil é 
ver o impacto na vida de minhas filhas, que viram suas atividades de formatura 
escolar e vida universitária truncadas e, em geral, a vida dos jovens, totalmente 
constrangida por confinamentos e falta de contato com seus amigos. 

O risco de ficar doente é algo que você vive não só no trabalho, mas também 
quando você tem que sair diariamente em uma cidade como Lima, com tanta 
informalidade e uma cultura de pouco respeito pelos padrões de prevenção.

A palavra final é otimismo, com a esperança de que, num futuro não tão 
distante, seremos capazes de superar essa crise global.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Alcançar uma vacina contra o HIV é um dos anseios científicos mais 
importantes do nosso tempo. Houve muitos progressos nos últimos anos e 
poderíamos estar perto de um ponto de ruptura sobre esta questão. 

A pandemia da COVID-19 diminuiu a atenção do público à pesquisa do HIV. 
Apesar dessa circunstância desfavorável, no Peru conseguimos avançar com o 
desenvolvimento do estudo Mosaico como planejado. Certamente, pretendemos 
manter o ritmo de inscrição com o esforço de nossa equipe e a participação dos 
voluntários, que se interessaram e aceitaram o desafio que estar no estudo traz. 

Nossa expectativa do ponto de vista científico, é claro, é provar que é possível 
prevenir o HIV com o uso de vacinas. Além disso, o estudo Mosaico nos 
permitirá desenvolver estudos futuros para alcançar novos avanços com 
esquemas vacinais mais simples e ainda mais eficazes. Em particular, o uso 
do vetor viral Ad26 e a identificação de antígenos combinados, permite uma 
resposta ampla e poderosa no nível imunológico e com um alto grau de 
segurança.

Para isso, a pesquisa de prevenção do HIV deve continuar de diferentes 
perspectivas e níveis. É um processo extraordinariamente interessante e 
complexo, que envolve muitas pessoas e instituições. Minha expectativa é que 
os resultados do estudo Mosaico sejam muito bons e que eles [os resultados] 
logo estejam disponíveis para as pessoas.

José Hidalgo
Investigador, VÍA LIBRE CRS, 
Lima, Peru

Destaque para o povo da HVTN
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Nos anos 90, no meio da minha idade universitária e da juventude, lembro de 

que fazia parte de um círculo de amigos que eram muito próximos, diversos 

e viviam no centro de Lima. Costumávamos visitar diferentes lugares de 

socialização onde reunimos e compartilhamos momentos que dificilmente se 

apagarão da minha memória.  

Também parte dessa década, fui testemunha do impacto excepcionalmente 

forte da pandemia de AIDS. Aos poucos, perdi muitos dos meus amigos do meu 

convívio muito próximo. Foram anos muito dolorosos porque o desamparo 

nos consumiu, e não fomos capazes de fazer muito para controlar essa terrível 

doença que se tornou uma forma de ser e causou muita tristeza na comunidade 

LGBTI do planeta.

Em 2002, cheguei ao Via Libre buscando ajuda. O Via Libre foi uma das poucas 

organizações que realizaram campanhas de prevenção do HIV. Entrei no 

programa de voluntariado, e foi aí que aprendi tudo o que sei sobre HIV  

e AIDS. Com o tempo fui chamado para fazer parte das intervenções sobre 

defesa política, prevenção, apoio emocional e outras questões relacionadas à 

infecção. Este trabalho me enche de grande satisfação porque sinto que posso 

ajudar meus amigos a ter acesso a informações e estratégias de prevenção  

e tratamento. É como uma dívida que tenho com as dezenas de amigos  

que perdi.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

Essa nova pandemia me lembra muitos dos anos 90 em que vivi. A COVID-19 

está matando milhares de pessoas. Não há família ou pessoa que não 

tenha um parente próximo com esta doença. Chegou a todos nós, e todos 

os dias tomamos conhecimento sobre a morte ou infecção de alguém que 

conhecemos. Esta doença também nos tocou. 

Mas, com o trabalho anterior que fizemos, podemos fazer parte desse grupo 

de pessoas que contribuem para fortalecer as estratégias de prevenção que 

devemos implementar em todos os momentos, e somos agentes de informação, 

espalhando as recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde. 

Sem dúvida, esse novo vírus mudou nossos estilos de vida. Nós cuidamos 

de nós mesmos, estamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e 

sabemos que a “normalidade” está chegando em breve. Cabe a nós enfrentar a 

realidade com muita responsabilidade.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

Muitas. Há muitos anos venho esperando pela ciência finalmente encontrar a 

tão esperada vacina contra o HIV. Tenho certeza que o tempo chegará em breve. 

Muita pesquisa tem sido feita há anos. Espero que neste dia histórico finalmente 

possamos ter uma vacina, não só para prevenção, mas também para cura. Será um 

alívio para milhões de pessoas em todo o mundo e suas famílias.

José Luis Castro 
Chuquillanqui
Educador Comunitário, VÍA LIBRE 
CRS, Lima, Peru
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Sou farmacêutica química e me formei na Universidade Nacional San Marcos 

Mayor (UNMSM).

Minha profissão me permitiu estar perto dos cuidados primários à saúde e, 

quando comecei a trabalhar no Via Libre, isso me permitiu ter a experiência  

de trabalhar com populações vulneráveis.

Como a COVID-19 impactou minha vida profissional e pessoal?

A pandemia da COVID-19 trouxe medo, incerteza e confusão, colocando 
todo o sistema de saúde em xeque. A sociedade espera respostas efetivas de 
profissionais de saúde como nós e, portanto, devemos estar preparados para 
enfrentar os desafios atuais.

Em um nível pessoal, o que mais me afetou foi a perda de familiares, amigos 
e pais de amigos, e ver como as desigualdades sociais estão se aprofundando. 
Em tempos de crise, nossas prioridades e valores são inevitavelmente 
reorganizados, tanto profissional quanto pessoalmente.

Quais são minhas expectativas sobre a pesquisa de vacinas contra o HIV?

No campo da pesquisa em que trabalho atualmente, me parece crucial expandir 
nosso conhecimento sobre os efeitos da COVID-19 na infecção pelo HIV nos 
níveis local, regional e global. Estamos cientes de que devemos nos manter 
atualizados com as informações contínuas geradas sobre a COVID-19, em 
termos de reconhecimento dos sintomas, relatos imediatos de vigilância 
epidemiológica e possíveis interações entre medicamentos para tratar a 
COVID-19 e os medicamentos usados para tratar a infecção pelo HIV.

Em relação a isso, estou animada com a pesquisa atual sobre medicamentos 
injetáveis de ação prolongada para prevenir o HIV. Minha expectativa é que essa 
nova abordagem de ação prolongada possa atender melhor às necessidades 
de grupos vulneráveis e que novas pesquisas possam continuar a encontrar 
métodos mais eficazes de prevenção do HIV.

Rocío Pérez González
Farmacêutica de Registro no VIA 
LIBRE CRS, Lima, Peru

Destaque para o povo da HVTN
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Formado em universidades e escolas no México, Espanha e Chile, desenvolveu 

sua carreira ligada à cultura ao longo de quinze anos de exploração e criação. 

Sua obra artística é um questionamento permanente do status quo que 

nos é imposto, questionando a si mesmo e suas convicções. Através de sua 

arte, explora suas raízes, enfatizando temas como miscigenação, gênero e 

masculinidades.

Víctor colaborou em projetos para prevenir o HIV, a diversidade, a inclusão e a 

transformação social em organizações sem fins lucrativos em Yucatán, Cidade 

do México e Santiago do Chile. Atualmente, dirige a plataforma cultural Casa 

Báanal A.C. e é membro da Diversidade Sexual da UNAMIS.

Como uma pessoa queer movendo-se em diferentes campos culturais, sociais 

e políticos, e diante da pandemia da COVID-19 que expôs sérios problemas 

no setor da saúde em todo o mundo e que aprofundou e exacerbou as 

desigualdades sociais, Victor está empenhado em fortalecer conhecimento 

e comunidade no Centro de Ação Comunitária UNAMIS em Yucatán e no 

Protocolo Mosaico. Para Victor, é importante fazer parte de um projeto que 

começa a dar esperança para futuras alternativas para a prevenção do HIV.Víctor Esquivel
Presidente do Conselho Consultivo 
Comunitário, UNAMIS, Merida,  
Yucatan México 

Artista, gerente cultural e designer 

Eduardo tem sido curioso desde muito jovem, e uma das coisas que analisou 

como um problema na adolescência foi o grande número de pessoas que tinham 

doenças claramente evitáveis e que afetavam sua qualidade de vida.

Devido a isso, decidiu se concentrar em estudar Nutrição na Faculdade de 

Medicina da Universidade Autônoma de Yucatán. Desde o início, ele percebeu 

que apenas aprender o que foi ensinado na sala de aula não seria suficiente. 

Eduardo decidiu se envolver como voluntário na Universidade servindo pessoas 

vulneráveis dentro do Estado de Yucatán.

Ao se formar, percebeu que trabalhando individualmente não poderia resolver 

o problema que estava ocorrendo em nível nacional, então decidiu estudar para

um Mestrado em Governo e Políticas Públicas. Na busca por melhores respostas,

estudou duas especializações, uma em Perspectivas de Gênero e outra no ensino

universitário.

Depois de concluir seu mestrado, decidiu estudar e concluir um Doutorado 

em Economia, Pobreza e Desenvolvimento Social. É professor universitário, 

colunista do jornal “Milenio” no “Power of the Pen”, e Coordenador de Nutrição 

da Bai Open Arms Foundation para o cuidado de pessoas que vivem com HIV. 

As linhas de trabalho da fundação são Direitos Humanos, Povos Originários, 

Diversidade Sexual, Equidade de Gênero, Nutrição e HIV.

Eduardo continua a fazer perguntas e buscar soluções para que as pessoas ao 

seu redor tenham uma melhor qualidade de vida e um futuro mais promissor.

Eduardo Alvizo
Membro do Conselho Consultivo 
Comunitário, UNAMIS, Merida, 
Yucatan México

Coordenador dos programas de 
nutrição da cidade de Mérida, 
Yucatán, México.
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Recursos para HIV
Projetos de teste de eficácia para 
prevenção do HIV no futuro

O workshop “HIV Prevention Efficacy Trial 

Designs of the Future” (Projetos de Teste de 

Eficácia da Prevenção do HIV no Futuro), 

organizado pela Global HIV Vaccine 

Enterprise em parceria com a HIV Vaccine 

Trials Network (HVTN), a HIV Prevention 

Trials Network (HPTN) e o Forum for 

Collaborative Research, completou a série 

de palestras e sessões de educação com 

atendimento significativo e engajamento 

nas discussões importantes sobre o futuro 

dos ensaios clínicos do HIV.

Em nome do Comitê Organizador: Roger 

Tatoud, Holly Janes, Deborah Donnell, 

Veronica Miller, Stephaun Wallace, e 

Linda-Gail Bekker, obrigado a todos os que 

participaram e se engajaram, e esperamos 

que você ache as discussões úteis.

Para obter mais informações sobre a série, 

incluindo gravações de sessões anteriores, 

acesse: https://vaccineenterprise.org/

hiv-prevention-clinical-trial-design-of-

the-future 

HIV nos EUA 

O HIV é uma epidemia que continua a 

impactar comunidades em todo o mundo, 

sobrecarregando algumas comunidades 

de forma desproporcional, especialmente 

durante a COVID-19. Confira esta série de 

trabalhos publicados de acesso aberto dos 

principais especialistas em engajamento 

da comunidade, epidemiologia e saúde   

https://tinyurl.com/4dp2hfzx.  

Recursos da organização 
parceira:
Recursos do Fórum Americano 
de Saúde das Ilhas da Ásia e do 
Pacífico

O Fórum Americano de Saúde das Ilhas 

da Ásia e do Pacífico compilou e produziu 

muitos recursos focados no engajamento 

das comunidades das ilhas da Ásia e do 

Pacífico. Confira os recursos em   

https://www.apiahf.org/. 

Association of Nurses in AIDS Care

A Association of Nurses in AIDS Care 

(Associação de enfermeiros de tratamento 

da AIDS) compilou e produziu muitos 

recursos focados no engajamento de 

enfermeiros, profissionais de saúde e 

comunidades. Confira os recursos em  

www.nursesinaidscare.org. 

Recursos do Black AIDS Institute

O Black AIDS Institute compilou e produziu 

muitos recursos focados no engajamento 

das comunidades negras. Confira os 

recursos em  https://blackaids.org.

Comissão latina de recursos para 
AIDS COVID-19

A Comissão Latina de AIDS compilou 

e produziu muitos recursos focados no 

engajamento das comunidades hispânico/

latinas. Confira os recursos em  

https://latinoaids.org. 

National Medical Association/W. 
Cobb Institute

A National Medical Association (NMA) 

é a maior e mais antiga organização 

sediada nos EUA que representa médicos 

e pacientes afro-americanos/negros. Eles 

compilaram e produziram muitos recursos 

focados em engajar provedores de saúde e 

comunidades negras. Confira os recursos 

da NMA em https://www.nmanet.org. 

W. Cobb Institute é um consórcio

nacional de estudiosos que se engaja em

pesquisas inovadoras e disseminação

de conhecimento para a redução e

eliminação de disparidades de saúde

racial e étnica e racismo na medicina.

Confira os recursos do Cobb Institute

em www.thecobbinstitute.org.

Recursos COVID-19 do 
grupo de ação

O Treatment Action Group compilou 

e produziu recursos focados no 

engajamento de diversas comunidades, 

incluindo pessoas que vivem com HIV. 

Confira os recursos em  

https://www.treatmentactiongroup.org. 

Recursos do Urban Indian 
Health Institute

O Urban Indian Health Institute (Instituto 

Urbano de Saúde dos Nativos Americanos) 

produziu muitos recursos focados 

em engajar comunidades indígenas 

americanas e nativas do Alasca. Confira  

os recursos em  www.uihi.org. 

Sessões da comunidade virtual 
da rede de prevenção

Você pode assistir a gravações anteriores 

de nossas discussões sobre educação e 

engajamento da comunidade COVID 

em Black, PANDEMIA and Imam and 

COVID-19 na página do YouTube da 

CoVPN em tinyurl.com/54wzuf3w.

Recursos
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O ano de 2020 foi um despertar 
para muitos que não haviam 
compreendido anteriormente 
o número significativo de
disparidades de saúde nas
comunidades negras, indígenas
e povos de cor (BIPOC). Com essa
consciência, houve declarações e
apelos à solidariedade para lutar
contra a intolerância, o racismo e
a discriminação na exigência de
igualdade, humanidade e respeito
por todos. Para as comunidades
BIPOC, os ataques brutais a
indivíduos de ascendência asiática
e testemunhar os assassinatos
sem sentido de crianças negras
e afro-americanas, homens,
mulheres e pessoas não binárias
devido à brutalidade policial, não
eram novos. Da mesma forma,
as comunidades BIPOC estava
chocadas — porém não surpresas —
com o impacto desproporcional da
COVID-19.

O racismo estrutural, a 
discriminação e a desconfiança 
médica são bem documentados 
como causas profundas das 
disparidades na saúde. Menos 
reconhecidos, no entanto, 
são esses mesmos fatores na 
sub-representação de nossas 
comunidades em pesquisas 
clínicas. As comunidades 
BIPOC são muitas vezes sobre-
representadas em morbidade 
e mortalidade, mas sub-
representadas em pesquisas 
clínicas. O Projeto Legacy trabalha 
nacionalmente para aumentar 
a conscientização e construir 
apoio à pesquisa clínica do HIV, 

Chamada para Ação para DAIDS e Liderança de Rede 

abordando fatores que influenciam 
a participação de comunidades 
historicamente sub-representadas. 
A principal missão do Projeto 
Legacy é aumentar a representação 
e o envolvimento de negros, 
indígenas, latinx e outras pessoas 
de cor, bem como mulheres e 
pessoas transgênero na pesquisa 
clínica do HIV nos Estados Unidos. 

Estamos apelando à liderança da 
Divisão de AIDS (DAIDS) e suas 
Redes de Pesquisa para se juntar a 
nós na luta pela justiça, igualdade, 
humanidade e respeito por todos 
na empreitada de pesquisa clínica 
do HIV/AIDS. Especificamente, 
estamos pedindo e nos oferecendo 
para ajudar com planos específicos 
e mensuráveis para a inscrição de 
cada uma das seguintes populações 
em todas as pesquisas financiadas 
pela DAIDS realizadas nos Estados 
Unidos: 

• Comunidades negras

• Comunidades indígenas

• Comunidades latinx

• Comunidades transgênero

• Mulheres (cisgênero e
transgênero) — particularmente
inclusivas das comunidades
BIPOC

A Política do NIH sobre Inclusão 
de Mulheres e Minorias na 
Pesquisa Clínica foi autorizada pela 
primeira vez pelo Congresso em 
1993 e, desde então, foi revisada e 

reautorizada até os dias atuais. Ela 
estipula que:

• mulheres e minorias devem ser
incluídas em todos os estudos
de pesquisa clínica.

• mulheres e minorias devem
ser incluídas nos ensaios
clínicos de Fase III em números
adequados para análise válida.

• o custo não é permitido como
motivo aceitável para exclusão.

• o NIH deve apoiar os esforços
de divulgação para recrutar e
reter mulheres, minorias e suas
subpopulações em estudos
clínicos.
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By: Russell Campbell, Office of HIV/AIDS Network Coordination (HANC)

Como acabamos de iniciar o 
novo ciclo de sete anos das Redes 
de Ensaios Clínicos de Doenças 
Infecciosas e Doenças Infecciosas 
(NIAID) patrocinadas pelo Instituto 
Nacional de Alergias e Doenças 
Infecciosas (NIAID), patrocinadas 
pelo Instituto Nacional de Alergias 
e Doenças Infecciosas (NIAID) 
patrocinadas pelo Congresso 
e considerar como podemos 
trabalhar juntos para garantir que 
eles sejam atendidos.  Orientações 
adicionais são descritas no 
documento da Food and Drug 
Administration, Enhancing 
the Diversity of Clinical Trial 
Populations — Eligibility Criteria, 
Enrollment Practices, and Trial 
Designs Guidance for Industry 
(Melhorando a Diversidade de 

Continua na proxima pagina...
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Populações de Ensaios Clínicos - 
Critérios de Elegibilidade, Práticas 
de Inscrição e Orientação de 
Projetos de Teste para a Indústria).

Estamos pedindo a DAIDS e a 
Liderança de Rede para considerar 
a implementação do seguinte no 
curto prazo:

1. Estabeleça metas específicas e
mensuráveis para a inscrição das
populações sub-representadas
acima mencionadas em todas
as pesquisas realizadas pelas
redes de pesquisa patrocinadas
pela NIAID nos Estados Unidos.
Afirmações simbólicas sobre a
importância da diversidade em
ensaios clínicos são importantes,
mas sem implementação tangível,
elas são ineficazes. O estudo da
HPTN 083 exemplifica o impacto
surpreendente de estabelecer
metas de inscrição específicas
e mensuráveis e fornecer os
recursos necessários para realizá-
los, com a inscrição excedendo
as metas de 50% de inscrição
de homens negros cisgênero
que fazem sexo com homens
nos EUA e 10% de inscrição de
mulheres transgênero em geral.
Encorajamos todos os estudos a
implementar metas de inscrição
específicas e mensuráveis
dessa maneira, conforme
apropriado, dada a natureza de
cada estudo. Recomendamos
que as metas de inscrição
recebam a mesma prioridade,
recursos e financiamento
que os procedimentos de
protocolo, práticas laboratoriais
e outros processos exigidos
que são declarados no aviso de
prêmios. As metas de inscrição
especificadas antes do início do
estudo ajudam na comunicação
e educação necessárias para
envolver populações sub-
representadas.
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2. Monitore cuidadosamente os
dados demográficos de inscrição
e diminua ou interrompa a
inscrição de populações sobre-
representadas para obter
uma amostra de estudo mais
representativa e um maior grau
de generalização. Normalmente,
os participantes do sexo
masculino cisgênero branco
estão inscritos em um ritmo mais
rápido do que as populações sub-
representadas. Monitorar dados
demográficos de inscrição e,
quando necessário, interromper
ou retardar a inscrição de
voluntários brancos do sexo
masculino, é uma estratégia
eficaz para alcançar uma amostra
de estudo mais representativa.
Essa estratégia foi implementada
em uma variedade de estudos,
incluindo os estudos da vacina
contra a COVID-19 realizados por
meio da CoVPN.

3. Projetar e financiar estudos
mais específicos da população.
Em um mundo ideal, cada
estudo de pesquisa inscreveria
uma amostra equitativa e
representativa de participantes
da pesquisa. Na realidade, a
maioria dos estudos de pesquisa
sobre-representa os participantes
do sexo masculino cisgênero
branco e sub-representa
os participantes negros,
indígenas, latinx, transgênero
e mulheres. Portanto, estudos
específicos da população
projetados especificamente
e exclusivamente para
populações sub-representadas
são justificados e necessários.
Exemplos de estudos recentes
que utilizam essa estratégia
incluem:

a. ACTG A5366, o primeiro
estudo relacionado à
cura do HIV na rede
projetado especificamente

e exclusivamente para 
mulheres cisgênero, que 
estão severamente sub-
representadas na literatura 
de pesquisa de cura do HIV 

b. HPTN 091, o primeiro
estudo na HPTN projetado
especificamente e
exclusivamente para
mulheres transgênero, que
estão severamente sub-
representadas em todas
as pesquisas

c. O estudo Get It Right,
um conceito que está em
desenvolvimento há vários
anos e seria o primeiro
estudo na rede ACTG
projetado especificamente
e exclusivamente para
mulheres transgênero, que
estão severamente sub-
representadas em todas
as pesquisas

4. Melhorar o envolvimento com
populações sub-representadas
através da formação e/ou
envolvimento com painéis
de especialistas existentes de
comunidades sub-representadas.
Considerar estimular maiores
colaborações de pesquisa com
entidades tribais, organizações
comunitárias e parceiros
comunitários não tradicionais
para melhorar o acesso, bem
como a participação na pesquisa
do HIV. A Rede de Prevenção
contra a COVID-19 implementou
essa estratégia.

Estamos pedindo à DAIDS e 
Liderança da Rede para considerar 
a implementação do seguinte no 
longo prazo:

1. Continuação do financiamento
de redes para os vários
programas de bolsas de estudo e
bolsas minoritárias para melhorar
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a representação minoritária entre 
os investigadores durante o atual 
período de concessão.

2. Estabelecer padrões e metas
específicos e mensuráveis para
a contratação de equipes de
pesquisa que representam as
comunidades que estão sub-
representadas na pesquisa:
negros, indígenas, latinx,
transgênero e mulheres. O
sucesso a longo prazo dos
objetivos de curto prazo
dependerá, em grande parte,
da pesquisa implementada por
pessoas mais representativas das
epidemias em todos os níveis
de projeto, implementação e
conduta do teste.

3. Monitorar e informar
anualmente os dados
demográficos (por exemplo,
raça, etnia, identidade de gênero,
idade) dos investigadores da rede,
investigadores do centro e equipe
do centro.

A Rubrica de Estudos 
Representativos: Uma ferramenta 
para aprimorar a representação na 
pesquisa clínica

Desde 2009, o Projeto Legacy 
HANC vem trabalhando 
nacionalmente para aumentar 
a conscientização e construir 
apoio à pesquisa clínica do 
HIV, abordando fatores que 
influenciam a participação de 
comunidades historicamente sub-
representadas. Mulheres cisgênero, 
pessoas transgênero, pessoas 
com potencial para engravidar e 
amamentar, e comunidades de cor 
— particularmente comunidades 
negras, indígenas e latinx — 
permanecem sub-representadas 
na pesquisa clínica. Rotulando 
populações sub-representadas 
de “difíceis de alcançar” e 
“desconfiadas”, a empreitada de 

pesquisa clínica muitas vezes 
culpa essas mesmas populações. 
Na realidade, a sub-representação 
dessas populações decorre de 
um legado de políticas e práticas 
patriarcais, coloniais e racistas que 
foram institucionalizadas em toda 
a empreitada de pesquisa clínica. 
Considerar que as redes de ensaios 
clínicos de HIV/AIDS financiadas 
pelo NIH não começaram a coletar 
dados de pessoas transgênero 
inclusive até depois de 2015. 

O Projeto Legacy tem um forte 
histórico de trabalho colaborativo 
com Parceiros da Comunidade, 
o Women’s HIV Research
Collaborative, o DAIDS Cross-
Network Transgender Working
Group, o HPTN Black Caucus
e muitos outros parceiros para
produzir inúmeros treinamentos,
documentos de orientação,
declarações e chamadas para ação
para aprimorar a representação
em pesquisas realizadas pelas
redes de ensaios clínicos HIV/AIDS
financiados pelo NIH. Embora
muitas dessas intervenções tenham
sido implementadas até certo
ponto em todas as redes, elas não
foram totalmente otimizadas,
e a pesquisa em rede continua
excluindo e sub-representando as
populações acima mencionadas.
Para este fim, o Projeto Legacy
projetou uma ferramenta, a Rubrica
de Estudos Representativos (RSR),
para orientar a representação
aprimorada em estudos
financiados por DAIDS. A RSR é
uma ferramenta que pode ser usada
para avaliar cada estudo individual
até que ponto ele é projetado para
incluir ou excluir populações
historicamente sub-representadas.
Clique aqui para acessar a RSR
e convidamos você a fornecer
comentários e/ou feedback.

Todos devemos utilizar nosso 
poder, privilégio e influência 

para enfrentar o preconceito, 
o racismo e a opressão. O
Projeto Legacy continuará a
defender, educar e trabalhar
para desmantelar o racismo e
todos os sistemas de opressão.
À medida que continuamos
a responder à realidade de
que o HIV/AIDS e a COVID-19
impactam desproporcionalmente
as comunidades BIPOC - e que
mal começamos a entender
seu impacto nas comunidades
transgênero - estamos
comprometidos em trabalhar com
nossos muitos parceiros. Estamos
ansiosos para continuar nosso
trabalho juntos para ajudar a acabar
com as disparidades relacionadas
ao HIV, COVID-19, saúde e raça.
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