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DESPEDIDAS E BOAS-VINDAS:
O Boletim CAB da HVTN pasa a ser a Community
Compass (Bússola da Comunidade)
Genevieve Meyer
Desde 2009 que tenho tido o prazer de exercer a função de chefe da
redacção do Boletim CAB. Durante este tempo, tenho trabalhado
com muitos dos nossos centros para a elaboração de artigos que
divulgam os resultados dos respectivos Conselhos Consultivos
Comunitários (Community Advisory Board - CAB). Trabalhei
com cientistas da HVTN que, com paciência e entusiasmo,
ajudaram a traduzir as próprias descobertas científicas para
uma linguagem inteligível para os leigos. É também com
orgulho que introduzi as edições desta publicação em
espanhol e francês e estou de novo bastante entusiasmada
pelo facto de a nova publicação ser em breve traduzida
para o português. A edição do Boletim resulta do trabalho
de uma equipa e eu não o teria conseguido concretizar
sem a colaboração de muitos funcionários do núcleo da
HVTN que ao longo dos anos contribuíram como escritores,
editores, consultores e criadores, e em particular, com um
agradecimento especial a Gail Broder e ao Erik Schwab.
Mas estamos num tempo de mudança. No ano passado, a
HVTN conseguiu obter financiamento para sete anos do InstiGenevieve Meyer, Directora de Formação e de Edututo Nacional Norte-americano de Alergias e Doenças Infeccação Comunitária mudou-se recentemente para
ciosas e os nossos centros passaram também por um processo
Joanesburgo, África do Su,l para melhor apoiar os
esforços de expansão local na região.
de financiamento. Neste momento trabalhamos com 12 centros
locais na África austral, dos quais 8 são novos na HVTN, juntamente com novos centros em Pequim e em Cleveland. Assim, e porque me vou dedicar a desenvolver o nosso trabalho
de expansão local na região da África austral, tenho o prazer de passar as responsabilidades editoriais do Boletim CAB
para a minha competente colega Adi Ferrara. A Adi colabora com a HVTN desde 2010 como editora técnica e escritora
cientifica e é a chefe executiva de redacção da HVTNews. Outra parte desta transição é o alargamento do âmbito do
Boletim CAB para um boletim informativo generalizado da comunidade da HVTN chamado Community Compass. Vão
reparar que a nossa responsável pelo design gráfico, Lisa Donohue, criou um novo e atraente layout para destacar as
novas funcionalidades desta publicação. Estes são tempos muito interessantes no campo da investigação da vacina
contra o VIH, para a HVTN e para os nossos novos colegas e centros. Espero que apreciem esta nova publicação como
uma forma útil para se manter em dia e em contacto com toda esta nova informação.
...continua na página 2
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TRANSIÇÕES: OLÁ
Adi Ferrara
Congratulo-me pela oportunidade de me apresentar e de vos

me ideias e sugestões para artigos ou recursos (aferrara@

falar sobre a nova publicação da HVTN, a Community Com-

fhcrc.org). Gostaria em particular de receber qualquer notícia

pass. No entanto, gostaria de começar por exprimir a minha

relativa a eventos da comunidade no vosso centro, hom-

profunda admiração e apreço pela Genevieve, que tanto tem

enagens ou prémios conseguidos, menções nos meios de

“A Community Compass
É, EM PRIMEIRO
LUGAR E ACIMA
DE TUDO, A
PUBLICAÇÃO DA
COMUNIDADE”

contribuído para a HVTN, para os nossos
centros e comunidade, incluindo a
liderança do Boletim CAB. Os
centros na África austral têm
a sorte de contar com a atenção exclusiva dela, e
uma vasta experiência,
mas tenho a certeza
de que vamos sentir
muito a falta dela!

comunicação locais, etc. Por favor ajudemMeu nome é Adi Fer-

nos, aqueles de nós que nos encontramos

rara e colaboro com

aqui em Seattle, a fazer desta publicação uma

a HVTN desde 2010.

publicação verdadeiramente global da

Como responsável pela

de documentação. Provavelmente já interagi com alguns de
vocês em reuniões ou através de emails e espero ter a opor-

C

tunidade de vos conhecer melhor através desta publicação.
A Community Compass é, em primeiro lugar, uma publicação

Gostaria ainda de tranquilizar os membros do CAB e
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rede, a HVTNews, trabalhei

comunidade da HVTN!
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publicação científica da
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garantir que haverá sempre
nesta publicação um
espaço CAB com início já
nesta mesma edição. Por
isso, informem-me se houver

algum tema que desejem ver
tratado nesta secção!

informativa para a comunidade. Queremos que esta publicação seja o rosto da comunidade da HVTN, especialmente

Estou bastante animada com o lançamento desta publicação

enquanto crescemos e nos orientamos para novos tipos de

e espero que a apreciem tanto como eu. Dou as boas-vindas

estudos à medida que este sector progride. Como chefe de re-

aos leitores espalhados por todos os centros e não só, para

dacção da publicação desejo encorajar os leitores a enviarem-

que tirem partido desta publicação!

(em cima) Adi Ferrara diverte-se no Disney World’s Animal
Kingdom.
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EM DESTAQUE
Centro de Investigação Clínica da Case Western
Reserve University
por Bob Bucklew, Coordenador de Expansão do Centro de Investigação Clínica
da Case Western Reserve University
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade da HVTN a nossa cidade, Cleveland, Ohio e as nossas instalações - o Centro de Investigação Clínica da Case Western
Reserve University.
Cleveland é uma cidade de dimensão média localizada na região dos Grandes Lagos,
na fronteira centro-oeste dos Estados Unidos, no Lago Erie. Com uma diversidade racial, étnica e cultural e com uma longa história progressista, os habitantes de Cleveland
orgulham-se da participação cívica e em voluntariado. Tal como muitas outras cidades
da nossa região, Cleveland tem passado durante parte dos últimos 30 anos por dificuldades económicas e problemas de deslocamento social. No entanto, a convicção tenaz
dos cidadãos na própria cidade continua a criar perspectivas novas e atraentes. Cleveland
tem algo para oferecer a todos. Talvez isso seja mais evidente pelo facto de este ano em
Agosto sermos os anfitriões dos jogos mundiais Gay Games 2014 e o recente anúncio de
que Cleveland será o centro da Convenção Presidencial do Partido Republicano em 2016:
diversidade, de facto.
Uma outra razão para muitos habitantes de se orgulharem Cleveland são as nossas instituições médicas e de investigação, incluindo a sede do nosso centro, a Case Western Reserve
University e os hospitais universitários de Cleveland (University Hospitals of Cleveland). O
centro na Case foi criado inicialmente em 1987 como sede da fundação da rede associada
da HVTN, a AIDS Clinical Trials Group (ACTG). Durante a maior parte
da nossa história, o centro concentrou a actividade nos tratamentos experimentais para indivíduos seropositivos. Ainda somos um centro muito activo no âmbito da ACTG.
O centro partilha um espaço clínico com a Unidade
de Imunologia Especial dos hospitais universitários
John T. Carey, uma das maiores clínicas especializadas em VIH no centro-oeste dos Estados Unidos.

O co-investigador principal do centro,
Dr. Michael Lederman (esquerda) e o
presidente do CAB, Jeff Mazo (direita)
festejam o CAB no nosso evento anual
Dia Mundial da Luta Contra a SIDA.

A expansão do nosso trabalho de estudos clínicos
para estratégias de prevenção do VIH teve inícioem 2007, quando integrámos a recém-formada Rede
de Ensaios de Microbicidas. As diferenças entre a realização de ensaios de tratamento e ensaios clínicos de
prevenção tornaram-se muito rapidamente evidentes.
Os nossos fortes laços com comunidades de indivíduos seropositivos e com prestadores de serviços
médicos já não eram suficientes para concretizar os
nossos objectivos iniciais. Foram necessárias novas
acções de sensibilização e de educação e iniciativas
para chegar a novas comunidades e novas populações.
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“UMA
JUSTIFICAÇÃO
IMPORTANTE

PARA O SUCESSO
DO CENTRO CASE
AO LONGO DOS
ANOS TEM SIDO
A DEDICAÇÃO
E O APOIO DOS
MEMBROS E
DOS AMIGOS DO
NOSSO CONSELHO
CONSULTIVO
COMUNITÁRIO.”

Nos anos seguintes, iniciaram-se
no nosso centro diversos estudos interessantes mas difíceis e
trabalhámos com uma grande
diversidade de pessoas em acções
de sensibilização, educação e
recrutamento: heterossexuais de
risco reduzido, estudo sobre um
gel vaginal/PrEP para mulheres
sexualmente activas; casais
monógamos, estudo de um gel
vaginal para o coito em casais
heterossexuais; mulheres pósmenopausa em ensaio clínico do
anel vaginal; HSH, transgéneros
masculinos e femininas que têm
relações sexuais com homens e
mulheres heterossexuais em ensaio de PrEP; e por fim, o ensaio...continua na página 11

ESPAÇO

VACINAS

CAB

Avanços na prevenção de
VIH: Vacina
Até à data, o notável (e surpreendente)
êxito em vacinas contra VIH foi RV144
(o “Ensaio tailandês”), que apresentou
um modesto grau de protecção nos
indivíduos vacinados. Na CROI 2014
discutiram-se os resultados de um
estudo de seguimento, o RV305. “Os
três regimes de potenciação tardia dos
testes do RV305...em participantes do

Relatório
CROI 2014

PREVENÇÃO
Progressos na prevenção
de VIH: A Profilaxia e
o tratamento da préexposição como prevenção
A CROI 2014 abrangeu uma gama de
questões relacionadas com a profilaxia
oral da pré-exposição (PrEP).
A PrEP é essencial nos países em desenvolvimento já que estes apresentam
frequentemente um aumento de novas

estudo RV144 que receberam o esquema

infecções de VIH. Por outro lado, até à

de vacinação completo em dois centros

data, a gestão da adesão nestes países

locais na Tailândia” 1 de acordo com

demonstrou ser particularmente difícil

o Programa de Investigação Militar

no que diz respeito aos estudos de

Norte-americano para o VIH (USMHRP),

prevenção. As diferenças entre o uso

que realizou ambos, tanto o RV144

consistente e inconsistente de PrEP aju-

(com o Ministério da Saúde tailandês)

dam a explicar os resultados observados

como o RV305. Os participantes do

em diferentes estudos de PrEP.

estudo RV305 receberam as mesmas

Steven S. Muchnick, PhD

duas vacinas utilizadas no RV144 (seja

Numerosos estudos norte-americanos

separadamente, ou ambas em série) ou

revelaram uma falta de conhecimento

e Infecções Oportunistas (CROI) teve

um placebo. Os resultados irão ajudar a

entre os adolescentes e jovens mais

lugar em Boston, Massachusetts, de 3 a

determinar o calendário de vacinação

velhos em escolas e ambientes comu-

6 de Março. A conferência centrou-se

mais apropriado para um ensaio pla-

nitários sobre o VIH em geral e particu-

principalmente sobre o VIH-1 (in-

neado de eficácia.

A Conferência de 2014 sobre Retrovírus

larmente sobre a PrEP. Os grupos estão
frequentemente mal informados o que

cluindo a investigação para a cura)
e infecções oportunistas associadas,
nomeadamente a tuberculose (TB) e a
hepatite C (HCV). Contou ainda com
sessões sobre questões de investigação

A apresentação de uma segunda vacina

causa a estigmatização da PrEP. Nestes

estava relacionada com a análise das

contextos, há grande necessidade de

respostas das células T - CD4 em par-

melhorar a educação sobre a PrEP e o

ticipantes de sete estudos de vacinas

uso adequado da mesma.

anti-VIH realizados por (ou em coopera-

em primatas não-humanos e políticas
públicas. Assistiram mais de 4.000
participantes, entre médicos, investigadores e representantes da comunicação
social de todo o mundo, bem como 24

ção com) o USMHRP, incluindo o RV144.

O tratamento como prevenção tem

Os esquemas e métodos de inoculação

demonstrado ser um sucesso notável

da vacina variaram, incluindo diversos

como abordagem para a prevenção

tipos de vectores de vacinas e várias

do VIH. O estudo Tratamento como

inserções diferentes de VIH. Todas estas

Prevenção PARTNER (TasP) analisou o

educadores comunitários, tal como eu

vacinas induziram respostas nas células

uso da terapia anti-retroviral tomada

próprio. Como bolseiro nesta conferên-

T - CD4, mas a dimensão e tipos de re-

pelo parceiro infectado por VIH em 767

cia, é meu dever partilhar o que aprendi

spostas foram muito diferentes entre si.

casais discordantes (um parceiro é VIH+

na conferência e a HVTN concedeu-me

Além disso, as respostas de imunidade

e o outro é VIH-). Destes casais, 60%

este fórum para partilhar alguns pontos

específicas à vacina variaram drastica-

eram heterossexuais e 40% eram casais

em destaque na conferência.

mente das desenvolvidas por infecção

homossexuais masculinos. O estudo foi

natural do VIH. Espera-se que uma

realizado em 75 centros em 14 países

análise aprofundada das respostas, leve

da Europa e abrangeu mais de 30.000

à criação de novas vacinas

actos sexuais entre indivíduos que nem

Apresentam-se em seguida- sínteses
de apresentações em diversas áreas
susceptíveis de interesse para os leitores

sempre usam preservativos. Durante

deste boletim.

o período de seguimento do estudo,

.
i

hivresearch.org/news.php?NewsID=238
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...continua na página 10

VENCEDORES DOS GALARDÕES

ANUAIS DA REDE HVTN
No dia 4 de Junho de 2014 em Washington DC, a
HVTN homenageou indivíduos cujo trabalho nos
nossos centros foi digno de destaques.

GALARDÃO HVTN DE CIDADANIA
Este prémio homenageia aqueles que, no exercício das
suas funções e actividades, exemplificam as melhores
qualidades de cidadania da Rede.

Dr. Janine Maenza 

Dr. Artur Kalichman 

Investigadora principal,
CRS, Seattle

Investigador principal,
CRS São Paolo

GALARDÃO HVTN
DE SERVIÇO

GALARDÃO HVTN
MENTORIA

Este prémio homenageia
as pessoas que tenham
ultrapassado uma dificuldade especial no trabalho
e cuja resposta criativa
tenha contribuído para o
fortalecimento da rede.

Este prémio reconhece
um indivíduo que tenha
demonstrado empenho
extraordinário como
mentor, promovendo a
investigação, a formação/
educação e o desenvolvimento profissional das
pessoas que orientou.

reverendo david galetta
GALARDÃO HVTN OCTÁVIO VALENTE JR.
VENCEDOR DO PRÉMIO PARA O SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Octávio Valente, Jr. era um membro dedicado do CAB no Rio
de Janeiro, Brasil, tendo falecido a 21 de Março de 2006. Octávio serviu na HVTN em diversas funções e na comunidade
de VIH/SIDA defendendo causas, com uma dedicação e energia contagiantes. Em sua homenagem, este prémio é concedido a um membro ao serviço do CAB que tenha demonstrado
liderança e dedicação exemplares na HVTN.
Este ano o vencedor do prémio foi o Rev.David Galetta, membro, desde 2004, do CAB Emavundleni na Cidade do Cabo e
co-presidente do Global CAB desde 2011. No passado recebeu
o Galardão HVTN Cidadania pelas exemplares contribuições
e cidadania. O Rev.Galetta tem uma pós-graduação em Ética
em Investigação Internacional pela Universidade da Cidade
do Cabo.
A nomeação do Rev.Galetta reconhece “o apoio incondicional
aos colegas do CAB em todo o mundo, contribuindo com a
uma vasta experiência, paciência e desenvolvimento no conhecimento do CAB.”
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Cathy Bunce 

Georgia TomarAs 

Coordenadora Clínica,
CRS Rochester

Investigador,
Duke University,
Programa Lab HVTN

Desde sessões temáticas à
atribuição de prémios, os
participantes na Reunião Geral de
Primavera da HVTN trabalharam
arduamente durante 2 dias e meio
bem preenchidos, e descontraíramse depois numa recepção divertida
e repleta de fraternidade.

REUNIÃO GERAL DA HVTN, WASHINGTON DC, JUNHO DE 2014

As Reuniões Gerais e Recepções de
Acolhimento da HVTN são essenciais
para permitir que os colegas de todo
o mundo estabeleçam contactos
pessoais uns com os outros.

REUNIÃO GERAL DA HVTN, WASHINGTON DC, JUNHO DE 2014

PROGRESSO — FUTURO DA HVTN
Adi Ferrara
A Reunião Geral de Primavera em Washington DC começou

geu as pessoas, ou se a diferença não estava relacionada com

com uma nota de “optimismo com reticência.”

as vacinas. Se pudermos provar que os níveis de anticorpos
foram alterados devido às vacinas, e que foi essa mudança que

O investigador principal da HVTN, Dr. Larry Corey abriu a
primeira reunião da rede do novo ciclo de financiamento com
um discurso optimista para o futuro no campo da vacina contra o VIH. O Dr. Corey salientou, no entanto, que se passaram
5 anos desde que foram publicados os resultados do estudo

ajudou a proteger as pessoas, teremos as nossas correlações
de protecção. (É importante lembrar que pode haver outras
correlações de protecção, além das que suspeitamos do ensaio
RV144.)

tailandês (RV144) e que a fase 1 para seguimento dos estu-

As correlações de protecção são importantes porque con-

dos da HVTN (parte de um esforço de colaboração do grupo

tribuem para avançou progresso mais rápido dos estudos. Se

chamado P5, ver abaixo) não vai começar antes de 2015, o que

tivermos uma vacina que funciona numa população, não ter-

significa que podemos não ver os resultados de estudos de

emos de fazer estudos muito prolongados e dispendiosos para

eficácia da fase 3 em grande escala até cerca de 11 anos após

todas as outras populações. Em vez disso, podemos observar

os resultados do RV144 - daí a “reticência”.

as correlações de protecção e determinar rapidamente se a

Um tema importante no encontro deste ano foi descobrir correlações de protecção. Este tema constituirá ainda uma parte
importante do conjunto de estudos da Rede no futuro. As
correlações de protecção são as partes da resposta imunitária
que protege contra o VIH, quando uma pessoa é inoculada

vacina iria é eficaz numa nova população. Estudos de eficácia
prolongados significam maior desperdício de tempo enquanto um número maior de indivíduos continua a ser infectado e
pretendemos evitar isso. Uma vez que diferentes populações
podem ser infectadas por diferentes estirpes do vírus, uma
vacina pode não funcionar para todos. Assim, ter conhe-

com uma vacina eficaz. Do estudo do RV144, o único estudo
de vacinas que demonstrou uma redução nas novas infecções
entre as pessoas que receberam a vacina, sabemos de dois

cimentos sobre as correlações pode também permitir-nos
modificar mais facilmente a vacina para outras populações.

anticorpos que apareceram a diferentes níveis em pessoas

Outras áreas de desenvolvimento que o Dr. Corey salientou

que foram protegidas de VIH pela vacina, em comparação

incluíram os esforços P5 na África austral, e a colaboração

com as pessoas que foram infectadas. O que não sabemos é se

entre a HVTN e do Centro Chinês para o Controlo e Prevenção

os níveis destes anticorpos mudou por causa das vacinas do

de Doenças (CDC China), bem como as promissoras potenci-

estudo e, mais importante, se foi essa mudança que prote-

ais vacinas em estudo.
...continua na página 9
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PROGRESSO
...viene de la página 8

O P5 é uma parceria denominada Pox Protein Public Private
Partnership, um grupo de organizações e empresas públicas e privadas que definiram como principal objectivo usar
como base e melhorar os resultados do RV144, que utilizaram
um regime de vacinas a partir do vírus canarypox e proteínas. Os membros do P5 incluem a HVTN, a Fundação Bill
e Melinda Gates, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas (NIAID), o Programa Militar Norte-americano de
Investigação do VIH, a Novartis Vaccines, a Sanofi Pasteur e
o Conselho Sul-africano de Investigação Médica.

ACTUALIZAÇÃO DE MATERIAIS DA HVTN
Temos um novo folheto informativo! “HIV Vaccine Myths
and Facts” que está disponível no site hvtn.org na secção
“PARTICIPANTES”.

A HVTN e o NIAID têm também uma parceria com o CDC
China para a realização de ensaios clínicos de uma nova
vacina experimental combinada, que inclui DNA e vacinas
contra a varíola desenvolvidas pelos chineses, juntamente
com uma nova vacina de proteínas que está a ser desenvolvida pelo NIAID. O primeiro ensaio clínico da vacina de
proteínas irá ser feito nos Estados Unidos e os ensaios posteriores para regimes dos testes da vacina combinada serão
realizados na China.
O discurso de abertura do Dr. Corey foi seguido de uma sessão plenária sobre correlações de protecção, destacando a
importância do tema como o primeiro ponto da agenda da
reunião.

Disponível em formato PDF em:
hvtn.org/content/dam/hvtn/participants/myths/
myths-facts-handout-2014.pdf

DESCOBRIR A HVTN.ORG
Na secção PARTICIPANTES do recém-criado site hvtn.org
encontrará os perfis dos voluntários e os vídeos publicados
no YouTube realizados por voluntários de estudos passados e
presentes. Veja-os!

REDES SOCIAIS
Durante a conferência da HVTN os participantes partilharam no
Twitter (#hivvax tag) as ideias e experiências:

SIGA-NOS NO:
twitter.com/HelpEndHIV
facebook.com/helpendhiv
hvtn.org/en/participants/volunteer-profiles.html
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ESPAÇO CAB: Relatório CROI 2014
...viene de la página 4

nenhum dos parceiros VIH-negativo
foi infectado se o parceiro VIH-positivo
tivesse uma carga viral imperceptível. O
investigador responsável do PARTNER
indicou que, se os mesmos padrões
continuassem ao longo do tempo, haveria menos de 5% de possibilidade de um
parceiro não infectado vir ser infectado
em 10 anos e que a possibilidade pode,
de facto, ser nula. Estes números reduzidos podem mudar se os comportamentos de risco mudarem em um ou ambos
os parceiros.
As minhas mensagens mais importantes: Fornecer a PrEP e tratamento
agressivo aos necessitados que o desejem irá reduzir a incidência de infecção
de VIH. Mais educação sobre como usar
as duas estratégias de forma eficaz é
fundamental tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.

PEPFAR E O
FUNDO GLOBAL
AOSDEZ ANOS
O Plano Presidencial de Emergência
para a Luta contra a SIDA (PEPFAR) foi
criado pelo presidente dos EUA, George
W. Bush. O Fundo Global para a Luta
contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária
tem 54 países doadores.
O médico, Prof.Dr. Stefano M. Bertozzi,
director cessante do PEPFAR, falou

sobre a história deste plano, no presente
e os planos para o futuro. O ponto mais
importante que salientou foi que a
eficácia do PEPFAR deve ser medida não
em dinheiro gasto ou despesas previstas, mas sim nos “benefícios de custos”,
ou seja, o que se consegue com cada
dólar gasto. Actualmente, o PEPFAR tem
programas em 22 países africanos e em
outros 31 países no resto do mundo. Até
final de Setembro de 2013, o PEPFAR
apoiou:

SÍNTESE
O PEPFAR e o Fundo Global são os
maiores e mais eficazes programas
mundiais através dos quais os países desenvolvidos ajudam os países em desenvolvimento a combater VIH, tuberculose
e malária, embora seja claro que uma
vacina contra o VIH continua a ser uma
necessidade urgente neste campo tanto
para os países desenvolvidos como para
os países em desenvolvimento.

•

terapia anti-retroviral (ART) para
6.700.000 pessoas;

A conferência terminou com a declara-

•

mais de 4.200.000 circuncisões
masculinas médicas voluntárias e

em Seattle de 23 a 26 de Fevereiro. O

•

cuidados e apoio a 17.000.000 de
pessoas.

Só em 2013, o PEPFAR financiou testes
e aconselhamento sobre VIH a mais
de 57.000.000 de pessoas, incluindo
12.800.000 mulheres grávidas. O PEPFAR é o maior doador do Fundo Global,
contribuindo com 33% do financiamento total.

ção de que a CROI 2015 será realizada
Presidente Geral será o Dr. Scott Hammer, co-investigador Principal da
HVTN.
Para fazer download do programa da
CROI 2014 e do livro de síntese, consulte
croi2014.org/sites/default/files/uploads/
CROI2014_Final_Abstracts.pdf

O Fundo Global financiou programas
que:

•

facultam ART a mais de 6.000.000
de pessoas;

•

diagnosticaram e trataram mais de
11.000.000 de casos de TB e

•

distribuíram 360.000.000 de redes
mosquiteiras para impedir a entrada de mosquitos causadores de
malária.
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O Prof.Dr. Steven S. Muchnick, é um
membro de longa data do Grupo
Consultivo Comunitário Bridge HIV do
Departamento de Saúde Pública de São
Francisco.

EM DESTAQUE: CLEVELAND
...viene de la página 3
teste da vacina HVTN505 em transgéneros femininas que têm relações sexuais
com homens.
Uma justificação importante para o
sucesso do centro Case ao longo dos
anos tem sido a dedicação e o apoio dos
membros e amigos do nosso Conselho
Consultivo Comunitário. Criado em
1991, o nosso CAB, tal como o nosso
centro, concentraram-se na investigação de tratamentos. Desde que alargámos a nossa actividade aos ensaios para
a prevenção, o CAB criou comités ad
hoc para supervisionar os estudos específicos de prevenção, tais como ensaios
de microbicidas vaginais e HVTN505.
Estes comités têm permitido que um
subgrupo de membros interessados da
comunidade se concentre em prestar
apoio a áreas de interesse especial. O
trabalho extraordinário exigido a um
CAB para se expandir a várias redes
pode constituir um desafio. A equipa de
intervenção local, em estreita consulta
com a liderança do CAB, está a trabalhar
para facultar aos membros e amigos do
CAB materiais de educação de melhor
qualidade e mais acessíveis que os ajudem na aprendizagem de novas áreas e
protocolos específicos de investigação.
A nossa equipa e actividades de extensão têm sofrido muitas mudanças desde
que nos tornámos um centro orientado
tanto para o VIH como para as redes
de prevenção. Actualmente, temos
três membros na equipa de divulgação - Brooke Willis, Dan Kilbane e Bob

Bucklew. A participação em eventos
da comunidade (adoramos participar
em festivais como o Cleveland Pride, o
Asian Festival e o festival internacional
de cinema Cleveland International Film
Festival, para citar alguns), palestras
para grupos, distribuição de panfletos
pela cidade, atendimento a contactos e
as sessões educativas individuais mantêm-nos ocupados e em interacção com
centenas de habitantes de Cleveland.
Embora focando a atenção na educação
e na participação em ensaios clínicos,
estamos activamente empenhados
noutras actividades e iniciativas na
grande zona metropolitana de Cleveland
relacionadas com o VIH. Os recursos
humanos e financeiros do centro não
só contribuem para ajudar a nossa luta
contra o VIH em Cleveland mas a nossa
participação nos trabalhos de investigação também cria junto de grande parte
da comunidade um sentimento de verdadeira parceria com o centro. Desde
a distribuição de materiais em dias de
testes de VIH para os utentes de transportes públicos até ao patrocínio de uma
noite para a próxima Cimeira de Lideres
para a Campanha contra a SIDA, a qual
terá lugar em Cleveland no próximo
mês de Outubro, todas são actividades
vitais e integradas na comunidade.
Por mais que nunca nos cansemos
de falar sobre nós próprios, estamos
ansiosos por saber mais sobre os nossos
centros associados na HVTN.

EM CIMA: Bob Bucklew, Educador Comunitário (esquerda) e Miriam Ampiere,
membro do CAB (à direita).
AO FUNDO: Dan Kilbane (esquerda) e
Brooke Willis (direita), Comunidade de
Educadores, em Cleveland no Annual Pride
Festival.
A ESQUERDA: Pessoal do Centro de Investigação Clínica da Case Western Reserve
University: (na fila traseira, da esquerda
para a direita): Paul Blakely, Brooke Willis,
Dan Kilbane; (na fila frente, da esquerda
para a direita): Emily Zottola, Jane Baum,
Trisha Walton, Bob Bucklew, Kristen Allen,
Michelle Gallagher.

Para ler outros perfis em destaque
noutros centros da HVTN, visite a
secção EQUIPA em
hvtn.org/en/team.html e procure o
perfil mais recente do centro.
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Blythe Adamson (à esquerda) e Michele Andrasik (à direita) com os estudantes do
Programa de Investigação e Mentoria 2013 (RAMP), que apresentaram as próprias
investigações na Reunião Geral de Primavera da HVTN:
Da esquerda para a direita: Bennie Taylor, Olusola “Justin” Ayankola, Sharise
Richardson, Nubia Chong, Rebecca Obeng.
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SOBRE A Community Compass
A Community Compass pretende informar a
comunidade da HVTN sobre as investigações
da rede, as actividades do centro e os
progressos feitos no campo da prevenção
e vacinação contra o VIH. Encorajamos os
membros da comunidade a enviarem-nos
notícias e relatos de eventos para que sejam
incluídos nesta publicação e se transforme
numa verdadeira plataforma de divulgação
para a nossa comunidade.

A HIV Vaccine Trials Network (HVTN) é uma rede de colaboração internacional de cientistas e educadores. A HVTN é apoiada
pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) dos Institutos Nacionais de Saúde, uma entidade do Ministério da Saúde e de Serviços Humanos dos EUA. A Rede e o NIAID têm uma estreita relação de cooperação de trabalho dando
particular atenção a questões intelectuais e científicas.

