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PUBLICADO PELA REDE DE ENSAIOS CLÍNICOS DE VACINAS CONTRA O HIV (HVTN)

Carta da Equipa de Gestão Executiva da HVTN
Caros Membros da Comunidade,
No passado mês de Maio teve lugar a Reunião Geral Anual da HVTN, em Washington
DC, uma das sessões plenárias de maior sucesso, cujo tema principal foi a interrelação entre os vários assuntos relacionados com o envolvimento da comunidade e
a respectiva defesa. Gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos a
Wakefield, Director de Relações Externas, pelos esforços envidados na convocação
dos oradores e organização deste simpósio.
O fórum teve início com uma palesta de Mitchell Warren, da AVAC*, que incidiu
sobre o compromisso da AVAC para com a defesa da comunidade e a importância da
comunicação e desenvolvimento das capacidades dos respectivos membros. Wakefield
apresentou a perspectiva da HVTN relativamente ao envolvimento da comunidade,
cujo âmbito excede largamente o papel dos Conselhos Consultivos Comunitários,
Dr. Susan Buchbinder

Continua na página 7

HVTN 702 aprovado

UHAMBO CONTINUA
Genevieve Meyer, Unidade de Envolvimento da Comunidade da
HVTN, com a contribuição da Dr.ª Nicole Grunenberg, MD, Médica
de Ensaios Clínicos da HVTN e Líder da Equipa do Protocolo

uhambo

A JOURNEY OF HOPE TO PREVENT HIV

Na última Reunião Geral da HVTN, que teve lugar recentemente, em Washington, DC, foi comunicada a excelente
notícia da aprovação do HVTN 702, um ensaio clínico pivotal de Fase 2b/3, de avaliação da eficácia de uma vacina
contra o HIV. “O empenho dos cientistas em encontrar uma vacina contra o HIV e o facto de estarmos prestes a dar o
próximo passo representa uma enorme esperança para o mundo” 1, referiu a Dr.ª Glenda Gray, supervisora do estudo
HVTN 702.
A decisão de avançar com este estudo baseou-se nos resultados de um estudo de Fase 1/2, de menor dimensão,
denominado HVTN 100. Este estudo teve como objectivo a avaliação da segurança de uma combinação de ALVAC
e de uma vacina proteica semelhante à administrada no estudo RV144, um inovador ensaio clínico de avaliação da
eficácia de uma vacina contra o HIV realizado na Tailândia, que revelou uma taxa de protecção de 31,2%. Embora
promissores, os resultados do estudo RV144 não foram considerados suficientemente eficazes para justificar o
licenciamento e distribuição do produto em questão.
O estudo HVTN 702 representa o próximo passo no licenciamento de uma vacina contra o HIV. Este estudo irá
utilizar vacinas semelhantes à combinação de ALVAC e da vacina proteica utilizada no estudo RV144, embora
Continua na página 7

OS ESTUDOS AMP

HVTN 704/HPTN 085,
HVTN 703/HPTN 081

ENCONTRO DE ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS, CAPE TOWN, 31 DE MARÇO A 1 DE ABRIL DE 2016
Jim Maynard, Director de Comunicações e Envolvimento da Comunidade da HVTN; Dr.ª Shelly
Karuna, Directora de Desenvolvimento Clínico da HVTN e Líder da Equipa do Protocolo AMP;
contribuições da Comissão de Planeamento do Protocolo AMP da HPTN
A HVTN não realiza investigação nas comunidades, mas sim
com as comunidades, tendo sido este o princípio orientador
da rede desde a respectiva fundação. Contudo, este princípio
nunca foi tão evidente como nos estudos AMP, realizados no
continente Americano e na África Subsaariana: HVTN 704/
HPTN 085 e HVTN 703/HPTN 081. A equipa do protocolo,
comum a ambos os estudos, inclui 4 profissionais dedicados
ao envolvimento da comunidade, em representação de
ambas as redes, 3 membros de Conselhos Consultivos
Comunitários e 2 Educadores/ Recrutadores da Comunidade,
em representação das 3 regiões: América do Norte, América
do Sul e África.
Focando-se nos princípios de Boas Práticas de Participação,
os representantes da comunidade prestam o seu contributo
em todas as fases do desenvolvimento do protocolo, de forma
a assegurar o envolvimento efectivo da comunidade no
desenho e realização destes estudos pivotais.
Fiquei extasiada no final do encontro, ao
aperceber-me de que a equipa de planeamento
tinha conseguido alcançar os objectivos
propostos: foi estabelecido um diálogo com
as partes interessadas das várias comunidades,
às quais foi dada a oportunidade de colocar
questões acerca do protocolo AMP e sugerir
recomendações relativas à respectiva
implementação!! Fiquei extremamente satisfeita
ao ser proposta a organização de um segundo
encontro, pois tal sugestão veio confirmar o
sucesso definitivo do primeiro!
Rhonda White, Gestora Superior do Programa Comunitário
Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV

Reconhecendo a importância da comunidade nos estudos
a ser realizados durante os próximos 5 anos, as duas redes
decidiram organizar uma série de encontros de envolvimento
das partes interessadas nas regiões onde os ensaios clínicos
irão ser conduzidos. O primeiro destes encontros, referente à
África Subsaariana, teve lugar entre 31 de Março e 1 de Abril,
em Cape Town, na África do Sul, tendo reunido mais de
80 indivíduos, incluindo os Investigadores Principais e os
Educadores/Recrutadores da Comunidade dos 15 centros do
protocolo AMP localizados na região. Os centros localizados
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na África do Sul convidaram também representantes das
principais partes interessadas, incluindo representantes
de
organizações
governamentais,
organizações
não-governamentais e entidades de saúde pública, assim
como membros do Conselho de Revisão Institucional,
funcionários comunitários e praticantes de medicina
tradicional e/ou espiritual.
Co-patrocinado pelo Conselho Sul-Africano de Investigação
Médica, este encontro teve como tema principal a condução
do ensaio clínico na África do Sul, tendo sido fornecida
aos participantes informação detalhada relativamente às
bases científicas e desenho do estudo. Foi ainda dada aos
participantes a oportunidade de colocar quaisquer questões
que desejassem e de contribuir com os seus conhecimentos
da comunidade. As partes interessadas tiveram oportunidade
de realizar uma reflexão aprofundada das circunstâncias
favoráveis e obstáculos ao recrutamento nas comunidades
e de discutir formas eficazes de promover o envolvimento e
consciencializar as comunidades para a importância deste
estudo na batalha contra o HIV! Encontra-se ainda agendado
um segundo encontro, a ter lugar no início de Agosto, que irá
contar com a participação de partes interessadas dos restantes
centros localizados na África Subsaariana.
A realização de um estudo desta dimensão, que irá envolver
1500 mulheres de 7 países, exige mais do que esforço e
conhecimento científico. A batalha contra a disseminação do
HIV nas nossas comunidades requer dedicação, empenho
e paixão – características essenciais partilhadas por todas as
partes interessadas. Juntos conseguiremos travar o HIV!

CONHEÇA JOSE LUIS E DIEGO!
GENEVIEVE MEYER,

UNIDADE DE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DA HVTN

Durante o workshop de formação do Estudo AMP, que teve
lugar em Washington, DC, tive o prazer de travar conhecimento
com dois membros da equipa de um dos mais recentes centros
do estudo: o Centro Via Libre, em Lima, no Peru.
Assim, apresento-vos Jose Luis Castro e Diego Torres. Jose Luis
(JL), o educador da comunidade do centro, trabalha no mesmo
há 8 anos. Diego (D) trabalha no centro há 2 anos, como agente
de recrutamento e retenção.

facto de trabalharmos com todos os estratos sociais, desde os
mais pobres aos mais ricos. Além disso, trabalhamos com os
pais de adolescentes, ajudando-os a compreender a orientação
sexual dos seus filhos (caso se assumam como homossexuais) e
prestando-lhes apoio em caso de um diagnóstico positivo.
G: Uma vez que o Centro Via Libre é novo na nossa Rede,
poderão partilhar connosco qualquer informação sobre o
mesmo que achem interessante?
JL: O Centro Via Libre é como uma família, um lugar onde as
pessoas se sentem em casa. O forte empenho do centro para
com a confidencialidade dos dados relativos aos doentes e
participantes é a principal razão pelo qual o mesmo conta já
com cerca de 26 anos de existência. Para além de se tratar de um
centro de referência para o governo, o Via Libre tem mantido a
sua excelente reputação graças aos seus médicos, enfermeiros
e técnicos, cujo profissionalismo é amplamente reconhecido e
apreciado pela comunidade.
D: Os indivíduos que se dirigem ao Via Libre sentem-se à
vontade na comunicação com os profissionais e confiantes
nos resultados. O Centro Via Libre é constituído por 3 secções
principais: uma secção clínica, uma secção de serviços sociais
e uma secção dedicada à investigação. Tal como referiu o
meu colega JL, trata-se de uma grande família. Esforçamonos bastante para que todos se sintam confortáveis, pelo que
não só trabalhamos com os clientes como nos dispomos a
dialogar com as respectivas famílias – enfim, fazemos tudo
o que podemos para que todos se tornem na melhor versão
de si próprios.

Jose Luis (à esquerda) e Diego (à direita) no workshop de formação do
Estudo AMP, em Washington D.C.

Genevieve (G): O que os fez interessar-se por este tipo de trabalho?
JL: Sempre tive interesse em ajudar a encontrar uma forma de
acabar com o HIV. Seja através de uma prevenção eficaz ou de
uma cura, acabar com o HIV irá requerer o empenho de todas as
partes envolvidas: organizações locais, departamentos de saúde,
comunidades; enfim, todos! Como membro da comunidade
HSH, reconheço que possuímos todas as ferramentas
necessárias à prevenção do HIV. Contudo, as pessoas não as
utilizam! Há mais de 30 anos que vivemos com esta epidemia;
necessitamos de um maior número de opções e de boas notícias
para as comunidades mais afectadas e vulneráveis ao HIV. É por
isso que estou envolvido.
D: Para mim, trata-se de uma questão pessoal. Um dos meus
amigos mais próximos encontra-se infectado pelo HIV, pelo
que todos os dias presencio a sua luta. Desejo que sejam
desenvolvidas outras formas de prevenir o HIV. Deparo-me por
vezes com adolescentes de 15 anos que trabalham na indústria
do sexo. Sinto-me frustrado por não ser capaz de mudar as
suas vidas; a única coisa que posso fazer é tentar oferecer-lhes
alternativas. Os clubes de sexo são populares no Peru; os ricos
têm o hábito de pensar que o seu estatuto financeiro os protege
das possíveis consequências da prática de sexo sem protecção,
pelo que ficam extremamente surpreendidos cada vez que
descobrem um caso de infecção pelo HIV. As pessoas necessitam
de mais informação acerca do HIV, assim como de um acesso
mais fácil aos ARVs. O que me agrada mais no nosso centro é o

www.vialibre.org.pe
G: Parece ser um centro extraordinário! Estamos muito
entusiasmados com a participação do Via Libre neste importante
estudo. Digam-nos apenas mais uma coisa; como gostam de
ocupar os vossos tempos livres? O que os apaixona?
JL: O que mais me entusiasma é um grupo que iniciei há 2
anos, denominado “Casa Diversa”. Trata-se de um espaço de
socialização para homens homossexuais, um ponto de encontro
de amigos. Trabalhamos no sentido de alcançar respeito e
garantir a igualdade de direitos para a nossa comunidade, pois
somos frequentemente alvo de discriminação e exclusão no
nosso país. As actividades do grupo centram-se em assuntos
como o activismo, a liderança, os direitos humanos e a saúde. O
nosso objectivo consiste em colaborar com os departamentos
de saúde pública, para que estes últimos nos consultem e
considerem estes assuntos no planeamento dos respectivos
programas. Além disso, pretendemos que o governo invista
mais nestas áreas. É assim que ocupo os meus tempos livres e
sou apaixonado por este projecto.

casadiversa.wordpress.com
Continua na página 8
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Soweto, África do Sul: A equipa da Unidade de
Investigação PHRU e membros do CAB reuniram-se
previamente ao evento de mobilização do HVAD.

Iquitos, Peru: A Associação Civil Selva Amazónica
organizou um evento de mobilização instantânea no
qual uma multidão de jovens utilizou a dança para
consciencializar a audiência para a importância das vacinas
contra o HIV, divulgar os Estudos AMP e expressar a
esperança das equipas de encontrar formas alternativas de
acabar rapidamente com a infecção pelo HIV.
Medunsa, África do Sul: O Centro MeCru organizou um evento dirigido à
comunidade e dedicado ao papel das vacinas na erradicação de várias doenças,
tais como a varíola. Este evento teve como objectivo chamar a atenção
da audiência para a necessidade urgente de encontrar uma vacina eficaz
contra o HIV. Várias organizações locais, profissionais de saúde, profissionais
da universidade e estudantes foram convidados a comparecer e fornecer
aconselhamento relativamente à infecção pelo HIV. Foram ainda realizados
testes de despiste da infecção pelo HIV e distribuídos preservativos com sabores
e vacinas contra a gripe.
Durban, África do Sul:
A enfermeira Mandisa Msomi
acolhe os participantes do
estudo e vários membros do
CAB ao evento HVAD que
teve lugar no Centro
CAPRISA eThekwini.
São Francisco, Califórnia:
A Unidade de Investigação
Bridge HIV celebrou o HVAD
na Universidade do Estado da
Califórnia (Cal State), East Bay. Os
seus super-heróis bNAb da “Liga de
Três” organizaramjogos dedicados
a testar os conhecimentos dos
estudantes acerca do HIV, vacinas
e Estudos AMP.

Maputo, Moçambique: Edna
Viegas, Investigadora Clínica
e Directora Científica do
CISPOC, descreve o impacto
do HIV e a importância de
encontrar uma vacina contra
este vírus perante uma
audiência de cerca de 800
indivíduos, num dos mais
importantes terminais de
autocarros em Maputo.
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L i m a , P e r u : Os Centros Impacta
chamaram a atenção para o HVAD através
da promoção da sua campanha Vacuman.

DIA DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DAS

VACINAS CONTRA O HIV (HVAD) 18 de Maio de 2016

A D r . ª S h e lly K a r u n a , D i re c t o r a d e D e s e nvo lv i m e nt o
C l í n i c o d a H V T N e L í d e r d a E q u i p a d o P ro t o c o l o A M P,
a p re s e nt a u m a p e r s p e c t iv a g e r a l d o s v á r i o s p a s s o s
e nvo lv i d o s e i n d iv í d u o s c u j o e m p e n h o re s ul t o u n o
l a n ç a m e nt o e f i c i e nt e d o s E s t u d o s A M P, d e nt ro d e u m
prazo apertado.
Neetha Morar, Gestora Superior
de Investigação da Unidade de Prevenção da Infecção
pelo HIV de Durban, descreve a forma pela
qual os respectivos centros mantêm os
participantes envolvidos nos estudos de
investigação, durante a Sessão Geral
dirigida à Comunidade.

.

No m b e ko Mp o n g o m e m b ro d o C A B d o C e nt ro d e
I nve s t i g a ç ã o D e s m o n d T ut u E m av u n dl e n i , d e s c re v e a
i nt e r s e c ç ã o e nt re o s s e u s p a p é i s p e s s o a l e p ro f i s s i o n a l
c o m o m e m b ro d o C A B .

A Dr.ª Kathy Mngadi,
Investigadora Principal do Centro CAPRISA eThekwini,
partilha a perspectiva do seu centro relativamente ao papel
desempenhado pelos investigadores no envolvimento
da comunidade.

D a S h aw n Us h e r , Educador da Comunidade do Banco de Sangue
de Nova Iorque, salienta algumas das estratégias mais eficazes de
envolvimento das comunidades nos Estudos AMP.

REUNIÃO GERAL DA

HVTN
18-20 de Maio de 2016
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ENQUÊTE SUR LES INDICATEURS DE LA COMMUNAUTÉ
Reflexão acerca do relacionamento entre os Centros de Investigação Clínica (CICs) e os CABs
Lisa White Lisa é a representante dos CABs perante a Comissão de Avaliação da HVTN, sendo actualmente membro do
CAB da Unidade de Ensaios Clínicos de Vacinas contra o HIV de Seattle, Washington.

Desde o desenho dos protocolos e realização dos estudos à comunicação dos resultados, a Rede esforça-se por manter
uma relação saudável com as comunidades dos locais onde os respectivos centros de investigação se encontram
situados. Neste sentido, cada Centro de Investigação Clínica recorre a um Conselho Consultivo Comunitário (Community
Advisory Board – CAB) local. Todos os anos, a HVTN procede a uma avaliação do relacionamento entre os Centros de
Investigação Clínica e os respectivos CABs. Contudo,
não é fácil quantificar este relacionamento. Quais os
Exemplos de questões do QIIC::
melhores indicadores de uma parceria saudável entre
A composição do CAB é representativa da comunidade
os investigadores e a comunidade? O Questionário de
local e da população alvo do estudo
Identificação de Indicadores Comunitários (QIIC) é uma
das ferramentas utilizadas pela Rede para avaliar este
relacionamento dinâmico. Este questionário destina-se a
discordo
Concordo
Concordo
nem concordo
discordo
fortemente
fortemente
nem discordo
determinar a natureza das interacções entre os centros e
os respectivos CABs, através de um conjunto de questões
quantitativas e qualitativas.
É importante salientar que as equipas do CICs e os membros dos CABs respondem ao questionário separadamente,
submetendo os respectivos resultados à Comissão de Avaliação da Rede (Network Evaluation Committee – NEC). A NEC
analisa e compara as respostas dos CABs e dos centros, após o que envia um resumo das respostas, incluindo quaisquer
diferenças significativas entre as 2 versões. Os centros são encorajados a discutir as respostas com os membros dos
respectivos CABs e a tentar encontrar formas de melhorar ou fortalecer o relacionamento entre ambos, se necessário.
Esta abordagem permite aos centros identificar os
respectivos pontos fortes e fracos. Para além de representar
Exemplos de questões do QIIC:
uma ferramenta de auto-avaliação e reflexão para os
Insira os seus comentários relativamente à
centros, o questionário fornece à Rede uma perspectiva
representação da comunidade pelo CAB no
do relacionamento entre os centros e os respectivos CABs,
espaço em baixo.
assim como uma oportunidade de intervir e fornecer
aconselhamento ou orientações, se necessário.
O questionário foi revisto em 2015, com base em
feedback fornecido por membros dos CABs e equipas
dos centros, de forma a permitir uma melhor avaliação
do relacionamento entre os mesmos. A nova versão do
questionário, cujas alterações incluíram a eliminação
de questões redundantes e a simplificação do formato,
inclui tópicos adicionais, tais como os objectivos de
recrutamento e retenção dos CABs, assim como as
actividades desenvolvidas pelos centros com vista a
apoiar o trabalho dos CABs.

Exemplos de questões do QIIC:
Em termos gerais, a equipa do CIC participa
activamente nos encontros do CAB, sessões de
formação e actividades de proximidade.
Concordo
fortemente

Concordo

nem concordo
nem discordo

discordo

discordo
fortemente

Em última análise, o questionário destina-se a proporcionar uma perspectiva generalizada do relacionamento entre os
Centros de Investigação Clínica e os respectivos CABs, assim como a permitir uma reflexão acerca da área de investigação
e da comunidade em geral, lançando luz sobre alguns aspectos que poderiam passar despercebidos aos centros, aos CABs
e à própria Rede. A NEC procura melhorar continuamente esta ferramenta e as questões incluídas na mesma.

Quaisquer questões acerca da NEC ou do QIIC deverão sem enviadas por e-mail para o seguinte endereço: Vtn.evaluation@hvtn.org
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HVTN 702 aprovado

Suite de la page No 1

Suite de la page No 1

focando-se num amplo envolvimento de todas as partes
interessadas. A HVTN organizou já uma série de fóruns, nos quais
as partes interessadas (membros da comunidade, organizações
governamentais, organizações não-governamentais e entidades
reguladoras) tiveram a oportunidade de discutir vários assuntos
relacionados com o desenho dos ensaios clínicos. Por exemplo,
a HVTN reuniu-se com várias partes interessadas, antes e durante
a realização de ensaios clínicos de grande dimensão destinados
à avaliação da eficácia de vacinas, com o objectivo de discutir a
elaboração e disponibilização de pacotes abrangentes de prevenção
do HIV a todos os participantes. Além disso, a HVTN colaborou
com a AVAC no desenvolvimento de um plano de acção destinado
a garantir o envolvimento activo da comunidade e a simplificar
as bases científicas do conceito de vacinação, de forma a tornar
esta informação mais acessível às comunidades envolvidas. Tanto
a HVTN como a AVAC reconhecem a importância do envolvimento
da comunidade, antes, durante e após a conclusão dos ensaios clínicos.

modificadas de acordo com a estirpe de HIV mais frequentemente
encontrada na África do Sul.Além disso, a vacina proteica contém
um adjuvante denominado MF59, que deverá melhorar a respectiva
potência. Finalmente, foi incluída uma visita adicional de injecção
da vacina (5 visitas de injecção, ao invés das 4 visitas incluídas no
estudo RV144), com vista a prolongar o eventual efeito protector da
vacina. “Caso sejamos capazes de encontrar uma vacina passível
de ser administrada uma, duas, ou mesmo 3 ou 4 vezes, mas que
apresente eficácia, teremos alcançado um extraordinário sucesso”1,
afirmou a Dr.ª Linda-Gail Bekker, supervisora do estudo HVTN 100
e co-supervisora do estudo HVTN 702.

Ejecutiva de la HVTN UHAMBO CONTINUA

A esta palestra seguiram-se as intervenções de um investigador (Dr.ª
Kathy Mngadi), um membro de um CAB (Nombeko Mpongo) e um
Agente de Ligação à Comunidade (Ross Malamatsho), provenientes
de regiões distintas da África do Sul. O denominador comum a
estas três apresentações foi o reconhecimento do trabalho de
equipa como factor necessário para garantir o envolvimento total
da comunidade. Embora cada membro da equipa desempenhe
um papel distinto, existe uma enorme intersecção em termos da
educação da comunidade e informação contribuída no âmbito de
cada ensaio clínico. O enorme empenho das equipas para com as
respectivas comunidades aproxima-nos cada vez mais de uma
vacina segura e eficaz contra o HIV!
E isto leva-nos a expressar a nossa gratidão para convosco,
os nossos parceiros nas comunidades. Agradecemos o vosso
apoio, envolvimento e participação em Conselhos Consultivos
Comunitários, ensaios clínicos, equipas de protocolos e fóruns
dirigidos às comunidades. A nossa parceria com a comunidade
possibilita uma aprendizagem constante, pelo que vos pedimos
que continuem a contribuir com as vossas ideias e opiniões.
Trabalhar convosco é verdadeiramente um dos pontos altos dos
esforços empreendidos pela HVTN!

Para que o estudo HVTN 702 fosse autorizado a prosseguir, foi
primeiramente necessário proceder a uma avaliação dos efeitos
produzidos pela combinação utilizada, que deveriam ser pelo
menos comparáveis aos observados no estudo RV144, relativamente
a 4 tipos principais de resposta imune. Foram precisamente estes
efeitos que foram comprovados pelo estudo HVTN 100. Contudo,
este último consistiu num ensaio clínico de pequena dimensão,
desenhado de forma a permitir a avaliação da segurança e as
respostas imunes elicitadas, e não com o objectivo de avaliar a
eficácia da combinação utilizada na prevenção do HIV. Assim,
tornou-se necessário proceder à realização de um ensaio clínico
de grande dimensão, com vista a avaliar a eficácia deste tipo de
vacinas na prevenção da infecção pelo HIV. É este o objectivo do
estudo HVTN 702, o primeiro ensaio clínico de grande dimensão
de avaliação da eficácia de vacinas contra o HIV a ser realizado nos
últimos 7 anos.
O ónus da infecção pelo HIV na África Subsaariana é
desproporcionadamente elevado, especialmente na África do
Sul, onde mais de 6 milhões2 de indivíduos vivem actualmente
com o vírus. Caso sejamos capazes de demonstrar uma eficácia
de pelo menos 50% para a referida combinação, ao fim de 2 anos,
os resultados obtidos abrirão caminho para o licenciamento da
primeira vacina preventiva contra o HIV, o que poderá resultar
na prevenção de milhares de novos casos de infecção pelo HIV
por ano.
O estudo HVTN 702 deverá ter início em Novembro de 2016,
devendo ser recrutado um total de 5400 homens e mulheres em 15
centros localizados na África do Sul.
Para mais informação acerca deste excitante percurso, visite:

Atentamente,
Susan

www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2016/Pages/HVTN702.aspx
www.Uhambo.org.za
1

A Dr.ª Susan Buchbinder é Directora da Bridge HIV, a Divisão de Saúde
da População do Departamento de Saúde Pública de São Francisco,
e representante do Centro perante a Equipa de Gestão Executiva da
HVTN, na qualidade de Investigadora Principal.
*AVAC- Advocacia Global para a Prevenção do HIV (Global
Advocacy for HIV Prevention)
(www.avac.org)

“Ensaio clínico de uma vacina contra o HIV será conduzido na África do Sul
ainda este ano”. CCTV Africa, 21 de Maio de 2016
A Professora Glenda Gray é Presidente do Conselho Sul-Africano de
Investigação Médica, Supervisora do Estudo HVTN 702, Investigadora
Principal da HVTN e Directora Não-Executiva da Unidade de Investigação
de HIV Perinatal do Hospital Chris Hani Baragwanath, Soweto, África do Sul
A Professora Linda-Gail Bekker é Directora-Adjunta do Centro de HIV
Desmond Tutu, Directora de Operações da Fundação Desmond Tutu para
o HIV, Professora de Medicina na Universidade de Cape Town, Supervisora
do Estudo HVTN 100 e Co-supervisora do Estudo HVTN 702.

2

www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022015.pdf
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Caros leitores, colegas e amigos,

Tem sido um enorme prazer trabalhar convosco ao longo dos
anos. Assim, é com grande pesar que vos comunico a minha
saída da HVTN em Agosto, ao fim de 8 anos de serviço, para
iniciar um novo capítulo na minha vida. Esta nova etapa envolve
a transferência para uma posição que irá exigir a minha presença
contínua em Seattle.
Como ERCs, membros dos CABs e membros da
comunidade, sois vós a principal razão de
tudo o que fazemos. Não nos seria possível
conduzir os nossos estudos sem o apoio
da comunidade, sem as nossas dedicadas
equipas de educação, aconselhamento
e recrutamento, e sem os nossos CABs.
Todos nós partilhamos o desejo de acabar
com a infecção pelo HIV e envidamos
esforços nesse sentido. Reconhecemos que
as vossas contribuições representam uma parte
essencial desse processo.

CONHEÇA JOSE LUIS E DIEGO!
Continuação da página 3
D: Para mim é a escrita. Adoro escrever. Quando
era estudante, escrevi um livro intitulado “Phoenix”,
no qual narro alguns episódios da minha vida.
Actualmente, estou a trabalhar num novo livro.
O cinema independente é a minha outra paixão.
Faço parte de um grupo amador de críticos de
cinema. Os filmes de terror são os meus preferidos!
Jose Luis e Diego, obrigado pelo tempo que nos
dispensaram para falar do vosso centro, do vosso
trabalho e de vós próprios. É uma enorme prazer para
a HVTN poder colaborar com o Centro Via Libre no
âmbito do Estudo AMP; estamos muito entusiasmados
por acolher profissionais tão inteligentes, dedicados e
divertidos na família da HVTN!

O vosso empenho, tanto ao nível da rede como ao nível dos
centros locais, tem sido a parte mais recompensadora e excitante
deste trabalho. Todos os dias aprendo algo convosco e espero que
continuem a contribuir com os vossos valiosos conhecimentos
e conselhos.
Com os meus sinceros agradecimentos,

Genevieve

HVTN

COMMUNITY

COMPASS

SOBRE A COMMUNITY COMPASS
A Community Compass visa manter a comunidade da
HVTN informada sobre a investigação, actividades dos
centros e avanços da Rede no campo da prevenção e
vacinação contra o HIV. Incentivamos os membros da
comunidade a submeterem notícias e a comunicarem
eventos para esta newsletter, transformando-a numa
verdadeira plataforma de partilha comunitária.
Editor Chefe:
Editor Assistente:
Desenhista:
Contribuindo Editores:

Genevieve Meyer
Nina Feldman
Cody Shipman
Erik Schwab, Dr. Nicole
Grunenberg (page 1 & 7),
Banks Warden, Danielle
Harden, Gail Broder &
Dr. Jim Kublin

Veja os números anteriores da Bússola da
Comunidade (antes chamada de Boletim do OCC,
ou em inglês CAB Bulletin) em

ENVIE SUGESTÕES, PERGUNTAS E SUBMISSÕES DE
ARTIGOS PARA A BÚSSOLA DA COMUNIDADE:
Genevieve Meyer, gmeyer@fredhutch.org
ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
ACTG

Grupo de Ensaios Clínicos da SIDA

CAB

Conselho Consultivo Comunitário

CER

Educador e Recrutador Comunitário

DAIDS Divisão de SIDA (EUA)
HPTN

Rede de Ensaios Clínicos de Prevenção do HIV

IMPAACT Ensaios Clínicos da SIDA Internacionais 		
Maternais Pediátricos Adolescentes
MTN

Rede de Ensaios Microbicidas

Traduções em Espanhol, Português e Francês
fornecidas pela Northwest Translations, Inc. de
Tradução www.nwtranslations.com/

hvtn.org/en/community/community-compass.html

A Rede de Ensaios Clínicos da Vacina contra o HIV (do inglês, HIV Vaccine Trials Network) é
uma colaboração multidisciplinar internacional. A HVTN recebe apoio do Instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (do inglês, National Institute of Allergy and Infectious
Diseases - NIAID) dos Institutos Nacionais da Saúde dos EUA (do inglês, National Institutes
of Health - NIH), uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (do
inglês, Department of Health and Human Services). A Rede e o NIAID têm uma relação próxima
e de trabalho cooperativo, com atenção partilhada entre questões intelectuais e científicas.

SIGA-NOS EM:
twitter.com/helpendhiv
facebook.com/helpendhiv

