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FORMAÇÃO DE NOVAS EQUIPAS DE DIVULGAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO EM COMUNIDADES AFRICANAS
30 de Julho - 1 de Agosto, 2014 - Joanesburgo, África do Sul
Genevieve Meyer
Eles vieram do Malawi, Moçambique, Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul e Tanzânia: educadores da comunidade, recrutadores,
assistentes sociais, cientistas sociais e até mesmo um ou dois coordenadores clínicos. A finalidade do seminário de formação
foi explicar o que é a HVTN, quais os estudos que vão abrir na região, e por que razão é
importante começar a envolver a comunidade ao nível local atempadamente. A
programação foi desenvolvida em colaboração com educadores provenientes de
centros de investigação da HVTN bem estabelecidos na África do Sul. Como
organizadores, queríamos aumentar o conhecimento dos formandos sobre
a forma como as vacinas contra o HIV funcionam e os desafios únicos
associados à divulgação e recrutamento para estudos de fase 1. No entanto,
um dos aspectos não-estruturados mas igualmente benéficos deste
seminário, foi a oportunidade de os membros da equipa se conhecerem uns
aos outros e aprenderem com os desafios e sucessos de cada um.
O Dia 1 incluiu uma apresentação da HVTN e um resumo geral sobre os
próximos estudos P5 a se realizarem na região. Isto foi seguido por uma
oportunidade de ouvir cada um dos centros a falarem sobre as actividades de
investigação que conduziram e como é que os seus programas comunitários
são estruturados. Em seguida, numa sessão liderada pela equipa do Instituto
Aurum em Klerksdorp, foi dada uma visão abrangente dos aspectos básicos
das Vacinas contra o HIV, mitos e equívocos, e VISP por Kagisho Baebanye,
seguido de uma animada discussão liderada por Nandisile Luthuli sobre

Todos os participantes receberam cópias
do Manual de Formação da HVTN em
versão digital e impressa para que possam
utilizar a informação nos seus centros.

quando começar as actividades de Envolvimento da Comunidade, e considerações especiais a ter para estudos de fase 1. Cada
um dos nossos novos locais de investigação junta-se à HVTN com uma vasta experiência em investigação clínica sobre o HIV.
No entanto, para muitos desses centros as vacinas contra o HIV são uma novidade e, para muitos, também o desafio de recrutar
participantes de “baixo risco” em locais onde a incidência e a prevalência de HIV são elevadas. A última sessão do dia foi liderada
por Nomampondo Barnabas do PHRU (Soweto), que promoveu um debate sobre a melhor forma de recrutar, reter, apoiar e
envolver os membros do OCC. O grupo voltou-se a juntar para o jantar, como mais uma oportunidade de se conhecerem uns
aos outros e partilharem experiências dos respectivos centros.
O grupo foi recebido no Dia 2 por Stacey Hannah da AVAC, que apresentou uma visão geral do campo da investigação
biomédica sobre o HIV. Ela descreveu alguns dos muitos recursos educativos e formativos da AVAC, incluindo documentos
...Continua na página 11

Na Assembleia Geral de Grupos da HVTN em Seattle, os membros do OCC de Seattle ofereceram uma recepção aos seus colegas de todo
o mundo. Boa comida, jogos e sorteios, música ao vivo, perucas parvas e máscaras divertidas contribuíram para uma noite animada, onde
todos se divertiram imenso! Obrigado ao OCC de Seattle por serem anfitriões tão generosos! Fotos: Meghan Klein

HVTN 104: Explorar Novos Caminhos na Concepção de Vacinas
Adi Ferrara
Quando uma infecção acontece, partes especializadas do seu
sistema imunitário são mobilizadas, incluindo anticorpos.
Os anticorpos são proteínas naturais feitas pelo corpo. Eles
são muito específicos – um anticorpo consegue reconhecer
e lutar contra apenas um tipo de invasor estranho. Isto pode
ser um problema no caso de um invasor que muda muito
frequentemente, como no caso do HIV. Um anticorpo contra
uma estirpe do HIV pode não funcionar contra outras estirpes.

(bnAbs, do inglês para broadly neutralizing antibodies). Estes
anticorpos, embora raros, funcionam contra uma ampla
variedade de estirpes do HIV. As pessoas que estão infectadas
com o HIV que também têm estes anticorpos são capazes de
controlar as suas infecções sem recurso a medicação. A sua
carga viral é extremamente baixa devido a estes bnAbs e ao
trabalho de luta contra a infecção que realizam.

HVTN 104

Os anticorpos também podem ser produzidos em laboratório
e dados a pessoas que têm doenças específicas, ou que estão
em risco de contrair essas doenças. A utilização de anticorpos
fabricados contra uma doença é chamada de “imunização
passiva”. Por exemplo, os bebés com problemas pulmonares
podem receber injecções mensais de palivizumab, um
anticorpo contra o vírus sincicial respiratório (RSV). O RSV
é uma infecção perigosa em bebés, mas em bebés com
problemas pulmonares pode ser mortal. O Palivizumab
protege esses bebés do RSV.

Quando os bnAbs foram descobertos, os cientistas começaram
a produzi-los laboratorialmente. Não é necessário utilizar
células efectivamente infectadas pelo HIV para os produzir.
Um destes anticorpos, chamado VRC01, está agora a ser
testado em vários ensaios clínicos em pessoas portadoras e
não-portadoras do HIV. Em pessoas que já estão infectadas
com o HIV, espera-se que os bnAbs ajudem a abrandar a
progressão da infecção pelo HIV e a diminuir a sua carga viral.
Também é possível que os bnAbs possam ser utilizados em
pessoas que não estão infectadas com o HIV como um modo
de prevenir a infecção pelo HIV.
...Continua na página 5

Também existe uma classe especial de anticorpos contra o
HIV denominados de anticorpos amplamente neutralizantes
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NO CENTRO DAS ATENÇÕES
CAPRISA – Centro do Programa de Investigação sobre a SIDA
na África do Sul (do acrónimo em inglês para Centre for the AIDS
Programme of Research in South Africa) – e o seu Centro eThekwini
Submetido por Dr. Kathy Mngadi
CAPRISA é um centro designado
da UNAIDS para colaboração na
investigação e políticas de prevenção
do HIV. Fomos criados em 2002 no
âmbito do Programa Internacional
Abrangente para Investigação sobre a
SIDA (CIPRA, do acrónimo em inglês

OS NOSSOS PROGRAMAS DE
INVESTIGAÇÃO:
A nossa investigação foca-se em
5 áreas-chave: Epidemiologia e

O CAPRISA também está envolvido no
desenvolvimento de vacinas contra o
HIV e de ensaios clínicos.

O NOSSO CENTRO eTHEKWINI

Prevenção, Microbicidas, Tratamento do
HIV/TB, Vacinas e Patogénese.

O centro eThekwini do CAPRISA é
adjacente e unido ao Centro Prince

para Comprehensive International

O CAPRISA realiza investigação

Program of Research on AIDS)

Cyril Zulu de Doenças Transmissíveis,

globalmente relevante e sensível ao nível

financiado pelo NIH, por cinco

uma Clínica de Cuidados de Saúde

local que contribui para a elucidação da

instituições parceiras: Universidade

primários dedicada ao tratamento

patogénese, prevenção e epidemiologia

de KwaZulu-Natal, Universidade da

da TB e de infecções sexualmente

do HIV. A agenda de investigação do

Cidade do Cabo, Universidade do

transmissíveis. Esta instalação encontra-

centro inclui estudos sobre a patogénese

Cabo Ocidental, Instituto Nacional de

se convenientemente localizada numa

do HIV (coorte de infecção aguda),

Doenças Transmissíveis da R. África do

zona central de Durban, no centro de

microbicidas (tal como o estudo ASPIRE,

Sul, e a Universidade de Colúmbia em

transportes colectivos para passageiros

que utiliza o anel dapivarine), CAP 008

Nova Iorque.

(acesso ao gel tenofovir pós-ensaio) e

...Continua na página 4

tratamento do HIV e TB (aumentar o

OS NOSSOS OBJECTIVOS:

sucesso de novo tratamento). O centro

• Realizar investigação globalmente
relevante e sensível ao nível local
que contribua para a elucidação
da patogénese, prevenção e
epidemiologia do HIV, e também
da ligação entre a tuberculose e o
tratamento da SIDA.

participou no estudo Phambili sobre

• Construir infra-estruturas locais de
investigação e aumentar a capacidade
em virologia, imunologia, doenças
infecciosas clínicas, bioinformática,
epidemiologia e bioestatística.
• Melhorar e fortalecer a massa crítica
de investigadores qualificados
na África do Sul, em particular os
jovens cientistas de comunidades
historicamente desfavorecidas,
através de colaborações para
formação bem estabelecidas com a
Universidade de Colúmbia.

uma vacina contra o HIV em 2009 e
no protocolo HVTN 503-S em 2013.
Estamos a preparar-nos para os ensaios

“SOMOS
UM DOS DOIS
LOCAIS ONDE UMA

com vacinas previstos para se iniciarem

COORTE DE INFECÇÃO

em 2015.

AGUDA FOI SEGUIDA

Os estudos do CAPRISA sobre a

AO LONGO DE MAIS

patogénese do HIV incluem a análise

DE 8 ANOS, E NO

dos primeiros eventos virais e
imunológicos em infecções agudas,

QUAL A DESCOBERTA

assim como os factores genéticos do

DE ANTICORPOS

hospedeiro associados à transmissão

AMPLAMENTE

do HIV, ao estabelecimento da infecção
pelo HIV, e à contenção da replicação

NEUTRALIZANTES FOI

do vírus em humanos. Isto permitiu ao

FEITA POR PENNY

CAPRISA estudar o tempo de vida de

MOORE.”

anticorpos amplamente neutralizantes.
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CENTRO DO PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A SIDA NA
ÁFRICA DO SUL: CAPRISA/eTHEKWINI
...Continuação da página 3

regulares em transportes ferroviários,

Actualmente estamos a conduzir a

O programa de bolsas do CAPRISA

autocarros ou mini-autocarros táxi.

aplicação e acesso pós-ensaio ao estudo

oferece estágios de longa duração a

A clínica Prince Cyril Zulu é uma

CAP 008. Somos também um dos dois

candidatos locais e internacionais

das maiores instalações de cuidados

locais onde uma coorte de infecção

de nível pré-doutoramento e

ambulatórios para a TB na África do

aguda foi seguida ao longo de mais

pós-doutoramento e a estudantes de

Sul. A prevalência do HIV em doentes

de 8 anos, e no qual a descoberta de

medicina da Faculdade de Medicina

com TB está estimada entre 64,6% e

anticorpos amplamente neutralizantes

Nelson R. Mandela. Desde 1993, 501

80%. O centro eThekwini engloba duas

foi feita por Penny Moore! O ensaio

formandos foram aceites nestes

secções, uma clínica de Tratamento para

SAPiT também foi realizado aqui, o qual

programas.

doentes co-infectados com HIV e TB,

influenciou as directrizes das políticas

e uma clínica de Prevenção com uma

do NIH e da OMS sobre quando iniciar

população de utentes em alto risco para

TAR em doentes com HIV que estão co-

DST.

infectados com TB.

O centro de Investigação eThekwini
foi um dos dois locais onde o

REFORÇO DE CAPACIDADE:

ensaio inovador CAPRISA 004 sobre

O Programa de Formação do CAPRISA

microbicidas foi realizado, que

fez uma contribuição significativa para

demonstrou que a utilização de gel

a formação de uma massa crítica de

vaginal contendo 1% de Tenofovir antes

futuros cientistas. O programa é co-

e depois do sexo tem uma eficácia de

financiado pelo Programa de Formação

39% na prevenção da aquisição do HIV.

Fogarty da Universidade de ColúmbiaSul Africano para a SIDA.

Dr Kathy Mngadi, Líder do Centro de
Investigação Clínica.
Para ler outros perfis em destaque de
centros afiliados com a HVTN, consulte a
secção TEAM em hvtn.org/en/team.html
e procure a ligação para “Featured Profile”
para ver o mais recente perfil de centro.

EQUIPA CAPRISA

Fila de cima, da esquerda para a direita: Enfermeiro
Nonhlanhla Gahima; Coordenador de estudo Diantha Pillay;
Monitor de retenção Ivy Kaunda; Representantes do OCC Rosemary
Lindiwe Mbhele e Sibusiso Mngadi; Agentes de ligação à comunidade Londiwe
Luthuli e Sibongiseni Nxumalo; Flebotomista Zanele Mkhize; Conselheiro Felicia Makhanya
Fila de baixo, da esquerda para a direita: Flebotomista Mandisa Msomi; Responsável do Controlo de Qualidade Sindi Hlongwane; Conselheiro
Ntombizanele Msimango; Responsável do Controlo de Qualidade Nopsi Khumalo; Investigador Nikolas Pautz; Administrador de Investigação
Hlengiwe Shozi; Enfermeiro Investigador Ntombifuthi Mathabela
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HVTN 104: EXPLORAR NOVOS CAMINHOS NA CONCEPÇÃO DE VACINAS
...Continuação da página 2

A HVTN está a conduzir um ensaio chamado HVTN 104 em
participantes que não estão infectados pelo HIV. O HVTN 104
testa diferentes doses de VRC01, administradas em vários
regimes temporais diferentes. Os anticorpos são dados de
duas formas diferentes, ou através de injecção sob a pele ou
como uma perfusão administrada directamente na corrente
sanguínea.
O VRC01 é um anticorpo monoclonal. Isto significa que é uma
cópia feita em laboratório de um anticorpo específico de um
doente específico. Os anticorpos monoclonais já estão a ser
utilizados em alguns tratamentos para o cancro e doenças
auto-imunes, mas existe uma diferença. No caso de doenças
auto-imunes e cancro, onde o seu corpo está a lutar contra
as suas próprias células e não contra um invasor estranho,
os anticorpos monoclonais interferem efectivamente com
o funcionamento das células normais, o que pode causar
alguns efeitos secundários muito graves. Em estudos
laboratoriais realizados com o VRC01, os investigadores
descobriram que o anticorpo se liga apenas ao HIV e o impede
de infectar as células. Não se liga a quaisquer outras células,
e portanto os investigadores não esperam que interfira com
o funcionamento normal do corpo. Ainda assim, as pessoas
podem ter alguns efeitos secundários devidos à injecção ou
perfusão, mas estes efeitos secundários devem ser muito
diferentes daqueles observados nos tratamentos do cancro e
doenças auto-imunes. Um dos objectivos do estudo HVTN 104
é testar a segurança do anticorpo VRC01.

La estructura cristalina de un anticuerpo.
necessário para atingir essa função protectora, os cientistas
podem criar vacinas e estudos futuros mais eficazes.
Os cientistas também querem saber como é que os
anticorpos produzidos laboratorialmente se movimentam
dentro de uma pessoa. Numa infecção normal, como uma
constipação ou gripe, os seus anticorpos deslocam-se para
chegar ao local da infecção e ajudar a combatê-la. A isto
chama-se farmacocinética, ou FC para abreviar. Mas se não
tiver uma infecção pelo HIV, será que os anticorpos feitos
laboratorialmente se movimentam? De modo a saber mais
sobre isto, está a ser pedido aos participantes do HVTN
104 para darem amostras da sua saliva, fluido rectal, fluido
cervical e sémen, para que os investigadores possam ver se
os anticorpos se deslocam para as partes do corpo onde as
pessoas podem ser expostas ao HIV.

O HVTN 104 não é um estudo de vacinas clássico. Ao invés
de dar aos participantes uma vacina e esperar para ver se os
seus corpos produzem anticorpos em resposta, no HVTN 104
os participantes estão a receber o anticorpo directamente.
Estes anticorpos produzidos no laboratório não duram por
muito tempo no corpo, e o corpo não os consegue produzir
sozinho, por isso quando desaparecem é necessário dar mais
anticorpos aos participantes seguindo uma calendarização
programada. Uma das questões que vão ser respondidas neste
estudo é quanto tempo os anticorpos duram, e qual é a dose e
calendarização que parece funcionar melhor.

A imunização passiva é também vista como um possível
método que poderia ser utilizado para prevenir a transmissão
vertical (de mãe para filho) do HIV. Caso se verifique que
é eficaz, esta poderia ser outra forma de ajudar as mães
portadoras do HIV que gostariam de amamentar os seus bebés,
ao administrar os anticorpos tanto à mãe como ao bebé. Uma
das doses a ser testada no HVTN 104 é muito pequena e é dada
a cada 2 semanas, podendo ser a estratégia a utilizar com
bebés.

Porque é que a HVTN está a fazer este
estudo?

O VRC01 não é o único bnAb a ser estudado em pessoas ou
animais. Até os investigadores saberem mais sobre como os
bnAbs funcionam, vão continuar a testar outros diferentes
para encontrar o melhor anticorpo que possa funcionar na
prevenção do HIV ou como tratamento. Muitos mais estudos
vão ser necessários para nos ajudar a responder a estas
perguntas, e a HVTN já está a começar a planear estudos

Embora não seja um estudo de vacinas clássico, os
resultados do HVTN 104 vão-nos permitir aprender muito.
Os participantes dos estudos da HVTN podem desenvolver
anticorpos após receberem uma vacina experimental, mas
até agora esses anticorpos não conseguiram proteger o
corpo contra a infecção pelo HIV. Ao compreender que tipos
de anticorpos são protectores, e quanto desses anticorpos é

futuros que terão como base os resultados do HVTN 104.
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(esquerda) O Dr. Corey faz algumas observações enquanto o membro do OCC Nombeko Mpongo, à esquerda, debate sobre o
envolvimento da comunidade. Deirdre Grant (AVAC, 2ª a contar da esquerda) e a Médica de Ensaios Clínicos da HVTN, Nicole Grunenberg
(direita) escutam; (topo superior direito) Debates em pequenos grupos; (em baixo à esquerda) Dr. Linda-Gail Bekker. Fotos: Gail Broder

CONFERÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO
DO HIV (HIVR4P)
Gail Broder
A conferência de Investigação sobre o HIV para Prevenção

HIV Prevention R & D). Foi organizada pelo Conselho Sul Africano

(HIVR4P, do acrónimo em inglês para HIV Research for Prevention)

de Investigação Médica, HVTN, Grupo pela Ética nas Vacinas

é um novo encontro científico, realizado pela primeira vez em

contra o HIV/SIDA (HAVEG, do acrónimo em inglês para HIV/AIDS

Outubro de 2014 na Cidade do Cabo, África do Sul. Juntou todos

Vaccines Ethics Group), Universidade de Kwa-Zulu Natal, AVAC,

os campos de prevenção biomédica do HIV, incluindo vacinas,

Universidade de Toronto, Institutos Canadianos de Investigação

microbicidas, profilaxia pré-exposição (PPE) e tratamento para

em Saúde/Iniciativa Canadiana da Vacina contra o HIV, e IAVI.

prevenção (TparaP). Com tantos avanços recentes oriundos da

Stacey Hannah da AVAC e Ntando Yola, Educador da Comunidade

investigação e a possibilidade de que ensaios futuros possam

no centro da Cidade do Cabo, foram os moderadores durante a

envolver uma combinação de estratégias de prevenção, esta

sessão.

conferência foi uma oportunidade de juntar os cientistas,

O Dr. Larry Corey, investigador principal da HVTN, abriu o

cientistas sociais, advogados e membros da comunidade de todas

programa com um resumo dos planos da HVTN para uma série de

as áreas de investigação biomédica.

futuros ensaios no Sul de África, em colaboração com a Parceria

As sessões satélite foram livres e abertas ao público, permitindo

P5. O objectivo da parceria P5 é utilizar como base os resultados do

a participação de muitos membros da comunidade. As

RV144 (o ensaio Tailandês), mas adaptar as vacinas desse estudo

apresentações orais também foram disponibilizadas via webcast

de modo a serem específicas para a Clade C, a estirpe do HIV que

e estão disponíveis on-line para escuta gratuita, e a maioria dos

é mais comum na África Subsaariana. “Vocês têm de respeitar o

pósters estão publicados on-line para visualização.

vosso agente patogénico”, disse ele, salientando que nos 5 anos
desde que foram conhecidos os resultados do RV144, o campo

A HVTN foi bem representada no HIVR4P com 10 Resumos Orais, 2

das vacinas se uniu para compreender melhor os resultados, as

Simpósios, 3 Discussões de Pósters e 8 Pósters. Também estivemos

correlações de protecção, e o que seria necessário para comprovar

envolvidos no planeamento e apresentação de 3 sessões Satélite,

a eficácia em futuros ensaios.

que tiveram lugar no dia antes e depois da conferência. [ver artigo
relacionado na página 8 para obter uma lista de apresentações

Ele também realçou os resultados favoráveis oriundos do estudo

recomendadas]

HVTN 097, que utilizou o mesmo poxvírus e vacinas proteicas
que o ensaio Tailandês na África do Sul. O nosso estudo mostrou

A sessão satélite pós-conferência teve como título “O Caminho

que o vector ALVAC e a vacina de proteína também produziram

para a Cidade do Cabo: Preparar o Terreno para uma Nova Era de I

fortes respostas imunitárias na África do Sul, sugerindo que

& D (investigação e desenvolvimento) na Prevenção do HIV” (The

estes são bons candidatos para fazerem a transição para estudos

Road from Cape Town: Laying the Groundwork for a New Era of

de Fase 2B de maior dimensão. O Dr. Corey disse à plateia que
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centenas de milhões de dólares serão investidos nestes estudos na
África austral ao longo dos próximos anos, e que há uma enorme
sensação de optimismo e entusiasmo entre os grupos que estão a
trabalhar em conjunto para trazerem a ciência para a África austral.
Ele concluiu dizendo, “Dava-nos jeito ter um pouco de sorte. Se
puderem escolher entre serem bons e terem sorte, escolham sorte!”
Na parte seguinte do programa, Stacey e Ntando lideraram a
audiência num conjunto de discussões em pequenos grupos que
demonstraram a importância das Boas Práticas de Participação.
Os grupos debateram sobre se os OCC foram uma estratégia eficaz
para o envolvimento da comunidade, se “comunidades” e “partes
interessadas” eram as mesmas ou diferentes, e se a comunidade
deve definir as prioridades da investigação. Ao relatarem os seus
debates, todos os grupos observaram que não havia apenas uma
resposta correcta. Também observaram que um envolvimento
da comunidade bem sucedido pode ser diferente de comunidade
para comunidade. Stacey Hannah observou que as directrizes de
BPP são uma tentativa de articular um processo que conduza a
um envolvimento bem sucedido da comunidade, onde as muitas
camadas de partes interessadas são envolvidas na agenda da
investigação, assim como as muitas camadas de pessoas que são
afectadas por essa agenda.
O grupo ouviu uma apresentação do Investigador Principal da
Cidade do Cabo, a Dr. Linda-Gail Bekker, e de um membro da sua
equipa, Brian Kanyemba, que descreveram os seus esforços de
envolvimento da comunidade durante o ensaio iPrEx de PPE. Esse
estudo envolveu homens que praticam sexo com homens (HSH)
e mulheres transexuais, ambas populações novas com as quais o
centro da Cidade do Cabo não tinha trabalhado anteriormente. Eles
descreveram a importância da criação de espaços seguros onde
debates com a comunidade possam ter lugar, e como as pessoas
se sentiram confortáveis para expressar preocupações sobre
os direitos humanos e outras questões. Também descreveram
os seus esforços para encontrar essas “populações escondidas”
que estavam algo ocultas na sociedade; eles descobriram que
precisavam de novas estratégias e novas parcerias para os ajudar
a identificar e a chegar a essas populações. A Dr. Bekker concluiu,
“Se fizeram o vosso trabalho bem, devem ser capazes de dizer que a
África ficou melhor ao fazer este ensaio.”
Representantes do HAVEG e IAVI partilharam os seus resultados
sobre como melhorar o processo de consentimento informado
ao fazer um melhor trabalho na avaliação da compreensão do
participante. Cathy Slack do HAVEG descreveu o trabalho de
análise que o grupo tem feito dos diferentes métodos de avaliação
da compreensão (ADC). Eles concluíram que a abordagem mais
eficaz é pedir ao participante para explicar ele próprio ao médico
as coisas que ouviu. Em vez de fazer uma pergunta de tipo
verdadeiro/falso, onde a pessoa tem uma probabilidade de 50%
de adivinhar a resposta certa, quando têm de explicar o estudo
de volta ao médico este pode ter uma melhor noção do que foi
realmente compreendido, e pode rever quaisquer conceitos que
não ficaram claros. Outro bom método é o médico contar uma
pequena história, e pedir ao participante para descrever o que
deve ser feito; a isto chama-se utilizar “vinhetas”. Um processo de

ADC que utiliza vinhetas e que pede ao participante para explicar
o estudo pode ser realmente eficaz, e também funciona bem em
ambientes de baixa alfabetização.
Kundai Chinyenze da IAVI descreveu o trabalho realizado no
seu centro para implementar este novo procedimento de ADC.
Em seguida demonstrou como funciona, dando um modelo de
termo de consentimento a pequenos grupos e pedindo-lhes para
identificarem os principais conceitos que os participantes devem
ser capazes de explicar de volta. Por exemplo, num estudo com
um microbicida utilizando um anel vaginal, o consentimento
descreve aquilo que se sabe sobre a segurança do anel com base
em estudos anteriores, nos quais o anel foi utilizado para controlo
da natalidade. No estudo do microbicida, seria importante que
as mulheres conseguissem compreender e explicar porque é que
o anel vaginal está a ser usado de forma diferente, e não oferece
qualquer benefício contraceptivo. Se erradamente pensassem que
funcionava para o controlo da natalidade, as mulheres poderiam
ter relações sexuais desprotegidas, o que poderia aumentar o seu
risco para o HIV.

A Dr. Shelly Karuna, Médica de Ensaios Clínicos da
HVTN, (centro) presta atenção durante a actividade
em grupos. Foto: Gail Broder
Para finalizar a sessão satélite, Mitchell Warren da AVAC liderou
uma curta sessão de Q & A com representantes que desempenham
diferentes papéis em ensaios clínicos. O público ouviu
financiadores de estudos, médicos de ensaios clínicos, defensores
e membros de OCCs. O membro do OCC da Cidade do Cabo,
Nombeko Mpongo, resumiu perfeitamente o papel do OCC. Ela
disse, “Somos movidos pelo Ubuntu, a ligação universal entre todos
os seres humanos. Nascemos para amar, e fomos naturalmente
abençoados com a capacidade de dar aos outros. É isso que nos
faz sentir bem e felizes por sermos membros do OCC, saber que
estamos a ajudar os outros.”
A gama de estudos que temos pela frente é muito excitante,
e foi óptimo fechar a conferência com um foco em como as
comunidades podem ser melhor envolvidas, os participantes
melhor educados, e os estudos realizados com mais sucesso! A
HVTN agradece a todos os nossos parceiros que se juntaram para
apresentar a sessão.
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HIVR4P ESTÁ ON-LINE!
Gail Broder

SESSÕES RECOMENDADAS PELA UNIDADE DE

Todas as sessões do HIVR4P
estão disponíveis no sítio Web da
conferência, tal como a maioria dos
pósters.
Para Webcasts: Vá ao sítio Web
www.hivr4p.org e clique no
ícone para ver os webcasts.
Procure o nome da sessão, e em
seguida clique em “expandir
sessão” à direita. Isto irá abrir
a lista de oradores individuais
para essa sessão. Para cada
orador pode escolher ver o vídeo
da apresentação, incluindo os
diapositivos, ouvir o orador dar a
palestra sem os diapositivos, ou
descarregar um ficheiro MP3. Note
que há 3 páginas de listagens.
Pósters: Vá ao sítio WebGo e clique
no ícone para ePosters. Pode
navegar através de qualquer um
dos temas listados na coluna da
direita. Para aceder rapidamente
aos pósters recomendados, pode
introduzir o número do póster
no campo de pesquisa do lado
direito do écran. Nos resultados da
pesquisa pode ver o título do póster
e pode clicar no título para ver o
póster.

PLENÁRIO DE ABERTURA: ESTADO DA
PREVENÇÃO BIOMÉDICA COM TAR EM
2014
• Jared Baeten - Avanços na Investigação
sobre Prevenção Baseada em Terapia AntiRetroviral (Advances in AntiretroviralBased Prevention Research) – ele fala
muito rápido, mas esta foi uma fantástica
apresentação que chamou a atenção de
todos na conferência!
• Anthony Fauci - Prevenção Abrangente
do HIV: Sinergia Entre Modalidades
de Vacinação e Não-Vacinação
(Comprehensive HIV Prevention: Synergy
Between Vaccine and Non-Vaccine
Modalities) – o presidente da NIAID é um
dos grandes líderes neste campo.

PLENÁRIO 02: PREVENÇÃO BIOMÉDICA
DIRIGIDA PARA DIFERENTES
POPULAÇÕES EM RISCO
• Chris Beyrer - Customizar Intervenções
Biomédicas Preventivas para Populações
Chave: Rumo à Segurança, Eficácia, Efectividade (Tailoring Biomedical Preventive Interventions for Key Populations:
Towards Safety, Efficacy, Effectiveness) –
enfatizando a epidemiologia entre profissionais do sexo e HSH.
• Bridget Haire - Trabalhar com
Populações Especiais no Âmbito de
Programas Interventivos de Prevenção
do HIV e Ensaios Clínicos (Working with
Special Populations within HIV Prevention
Intervention Programs and Trials) – no
seguimento da apresentação do Chris,
Bridget aborda estas populações-chave em
ensaios clínicos.
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SESSÃO DE RESUMOS ORAIS 19:
BOAS PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO NA
PREVENÇÃO DO HIV
Recomendamos toda a sessão! Todos
os 6 oradores deram apresentações
interessantes com diferentes exemplos de
implementação das orientações de BPP.
Esta sessão começa com a nossa própria
Gail Broder: Inclusão de Comunidades
Transexuais e com Desvio de Género
na Investigação Preventiva de Vacinas
contra o HIV na HVTN (Inclusion of
Transgender and Gender Non-conforming
Communities in Preventive HIV Vaccine
Research at the HVTN), e termina
com um dos nossos investigadores de
Durban, Dr. Kathy Mngadi: Desafios no
Reembolso de Participantes: Experiência
do CAPRISA 008 - Um Estudo de Acesso
Pós-Ensaio (Challenges with Participant
Reimbursement: Experiences from
CAPRISA 008 - A Post-trial Access Study).

MESA REDONDA 01: SEXO SEGURO EM
2014: TERÁ O PARADIGMA MUDADO?
• James McIntyre - O que é Sexo Mais
Seguro em 2014? (What Is Safer Sex
in 2014?) Compreender a Biologia da
Prevenção do HIV (Understanding
The Biology of HIV Prevention) – este
investigador Sul Africano fala a língua da
comunidade!
• Jim Pickett - Falhar o Futuro não é uma
Opção (Missing the Future is not an
Option) – Este advogado dos EUA partilha
as experiências reais e opiniões de pessoas
da comunidade.
A discussão em mesa redonda no final
desta sessão também vale a pena. Inclui as
perguntas feitas pelo público, e como os
vários oradores responderam.

Foto: Montanha da Mesa e o litoral da Cidade do Cabo.

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DA HVTN:
SISIMPÓSIO 10: DESAFIOS DOS ENSAIOS
DE PREVENÇÃO BIOMÉDICA DO HIV
• Jeanne Marrazzo - Ensaios de Prevenção
do HIV: Os Sucessos e Fracassos (HIV
Prevention Trials: Their Successes and
Failures) – a líder do estudo VOICE partilha
as lições importantes aprendidas.
• Ann Strode - Inscrição de Adolescentes
em Ensaios de Vacinas Contra o HIV:
Estaremos Prontos? (Enrolling Adolescents
in HIV Vaccine Trials: Will We Be Ready?)
– Esta investigadora Sul Africana deu uma
palestra fantástica sobre a preparação para
ensaios clínicos com adolescentes.
• Jonathan Stadler - Porque é que o
Contexto é Importante na Compreensão
dos Desafios dos Ensaios Clínicos (Why
Context Matters in Understanding the
Challenges to Clinical Trials) – esta
apresentação fala sobre a importância de
compreender a influência das culturas
locais nos ensaios clínicos.

PLENÁRIO DE ENCERRAMENTO: “MIND
THE GAP”: ESTABELECER A PONTE ENTRE
SUCESSO NUM ENSAIO E ACESSO
• Alex Coutinho - EAumentar a Escala
da Ciência da Prevenção do HIV do
Laboratório até à Aldeia (Scaling-up HIV
Prevention Science from the Laboratory
to the Village) – você nunca soube
quantas palavras que começam por
“P” estão envolvidas na investigação,
mas esta apresentação usou-as todas e
inspirou o público a considerar parcerias,
as preferências da população, pessoas,
personalidades, populações prioritárias, e
muitos mais!
• Glenda Gray - Anti-retrovirais para
Prevenção (Antiretrovirals for Prevention)
– A nossa Dr. Gray ajudou a encerrar a
conferência.

ALGUNS DOS NOSSOS PÓSTERS
PREFERIDOS:
• Morar N. Sete Passos para Fortalecer
o Envolvimento da Comunidade nos
Ensaios de Prevenção do HIV em Durban
(Seven Steps to Strengthen Community
Engagement in HIV Prevention Trials in
Durban). [P02.03]

Gail Broder ao lado do póster da HVTN
sobre Boas Práticas de Participação no
HVTN 505. Foto: Jim Maynard

• Broder G, Maynard J, Karuna S,
Anude C, Sobieszczyk M, Hammer
S. Implementação de Boas Práticas
de Participação (BPP) no HVTN 505
- a Experiência da Rede de Ensaios
Clínicos da Vacina contra o HIV (HVTN)
(Implementing Good Participatory Practice
(GPP) in HVTN 505 - the HIV Vaccine Trials
Network (HVTN) Experience). [P07.02]
• Siskind R, Morar N, Campbell R,
Schouten J. . Implementar Actividades
de Envolvimento da Comunidade em
Redes de Ensaios Clínicos do HIV/SIDA
de Institutos Nacionais de Saúde (INS).
(Implementing Community Involvement
in National Institutes of Health (NIH) HIV/
AIDS Clinical Trials Networks). [P07.05]
• Karuna S, Grove D, Broder G, Anude C,
Hammer S, Sobieszczyk M, Andrasik M.
Participantes Transexuais no Ensaio
da Rede de Ensaios Clínicos da Vacina
contra o HIV, HVTN 505: Uma Análise
Descritiva e Comparativa (Transgender
Participants in the HIV Vaccine Trial
Network’s HVTN 505 Trial: A Descriptive
and Comparative Analysis). [P26.09]
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Diapositivo da apresentação do Dr.
Alex Coutinho’s. Foto: Gail Broder

• Allen M, Metch B, Moodie Z, Bekker LG,
Churchyard G, Mlisana K, Nchabeleng
M, Kublin J, Gray G on behalf of the
HVTN 503 study team. Benefícios
Auto-Reportados da Participação
no Estudo HVTN 503, “Phambili”
(Self-Reported Benefits of Study
Participation in HVTN 503). [P42.01]
• Pillay D, Wassenaar DR. Diferenças
Raciais na Vontade de Participar em
Ensaios Clínicos de Prevenção do
HIV entre Estudantes Universitários
em KwaZulu Natal, África do Sul
(Racial Differences in Willingness to
Participate in HIV Prevention Clinical
Trials amongst University Students in
KwaZulu Natal, South Africa). [P42.08]

CONFERÊNCIA DA HVTN, SEATTLE, WA, OUTUBRO DE 2014
1

2

3

4

6

7

5

1.

Pequenos grupos de debate durante a Sessão Separada
do OCC

2.

Dr. Jerome Kim, Programa Militar de Investigação sobre
o HIV dos EUA

3.

Dr. Glenda Gray de Soweto, África do Sul

4.

Uma apresentação de plenário lotada dada por John
Hural, do Programa de Laboratórios da HVTN

5.

Dr. Giuseppe Pantaleo de Lausanne, Suíça

6.

Membro de OCC, Mapule Raborife de Soshanguve,
África do Sul

7.

John Hural também falou na sessão de Almoço de
Leigos

FORMAÇÃO DE NOVAS EQUIPAS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO EM
COMUNIDADES AFRICANAS
...Continuação da página 1
de orientação para a implementação de Boas Práticas de

Web da HVTN, públicos e privados para os membros da HVTN,

Participação (BPP) nos centros. Ntando Yola da Fundação

e compreender como e porquê devem ser preenchidos os

Desmond Tutu (Cidade do Cabo) juntou-se à discussão sobre

Relatórios Trimestrais e os Planos Anuais de Trabalho. Os

BPP, tendo apresentado um exemplo de como as BPP podem

centros tiveram a oportunidade de se emparelharem e fazerem

ser implementadas em ensaios clínicos ao nível nacional.

uma revisão por pares das propostas de Planos Anuais de

Em seguida, Jim Maynard, o Director de Comunicações e de

Trabalho uns dos outros.

Envolvimento Comunitário da HVTN, maravilhou o grupo

Antes da conclusão, cada centro recebeu cópias do Manual

com uma apresentação e dicas sobre como trabalhar com

de Formação da HVTN para as Equipas de Divulgação e

os meios de comunicação e como controlar uma entrevista.

Sensibilização da Comunidade. Este manual de formação,

Durante a tarde, Ntando guiou os participantes através

que resulta de mais de um ano de consultas com educadores
da comunidade Sul Africanos e membros dos OCCs,
inclui 14 aulas independentes sobre assuntos como Ética
na investigação, Como ler um protocolo, VISP, e Como
desenvolver o seu plano de envolvimento da comunidade.
Cada centro, através dos seus participantes no seminário de
formação, possui agora 2 cópias do manual numa drive USB
e uma cópia impressa. Estes materiais pretendem ajudar a
fornecer o conhecimento e a capacidade necessários para que
as novas equipas de envolvimento da comunidade nos centros
locais possam fazer o seu trabalho de forma optimizada.
Muitas das aulas também podem ser utilizadas para a

O Educador da Comunidade Emilder Chihota,
do centro de Seke South (em Chitungwiza,
Zimbabwe) descreve a discussão do seu
pequeno grupo sobre as estratégias para
angariar participantes de baixo risco.
de uma sessão interactiva onde avaliaram e criticaram os
diferentes exemplos de publicidade, e em seguida tiveram
a oportunidade de trabalhar em pequenos grupos para
desenvolverem as suas próprias mensagens e imagens de
divulgação e sensibilização.
O Dia 3 começou com uma apresentação de Mluleki
Nompondwana em nome da Fundação Desmond Tutu
contra o HIV (Cidade do Cabo) sobre a sua experiência com o
recrutamento de baixo risco, utilizando as lições aprendidas
durante o HVTN 097 para ajudar a criar estratégias para
o HVTN 100. Ele liderou uma actividade onde pequenos
grupos trabalharam juntos para explorar os vários desafios e
oportunidades envolvidos na angariação de participantes de
“baixo risco”. Em seguida, Maaza Seyoum da IAVI conduziu
uma sessão interactiva com base no programa de formação
da sua organização denominado “Integração de Questões
de Género na Investigação de Vacinas contra a SIDA”. Ela
manteve o grupo em alerta e envolvido em discussões
acaloradas sobre terminologia como “género” versus “sexo”,
e em sessões de debates com inversão de papéis em que
os homens tinham que pensar sobre os desafios para os
participantes do sexo feminino inscritos em ensaios clínicos
sobre o HIV, e vice-versa. A última parte do dia foi dedicada
às operações internas da HVTN, tais como navegar nos sítios

formação do OCC ou durante as actividades de educação da
comunidade.
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“ESTA FORMAÇÃO ABRIU-ME OS
OLHOS. APRENDI TANTAS COISAS
E OUVI FALAR SOBRE COMO É
QUE AS OUTRAS EQUIPAS DE
DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
ESTÃO A RECRUTAR NAS SUAS
REGIÕES. PARTILHÁMOS IDEIAS E
ESTRATÉGIAS.”
-PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO
Embora o programa de 3 dias tenha estado repleto de
aprendizagem estruturada, partilha e oportunidades de
colaboração, uma das experiências mais valiosas pode ter
sido o desenvolvimento de um relacionamento mais estreito
entre os membros das equipas dos vários centros. A HVTN
pode fornecer ferramentas e recursos para apoiar o trabalho
dos centros e para aumentar o conhecimento sobre o campo
das vacinas, mas a oportunidade de partilhar experiências
em primeira mão sobre como é trabalhar com a comunidade
faz parte integrante destas sessões de formação. É por isso
que reunir as equipas, não apenas para fins de formação, mas
também para que se possam apoiar mutuamente, tem um
valor inestimável.

Bem vinda, Nandi!
A Unidade de Envolvimento da Comunidade da HVTN (UEC) está empolgada com a adição
do seu mais novo membro, Nandisile Luthuli, “Nandi.” A partir de Janeiro de 2015, a Nandi
vai trabalhar em estreita colaboração com Genevieve Meyer como Gestora de Formação
de Educação Comunitária, sediada em Joanesburgo, na África do Sul. Ela vai ser a primeira
pessoa de referência para um conjunto de centros na África Austral, ajudando a apoiar os seus
programas de envolvimento da comunidade. Ela também vai participar em equipas de protocolo
e em grupos de trabalho no seio da HVTN para ajudar a garantir que as visões da comunidade e
perspectivas dos OCCs são comunicadas dentro da Rede. Além disso, a Nandi vai coordenar o
novo Serviço de Testes VISP para a África Austral.
A Nandi licenciou-se na Universidade de Kwa-Zulu Natal onde estudou tecnologias de
informação, comunicação e ciências políticas. Mais tarde obteve um Diploma de Pós-Graduação em Relações Industriais. Nos
últimos 3 anos, a Nandi trabalhou como Agente de Envolvimento da Comunidade no Instituto Aurum em Klerksdorp, onde
geriu a equipa de divulgação e sensibilização da comunidade, recrutamento e planeamento de retenção, e o Órgão Consultivo
Comunitário do instituto, para além de supervisionar o programa de aconselhamento e de testes de HIV na clínica e através
da sua unidade móvel de testes. Para além da sua experiência profissional, ela também é trilingue em Inglês, IsiZulu e IsiXhosa.
Para além das suas incríveis capacidades, Nandi também traz uma paixão pela descoberta de uma vacina contra o HIV que um
dia vai parar a morte prematura dos nossos irmãos e irmãs. Ela está ansiosa por se juntar à família do Núcleo da HVTN e por
trabalhar para fazer a diferença na vida das pessoas mais afectadas pelo HIV. Quando finalmente encontra tempo para relaxar,
Nandi gosta de socializar e passar tempo com os seus amigos e família.
Por favor junte-se à UEC para a recebermos na nossa equipa!!

HVTN

ENVIE SUGESTÕES, PERGUNTAS E
SUBMISSÕES DE ARTIGOS PARA A BÚSSOLA
DA COMUNIDADE:
Jana Pitzer
jpitzer@fhcrc.org
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A Rede de Ensaios Clínicos da Vacina contra o HIV (do inglês, HIV Vaccine
Trials Network) é uma colaboração multidisciplinar internacional. A HVTN
recebe apoio do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos
EUA (do inglês, National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID)
dos Institutos Nacionais da Saúde dos EUA (do inglês, National Institutes of
Health - NIH), uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos
dos EUA (do inglês, Department of Health and Human Services). A Rede e
o NIAID têm uma relação próxima e de trabalho cooperativo, com atenção
partilhada entre questões intelectuais e científicas.

OBRIGADO A:
Gail Broder, editora convidada.
Robert Hood, fotógrafo durante a
Conferência da HVTN.
Meghan Klein, por doar os seus serviços para
fotografar a recepção do OCC de Seattle em
Outubro.
SOBRE A BÚSSOLA DA COMUNIDADE
A Bússola da Comunidade tem como
objectivo manter a comunidade da HVTN
informada sobre a investigação da Rede,
actividades nos centros, e avanços no campo
da Prevenção e Vacinação contra o HIV.
Encorajamos os membros da comunidade a
submeterem notícias e relatórios de eventos
a este boletim, e a torná-lo numa verdadeira
plataforma de partilha para a comunidade.

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

