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Hoje

• Objetivo da oficina
– Estacionamento de perguntas

• Cartões 3x5

• Epidemiologia do VIH de HSH negros nos 
EUA

• Estratégias para envolver HSH negros

• Invadir grupos/relatórios de volta

• Cenário de dramatização

• Próximos passos



Os participantes aprenderão estratégias 

específicas que podem utilizar em seus 

locais de inquérito locais para aumentar o 

envolvimento e o recrutamento de HSH 

negros em estudos de inquérito clínico, como 

o HPTN 083.

Objetivos da Oficina



• Um resumo

• Meta de recrutamento de HPTN 083 para HSH 
negros nos Estados Unidos
– Mínimo 50% de matrícula de MSM negro

– Inscrição de 50% de jovens HSH (18-29)

– 10% de inscrição de pessoas trans-femininas

• Por que esse objetivo é importante

• Atualmente, estamos cumprindo duas dessas três 
metas. Hoje destacaremos a importância de se 
concentrar no cadastro de HSH Negros. 

Epidemiologia do VIH de HSH negros 

nos EUA



Um resumo

• Em 2016, os AA eram 44% do 

HIV Dx, embora sejam apenas 

12% da população dos EUA.

• 17.528 AA foram dx/d/ VIH em 

2016 (12.890 homens e 4560 

mulheres)

• Mais de 50% (10.223) destes 

eram HSH

• Dos HSM negros com HIV, 

40% tinham entre 25 e 34 

anos.

• A projeção do CDC de 1 em 

cada 2 HSM negros irá adquirir 

o VIH em sua vida a menos 

que algo mude.

Fonte:https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/africanamerican

s/index.html Acedido em 05/07/2018.

https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/africanamericans/index.html


A meta HPTN 083 para o recrutamento 

de HSH negros nos Estados Unidos
O objetivo geral do estudo é inscrever 
4500 MSM & TGW

Alvos populacionais específicos nos 
EUA incluem 50% de matrícula de 
jovens HSH e 10% de matrícula de 
pessoas transfemininas

Os EUA têm uma meta adicional mínima 
de 50% de HSH negros

Por que isso é importante?

• Homens negros/afro-americanos 
gays, bissexuais e outros que fazem 
sexo com homens são mais afetados 
pelo VIH do que qualquer outro 
grupo nos Estados Unidos.

• Os HSH negros representaram mais 
de ¼ de todas as novas infecções 
em 2016. 

Fonte acedida em 05/074/2018

https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/bmsm.h
tml Acedido 05/07/2018

https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/bmsm.html


Por que esse objetivo é importante

• Disparidades em Saúde

– Número desproporcional 

de casos em 

comparação com a 

população em geral

• Determinantes Sociais da 

Saúde

– Condições nas quais as 

pessoas nascem, 

crescem, trabalham, 

vivem e envelhecem.

• Fatores ambientais



O papel da motivação/apoio na 

manutenção/melhoria da retenção de HSH 

negros (cuidados centrados na pessoa 

inteira)

• HPTN 061 - A prevenção do VIH para os HSH negros 

precisa não apenas se concentrar no VIH (navegação 

de pares, apoio social, abordagem holística)

• HPTN 073 - Utilizou uma nova abordagem de 

intervenção centrada no cliente com aconselhamento 

e cuidados coordenados (C4)

• Cuidados individualizados incluídos, 

encaminhamentos e apoio (incluem cuidados de 

saúde, saúde mental, assistência habitacional, etc.) 



1. Comitê Consultivo Comunitário (CAB)/Comitê 
(CAC)

2. O papel e a influência dos informantes-chave

3. O papel e influência dos embaixadores (pares da 
comunidade)

4. O papel e influência Porta-voz 

5. Experiência cultural / intérpretes

6. Uso de nossas próprias redes sociais

7. Parceria/colaborações com outras agências

8. Atividades de Planos de Trabalho

Envolver HSH negros nos Estados Unidos



• Um tipo de conselho consultivo constituído por 

representantes do público em geral que se reúnem com 

representantes de uma instituição para transmitir 

informações entre os dois grupos.

• Juntos, os CABs cumprem as seguintes funções:

– ajudar no planeamento, desenvolvimento e implementação de 

inquéritos

– avaliar o impacto da comunidade e garantir que as preocupações da 

comunidade sejam consideradas

– sirva como voz para a comunidade e para os participantes do estudo.

– construir e fomentar parcerias entre pesquisadores e a comunidade.

– garantir que as estratégias de inquérito reconheçam e respeitem os 

valores e as diferenças culturais/étnicas entre os participantes

Conselho Assessor Comunitário (CAB) 

/ Comitê (CAC)



• Um indivíduo não afiliado à instituição ou organização, que 

tem uma conexão direta com as comunidades e populações 

alvo.

• Obter informações sobre um problema premente na 

comunidade, a partir de um número limitado de especialistas 

da comunidade bem informados e bem informados.

• Entender a motivação e as crenças dos moradores da 

comunidade em um determinado assunto.

• Obter informações de pessoas com diversas origens e 

opiniões e ser capaz de fazer perguntas profundas e 

investigativas.

• Para discutir tópicos sensíveis, obtenha a discussão franca 

dos participantes sobre o tópico ou obtenha a profundidade 

das informações de que você precisa.

O papel e a influência dos informantes-chave



• Palavra de boca

• Derivado de Respondent Driven Sampling 

(RDS)

• Líder Confiável

• Conexão direta com a população-alvo

• Uma extensão do seu local

• Pesquisa básica/formação de estudo

O papel e influência dos 

embaixadores (pares da comunidade)



• Um indivíduo com vínculos com a instituição 
ou organização, bem como com a 
comunidade alvo. Essa pessoa ajuda a educar 
a comunidade sobre o estudo da pesquisa e 
cria mais exposição à agência.

• Participante ativo ou participante que tenha 
concluído previamente um estudo

• Um provedor médico ou provedor de serviços

• Uma parte interessada da comunidade ou 
defensor da comunidade

• Um membro do CAB

O papel e influência Porta-voz



• Uma Presença Na Mesa

• Plano de Pessoal

• Pessoal de Recrutamento

• Ambiente Físico/Espaço

• Uso e compreensão da 

linguagem/vernáculo

Experiência cultural / intérpretes



• Palavra de boca

• Reunião na prefeitura

• Sitios de redes sociais

• Partes da CC

• Em serviço/apresentações

Uso de vossas próprias redes sociais



• Fator-chave para recrutamento

• Permite o acesso à população-alvo

• Constrói e mantém a confiança

• Exibição de materiais de estudo

• Apoie suas iniciativas

Parcerias/colaborações com outras 

agências



• Roteiro para atividades planejadas 
relacionadas ao envolvimento da 
comunidade, utilização de CAB, 
recrutamento e retenção

• Documento vivo que pode ser alterado a 
qualquer momento

• Auxiliar na determinação de necessidades 
financeiras e de pessoal

• Revisto e assinado pelo CAB e pelo sitio PI

Atividades de Planos de Trabalho



Dividir em grupos



• Cada tabela deveria ter um número de grupo

• Cada grupo precisará designar um porta-voz 
para devolver o relatório

• Cada grupo receberá um tópico sobre 
Envolver HSM Negros 

• Cada grupo terá de duas a quatro perguntas 
para responder a esse tópico. 

• Você terá 10 a 12 minutos para responder às 
perguntas.

Cada grupo



Relatório do Grupo Voltar



Grupo nº 1 / CAB/ CAC

• Que orientação seu CAB forneceu à 

liderança do local relacionada a HSH 

negros?  

• Como o seu local utilizou essas 

informações para melhorar o recrutamento 

dessa população?  

• Que medidas foram tomadas para garantir 

a representação adequada do BMSM no 

seu CAB?



Grupo nº 2 / Informantes-chave

• Como a equipa de participação da comunidade 
identifica informantes-chave e, uma vez 
identificada, como a relação é estabelecida e 
mantida?

• Quais informações são obtidas do informante e 
quais informações específicas do estudo são 
fornecidas a elas?

• Esses indivíduos são compensados? Se sim, 
qual é o processo de aprovação do IRB?

• Você encontrou um informante-chave que falou 
negativamente sobre sua agência e o trabalho 
que está a ser realizado lá? Se sim, como esta 
situação foi direcionada e resolvida?



Grupo nº 3 / Embaixadores 

(Pares da comunidade)

• Como você recrutou ou selecionou quem 

seriam embaixadores?

• Como você compensa embaixadores? Se 

sim, como é isso?

• Como os embaixadores transferem os 

encaminhamentos para os funcionários do 

local?



Grupo nº 4 / Porta-voz

• Como a equipa de envolvimento da 
comunidade identifica possíveis porta-vozes?

• Esses indivíduos recebem formação nos 
protocolos? Se sim, quem conduz essas 
formações?

• Como você garante que as informações 
apresentadas pelos porta-vozes sejam 
idênticas (eliminar o potencial de 
desinformação)?

• Esses indivíduos são compensados? Em caso 
afirmativo, a aprovação do IRB era 
necessária? Elaborar o processo de 
submissão do IRB?



Grupo nº 5 / Experiência cultural / 

intérpretes

• Sua nova equipa não participou do APAT?

• Até que ponto a sua equipa é representante 

das populações-alvo?

• Quais formações foram identificadas para 

ajudar a equipa a trabalhar com as 

populações-alvo? 

• O espaço clínico/escritórios é 

representativo das populações-alvo? 



Grupo nº 6 / Usando suas próprias 

redes sociais

• Que orientação seu CAB forneceu no 

recrutamento de HSH negros?

• Como você decide quais sitios de mídia 

social desenvolvem um perfil ou têm 

banners? 

• Você responde a consultas de mídia social 

em tempo real? 

• Você usa fotos / imagens da comunidade 

local? 



Grupo nº 7 / Parcerias/colaborações 

com outras agências

• Se você tivesse uma agência que tivesse 

um desafio ao construir um relacionamento, 

continuaria a tentar? Ou o que você fez?

• Como você lida com diferentes filosofias ou 

ideias que os funcionários da agência têm 

sobre pesquisa, particularmente sobre a 

ética em torno da pesquisa?

• Quais são algumas das sugestões que 

você pode sugerir para apoiar as iniciativas 

de uma agência?



Grupo nº 8 / Atividades de Planos de 

Trabalho

• Você revisitou as estratégias de 

recrutamento que não estão funcionando 

bem? Quais mudanças você fez? 

• Você envolveu o CAB com todas as 

mudanças?

• Você está a coletar dados conectados às 

suas atividades de plano de trabalho? 



Atividades de dramatização - estudo 

de caso nº 1

O participante está pronto para se inscrever 

no estudo, mas a equipe acha que os 

participantes estão instáveis e não concluirão 

o estudo (incluirá a exploração do viés 

implícito e como isso pode afetar o 

recrutamento e a retenção de HSH negros).



Próximos passos

• Recolha os cartões 3x5

• Responda às perguntas do 
estacionamento.

• Resuma as informações e forneça 
assistência técnica junto ao LOC. 

• Escreva um relatório que será gerado e 
distribuído para os sites. 

• Futuro pedido de assistência técnica do 
Black Caucus deve ser solicitado através 
do FHI360. 



Obrigado
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