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Em quase todos os aspectos, a Aids é excepcional.
Em 1981, quando essa nova doença humana foi repor-

tada pela primeira vez nos EUA, existiam poucas drogas 
para tratar qualquer tipo de vírus. Trinta anos depois, 
existem mais de 30 antiretrovirais (ARVs) apenas para 
tratar o HIV/Aids. Combinações dessas drogas, que foram 
introduzidas em 1995, resgataram pessoas que estavam a 
um fio da morte, e o sucesso dos ARVs não para por aqui.

Essas drogas também conseguem proporcionar 
proteção contra a infecção pelo HIV. Primeiro, um 
estudo revelou que um microbicida que contem um 
ARV em forma de gel conseguiu reduzir os índices de 
infecção pelo HIV nas mulheres. Depois, outro estudo 
revelou que uma dose diária de uma combinação de 
cápsula de ARV conseguiu reduzir os índices de infec-
ção pelo HIV entre homens que fazem sexo com 
homens. No mês passado, pesquisadores publicaram 
resultados de um estudo conhecido como HPTN 052 
que indicou que os indivíduos infectados tratados com 
ARVs apresentam probabilidade 96% menor de trans-
mitir o HIV aos seus parceiros não infectados.

Se o custo não fosse empecilho, mas infelizmente é, 
e se encontrar e testar as pessoas com maior probabili-

dade de serem infectadas pelo HIV fosse um obstáculo 
superável, os ARVs poderiam enfraquecer a pandemia. 
No entanto, a situação atual é que estima-se que exis-
tam 33 milhões de pessoas que vivem com HIV/Aids, e 
somente seis milhões de pessoas em países de baixa e 
média renda conseguem atualmente ter acesso a esses 
medicamentos que salvam vidas.

Isso sugere que, depois de 30 anos, a guerra contra 
a Aids está longe de ter chegado ao fim. Uma das armas 
que continua sendo buscada é uma vacina.

Mas como em outras áreas de pesquisa de preven-
ção do HIV, as perspectivas para uma vacina preven-
tiva são melhores hoje do que em qualquer outra época 
nas últimas três décadas. Depois de muitas tentativas 
fracassadas para conceber vacinas candidatas, existem 
novas opções promissoras, o que deixa os pesquisado-
res mais otimistas sobre a pesquisa e o desenvolvi-
mento de vacinas contra o HIV. 

Se o poder da ciência, combinado com a boa von-
tade política, continuar na frente da batalha contra a 
Aids, talvez a quarta década da luta contra a síndrome 
traga uma revolução em termos de prevenção que pode 
levar, um dia, ao fim da Aids. g

Os protagonistas do HIV

Luc montagnier, 78, 
é co-fundador e atual 
presidente da Fundação 
Mundial de Pesquisa e 
Prevenção da Aids da 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura 
(UNESCO), em Paris. No ano passado, ele aceitou uma 
cadeira de professor na Universidade Jiao Tong de Shanghai.
Em 1983, Montagnier e sua colega, Françoise Barré-Sinoussi, 
foram os primeiros a reportar o isolamento de um novo 
retrovírus de um paciente, mais tarde confirmado como  
o HIV. Por essa descoberta, eles receberam o Prêmio Nobel 
de Fisiologia ou Medicina de 2008.

P: Quais são suas primeira lembranças sobre a descoberta do 
HIv?

montagnier: Eu me lembro de ler nos jornais sobre essa nova 
doença, a doença dos gays. Quando soubemos da transmissão 
pelo sangue para pacientes de transfusões e hemofílicos, 
começamos a considerar que a doença poderia ser causada por 
um agente infeccioso—um vírus ou uma bactéria—e já que era 
transmitida também por meio de produtos filtrados para 
hemofílicos, a probabilidade maior era de que fosse um vírus. 
Tínhamos a tecnologia para detectar retrovírus e cultivar 
células T humanas, portanto começamos a procurar por um 
retrovírus.

Eu usei uma biópsia de um linfonodo de um homem gay que 
tinha linfonodos inflamados e cultivei suas células T. Três 
semanas depois minha colega de pesquisa Françoise Barré-
Sinoussi conseguiu detectar alguma atividade de retrovírus na 
cultura. Logo, formei um grupo de cerca de 10 pessoas que, em 
alguns meses, em 1983, conseguiu mostrar que o vírus era novo 
e era o melhor candidato a ser a causa da Aids.

P: O que você achou quando viu este resultado?

montagnier: Tínhamos o vírus, mas não sabíamos se era um 
vírus passageiro ou a causa da Aids. Portanto, nesta época, 
nossa empolgação era moderada. Tínhamos de procurar por 
uma correlação com a doença. Isso foi feito durante 1983 e 
1984, quando meus colegas revelaram que haviam anticorpos 
contra este vírus em muitos pacientes antes de manifestarem 
sintomas de Aids, bem como em alguns pacientes com Aids. 
Conseguimos também isolar o mesmo tipo de vírus não 
somente de homens gays, mas também de hemofílicos e de 
pacientes africanos, indicando que o vírus era, provavelmente, 
o melhor candidato a ser a causa da Aids.

P: Qual foi a reação ao seu primeiro artigo em 1983?

Montagnier: Bem, em grande parte foi ignorado. Chamamos 
o vírus de LAV (vírus associado à linfadenopatia), pois tinha 

sido isolado não de um paciente  
com Aids já manifestada, mas  
de um paciente pré-Aids.Depois  
da publicação, descobrimos o 
mesmo tipo de vírus no sangue de 

pacientes com Aids já manifestada. 
Acho que a primeira vez que consegui 

convencer pelo menos alguns dos meus 
colegas nos EUA foi em Cold Spring 

Harbor, em setembro de 1983, onde 
apresentei todos os dados indicando que este  

era o vírus causador da Aids.

P: você acha que será possível desenvolver uma vacina preventiva 
contra o HIv?

montagnier: Esta é uma pergunta delicada. Acho importante 
primeiro continuar a desenvolver um certo grau de pesquisa  
básica para detectar todas as formas de vírus que são transmitidas. 
Minha abordagem é tentar primeiro as vacinas terapêuticas,  
que podem ser testadas com mais facilidade em ensaios clínicos em 
um período muito curto de tempo. Os ensaios clínicos de vacinas 
preventivas são caros e questionáveis em termos de resultados,  
pois é preciso lidar com uma grande população a fim de obter 
resultados significativos. Se uma vacina terapêutica funcionar, 
podemos extrapolá-la para uma vacina preventiva. 

P: Em relação ao Prêmio Nobel, você ficou surpreso quando 
recebeu o telefonema?

montagnier: Não posso dizer que fiquei muito surpreso porque 
todo ano alguns jornalistas me procuravam antes da 
comunicação para perguntar se aquele seria, talvez, o ano em 
que eu ganharia o Nobel. Na época, eu estava na África, em 
uma reunião na Costa do Marfim. Foi um acontecimento 
simbólico, pois a Aids tem presença maior na África, e 
predomina nos países em desenvolvimento.

P: O que você diria para as pessoas que estão ingressando  
neste campo? Trinta anos depois, o que ainda há para aprender 
sobre o HIv?

montagnier: Ainda existem muitas coisas a serem descobertas. 
O processo não terminou. Apesar de conhecermos muito bem a 
biologia molecular deste vírus, ainda sabemos pouco sobre 
como é transmitido, por que o tratamento antiretroviral não 
consegue eliminá-lo completamente, por que existe um 
reservatório do vírus apesar do tratamento, e muitas outras 
coisas. Ainda existem perguntas básicas a serem respondidas e, 
ao mesmo tempo, precisamos salvar as vidas dos pacientes e 
tentar reduzir a duração do tratamento. Acho que isso é crucial 
se quisermos vencer esta doença no século 21. Espero ver isso 
acontecer durante a minha vida. g

Robert Gallo, 74, é o diretor 
e co-fundador do Instituto  
de Virologia Humana (IHV)  
da Universidade de Maryland  
e co-fundador da Profectus 
Biosciences. Gallo trabalhava 
como virologista do Instituto 
Nacional do Câncer dos EUA 

quando surgiram os primeiros casos de Aids. Em 1984, sua 
equipe revelou que havia conseguido isolar um retrovírus que, 
mais tarde, seria confirmado como o HIV. Recentemente,  
o IHV recebeu um total de USD 23,4 milhões de um consórcio 
liderado pela Fundação Bill & Melinda Gates para financiar  
o desenvolvimento pré-clínico de uma vacina candidata contra 
a Aids que Gallo e colegas desenvolveram e esperam testar  
em ensaios clínicos. 

P: Três décadas já se passaram desde que a Aids foi descoberta. 
Como foi aquela época?

Gallo: Era horrível, estressante e adiciono ainda um terceiro 
adjetivo: assustador. Aquela época era inimaginável. 
Conhecíamos pacientes com os quais fazíamos amizade para, 
depois, vê-los morrer. Não havia nada que pudéssemos fazer por 
eles. Além disso, havia cabeças-de-vento que diziam que a Aids 
não existia ou que nós a havíamos criado para matar as pessoas.

P: Como você descreveria o seu papel na descoberta do HIv?

Gallo: Uma tremenda quantidade de artigos foi publicada entre 
1982 e 1985, em grande parte por meu laboratório. Em 1982, 
lançamos a ideia de que um retrovírus poderia ser a causa da Aids  
e nosso laboratório conseguiu cultivar células T obtidas de um 
homem com Aids que continha duas formas virais. No entanto, 
não há dúvida de que o grupo de Luc Montagnier, do Instituto 
Pasteur, foi o primeiro a relatar o isolamento do HIV em um 
paciente. Nunca houve controvérsia sobre quem descobriu  
o vírus. A disputa surgiu mais tarde quando desenvolvemos  
um exame de sangue para detectar o HIV e o Instituto Pasteur 
reivindicou participação nos royalties. É importante ressaltar  
que o nosso relatório sobre um vasto número de isolados de HIV, 
mais o exame de sangue, foram a evidência de que o HIV era  
a causa da Aids. Por esses motivos, Luc e eu concordamos com  
a co-descoberta.

P: você tem mais esperança agora quanto ao desenvolvimento  
de uma vacina contra o HIv do que em 2008, quando comparou  
os resultados do estudo STEP—que revelou que a vacina 
candidata não era eficaz e, até mesmo, poderia ter aumentado  
o risco de infecção pelo HIv em alguns voluntários—ao desastre 
com o ônibus espacial Challenger?

Gallo: Eu não estava pessimista quando fiz aquele comentário. 
Sou uma das pessoas mais otimistas no campo da ciência de 
desenvolvimento de vacinas contra a Aids. Eu disse aquilo 
porque, desde o começo, achava que o estudo STEP era um 

engano. Do meu ponto de vista, este 
não era o tipo de vacina a ser 
estudado com mais profundidade. 
Não acho que deveríamos testar uma 
vacina exclusivamente com base na 
imunidade mediada pelas células. Não 
estou dizendo que a imunidade celular 
não tem importância e que os anticorpos 
são os mestres, mas é imprescindível ter 
alguma proteção mediada pelos anticorpos.

P: Agora, você está envolvido na pesquisa de 
vacinas contra a Aids. O que você acha que será 
necessário para se chegar a uma vacina preventiva contra a Aids?

Gallo: Acredito que a resposta de anticorpos deve fazer parte 
de uma vacina preventiva eficaz. Acredito que os anticorpos 
amplamente neutralizantes [que protegem contra muitos 
subtipos diferentes do HIV] são importantes. No entanto, não 
creio que eles sejam a única coisa importante. Os anticorpos 
neutralizantes são apenas uma entre muitas abordagens. Acho 
provável que os anticorpos não neutralizantes também terão um 
papel a desempenhar. E acredito que uma vacina bem-sucedida 
deve chegar perto de proporcionar imunidade esterilizante.

P: Então você acha que o campo de pesquisa está no caminho certo?

Gallo: Acho que sim, mas precisamos seguir a ciência. Fico 
boquiaberto com os argumentos que afirmam que não é possível 
usar macacos para prever como as vacinas candidatas agirão  
em seres humanos e que devemos simplesmente ir adiante de 
qualquer jeito com os ensaios clínicos. Precisamos ter extrema 
cautela contra o uso dessa filosofia. Macacos não são perfeitos, 
mas são um bom modelo. A alternativa a este modelo, seria uma 
pessoa tomar a decisão sobre que vacinas devem ser estudadas 
de forma simples e arbitrária.

P: Se os anticorpos não neutralizantes são importantes, que 
conclusões você tira dos resultados do estudo Rv144 na Tailândia,  
o primeiro a revelar alguma eficácia?

Gallo: O RV144 foi o primeiro estudo a revelar eficácia, 
portanto eu o analisaria em pormenores. Não acredito nos 
críticos que disseram que não funcionou e atacaram o exército 
americano [que colaborou no estudo] injustamente. Eu e meus 
colegas achamos muito interesante a maneira como a Sanofi 
Pasteur concebeu o inserto para sua vacina candidata, pois usou 
algumas das mesmas características estruturais que estávamos 
usando para desenvolver nossa vacina candidata. Quando vi que 
os dados da vacina candidata RV144 revelaram eficácia muito 
elevada durante o primeiro ano, fiquei interessado porque isso  
é exatamente o que estamos vendo no IHV com nossa vacina 
candidata em experimentos com primatas. g

Robert Gallo e Luc montagnier refletem com a equipe  
do IAVI Report sobre a descoberta do HIv e o futuro 
da pesquisa por uma vacina
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Com outros vírus, 
a natureza nos diz 
“basta me seguir  
e eu os levarei  
a uma vacina”.

Com o hIV,  
a natureza está nos 
dizendo “se você me 
seguir, vai passar por 
maus bocados.”

—Anthony Fauci, diretor do NIAID

Ainda existem 
perguntas básicas 
a serem respondidas 
e, ao mesmo tempo, 
precisamos salvar  
as vidas dos 
pacientes e tentar 
reduzir a duração  
do tratamento.

Acho que isso é 
crucial se quisermos 
vencer esta doença 
no século 21.

—Luc Montagnier

1981
Em 5 de junho, em um prólogo assustador a uma das piores pandemias da 
história, os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças dos EUA emitem 
um relatório sobre um aumento incomum de pneumonia por pneumocystis 
carinni (uma infeção que ocorre em indivíduos com sistema imune gravemente 
comprometido), entre “cinco homens gays saudáveis em todos os outros 
aspectos”. Em julho, outros 26 casos são reportados na Califórnia e em Nova York. 
As pessoas afetadas passam a desenvolver sarcoma de Kaposi, um câncer causado 
pelo vírus da herpes, que se transforma em uma marca dessa nova doença.

1982
Em uma reunião realizada em 27 de julho, em Washington, a nova doença  
é batizada de síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). 

1983
Pesquisadores dos EUA publicam o primeiro relato de oito bebês com  
um “complexo de doença comparável à Aids”. Pesquisadores franceses do 
Instituto Pasteur isolam um novo retrovírus do tecido linfóide de um paciente 
gay caucasiano que pode ser a causa da Aids. Batizam o novo vírus de vírus 
associado à linfadenopatia (LAV). 

1984
Nos EUA, cientistas confirmam a descoberta de um novo retrovírus, mas 
o batizam de vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) tipo III. Esta 
descoberta leva Margaret Heckler, secretária de Saúde e Serviços Humanos  
dos EUA, a afirmar que uma vacina candidata contra a Aids estaria pronta  
para testes em dois anos.

1985
Pesquisadores de Uganda reportam uma nova síndrome em 63 pessoas 
fortemente associada ao HTLV-III. Os pesquisadores apelidam a condição de 
“síndrome da magreza”, pois resulta em grave perda de peso, e observam que 
parece ocorrer predominantemente na “população heterossexual promíscua”.

1986
O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus determina que o novo vírus seja 
chamado de vírus da imunodeficiência humana (HIV).

O pesquisador francês Daniel Zagury inocula-se com uma vacina candidata 
que contém uma versão geneticamente modificada de uma proteína do 
HIV dentro de um vetor viral baseado no vírus vaccinia (o mesmo usado na 
vacina contra a varíola). Zagury também vacina nove crianças do Zaire (agora 
República Democrática do Congo) não infectadas pelo HIV, o que faz do evento 
o primeiro teste não oficial de vacina preventiva contra a Aids. Pesquisadores e 
eticistas criticam Zagury porque o teste foi realizado sem aprovação dos órgãos 
regulatórios franceses e sem testes pré-clínicos adequados.

1987
Começa nos EUA o primeiro ensaio de vacina preventiva contra a Aids, envolvendo 
81 voluntários não infectados pelo HIV, a maioria homens que fazem sexo com 
homens (HSH). Os colaboradores do estudo são o Instituto Nacional de Alergia e 
Doenças Infecciosas (NIAID) e a companhia de biotecnologia MicroGeneSys, que 
desenvolveu a vacina candidata com uma versão geneticamente modificada de 
uma proteína do HIV. 

Esforços para proteger chimpanzés contra o HIV usando uma vacina candidata 
experimental fracassam. A candidata também usou um vírus vaccinia como vetor 
para injetar fragmentos do HIV.  

1988
O Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido e o Instituto de Pesquisa de Vírus 
de Uganda, em Entebbe, formam a primeira unidade de pesquisa da África focada 
nos determinantes da infecção pelo HIV e na progressão da doença.

1992
Pesquisadores reportam que macacos rhesus vacinados com um vírus da 
imunodeficiência símia (SIV) vivo atenuado, o equivalente ao HIV em macacos, 
estão protegidos contra a infecção, levantando esperanças de que esta possa 
ser uma abordagem viável ao desenvolvimento de uma vacina contra o HIV.

1994
O NIAID se recusa a financiar o primeiro estudo de eficácia de uma vacina 
candidata contra a Aids desenvolvida pela Genentech, uma companhia de 
biotecnologia da Califórnia. A candidata, chamada de AIDSVAX, contém uma 
versão geneticamente modificada da proteína da superfície do HIV.

Os pesquisadores isolam um anticorpo humano conhecido como b12 da 
medula óssea de um homem infectado pelo HIV sem sintomas por seis anos. 
Em testes de laboratório, o b12 conseguiu neutralizar mais de 75% dos 
subtipos de HIV, tornando-o um anticorpo amplamente neutralizante (bNAb).

1995
A terapia antiretroviral altamente ativa (HAART) é introduzida. “De 1985 a 1994 
o pessimismo reinava absoluto quando o assunto era terapia”, relembra David 
Ho, pesquisador de Aids, que foi pioneiro no uso de uma categoria de drogas 
chamada inibidores de protease. “Dois anos depois, a situação inverteu.”

A Coalizão para a Defesa da Vacina Contra a Aids foi formada no Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids.

1996
A Iniciativa Internacional de Vacinas Contra a Aids (IAVI) é criada como 
uma parceria público-privada sem fins lucrativos a fim de assegurar o 
desenvolvimento de uma vacina preventiva contra a Aids segura e eficaz.

Pesquisadores reportam que uma vacina de SIV atenuado causou doença em 
bebês de macacos. Essa conclusão, bem como outros dados obtidos em estudos 
com seres humanos, eliminam a esperança de que esta abordagem seja segura 
para testes em seres humanos. 

1997
Em 18 de maio, durante um discurso na Morgan State University, em Baltimore, 
Maryland, EUA, o presidente Bill Clinton anuncia uma meta nacional para 
desenvolver uma vacina contra a Aids em uma década. Desde então, o dia 
passou a ser conhecido como Dia Mundial da Vacina Contra a Aids.

1998
A VaxGen, uma empresa formada por pesquisadores da Genentech, lança 
um estudo de eficácia de Fase III da AIDSVAX, com a ajuda de investidores 
privados. É o primeiro estudo de eficácia de uma vacina candidata contra a 
Aids. O estudo recruta 5.400 voluntários, na maioria HSH, nos Estados Unidos, 
Canadá, Holanda e Porto Rico. Um ano depois, outro braço do estudo começa 
na Tailândia, envolvendo aproximadamente 2.500 usuários de drogas injetáveis. 

1999
Depois de uma década de planejamento, o primeiro teste de vacina contra a Aids  
da África começa em Uganda com a ALVAC vCP205, uma vacina candidata 
baseada em vetor de vírus da varíola dos canários (fabricada pela companhia 
francesa Pasteur Mérieux Connaught, agora Sanofi Pasteur), em 40 voluntários.

A Iniciativa de Vacinas Contra a Aids do Quênia (KAVI) é estabelecida em 
colaboração com a Universidade de Nairóbi, a Universidade de Oxford e a IAVI.

O NIAID estabelece o Centro de Pesquisa de Vacinas (VRC) no NIAID, com 
enfoque primário no desenvolvimento de vacinas contra a Aids.

A Rede de Ensaios de Vacinas Contra o HIV (HVTN), com sede em Seattle, é 
formada pelo NIAID para testar vacinas candidatas de prevenção contra a Aids.

A Iniciativa Sul-Africana de Vacinas Contra a Aids é formada pelo governo com 
a meta de coordenar e apoiar o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz 
contra a Aids.

2003
Dados preliminares de dois estudos de Fase III da VaxGen revelam que a 
AIDSVAX não é eficaz.
Vinte e quatro pesquisadores líderes na pesquisa contra a Aids publicam um artigo 
que argumenta que a escala em que as pesquisas são realizadas é insuficiente 
para solucionar os grandes desafios científicos que impedem o desenvolvimento de 
uma vacina contra a Aids. Isso leva à criação da Global HIV Vaccine Enterprise, uma 
aliança comprometida a acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a Aids. 
Um estudo de eficácia conhecido como RV144 começa na Tailândia com financia-
mento do NIAID e do exército americano. O estudo, realizado pelo Ministério da 
Saúde Pública da Tailândia, testa uma combinação de duas vacinas candidatas (a 
vacina candidata baseada em vetor de vírus da varíola dos canários ALVAC-HIV 
vCP1521, da Sanofi Pasteur, e a AIDSVAX da VaxGen) em 16.000 voluntários.

2004
Vinte e dois proeminentes pesquisadores de vacinas contra a Aids publicam um 
artigo que questiona os argumentos lógicos científicos para realizar o estudo 
RV144, argumentando que outras vacinas candidatas têm maior chance de sucesso.
Um estudo de teste de conceito de Fase IIb conhecido como STEP começa na 
América do Norte e do Sul, Caribe e Austrália. O estudo com 3.000 pessoas 
testa a eficácia da vacina candidata MRKAd5 da Merck em termos de prevenir 
a infecção pelo HIV ou reduzir a carga viral entre os voluntários que ficaram 
infectados apesar da vacinação.

2005
O NIAID anuncia a disponibilidade de USD 300 milhões em financiamento ao 
longo de sete anos para estabelecer um consórcio virtual conhecido como Centro 
de Imunologia para Vacinas Contra o HIV/Aids (CHAVI).

2006
A Fundação Bill & Melinda Gates doa USD 287 milhões para estabelecer a 
Colaboração para a Descoberta de Vacinas contra a Aids (CAVD), que apoia 
16 centros de desenvolvimento de vacinas contra a Aids.

2007
As vacinações do estudo STEP são interrompidas depois de um conselho de 
monitoramento de dados e segurança determinar que a vacina não funciona.
Dados subsequentes revelam que a MRKAd5 pode ter aumentado o risco de 
infecção pelo HIV entre um subconjunto de voluntários. As vacinações  
no estudo Phambili de Fase IIb da mesma vacina candidata, lançado  
na África do Sul em fevereiro, também são interrompidas.

2008
Pesquisadores obtêm uma imagem tridimensional da estrutura da proteína 
da superfície do HIV.
O Centro de Anticorpos Neutralizantes, uma parceria da IAVI e do Instituto 
de Pesquisa Scripps da Califórnia, onde fica o centro, é estabelecido para 
desenvolver vacinas candidatas que possam gerar anticorpos amplamente 
neutralizantes (bNAbs).

2009
O Instituto Ragon, um consórcio de pesquisa dedicado a descobrir uma vacina 
contra a Aids, é lançado com uma doação de USD 100 milhões.
Resultados do estudo de Fase IIb RV144 na Tailândia revelam que a vacina 
candidata reduz o risco de infecção pelo HIV em cerca de 31%, proporcionando 
a primeira evidência de que uma vacina candidata consegue proporcionar 
proteção contra a infecção pelo HIV em seres humanos.
Pela primeira vez em uma década, pesquisadores isolam diversos bNAbs que 
combatem o HIV do sangue de indivíduos infectados. 

2011 
Os resultados das análises das respostas imunológicas do RV144 são 
esperados para setembro.
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