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Por que o mundo precisa de uma 

vacina anti-HIV? 

 

                  

          

         Apesar de todos os esforços e   

 avanços, a pandemia de AIDS   

 continua. 

 

     2012 

   35,3 milhões de pessoas vivendo com  

      HIV no mundo todo. 

  2,3 milhões de novas infecções 

   1,6 milhões de mortes relacionadas ao  

      HIV em 2012. 

 
Fonte: Unaids 



O que são vacinas? 
 

 Vacinas são substâncias capazes de 
ensinar o corpo a reconhecer um agente 
causador de doença, como vírus, e a 
produzir defesas contra ele. 

 

-As vacinas podem ser preventivas ou 
terapêuticas.  

-Vacinas preventivas ativam as defesas do 
organismo para reagir à agressão de um 
microorganismo, impedindo a infecção; 

-Vacinas terapêuticas, por sua vez, estimulam a 
imunidade do organismo para curar ou 
controlar uma doença.  

 



 Vacina Descoberta  

Varíola  1798 

Raiva 1885 

Peste 1897 

Difteria  1923 

Coqueluche  1926 

Tuberculose  1927 

Tétano  1927 

Febre amarela  1935 

Vacina injetável da pólio  1955 

Vacina oral da pólio  1962 

Sarampo  1964 

Caxumba  1967 

Rubéola  1970 

Hepatite B  1981 

Hib meningite  1990 

Pneumococo 2000 

HPV (papiloma vírus humano) 2006 



 
 

As ilustrações abaixo mostram como o organismo, 
estimulado por uma vacina, reagiria ao vírus HIV. 

 
 

O linfócito B, estimulado pela vacina, produz anticorpos que 
se ligam ao vírus, impedindo sua penetração na célula T 
CD4+ . 



O linfócito T CD8, ativado pela vacina, produz 
substâncias (citocinas) que destroem as células 
já infectadas pelo HIV 





A Unidade de Pesquisa de Vacinas Anti-HIV do CRT-
DST/AIDS, desenvolveu 6 protocolos de pesquisa de 
produtos candidatos à vacina anti-HIV e um de 
acompanhamento (HVTN 504) 



Estudo– RV 144- Fase  III  

Tailândia- 2009 

Incluídos 16.403 

 

Primeira demonstração de que uma vacina, aplicada em 

humanos, pode prevenir a infecção pelo HIV 

 

Dois produtos-   

Vetor viral: ALVAC- HIV vCP1521  

Proteína: AIDSVAX gp120 B, E 

 

31% de efetividade na prevenção da infecção pelo HIV 

 

Este resultado apesar de modesto para garantir a 

aprovação do regime vacinal,  gerou considerável ânimo 

no campo de pesquisa.   

    Progressos Recentes 



• Estudos do P5 – Parceria Público-Privada da Proteína-

Pox – que busca avançar a partir dos sucessos 

obtidos pelo estudo clínico das vacinas testadas na 

Tailândia com foco na África e Tailândia 

 

• Adoção do vírus do Citomegalovírus como vetor: em 

função de sua capacidade de continuar se 

reproduzindo 

 

• Desenvolvimento de uma estratégia de “soro”, 

utilizando-se em pessoas HIV-, os recém conhecidos 

anticorpos amplamente neutralizantes (desenvolvidos 

por alguns soropositivos, algum tempo após a 

infecção) para que impeçam a infecção – estudo de 

natureza de prova de conceito  

    Novas perspectivas 



Imagine um 
mundo sem 

aids. 

Agradecimentos: 
equipe de 
pesquisa e aos 
voluntários!!!!!!! 
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