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Segundo dados do Programa das Nações Unidas para AIDS 
(UNAIDS), desde o início da epidemia, mais de 40 milhões 

de pessoas foram infectadas pelo HIV. 
A epidemia do HIV em qualquer sistema de saúde pode ser 

compreendida pela dimensão dos danos causados as popula-
ções, não só no aspecto humano, mas, socioeconômico. A gra-
vidade assume proporções hercúlea frente a impossibilidade de 
se encontrar uma solução terapêutica definitiva.

 A AIDS é hoje uma das principais causas de morte entre 
adultos em idade reprodutiva (15 e 59 anos), ao redor do mun-
do. Estima-se que no Brasil existam mais de 600.000 casos de 
HIV/AIDS.

Há mais de 20 anos, o mundo vem desenvolvendo estraté-
gias de prevenção e assistência no combate ao HIV/AIDS. Hoje 
são produzidos vários medicamentos pela indústria farmacêuti-
ca visando o tratamento e o prolongamento de vida das pesso-
as vivendo com HIV/AIDS. 

Mesmo assim, são medicamentos de alto custo e que na 
maioria das vezes, não estão disponíveis para a população nos 
países em desenvolvimento e nos países pobres, onde a AIDS 
tem se alastrado com grande severidade.

A descoberta de uma vacina seja ela preventiva ou terapêu-
tica, contra o HIV é a grande esperança de conter a epidemia. 
Nos últimos anos, diversos produtos candidatos à vacina pre-
ventiva contra o HIV foram desenvolvidos e vem sendo testa-
dos em vários países. No entanto, ainda estamos distantes da  
descoberta de uma vacina eficaz. 

O desenvolvimento de uma vacina contra o HIV demanda 
um esforço coletivo internacional que envolve pesquisadores, 
sociedade civil, instituições governamentais, acadêmicas, ini-
ciativa privada e pessoas vivendo com HIV e AIDS. 

Apesar da resposta efetiva que o Brasil vem desenvolvendo 
para o controle da epidemia, a mesma continua em crescimen-
to. Assim, uma vacina preventiva ou terapêutica contra o HIV 
deve ser encarada como uma prioridade para o país. 

AIDS e o desafio para a descoberta 
de uma vacina 

É imperativo que sejam desenvolvidas estratégias eficazes e 
economicamente viáveis para impedir o aumento de novos ca-
sos de infecção pelo HIV. 

A combinação entre tratamento, mudanças comportamen-
tais (adoção de práticas preventivas) e uma vacina eficaz, pare-
ce ser a melhor forma para impedir o crescimento da epidemia. 
Portanto, apesar da situação privilegiada em que se encontra 
o Brasil, frente a muitos paises em desenvolvimento, com a 
distribuição universal dos medicamentos anti-retrovirais, que, 
diga-se de passagem, foi fruto de muita articulação e pressão 
da sociedade civil organizada, não se pode desconsiderar a im-
portância de uma vacina anti-HIV. 

Apesar de todos os esforços da comunidade científica, ain-
da não chagamos a uma pesquisa em fase III com critérios defi-
nidos de segurança imunológica e eficácia.

A descoberta de uma vacina preventiva contra o HIV, seria 
hoje uma das principais ferramentas no combate a epidemia. 
No caso de uma vacina terapêutica, seria um avanço no tra-
tamento de milhões de pessoas que vivem com HIV/AIDS no 
mundo.

Importante ainda ressaltar que apesar da grande relevância 
das pesquisas clínicas em vacinas contra o HIV, os aspectos éti-
cos e o envolvimento da sociedade no acompanhamento e par-
ticipação nos processos de pesquisas, precisam de seus espaços 
garantidos.

Uma outra questão que certamente será um desafio para o 
movimento organizado de luta contra AIDS e sociedade cível 
em geral, será a discussão sobre a propriedade intelectual de 
uma suposta vacina. Se nos basearmos pelo cenário atual, caso 
uma vacina fosse descoberta hoje, essa mesma estaria protegi-
da por rígidas Leis de Propriedade Intelectual, vigentes em qua-
se todos os países membros da Organização Mundial do Co-
mércio. Neste caso, é importante atentarmos para a diferença 
entre, descoberta de uma vacina e acesso a uma vacina. Entre 
um e outro certamente existe uma grande lacuna.

Por enquanto estamos na expectativa de uma descoberta, 
que poderá representar o controle ou até mesmo o fim da epi-
demia de AIDS no mundo. 

Os desafios são muitos e temos que nos apropriar e disse-
minar o máximo possível sobre as pesquisas em Vacinas anti-
HIV, para que a ciência avance e, em um futuro próximo, toda 
a humanidade possa ter acesso a uma vacina seja ela preventi-
va ou terapêutica.                              ■
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Este ensaio aborda o desafio na descoberta de uma vacina 
contra AIDS, preventiva ou terapêutica.
Descritores: AIDS, HIV, Vacina.

This rehearsal approaches the challenge of the discovery of a 
vaccine against AIDS, preventive or therapeutic.
Descriptors: AIDS, HIV, Vaccine.

Este ensayo acerca el desafío del descubrimiento de una vacu-
na contra AIDS, preventiva o terapéutica.
Descriptores: AIDS, HIV, Vacuna. 
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