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Editorial
A propósito das comemorações mundiais do Dia da Vacina para o VIH/
SIDA, a equipa do Acção & Tratamentos achou relevante publicar as co-
municações da conferência organizada pelo GAT, em parceria com o Inter
national AIDS Vaccine Initiative (IAVI), intitulada “Investigação de uma 
Vacina para o VIH, o Papel de Portugal e dos seus Parceiros Lusófonos”.
Inicialmente, o trabalho de parceria com o IAVI restringiu-se à área da 
informação e literacia em tratamentos, através da publicação de artigos 
e, mais tarde, com a organização de reuniões de trabalho promovidas 
pelo CAB Português com representantes da sociedade civil. 
Apesar dos recentes insucessos nos resultados das vacinas, os activistas 
continuam a pressionar o poder político e institucional para que conti-
nuem a apoiar o desenvolvimento de uma vacina para o VIH.
Apesar do cepticismo de muitos sobre a eventualidade de uma vacina, 
existem evidências científicas que sugerem ser possível desenvolver uma 
vacina.
Por cada duas pessoas que iniciam o tratamento anti-retroviral, cinco 
outras são infectadas pelo VIH. É urgente melhorar e diversificar as es-
tratégias de prevenção. Uma vacina preventiva seria uma ferramenta 
biomédica de primeira importância, em especial para as mulheres.  
A  conferência sobre vacinas organizada pelo GAT, realizada em Feve-
reiro, teve por objectivo fazer uma revisão  sobre a situação política e 
científica desta área e identificar oportunidades para Portugal e para os 
seus parceiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
contribuírem, tanto a nível nacional como internacional, para acelerar o 
desenvolvimento de uma vacina preventiva para o VIH. 
No centro do debate, está a possibilidade de serem efectuados ensaios 
e estudos de vacinas em países africanos, o reforço da capacidade de 
investigação e educação em países com recursos limitados e o fortaleci-
mento das redes internacionais Norte-Sul e Sul-Sul. 
Mais de 33 milhões de homens, mulheres e crianças vivem com o VIH, 
e muitos mais se encontram em risco de contrair a infecção. Uma va-
cina segura e eficaz faz parte de uma abordagem alargada para travar 
a epidemia, o que inclui o acesso ao tratamento, cuidados de saúde e 
prevenção para todos, bem como o desenvolvimento de outras opções 
de prevenção biomédica: vacinas, microbicidas, profilaxia pré-exposição, 
entre outras.
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programa

09:30 Sessão de Abertura 
moderador: Prof. Doutor Francisco Antunes, Director de 

Infecciologia do Hospital de Sta. Maria
– Dr. Frans van den Boom, Vice-presidente dos Programas 

Nacionais e Regionais do IAVI 
– Wim Vandevelde, GAT
– Prof. Doutor Paulo Ferrinho, Instituto de Higiene  e Medicina 

Tropical
– Dra. Maria Antónia Almeida Santos, Comissão de Saúde da 

Assembleia da República

10:00 Revisão dos Objectivos da Reunião
– Ricardo Fernandes, GAT

10:30 O Estado da Investigação das vacinas do VIH a 
nível global
– Dr. Jean-Louis Excler, Director Senior, Assuntos Médicos, IAVI

11:00 Coffee-break 
11.30 A necessidade de liderança política de forma a 

integrar  
a investigação de vacinas para o VIH na agenda 
da CPLP
– Dr. Jorge Sampaio, Embaixador para a Saúde, CPLP

11:45 Liderança na Investigação de vacinas  
para o VIH - Estudo de casos nos Países 
Lusófonos
moderador: Professor Kamal Mansinho, Hosp. Egas Moniz CHLO, 

IHMT - UNL
 Liderança e Activismo Político 

– Dr. Leonardo Simão, Fundação Chissano 
 O AAVP e o Envolvimento da Comunicação Social  

– Dra. Coumba Toure, AIDS African Vaccine Program
 Envolvimento da Sociedade Civil 

– Alexandre Menezes, Consultor Senior de Programas IAVI
 Plano Nacional sobre Vacinas para o VIH - Brasil

– Dra. Cristina Possas, Programa Nacional para o VIH/SIDA, 
Ministério da Saúde, Brasil

13:00 Almoço 
14:30 Investigação de vacinas contra a SIDA e o papel 

dos países parceiros no Sul
– Dr. Frans van den Boom, Vice-presidente dos Programas 

Nacionais e Regionais do IAVI

15:00 Revisão do 2º Congresso sobre DST-AIDS, CPLP, 
no Rio de Janeiro, 2007
– Wim Vandevelde, GAT

15:15 Coffee-break 
15:30 Mesa Redonda: O papel de Portugal, a nível 

nacional e internacional, na investigação  
de uma Vacina para o VIH
moderadores: Prof. Henrique Barros, Coordenador Nacional para 

a Infecção VIH/SIDA 
Prof. Doutora Odete Ferreira, Faculdade de Farmácia, Lisboa

 Investigação Nacional
– Prof. Doutor Moniz Pereira, Faculdade de Farmácia de Lisboa
– Prof. Doutor Rui Victorino, Faculdade de Medicina de Lisboa

 Desenvolvimento Internacional
– Dra. Inês Rosa, Vice-presidente do Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento 
 Activismo

– Luís Mendão, GAT
 Discussão
17:00 Painel de Encerramento:
 Resumo do dia

rapporteur: Joan Tallada, consultor, IAVI
– Eng.º Domingos Simões Pereira, Secretário Executivo CPLP
– Luís Mendão, GAT

ORGANIZAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL
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Muito bom dia, antes de mais, que-
ro cumprimentar e felicitar o GAT por 
mais esta iniciativa e agradecer o 
amável convite que me dirigiram para 
moderar esta sessão de abertura.
Quero cumprimentar a mesa, em pri-
meiro lugar a Sr.ª Dr.ª Antónia Almei-
da Santos da Assembleia da Repúbli-
ca e quero cumprimentar ainda o Dr. 
Frans Van den Boom, Vice-presidente 
dos Programas Nacionais e Regionais 
do IAVI e o Prof. Paulo Ferrinho em 
representação do Sr. Director do Ins-
tituto de Higiene e Medicina Tropical 
que é a casa que acolhe esta reunião 
e os representantes do GAT, em par-
ticular o Dr. Ricardo Fernandes.
A propósito desta reunião eu gosta-
ria de tecer alguns comentários, em 
relação à prevenção e ao tratamento 
da infecção VIH/sida. 
Do ponto de vista de saúde pública, 
o que emerge actualmente são duas 
situações que se imbricam uma na 
outra que são o diagnóstico precoce 
e a prevenção. 
O diagnóstico precoce é essencial 
para, por um lado se identificarem 
mais cedo os infectados, e por outro, 
que estes tenham acesso ao trata-
mento atempadamente. Sabendo-se 
que os indivíduos com comportamen-
to de risco adiam a realização de um 
teste, por um lado pelo medo da do-
ença em si, doença esta no passado 
mortal, mas, também, pela discrimi-
nação e estigmatização a que podem 
estar sujeitos, há pois que intervir 
neste contexto através de campa-
nhas de sensibilização, derrubando as 
barreiras anti-sociais, barreiras estas 
frequentemente discriminatórias que 
não se justificam e que dificultam o 
acesso aos direitos e bens disponibili-
zados para qualquer cidadão.
No que diz respeito ao tratamento, 

nos últimos 12 anos, de 1996 até à 
data, a terapêutica anti-retrovírica 
combinada tem sofrido avanços im-
portantes, não só permitindo a sua 
simplificação, como a sua individua-
lização, tornando possível talha-la à 
medida do doente.
Deste modo o sucesso da terapêutica 
anti-retrovírica abriu uma janela de 
esperança para a cura da Sida.
Em África, mais de 70% dos infectados 
não têm acesso à terapêutica de 1ª li-
nha e, destes, apenas uma pequena 
parte em falência ao tratamento tem 
acesso à terapêutica de 2ª linha. 
Em África são utilizadas combinações 
terapêuticas que simplificam por um 
lado a adesão ao tratamento, mas 
por outro nas combinações terapêu-
ticas são utilizados anti-retrovíricos 
já abandonados entre nós, como é 
o exemplo da estavudina, a principal 
responsável pela lipoatrofia, alta-
mente estigmatizante. 
Sobre a problemática dos doentes 
tratados em África, mantêm-se em 
falência terapêutica durante tempo 
demasiado por não se saber que es-
tão em falência dada a dificuldade de 
acesso às técnicas de quantificação 
de carga vírica ou porque mesmo sa-
bendo da falência vírica, os técnicos 
de saúde não procedem à substitui-
ção atempada dos componentes da 
combinação terapêutica.
O acesso universal à terapêutica 
anti-retrovírica em África é urgente, 
não sendo apenas um problema de 
saúde e um problema político, mas 
é também uma questão humanitária. 
A incapacidade revelada para, em 
tempo útil, fazer chegar a terapêuti-
ca anti-retrovírica a África e a todos 
os doentes de que dela necessitam, 
equivale a uma afronta aos direitos 
humanos de cujos efeitos colaterais 

não nos vamos livrar.
Uma vacina contra a infecção VIH/sida 
mantem-se como o principal objectivo 
da luta contra esta pandemia para que 
se consiga inverter a sua progressão.
Apesar dos esforços e dos investi-
mentos aplicados na investigação de 
uma vacina contra a sida, os resulta-
dos têm sido desanimadores, nome-
adamente no que diz respeito às va-
cinas de 1ª geração, cujo insucesso 
dos resultados dos ensaios clínicos 
foi revelado há cerca de 2 anos, e o 
insucesso da vacina Merck recente-
mente conhecido.
A investigação em humanos desta 
última vacina tinha sido suportada 
pelos resultados obtidos em estudos 
em macacos, nos quais se teria verifi-
cado, solidamente, a eficácia da vaci-
na, comprovada pela capacidade em 
reduzir a carga vírica com benefícios 
na sobrevida destes animais. Estes 
resultados discrepantes, entre os en-
saios clínicos e os resultados obtidos 
nos humanos, põem em causa o mo-
delo animal que tem vindo a ser uti-
lizado na investigação pré-clínica da 
vacina. Por outro lado, alertam para a 
necessidade de se repensar a impor-
tância relativa das respostas protec-
toras e celulares e, ainda, da eventu-
al necessidade da sua avaliação quer 
nas mucosas, quer nos compartimen-
tos sanguíneos periféricos. Esta refle-
xão e clarificação é essencial para se 
avançar nesta área fundamental da 
investigação sobre a infecção VIH/
sida em direcção à descoberta de 
uma vacina eficaz e duradoura.
Tendo em linha de conta a comple-
xidades dos problemas que ainda 
não estão resolvidos, largos anos de 
investigação são necessários ainda 
para que esteja disponível uma vaci-
na contra a infecção VIH/sida. 

Sessão de Abertura 
prof. Doutor Francisco Antunes, Director do Serviço de Infecciologia HSM

Jean-Louis Excler, Wim Vandevelde, Paulo Ferrinho, 
Francisco Antunes, Maria Antónia Almeida Santos, 
Frans van den Boom, Ricardo Fernandes
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No final de 2007 a ONUSIDA es-
timava que 33 milhões de pes-
soas viviam com VIH/SIDA (Fi-
gura 1).
O combate eficiente requer um 
conjunto integrado e preciso de 
ferramentas para a pré-exposi-
ção, o momento da transmissão 
e pós-infecção. Actualmente te-
mos disponíveis a educação, pre-
servativos, terapêutica, acesso 
a cuidados de saúde, mas estão 
ainda em desenvolvimento estu-
dos sobre vacinas preventivas, 
profilaxia pré e pós-exposição, 
circuncisão masculina, microbi-
cidas, programas de redução de 
riscos, entre outros. 
O desenvolvimento e distribuição 
de uma vacina preventiva pode-
ria ter um impacto significativo, 
e representa a melhor esperan-
ça para o abrandamento da epi-
demia de SIDA. Estudos levados 
a cabo pelo International AIDS 
Vaccine Initiative (IAVI) indicam 
que se uma vacina com 50% de 
eficácia fosse administrada a 
30% da população poderia evi-
tar 17 milhões de infecções nos 
primeiros 15 anos de adminis-
tração e reduzir para metade a 
incidência anual de novas infec-
ções uma década após a intro-
dução da vacina.
No entanto, o desenvolvimen-
to de uma vacina contra o VIH/
SIDA é extremamente complexo 
(Figura 2). 
Apesar dos grandes desafios en-
frentados, existe evidência cien-
tífica para acreditar na possibili-
dade de uma vacina para o VIH. 
Existem indivíduos que foram 
expostos repetidamente ao VIH, 
mas que não ficaram infectados. 
Alguns indivíduos foram infecta-
dos há mais de 25 anos ou mais, e 
não mostram sinais de doença. Em 
primatas não-humanos, foi possível 
provar protecção contra a infecção 
com SIV, o parente símio do VIH, com 
vacinas vivas atenuadas. Através do 
estudo do funcionamento deste mo-
delo, os investigadores em vacinas 
podem obter pistas sobre como tor-
nar a vacina segura para os huma-
nos. Foi, ainda, isolado um grupo de 
anticorpos para o VIH de indivíduos 
infectados ao longo dos anos, e estes 
dão-nos pistas vitais para o desenho 

Estado de Investigação & Desenvolvimento  
de uma vacina para o VIH: desafios e oportunidades
Dr. Jean-Louis Excler - Senior Director, Medical Affairs, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)

de vacinas que induzam anticorpos 
similares.
No início de 2009 o estado da inves-
tigação clínica em vacinas para o VIH 
era o apresentado na Figura 3:
Um outro aspecto positivo é o en-
volvimento global a nível científico. 
Actualmente há 26 países a conduzir 
ensaios clínicos em vacinas para a 
SIDA (Figura 3).
A IAVI tem como missão garantir o 
desenvolvimento de vacinas preven-
tivas para o VIH seguras, eficazes, 
acessíveis para usar em todo o mun-
do. O IAVI trabalha nos vários aspec-

tos do desenvolvimento de vaci-
nas: modelos integrados de I&D, 
políticas e advocacia por um es-
forço global, e tem um compro-
misso sustentável com países em 
desenvolvimento. Actualmente a 
IAVI é composta por 200 traba-
lhadores, 5 escritórios regionais 
e está activa em 24 países.
A IAVI trabalha através de me-
canismos inovadores, e o seu 
enfoque é o desenvolvimento de 
um consórcio científico dirigido 
aos maiores desafios científicos, 
incentivo à investigação em anti-
corpos neutralizantes e em cor-
relações de protecção, o desenho 
racional de vectores, a criação de 
laboratórios de Desenvolvimento 
de Vacinas e laboratório do tipo 
industrial a trabalharem aborda-
gens de alto risco (não realizados 
pela indústria). O IAVI tem ainda 
um Fundo de Inovação de for-
ma a disponibilizar seed capital 
que financie o avanço de fases 
iniciais e tecnologias potencial-
mente inovadoras, e num leque 
abrangente de áreas. 
As prioridades de I&D do IAVI 
são a resolução do Problema 
dos Anticorpos Neutralizadores 
do VIH e o desenvolvimento de 
Vectores de Replicação Viral que 
controlem a infecção pelo VIH 
de forma tão eficaz como o SIV 
vivo-atenuado controla a infec-
ção pelo SIV, a manutenção de 
Programas Robustos de Inves-
tigação Clínica nos países em 
desenvolvimento, a informação 
sobre o desenho de vacinas e 
acesso a candidatos inovado-
res para estudos de segurança/
imunogenicidade (Fase I/II) e a 
avaliação preliminar da eficácia 
da maioria dos candidatos mais 

promissores (Teste de Diagnóstico do 
Conceito do Ensaio). 
Para que este fim seja atingido é es-
sencial: desenvolver capacidade e in-
fra-estruturas para conduzir ensaios 
sobre vacinas para o VIH; desenhar 
ensaios de forma a compreender a 
epidemiologia e questões de saúde 
dos participantes nos ensaios; dese-
nhar vacinas que permitam compre-
ender a natureza do vírus e mecanis-
mos imunológicos de controlo do VIH; 
envolver a comunidade: sociedade ci-
vil, médica, entidades reguladoras. 

Figura 1: Panorama da infecção pelo VIH (Fonte: ONUSIDA, Dezembro 2007)

Figura 2: Desafios ao desenvolvimento de uma vacina para o VIH/SIDA.

Figura 3



6  Acção & Tratamentos Março/Abril 2009

Necessidade de liderança política 
de forma a integrar a investigação 
de vacinas para o VIH na agenda da CpLp
Jorge Sampaio

lho, nomeadamente o Plano Estra-
tégico de Cooperação de Saúde de 
2009/2012 que se encontra já numa 
fase elaborada e avançada estando 
previsto para Maio, deste ano, a 
próxima reunião dos Ministros da 
Saúde e da CPLP. 
A questão de mobilização de recur-
sos e financiamento, ou seja, de 
um fundo sectorial para a saúde, 
que está já em estudo, foi, se bem 
me lembro, uma das deliberações 
que o fórum encontrou e que pas-
sou por meu intermédio à Cimeira 
dos Chefes de Estado e do Governo, 
que endossou sem qualquer crítica 
ou recriminação a ideia desse fundo 
sectorial para a saúde.
Permitam-me, portanto, que subli-
nhe nesta matéria de saúde pública, 

que a CPLP está de parabéns porque 
tem avançado na concretização de 
objectivos e metas que se propôs a 
alcançar. 
É claro, não tenhamos ilusões que a 
dimensão dos desafios é absoluta-
mente gigantesca e, por isso, é que 
não há também aqui, como em mui-
tos outros lugares, margem para re-
cuos, nem para hesitações. 
Tudo isto para sublinhar que a par-
ticipação da sociedade civil é indis-
pensável, como também o é o papel 
da liderança política.
Mas então, quanto à questão da li-
derança política que é o título desta 
breve intervenção, eu costumo dizer 
e digo-o constantemente em várias 
reuniões nacionais e internacionais 
que a questão da saúde pública, 
como a da luta contra as grandes 
pandemias, como o VIH, Malária e 
TB, são antes de mais causas públi-
cas e questões políticas. E porquê? 
Porque um governo que não asse-
gure aos seus cidadãos condições 
básicas de uma vida digna que, re-
duzida ao essencial, consiste numa 

vida com saúde, falhará por comple-
to a sua missão.
Além do mais, está hoje demons-
trado que a condição de desenvolvi-
mento de qualquer país passa pela 
garantia de condições de saúde pú-
blica aos seus cidadãos. Basta, para 
tal, pensar brevemente nos países 
afectados pela tuberculose, onde o 
impacto da doença no PIB é na or-
dem dos 4%, para nem referir se-
quer os custos sociais e humanos 
desta epidemia.
O tema deste encontro é da maior 
importância, sabemos todos que 
este combate contra o VIH exige 
mais investigação científica e mais 
inovação, porque sem novos medi-
camentos e vacinas não conseguire-
mos dar o salto necessário para in-
terromper a cadeia de transmissão 
do VIH. Mas, estes esforços tem que 
ser desenvolvidos de uma forma co-
ordenada e, a meu ver, no plano 
global para acelerar e intensificar a 
investigação e desenvolvimento das 
vacinas contra o VIH.
Por outro lado, é necessário envol-
ver mais os países africanos, que 
concentram cerca de 65% do nú-
mero total das infecções, no desen-
volvimento da vacina contra o VIH. 
Envolvê-los mais neste desenvol-
vimento da vacina porque de facto 
até agora têm-se focalizado mais no 
controlo da doença, omitindo muitas 
vezes a componente de investigação 
e desenvolvimento dos seus progra-
mas nacionais de SIDA.
É indispensável, como já aqui foi 
dito, conduzir mais testes e experi-
mentações nos países em desenvol-
vimento por causa da variabilidade 
genética do VIH que deveria abran-
ger um leque variado de populações, 
de faixas etárias, mulheres e ir ao 
encontro de todos os outros factores 
de influência da infecção.
Nesta matéria penso que a CPLP 
pode desempenhar um papel impor-
tante de coordenação sub-regional 
dos esforços globais e só em estrei-
ta colaboração com a OMS e com a 
ONUSIDA, se poderá desenvolver 
um trabalho útil no seio da CPLP 
nesta matéria e, por isso, quero dei-
xar aqui um apelo, que faço cons-
tantemente sobretudo numa altura 

“um governo que não assegure  
aos seus cidadãos condições básicas de 

uma vida digna que, reduzida ao essencial, 
consiste numa vida com saúde, falhará  

por completo a sua missão.”

É com muito prazer que agradeço 
ao GAT este convite para partici-
par, neste encontro, sobre a inves-
tigação de uma vacina para o VIH. 
Trago-vos apenas o testemunho de 
uma causa de grande complexidade 
que constitui um desafio tão forte 
na nossa civilização.
Há, digamos assim, uma afinidade 
muito grande e muito significativa 
entre aquilo que são os desafios que 
os vários países têm neste domínio 
e, naturalmente, aquilo que o Insti-
tuto de Higiene e Medicina Tropical 
pode, juntamente com os institu-
tos congéneres estrangeiros, fazer 
avançar também nesta área.
Na minha qualidade de Embaixa-
dor para a Saúde tenho-me batido 
por colocar entre as prioridades da 
agenda política da CPLP e dos países 
que a compõem as grandes ques-
tões de saúde pública que actual-
mente se colocam, nas quais está a 
luta contra o VIH/SIDA, a malária e 
a tuberculose.
E na sequência do 1º Fórum da So-
ciedade Civil da CPLP para as ques-
tões de saúde que organizámos em 
Julho último, à margem da cimeira 
de chefes de Estado e de Governo, 
eu reuni há duas semanas com o 
secretário executivo da CPLP para 
fazermos o ponto da situação e para 
traçar acções futuras.
Queria sublinhar, entretanto, o tra-
balho realizado pelo secretário exe-
cutivo da CPLP no sentido de mate-
rializar as conclusões e o conteúdo 
do apelo à acção, pois é o resultado 
daquele Fórum da Sociedade Civil. 
Digo isto porque a CPLP está sem-
pre envolta num relativo desconhe-
cimento sobre aquilo que está a fa-
zer e eu próprio, que sou um grande 
defensor da CPLP e um atento críti-
co das suas eventuais insuficiências, 
fiquei agradavelmente surpreendido 
pelos passos que deram desde o en-
contro de Julho até hoje e, portan-
to, há que continuar a apoiar esse 
trabalho e sobretudo coordenar as 
acções da CPLP, como por exemplo, 
com os vários institutos científicos e 
a própria sociedade civil em geral.
Sublinho esse trabalho que a mim 
me surpreendeu e deu-me esperan-
ça e dou os exemplos desse traba-
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em que os recursos não abundam 
ou que em que os recursos necessá-
rios são gigantescos em relação ao 
trabalho que está à nossa frente. 
Qual é então, esse apelo? É que 
coordenem os esforços nesta área 
com os vossos correspondentes da 
Organização Mundial da Saúde, da 
ONUSIDA, colaborem por exemplo 
no âmbito de África AIDS Nacional 
Programe que, justamente se desti-
na a desenvolver uma rede regional 
e internacional de colaboração no 
desenvolvimento das vacinas para 
SIDA.
Num campo como este que envol-
ve avultados custos, procedimentos 
extremamente morosos e resulta-
dos incertos, como todos sabemos, 
importa mais do que em nenhuma 
outra área unir esforços, coordenar 
acções e mobilizar vontades e recur-
sos. 
Sem um aumento na investigação e 
desenvolvimento de novas vacinas e 
sem um acréscimo significativo dos 
orçamentos destinados à capacita-
ção dos países em desenvolvimen-
to para conduzir testes, não penso 
que conseguiremos os progressos 
necessários.
São estas as pistas que vos deixo 
sobre a forma como a CPLP poderá 
contribuir utilmente na investigação 
de vacinas contra o VIH no âmbito 
do seu plano estratégico de recupe-
ração em saúde de 2009/2012. 

Jorge Sampaio, Luís Mendão

“...é necessário envolver mais os países 
africanos, que concentram cerca de 65% do 

número total das infecções, no desenvolvimento 
da vacina contra o VIH”
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Apesar dos enormes avanços da ci-
ência e da tecnologia que se regis-
tam no mundo, os povos africanos 
continuam a enfrentar enormes de-
safios no seu longo e sinuoso percur-
so em busca de melhores condições 
de vida, através do desenvolvimento 
dos seus países. O aumento demo-
gráfico e as calamidades naturais, 
associados às mudanças climáticas, 
tornam o quadro sanitário de África 
ainda mais sombrio.
A contrapor este quadro sanitário 
difícil, estão os serviços nacionais 
de saúde cronicamente débeis, com 
equipamento inadequado e pessoal 
insuficiente, com baixa remuneração 
e motivação profissional. Assim, es-
tes serviços de saúde não estão ca-
pacitados para enfrentar, com suces-
so, o desafio que têm pela frente.
Apesar deste cenário, África tem re-
gistado progressos assinaláveis. O 
nível de educação das populações é 
hoje o mais elevado da história do 
Continente, pese embora o longo ca-
minho que há ainda a percorrer, para 
que todos os cidadãos tenham, pelo 
menos, acesso à educação básica.
O acesso à informação tem tido um 
crescimento exponencial, com a co-
bertura da imprensa escrita, rádios, 
televisões, telefonia móvel e Inter-
net em rápida expansão, mesmo 
nas zonas rurais.
A necessidade da busca de uma solu-
ção duradoura para o VIH/SIDA tem 
sido um apelo reiterado pelas popu-

lações, que sofrem o peso da per-
da de familiares e incapacitação de 
outros. Muitas das vítimas do SIDA 
são jovens profissionais, que eram a 
esperança de milhares de famílias de 
saírem do ciclo da pobreza.
Moçambique é também afectado 
por esta dura realidade. O país tem 
consciência aguda de que muito do 
esforço e investimento feitos de 
educar e preparar jovens para o de-
safio do desenvolvimento nacional 
é perdido pela doença, aumentan-
do o contingente de dependentes, 
muitos dos quais sem capacidade 
de auto-sustento. São jovens pro-
fessores, trabalhadores sanitários, 
engenheiros, funcionários públicos e 
muitos outros profissionais, que são 
vitimados pela doença, e que muita 
falta fazem ao esforço do desenvol-
vimento nacional.
Por todas estas razões, é vital para 
Moçambique e outros países africa-
nos que uma vacina eficaz contra o 
VIH seja desenvolvida. Mesmo que 
tal fosse alcançado hoje, os seus 
efeitos far-se-iam sentir só daqui a 
algumas décadas, dado o peso para 
as nossas famílias, serviços de saú-
de e Estados que os infectados do 
presente continuarão a representar.
Moçambique tem uma experiência, 
que já vai para mais de 20 anos, de 
participação activa na pesquisa de 
uma vacina contra a malária. Os es-
tudos existentes sugerem que, até 
2025, uma vacina com elevado nível 

Activismo político na Luta 
contra HIV/SIDA em África
Dr. Leonardo S. Simão, Director Executivo da Fundação Joaquim Chissano, Moçambique 

de eficácia protectora possa estar 
disponível.
Como todos sabemos, o desenvolvi-
mento de uma vacina não é um pro-
cesso linear, nem fácil. É, pelo con-
trário, um exercício lento e penoso, 
cheio de obstáculos e frustrações, 
até que uma descoberta seja feita.
Dada a sua experiência com a malá-
ria, Moçambique está motivado para 
participar na pesquisa contra o VIH. 
Neste quadro, o país está a preparar-
se para participar num projecto de 
investigação, num empreendimento 
conjunto com a Suécia e a Tanzânia.
Contudo, é importante evitar a 
percepção, em África e nos países 
desenvolvidos, de que existe uma 
divisão de tarefas nesta pesquisa, 
cabendo a África apenas o papel de 
campo de ensaios clínicos e que todo 
o trabalho de maior complexidade 
científica é só realizado nas univer-
sidades e laboratórios do Norte.
É necessário que os programas e 
projectos existentes tenham uma 
componente de formação de qua-
dros de nível elevado, tais como, 
mestrados, doutoramentos e pós-
doutoramentos, bem como a criação 
e equipamento de laboratórios. 
Os países africanos não terão dúvidas 
de que a participação dos seus países 
na pesquisa da vacina é uma opor-
tunidade de desenvolvimento dos 
serviços de saúde nacionais, assim 
aumentando a capacidade de inter-
venção na luta contra as doenças. 

Leonardo Simão
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O AAVP é uma rede de diversos par-
ceiros africanos que trabalham na 
área do desenvolvimento de uma 
vacina para o VIH, através da inves-
tigação, advocacia, parcerias e for-
talecimento de políticas de desen-
volvimento.
Na sua missão, insere-se o desen-
volvimento de estratégias e fer-
ramentas de comunicação sobre 
vacinas para o VIH, desenhadas es-
pecificamente para as comunidades 
africanas e a promoção de candida-
tos a vacinas em África. 
No plano de Acção 2008 – 2009, 
propõe-se:

AIDS Africa Vaccine plan (AAVp)
Coumba Toure

• Apoiar a implementação de Pla-
nos Nacionais sobre Vacinas; 
• Reforçar a advocacia e as priori-
dades das comunidades; 
• Apoiar a capacitação na área das 
boas práticas médicas, de regulação 
e da ética;
• Fortalecer o desenvolvimento de 
ensaios clínicos, utilizar as sinergias 
entre a investigação e o desenvolvi-
mento das vacinas para o VIH, para 
a TB e para a Malária;
• Promover e apoiar a investigação 
a nível de colaborações institucio-
nais e internacionais (Centros de 
Colaboração do AAVP). 

Numa perspectiva temporal, o en-
volvimento da sociedade civil brasi-
leira, no geral, respondeu à epide-
mia do VIH/SIDA tendo como base 
três pressupostos: Prevenção – As-
sistência/Cuidados de Saúde –In-
vestigação.
Actualmente, parte de uma respos-
ta abrangente à epidemia é comple-
mentada com acções de prevenção 
e de tratamento. 
O sector comunitário ajuda a defi-
nir prioridades de acordo com as 
necessidades das pessoas que 
vivem com VIH, monitorizam 
políticas públicas e de inves-
tigação e contribuem para a 
implementação da investi-
gação através do seu papel 
consultivo, recrutamento 
de populações e diálogo 
com a população/organiza-
ções.
A sociedade civil brasileira, 
desde 1991, iniciou um diá-
logo com o governo, e cinco 
das principais organizações in-
tegraram as vacinas nas suas es-
tratégias, criando sinergias com os 
diversos actores.

Envolvimento Comunitário nas 
pesquisas de Vacinas contra a AIDS
Alexandre Menezes

Tendo como premissa o envolvimen-
to comunitário no avanço da inves-
tigação de vacinas, o IAVI assenta o 
seu trabalho em duas estratégias:
• A nível nacional, apoia a parti-
cipação da sociedade civil através 
da disponibilização de informação 

(diversos materiais informativos) 
e parcerias com ONGs, de forma a 
promover o activismo e redes de ar-
ticulação entre as entidades da so-
ciedade civil;
• No âmbito dos centros de inves-
tigação, o envolvimento de orga-
nizações comunitárias através da 
criação do Comité Comunitário de 
Acompanhamento de Investigação 
(CAB) e outros mecanismos de con-
sulta que dispõem de acções de for-
mação sobre tratamentos, partilha 

de ideias, seminários e materiais 
informativos. 
O CAB – Comité Comunitário 
de Acompanhamento de In-
vestigação representa a pers-
pectiva e os interesses da co-
munidade em cada centro de 
investigação. 
O papel do IAVI nos CABs é 
dividido em cinco áreas priori-
tárias de trabalho:

• Apoio técnico
• Intercâmbio

• Documentação
• Ferramentas
• Formação 
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O acesso universal e gratuito aos 
anti-retrovirais é, sem dúvida, uma 
conquista do Programa Brasileiro de 
DST/AIDS, contudo, há uma cons-
ciencialização de que são necessá-
rias novas tecnologias, como uma 
vacina para o VIH.
O Comité Nacional de Vacinas para 
o VIH é composto por decisores po-
líticos, comunidade científica e or-
ganizações da sociedade civil, com 
carácter consultivo e que têm por 
finalidade:
1. Dar assessoria ao Plano Nacional 
DST/AIDS na formulação de políti-
cas nacionais de desenvolvimento 
científico e tecnológico, centrados 
na investigação e desenvolvimento 
de vacinas para o VIH;
2. Orientar o Plano Nacional DST/
AIDS quanto aos aspectos técnicos 
e científicos da investigação nas vá-
rias áreas do conhecimento;
3. Contribuir para a definição de di-
rectrizes e estratégias governamen-
tais na Investigação no Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico.
Espera-se que, na próxima década, 
se possa chegar a uma formulação 
com uma eficácia de, pelo menos, 
40% - mínimo para que seja aprova-
da -, o que representaria um impac-
to significativo na saúde pública. 
Para além dos obstáculos científicos, 
o principal desafio de hoje é o finan-
ciamento e a baixa participação do 
sector privado na investigação, sen-
do este maioritariamente do estado, 
com apenas uma companhia farma-
cêutica envolvida (Merck).

plano Nacional sobre Vacinas 
para o VIH - Brasil
Cristina possas

São vários os factores que benefi-
ciam o Brasil na participação do de-
senvolvimento de uma vacina para 
o VIH:
• Resposta abrangente contra a 
epidemia;
• Empenhamento da sociedade ci-
vil;
• Comunidade científica com reco-
nhecimento internacional e sistemas 
de Ciência & Tecnologia estabeleci-
dos;
• Envolvimento na investigação 
desde a década de 90;
• Capacidade comprovada para a 
produção e distribuição de vacinas.
O Brasil foi um dos primeiros paí-
ses em desenvolvimento a lançar 
um Plano de Vacinas para o VIH, no 
início da década de 90, com uma in-
tensa participação das organizações 
da sociedade civil e das pessoas que 
vivem com VIH. 
O Plano Nacional de Vacinas para o 
VIH 2008 – 2012 tem por objectivos 
assegurar o envolvimento das or-
ganizações da sociedade civil e das 
pessoas que vivem com VIH/SIDA 
em todas as fases do processo; es-
timular a parceria Sul-Sul (CPLP e 
outras estratégias de cooperação in-
ternacional) e fortalecer acordos de 
cooperação internacionais já exis-
tentes (National Institute of Health, 
Agence Nationale de Recherches sur 
le SIDA, International AIDS Vaccine 
Institute, entre outros). Nos últimos 
anos, a colaboração do Brasil com 
a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa tem permanecido, quer 
a nível nacional, quer bilateral, e re-
presenta um avanço significativo no 
controlo da epidemia. 

Alexandre Menezes, Cristina Possas
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As doenças infecciosas provocam 
quase 11 milhões de mortes anu-
almente, e a maioria ocorre nos 
países em desenvolvimento, sendo 
responsáveis por mais de 20% das 
doenças a nível global.
De acordo com os Objectivos do Mi-
lénio (ODM), até 2015 os países de-
verão ser capazes de:
– ODM 1: Erradicar a pobreza extre-
ma e a fome;
– ODM 2: Atingir educação primária 
universal;
– ODM 3: Promover a igualdade do 
género e o empowerment das mu-
lheres;
– ODM 4: Reduzir a mortalidade in-
fantil.

As vacinas poderão transformar a 
resposta à SIDA, pois permitiriam 
a poupança de 130 mil milhões de 
dólares em custo de tratamentos ao 
longo de 25 anos, sendo que o seu 
impacto nos custos seria visível cin-
co anos após a sua introdução.
Por outro lado, existe uma grande 
lacuna no financiamento para Inves-
tigação & Desenvolvimento (I&D) 
que impede o rápido progresso na 
descoberta de uma vacina para o 
VIH. Apenas 7% do financiamen-
to da I&D é gasto directamente 
em problemas de saúde de países 
de baixos rendimentos – onde vive 
85% da população. 
Estima-se que, para as vacinas, a 
lacuna no financiamento nesta área 

seja de cerca de  $300 milhões por 
ano.  Ao incluir-se a TB e a Malária, 
este valor aumenta para mais de 
$500 milhões por ano. 
É por isso vital um financiamento 
mais previsível e a longo prazo, de 
forma a desenvolver fármacos e va-
cinas, e a torná-los disponíveis mais 
cedo.  
O Modelo da IAVI insere-se num 
conceito verdadeiramente global e 
inovador para a investigação e 
desenvolvimento de produtos de 
saúde dirigidos aos países  mais 
necessitados, assegurando assim 
que as vacinas estarão disponíveis, 
acessíveis e serão utilizadas nos pa-
íses mais atingidos e o mais rapida-
mente possível.
Para tal, a IAVI promove a criação 
de um ambiente que permita o 
desenvolvimento de vacinas, fo-
mentando a nível nacional a pro-
tecção da  propriedade intelectual 
e do compromisso sustentável. Por 
outro lado, a IAVI procura também  
estimular a abordagem do contexto 
social e político em relação à SIDA e 
a condução da investigação em paí-
ses com poucos recursos. 

Investigação em vacinas contra a SIDA  
e o papel dos países em desenvolvimento
Frans van den Boom - Vice-presidente, programas Regionais e Nacionais, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)

Nota: A projecção é baseada em dados epidemiológicos  da ONUSIDA (2006) ainda não revistos 
e refere-se exclusivamente aos custos de tratamento.

Reforçar o ambiente para os ensaios de vacinas   
Quais são as vanatagens  de ensaios clínicos de vacinas contra SIDA?

Vantagens

Quadro de Pessoal de Investigação Experiência em Gestão de Ensaios .
Acesso a Redes Profissionais.
Desenvolvimento de conhecimentos técnicos.

Participantes no ensaio e comunidade Altruísmo/sentimento de contribuição para os esforços.
Infra-estrutura de cuidados de saúde nova ou melhorada. 
Informação sobre VIH, redução de riscos, vacinas
VCT* e outros cuidados médicos.

Governos/Instituições Nacionais Prestígio internacional.
“Fuga de cérebros” reduzida.
Processos e linhas orientadores para a investigação/ regulação reforçados.

Em geral Experiência em conduzir ensaios em locais de recursos limitados.
Colaboração com outras organizações de vacinas e de Novas Tecnologias de Prevenção. 

* Aconselhamento e Despistagem Voluntários
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O segundo congresso teve como ob-
jectivo promover a troca de conhe-
cimentos e boas práticas, relatar o 
estado do VIH/SIDA nos países CPLP, 
bem como promover a troca de boas 
práticas na prevenção e tratamento 
da epidemia. 
Durante quatro dias discutiram-se 
aspectos clínicos, epidemiológicos 
e sociais, bem como estratégias de 
prevenção, desenvolvimento de vaci-
nas e meios de diagnóstico. Medica-
mentos anti-retrovirais, resistências 
e co-infecções (com a tuberculose, 
malária e hepatites), também foram 
debatidos.
Um dos resultados do Congresso do 
Rio foi a criação da Rede+PLP, a Rede 
da Sociedade Civil das Pessoas que 
Vivem, Convivem e/ou Trabalham 
com VIH/SIDA nos Países de Língua 
Portuguesa, para, e cito aqui as tare-
fas mais relevantes:
- criar e desenvolver grupos de pres-
são políticos para facilitar o acesso 

Revisão do 2º Congresso sobre DST-AIDS, 
CpLp, no Rio de Janeiro, 2007
Wim Vandevelde – gAT/EATg/FNSC

universal e gratuito à prevenção, 
despistagem, tratamentos e cuidados 
de saúde, incluindo as necessidades 
especiais do VIH2 e dos grupos vul-
neráveis, segundo a declaração da 
UNGASS de 2006;
- fazer a monitorização do nível de 
execução das promessas, acor-
dos e compromissos políticos, que 
os sucessivos Governos dos países 
da CPLP anunciam, visando exigir o 
seu cumprimento; 
- e considerar abordagens sistémicas 
e multi-sectoriais (nomeadamente o 
sistema educativo) no âmbito da in-
formação, educação e comunicação 
em IST, VIH/SIDA, redução de riscos 
e direitos sexuais e reprodutivos. 
Foram nomeados um secretariado 
e dois representantes de cada país 
presente na Rede+PLP. Foram ainda 
definidas as suas tarefas, com prio-
ridade para a formulação do regula-
mento interno. Os representantes de 
Portugal no Colegiado da Rede são 

a Fernanda Cardoso e a Margarida 
Martins. Como Secretariado foi no-
meado o Brasil na pessoa de Renildo 
Barbosa. Este secretariado é rotativo 
consoante a presidência da CPLP e 
tem como responsabilidade a comu-
nicação e dinamização da Rede.
Gostaríamos apenas de salientar que 
os Estados-membros da CPLP, ao 
colocarem o combate ao VIH/SIDA 
como uma prioridade nas suas agen-
das políticas e ao estarem empenha-
dos em garantir o investimento sus-
tentado na investigação, na melhoria 
da qualidade dos serviços e cuidados 
de saúde. Cabe à Sociedade Civil de-
sempenhar um papel crucial no de-
senho, aprovação, implementação e 
monitorização das políticas, dos pro-
gramas e dos compromissos assumi-
dos pelos Estados.
Ou seja, nas palavras de Mahatma 
Gandhi: “We must become the chan
ge we want to see”. E já agora: “Yes 
we can, and yes we WILL!” 

Apesar de ninguém contestar a im-
portância fundamental de dispor de 
uma vacina preventiva da infecção 
pelo VIH, esta investigação tem sido 
demorada, difícil e a vacina não pa-
rece exequível a curto prazo.
Contudo, continuamos empenhados 
nesta campanha, a investigação em 
vacinas preventivas pode sair (se já 
não saiu) da agenda política e da alo-
cação de recursos, sendo necessário 
concentrar as atenções e decisões na 
investigação básica e ensaios limita-
dos de proofofconcept.
Os ensaios clínicos gigantescos sem 
conceitos científicos comprovados 
não são eticamente aceitáveis pela 
comunidade e a investigação nas va-
cinas para o VIH requer saber, per-
sistência e compromissos de longo 
prazo. 
 “Reconhecendo que as estratégias 
eficazes de prevenção, cuidados e 
apoio irão exigir mudanças compor-

Advocacia 
Vacinas para o VIH e a SIDA - O papel das ONg, OBC e pessoas que vivem com Infecção
Luís Mendão

tamentais e uma maior disponibili-
dade de acesso não discriminatório 
de, entre outras coisas, vacinas, pre-
servativos, microbicidas, lubrifican-
tes, equipamento esterilizado para 
injecções, medicamentos, incluindo 
terapêuticas anti-retrovíricas, diag-
nóstico e tecnologias com ele rela-
cionadas, bem como um aumento da 
investigação e desenvolvimento;”*

Os nichos e clusters de excelência na 
investigação em Portugal e no Brasil 
e a necessidade de cooperação com 
os países de Língua Portuguesa de 
epidemia generalizada são funda-
mentais. O carácter único do VIH2 e 
o papel insubstituível de Portugal e 

países do Golfo da Guiné também o 
são.
Como parte de uma estratégia de 
capacitação da investigação em va-
cinas, deve ser criada uma comissão 
com as instituições mais relevantes 
e os experts mais credenciados com 
a participação da comunidade para 
aprovar e/ou recusar ensaios clíni-
cos, elaborar orientações para de-
senvolvimento das vacinas com um 
grupo multi-disciplinar de excelência 
responsável pela sua actualização 
permanente.
Portugal deve assumir os seus com-
promissos e contribuir efectivamente 
para o esforço global na investigação 
de vacinas. Portugal, Brasil e os res-
tantes países da CPLP têm de esta-
belecer compromissos e alocar recur-
sos para a investigação da prevenção 
das três grandes pandemias.  

*Declaration of Commitment on HIV/AIDS 
“Global Crisis – Global Action” 

O carácter único do VIH2 e o papel  
insubstituível de portugal e países  

do golfo da guiné também o são.
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A Unidade dos Retrovírus e In-
fecções Associadas tem como 
missão promover o desenvol-
vimento da investigação com o 
objectivo de contribuir para a 
compreensão dos mecanismos 
de virulência microbiana em ge-
ral, melhorar métodos de diag-
nóstico e identificar novos alvos 
para combater doenças infec-
ciosas. Os modelos de estudo 
utilizados são essencialmente o 
VIH, o bacilo da tuberculose e 
infecções associadas à SIDA (Fi-
gura 1).
Esta imagem representa o ciclo 
replicativo do VIH e ilustra a in-
vestigação da Unidade dos Re-
trovírus da Faculdade de Farmá-
cia que se centra no estudo das 
proteínas necessárias para que 
o vírus possa completar o seu 
ciclo de vida e na maquinaria 
utilizada pelas células, de forma 
a tentar, através da identificação 
destas proteínas encontrar uma 
via alternativa de inibição viral. 
Já foram identificadas 13 novas 
proteínas celulares essenciais a 
replicação.
 A identificação e compreensão 
dos factores e vias bioquímicas 
celulares envolvidas no ciclo de 
infecção do VIH poderão con-
duzir à identificação de novas 
estratégias terapêuticas. Neste 
grupo de proteínas incluem‐se 
cinases pertencentes a várias 
vias metabólicas, uma fosfata-
se envolvida em várias funções 
celulares e proteínas implicadas 
na reparação do DNA. 
Os resultados preliminares su-
gerem que a inibição viral ocor-
re nas fases entre a transcrição 
e a tradução das proteínas virais 
e a Unidade está actualmente a 
testar inibidores químicos que 
actuam especificamente em al-
gumas destas proteínas (cina-
ses). 
A investigação da Unidade cen-
tra-se, ainda, sobre factores de 
restrição do VIH1, tal como o 
APOBEC, e anticorpos recombi-
nantes, como inibidores da in-
fecciosidade do VIH1.

Uma outra área de trabalho é a 
diversidade genética do VIH, e a 
caracterização ao nível molecu-
lar e filogenético das variantes 
VIH1 e VIH2 que circulam em 
Portugal e em países de expres-
são Portuguesa. Estes estudos 
podem conduzir à descoberta de 
variantes difíceis de diagnosti-
car, muito resistentes aos anti-
retrovirais ou mais virulentas. 
É sempre importante ter uma 
noção de quais são os vírus que 
circulam numa determinada co-
munidade.
Em Moçambique, 80% dos iso-
lados pertence ao subtipo C 
que é o subtipo da região, mas 
também já foram identificados 
recombinantes o que quer dizer 
que já começam a haver mistu-
ras dos isolados subtipos dentro 
daquela comunidade e que, por-
tanto, já há uma evolução (Fi-
gura 2).
Em Angola a situação é comple-
tamente diferente. Encontram-se 
todos os subtipos do grupo N e 
há imensas recombinantes, com 
54 diferentes padrões de recom-
binação.  Quando falamos de 
vacinas, esta diversidade torna 
o desenvolvimento de um can-
didato a vacina mais complexo 
(Figura 3).
Estudos a nível internacional de-
monstraram uma grande varie-
dade de subtipos em circulação 
no continente africano, o que 
dificulta o desenvolvimento de 
uma vacina (Figura 4).
De uma maneira geral, pode-
mos concluir que o VIH2 é me-
nos agressivo do que o VIH1. 
Sabe-se, ainda, que o VIH2 tem 
uma progressão mais lenta para 
SIDA, que os doentes apresen-
tam, em geral, cargas virais 
mais baixas, a depleção de célu-
las CD4 é mais lenta e mais sus-
ceptível à acção de anticorpos 
neutralizantes. A questão agora 
é compreender porquê. 

O papel de portugal a Nível Nacional e Internacional 
na Investigação de uma Vacina para o VIH
prof. Moniz pereira, Faculdade de Farmácia 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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A responsabilidade pela política ex-
terna portuguesa é do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros - incluindo a 
Cooperação para o Desenvolvimen-
to. O Secretário de Estado dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Coopera-
ção determina a estratégia para a 
política de cooperação portuguesa 
(bilateral+multilateral). 
O sistema é descentralizado e Minis-
térios, Universidades, Câmaras Mu-
nicipais, ONGDs e outras entidades 
participam na prestação de ajuda ex-
terna. 
O IPAD tem a seu cargo a supervi-
são, a direcção e a coordenação da 
política de cooperação e da ajuda 
pública ao desenvolvimento, e as 
suas principais funções centram-se 
no planeamento e programação, fi-
nanciamento, acompanhamento da 
execução e avaliação.
A Cooperação Portuguesa tem como 
missão contribuir para a concre-
tização dos Objectivos do Milénio 
(ODM); contribuir para o reforço 
da segurança humana, e em parti-

Mesa Redonda: O papel de portugal, a nível nacional  
e internacional na Cooperação Internacional
Inês Rosa, IpAD

cular em “Estados Frágeis” ou em 
situações de pós-conflito; apoiar a 
lusofonia enquanto instrumento de 
escolaridade e formação; apoiar o 
desenvolvimento económico, numa 
óptica de sustentabilidade social e 
ambiental e o envolvimento em de-
bates internacionais.
A nível geográfico, a prioridade tem 
sido concentrar e intensificar as rela-
ções com os países com os quais Por-
tugal tem laços históricos, linguísticos 
e culturais: PALOP e Timor-Leste; va-
lorização do espaço CPLP e Fomentar 
relações Sul-Sul; países com os quais 
Portugal tem relações históricas rele-
vantes (em menor escala).
As prioridades baseiam-se nas vanta-
gens comparativas - língua, cultura, 
e quadros institucionais e legais co-
muns - com os países parceiros: boa 
governação, participação e democra-
cia; desenvolvimento sustentável e 
luta contra a pobreza [educação, saú-
de, desenvolvimento rural, ambiente] 
e educação para o desenvolvimento.
Os níveis de intervenção são: bila-

teral, multilateral (União Europeia, 
Organizações das Nações Unidas, 
CPLP, Ibero-Americana e Bancos 
Multilaterais de Desenvolvimento) 
e através de ONGDs. A Cooperação 
multilateral no sector da Saúde é 
também feita através do Fundo Glo-
bal para a SIDA, TB e Malária para o 
qual Portugal começou a contribuir 
financeiramente a partir de 2003. 
Uma outra iniciativa apoiada foi a 
criação da rede IHP+ (Portugal é um 
dos signatários iniciais) e a rede Es-
ther (Protocolo assinado em 2004). 
O IPAD contribui, ainda, para o Fun-
do Especial da CPLP.
A contribuição para as ONGD é feita 
através de um Protocolo de Coopera-
ção celebrado entre o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e a Plataforma 
Portuguesa de ONGDs que enquadra 
a atribuição de apoios através de 
um concurso anual, sendo as áreas 
de intervenção a prestação de cui-
dados; promoção e prevenção junto 
das comunidades e reorganização 
de serviços (pontualmente). 

Henrique Barros, Odette Ferreira, Rui Victorino, Luís Mendão
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As recomendações da Associação 
GAT, como membros da sociedade 
civil e activistas dos tratamentos 
sobre VIH/SIDA, assentam em três 
princípios e que se centram no Ob-
jectivo Número 6 dos ODM: Comba-
ter o VIH/SIDA, a Malária, e outras 
doenças. 

Fortalecimento a nível político, 
financeiro e científico  

A criação de um Grupo Parlamentar 
permanente sobre VIH/SIDA consti-
tuído por membros de todos os par-
tidos políticos e decisores de forma 
a proporcionar um maior conheci-
mento e assistência na Assembleia 
da República na área do VIH/SIDA; 
a promoção de políticas baseadas 
no melhor conhecimento científico; 
o acompanhamento na execução 
dos compromissos nacionais e inter-
nacionais assumidos pelo Governo 
Português e que actue como um elo 
de ligação entre o sociedade civil e 
os diversos actores. 
Um painel de especialistas e mem-
bros da comunidade devem ser en-
volvidos nas estratégias governa-
mentais, na concepção das políticas 
nacionais, orientações sobre o de-
senvolvimento científico e tecnoló-
gico no domínio da Investigação & 
Desenvolvimento (I&D) de uma va-
cina para o VIH. 

Aumentar o apoio internacional 
para o desenvolvimento de 
produtos
Parceria público-privada 

A disponibilização de bolsas de in-
vestigação e de fundos sustentáveis 
é essencial para o desenvolvimento 
da investigação básica sobre o VIH 
em Portugal, e o governo desempe-
nha um papel central na criação de 
tal estrutura. Esta estrutura deverá 
ter por objectivo a participação de 
membros da sociedade civil, acadé-
micos, decisores políticos e do sec-
tor privado. 
O apoio financeiro para uma investi-
gação sustentável constitui uma das 
principais barreiras. 
A Coordenação Nacional para a Infec-
ção VIH/SIDA e o Alto Comissariado 
para a Saúde devem realizar este de-
bate e propor formas de financiamen-
to (com a contribuição de fundações, 
companhias farmacêuticas, Ministé-
rio da Saúde e Ministério da Ciência 
e Ensino Superior). Portugal deverá 
promover a International AIDS Vac-
cine Initiative, a nível nacional e em 
parceria com a Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa (CPLP).
O Ministério dos Negócios Estran-
geiros deverá fazer parte do debate 
sobre uma estratégia internacional 
para o desenvolvimento de uma va-
cina e de como Portugal contribuir 
para o esforço internacional para a 
I&D de uma vacina para o VIH. 

Reforçar a colaboração de Portugal e 
o compromisso com redes europeias 
e internacionais de investigação, 
como o IAVI e outros, de forma a 
aumentar a participação de Portugal 
e dos Países de Língua Oficial Portu-
guesa (i.e AAVP). 

Fortalecer os países com 
rendimentos baixos e médios 

Reforçar a ligação entre a Organi-
zações de Base Comunitárias, Or-
ganizações não Governamentais e o 
Estado, em Portugal e nos países de 
língua portuguesa.
A parceria estabelecida com a Fun-
dação Chissano, em Moçambique, 
representa um resultado muito im-
portante que, esperamos, irá contri-
buir para a concretização de novos 
projectos e objectivos. 
A resolução que aprova a implemen-
tação de um Plano de Acção sobre 
Saúde da CPLP, tendo como base a 
meta dos ODM número 6, aprovado 
em Julho do ano passado, deverá in-
cluir a Rede “Rede Saúde CPLP” da 
Sociedade Civil. 
Os processos de acompanhamen-
to e avaliação vão ser discutidos 
na Cimeira dos Ministros da Saúde 
da CPLP, este mês, e representam 
um compromisso concreto sobre o 
acompanhamento das resoluções e 
uma janela de oportunidade para 
avançar com uma agenda. 

Recomendações da Conferência 

Henrique Barros, Domingos Simões Pereira, Luís Mendão
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Nos últimos 28 anos, desde que o 
vírus da imunodeficiência humana 
(VIH) foi identificado como sendo 
a causa do VIH/SIDA, aprendemos 
quase tanto sobre a sua biologia 
molecular, ciclo de vida e interacções 
com o sistema imunitário, como o 
que sabemos de outros vírus. Con-
tudo, apesar dos muitos anos de es-
forço de centenas de cientistas em 
todo o mundo, fomos incapazes de 
desenvolver uma vacina que proteja 
as pessoas da infecção devido à pa-
togénese muito particular do VIH.
Existem três razões principais pe-
las quais o VIH demonstrou ser um 
adversário admirável. Em primeiro 
lugar, é provavelmente o vírus mais 
variável que os cientistas já encon-
traram. Variável como? Encontram-
se mais variações genéticas numa 
amostra de vírus de uma pessoa 
que foi infectada há alguns anos, do 

que na estirpe dominante da gripe 
sazonal. Segundo, porque não se 
conhece ninguém que tenha erradi-
cado a infecção pelo VIH, não sabe-
mos quais os conjuntos de elemen-
tos da resposta imunitária capazes 
de bloquear o vírus – e por isso não 
é possível conceber uma vacina que 
reproduza estas respostas. Por últi-
mo, o sistema imunitário tem uma 
janela de oportunidade muito curta 
para actuar antes que o VIH instale 
uma infecção para toda a vida.
Apesar destes desafios, as inves-
tigações sugerem que é possível 
conseguir uma vacina eficaz para o 
VIH/SIDA. Por um lado, depois de 
ser infectada, a maioria das pesso-
as consegue manter o VIH sob con-
trolo durante uma década, antes de 
haver sinais e sintomas visíveis da 
doença, o que sugere que o sistema 
imunitário é capaz controlar a repli-

À procura de uma vacina para a VIH/SIDA:  
a perspectiva científica

cação viral. Por outro 
lado, algumas pes-
soas infectadas pelo 
VIH – apelidadas de 
controladores de 
elite – controlam 
a replicação viral 
para níveis indetec-
táveis usando os tes-
tes mais comuns, por 
um longo período de 
tempo. Estudos em primatas 
não-humanos demonstram que a 
administração de doses altas de an-
ticorpos neutralizantes do VIH pode 
protegê-los da infecção de um vírus 
que é uma combinação do VIH com 
o Vírus da Imunodeficiência Símia 
(VIS), que é o equivalente ao VIH 
para os macacos.
Outros estudos em animais também 
sugerem que o VIH pode ser ”trava-
do”. Destacam-se os primatas não-
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h u -
manos que 

vacinados com 
uma versão enfra-

quecida ou atenua-
da do VIS, ficam protegidos quando 
expostos a estirpes semelhantes do 
SIV que não foram enfraquecidas. 
Tudo isto sugere que o VIH não é 
invulnerável às “armas” do sistema 
imunitário. Se conseguirmos com-
preender melhor quais dessas “ar-
mas” funcionam, como o fazem e 
em que combinações, seríamos ca-
pazes de desenhar uma vacina que 
informasse o sistema imunitário so-
bre tudo o que precisa de saber para 
prevenir a infecção pelo VIH.

Uma perspectiva histórica

Os primeiros investigadores (de 
VIH/SIDA) que tentaram desenvol-
ver uma vacina contra o VIH, no fi-
nal da década de 80, pensaram em 
desenvolver uma que funcionasse 
principalmente através da obten-
ção de uma resposta imunitária – o 
modo como a maioria das vacinas 
exerce o seu efeito. Estes cientistas 
adoptaram a seguinte abordagem: 
recriaram em laboratório uma parte 
do VIH – o chamado envelope pro-
teico do vírus – e usaram-no como 
antigénio no seu candidato a vacina, 
esperando que induzisse anticor-
pos neutralizantes. Seguidamente, 
em estudos efectuados em animais, 
avaliaram a segurança e a capacida-
de de provocar uma resposta imuni-
tária deste candidato a vacina, a que 
se seguiram os testes em voluntá-
rios numa série de ensaios clínicos 
fortemente mo-

ni-
tor izados. 

Ficou claro, no final dos 
anos 90, que esta abordagem - pelo 
menos como foi concebida inicial-
mente – não iria funcionar para o 
VIH. Então os investigadores da 
vacina para o VIH/SIDA viraram a 
sua atenção para aproveitar o outro 
ramo da resposta imunitária adap-
tativa: imunidade mediada por cé-
lulas (CMI). A resposta CMI envia 
os Linfócitos T (CD4) para destruir 
as células que, no corpo, foram já 
infectadas pelo vírus. Os Linfócitos 
T também libertam substâncias que 
inibem a replicação do VIH e a sua 
propagação pelo corpo. 
Não era claro se as vacinas dirigi-
das a estimular esta resposta blo-
queavam a infecção pelo VIH ou 
se apenas suprimiam as infecções 
existentes. Mas os investigadores, 
motivados pelos resultados obtidos 
nos em estudos em animais, persis-
tiram na sua estratégia. Actualmen-
te, existem cerca de 30 candidatos 
a vacina para o VIH/SIDA em estu-
do, e quase todos estão desenhados 
para induzir respostas CMI.
Porém, a performance das vacinas 
baseadas na obtenção das respos-
tas CMI, tem sido desencorajadora. 
O insucesso de 2007 com o candi-
dato considerado, na época, o mais 
promissor como futura vacina para o 
VIH/SIDA em investigação, foi uma 
desilusão para os investigadores 
deste tipo de vacinas para o VIH/
SIDA.
Este fracasso reforçou o consenso, 
que tinha vindo a crescer nesta área 
em anos recentes, que o desenvol-
vimento de uma vacina eficaz para 

o VIH requer um foco re-
novado nos detalhes mo-

leculares da infecção pelo 
VIH e da resposta do sistema 

imunitário a esta. Mais, muitos cien-
tistas, incluindo os da International 
AIDS Vaccine Initiative (IAVI), acre-
ditam que um candidato a vacina 
para o VIH/SIDA só dará uma res-
posta eficaz à infecção pelo VIH se 
for desenvolvido de modo a utilizar 
os dois tipos de resposta imunitária 
(CMI e anticorpos) construído para 
envolver respostas imunitárias ba-
seadas em CMI e anticorpos.

Prioridades actuais para a 
investigação de uma vacina 
para a VIH/SIDA

Como mostra o diagrama nesta pági-
na, os investigadores da vacina têm 
duas prioridades-chave. A primeira 
é resolver o problema dos anticor-
pos neutralizantes, isto é, identificar 
anticorpos que consigam neutralizar 
um leque abrangente de variantes 
do VIH e desenhar candidatos a va-
cinas que sejam capazes de induzir 
estes anticorpos nas pessoas. Tendo 
em conta que a maioria das vacinas 
usa a resposta dos anticorpos, re-
solver este problema é vital para o 
esforço da vacina para o VIH/SIDA.
Já foram feitos alguns avanços im-
portantes nesta área. Os cientistas 
isolaram quatro anticorpos neutrali-
zantes muito abrangentes, determi-
naram as suas estruturas atómicas 
em pormenor e descobriram como 
cada um deles quebra as típicas de-
fesas “impenetráveis” do VIH. Esta 
informação está a ser usada pelos 
cientistas para desenhar protótipos 
de vacinas para o VIH, embora ain-
da esteja numa fase muito inicial. 
Entretanto, o IAVI está a trabalhar 
com centros de investigação em todo 
o mundo para isolar mais anticorpos 

deste tipo 
de pesso-
as infec-

tadas pelo VIH, 
com a esperança de encon-

trar novas pistas para o desenho de 
uma vacina para o VIH/SIDA.
Uma segunda prioridade é a de des-
cobrir que respostas dos Linfócitos T 
são fulcrais para o controlo do VIH. »
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Envolver a próxima  
geração de cientistas
O desenho e o desenvolvimento de 
qualquer vacina – tal como uma tão 
complexa como  para o VIH – ne-
cessita de muito tempo e dinheiro. 
No caso das vacinas contra doenças 
negligenciadas ou relacionadas com 
a pobreza, existe uma dependência 
a longo prazo do apoio de governos 
e filantropos. Além disso, as compa-
nhias farmacêuticas, que têm expe-
riência e e tecnologias para o desen-
volvimento e fabrico dos produtos, 
precisam de incentivos financeiros 
para investir em vacinas destinadas 
a mercados que muito provavel-
mente não vão gerar lucros.
Para assegurar que a pesquisa de 
uma vacina para a VIH/SIDA conti-
nue, é também vital que se envolva 
a próxima geração de investigado-
res neste esforço. O desafio de de-
senvolver uma vacina para a VIH/
SIDA requer que os mais brilhantes 
jovens cientistas se interessem por 
este campo, trazendo com eles no-
vas ideias, entusiasmo e energia. 
Existem uma série de medidas que 
podem ajudar a conseguir isto, in-
cluindo iniciativas de formação, tais 
como bolsas de pós-doutoramento 
para jovens investigadores, bem 
como promoção do desenvolvi-
mento de carreiras, oportunidades 
de tutoria e liderança para os que 
iniciam uma carreira nesta área. 
Incentivos específicos para atrair 
jovens investigadores de países de 
rendimentos baixos ou médios seria 
um grande apoio, pois pode incenti-
var a capacidade de investigação e 
gerar apoio para o desenvolvimento 
de uma vacina para a VIH/SIDA nos 
seus países de origem.

Os cientistas 
estão a avaliar as res-

postas imunitárias dos controladores 
de elite para responder a esta ques-
tão. Também estão a estudar como 
é que as vacinas vivas de VIS ate-
nuado conseguem controlar a infec-
ção por VIS. Através da aprendiza-
gem do tipo de resposta imunitária 
que ajuda a controlar a infecção em 
primatas não-humanos, os investi-
gadores esperam poder saber que 
tipos de respostas imunitárias terá 
de provocar uma vacina para o VIH/
SIDA de forma a proteger os seres 
humanos do VIH.
Estudos com vacinas vivas de VIS 
atenuado em primatas não-huma-
nos demonstraram que, se a estirpe 
do vírus na vacina estiver muito ate-
nuada, esta não tem nenhum efei-
to. Isto sugere que os candidatos 
a vacinas terão mais probabilidade 
de serem eficazes se, como os vírus 
de outros tipos, forem desenhados 
para se multiplicarem depois de in-
troduzidos no corpo. Tendo em con-
ta que uma versão atenuada do VIH 
não pode ser usada num candidato 
a vacina, a maioria dos candidatos 
a vacina para o VIH/SIDA actual-

mente em desenvolvimen-
to são construídos através da 

inserção de genes que codificam 
o antigénio do VIH num vírus não 

relacionado e modificado. – ou vec-
tor – frequentemente um que não 
cause doença em humanos. Como 
medida adicional de segurança, es-
tes vectores são também impedidos 
de se multiplicarem. Isto torna-os 
muito seguros, mas torna-os tam-
bém “provocadores” relativamen-
te fracos de respostas imunitárias. 
Para resolver esta questão, a IAVI 
e os seus parceiros estabeleceram 
um programa global para desenhar 
e avaliar sistematicamente vectores 
de replicação segura (os que man-
têm a sua capacidade de multipli-
cação) e inserem os melhores em 
ensaios clínicos.
O aumento do conhecimento sobre 
VIH e a sua vulnerabilidade às de-
fesas do sistema imunitário, está a 
permitir aos cientistas trabalharem 
no desenho de novos candidatos 
promissores a vacina para o VIH/
SIDA que terão mais probabilida-
des de entrar em ensaios clínicos na 
próxima década. A forma como es-
ses ensaios serão conduzidos, será o 
terceiro desafio no desenvolvimento 
de uma vacina para o VIH/SIDA. 

Saiba mais como envolver-se na investigação de 
uma vacina para a VIH/SIDA em www.iavi.org e 
ganhe uma subscrição gratuita do nosso jornal: 
www.iavireport.org. 

«
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Seed capital - (Capital inicial) - Dinheiro utilizado para o investimento ini-
cial num projecto ou no arranque de uma empresa, para prova de conceito, 
pesquisa de mercado, ou para o início de desenvolvimento de um produto. 

Proof-of-concept – A prova de conceito é a realização curta ou incompleta 
(sinopse) de um determinado método ou ideia(s) para demonstrar a sua 
viabilidade, ou uma demonstração em princípio, cuja finalidade é verificar se 
algum conceito ou teoria é provavelmente capaz de exploração de uma for-
ma útil. Um termo relacionado é “prova de princípio”. A prova de conceito é 
geralmente considerada um marco no caminho para o pleno funcionamento 
do protótipo.

ONGD - As organizações não-governamentais para o desenvolvimento são 
associações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que acolhem no seu inte-
rior especificidades que as diferenciam do Estado e de outras organizações 
e/ou instituições privadas.

OBCs – Organizações de Base Comunitária (CBOs, em inglês) ou Comunitá-
rias são associações da sociedade civil que operam dentro de uma comuni-
dade local. Dentro das organizações comunitárias, existem muitas variações 
em termos de tamanho e estrutura organizacional. Algumas são formalmen-
te organizadas, com uma constituição escrita enquanto outras são muito 
menores e mais informais. A recente evolução das organizações comunitá-
rias, especialmente nos países em desenvolvimento, tem vindo a reforçar a 
ideia de que estas organizações são mais eficazes a abordar as necessidades 
locais do que outras organizações maiores e mais complexas.

glossário

MISSÃO DO ACÇÃO E TRATAMENTOS
Acção e Tratamentos é uma publicação do Grupo Português de Activistas sobre tratamentos de VIH/SIDA – Pedro 
Santos (G.A.T.) que tem como princípio orientador:

• O único modo de controlar a epidemia e diminuir o número de novas infecções é o acesso universal ao estado da arte em pre-
venção, cuidados de saúde e tratamentos, no respeito integral dos direitos humanos e com a participação activa das pessoas 
que vivem com VIH e SIDA.

Acção e Tratamentos é uma publicação independente dos poderes públicos, da indústria farmacêutica e das associações médicas 
e tem por objectivos:

• Promover e defender o acesso à informação e à cidadania plena de todas as pessoas infectadas e afectadas e dos grupos em 
situação de maior vulnerabilidade à epidemia (reclusos, trabalhadores sexuais, consumidores de drogas, migrantes, mulheres 
e homens que têm sexo com homens).

• Fornecer e divulgar informação actualizada referente à infecção, nos seus aspectos epidemiológicos e terapêuticos.

• Promover a compreensão e adesão aos tratamentos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com o VIH/
SIDA.

• Promover o debate e a reflexão em torno dos problemas da SIDA, analisar as políticas ou acções governamentais e das insti-
tuições públicas e privadas.

Eventos

19  22 de Outubro 2009, Paris, França
AIDS Vaccine Conference 2009

17 – 19 de Novembro 2009, Bamako, Mali
Strengthening Research for Health, Development and Equity

28 de Setembro a 1 de Outubro 2010, Atlanta – Geórgia, E.U.A.
AIDS Vaccine Conference 2009

O IAVI é uma parceria pública/pri-
vada global, sem fins lucrativos, que 
tem por objectivo garantir o desen-
volvimento de vacinas preventivas 
para o VIH que sejam seguras, efi-
cazes e acessíveis e que possam ser 
utilizadas em todo o mundo. 
O IAVI, para além da análise, avalia-
ção e pressão política para o alarga-
mento e reforço dos programas de 
prevenção e tratamento existentes, 
apoia e financia investimentos no 
desenvolvimento de novas tecnolo-
gias de prevenção e investiga e de-
senvolve potenciais vacinas.
Com um grande número de doado-
res onde se destacam, para além de 
muitas das mais importantes funda-
ções internacionais, a EU, diversos 
governos europeus e norte-ameri-
canos e empresas (entre as quais a 
MSD e a Pfizer), o IAVI tem finan-
ciado investigação básica, estudos 
laboratoriais e a organização e mon-
tagem de vários ensaios clínicos de 
potenciais vacinas, a recolha de da-
dos epidemiológicos e o desenvol-
vimento de capacidade física e tec-
nológica (recuperação, construção 
e equipamento de instalações) em 
vários países em África e na Ásia. 

International AIDS 
Vaccine Initiative
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