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O vírus da Aids,

Como o isolamento do HIV-1
no Brasil modificou a história
da epidemia da Aids no país

U
Bel Levy

m programa nacional que
é referência mundial em
HIV/Aids e proporciona a
distribuição gratuita de
preservativos e medica-

mentos a toda a população brasileira;
redes de monitoramento da resistên-
cia de pacientes à terapia anti-retroviral
que garantem a eficácia do tratamen-
to e o aumento da sobrevida de pesso-
as vivendo com Aids; estudos promis-
sores para o desenvolvimento de
vacinas e novos esquemas terapêu-
ticos. Há 20 anos, contudo, o cenário
da epidemia de Aids no Brasil era ou-
tro. Um patógeno desconhecido, car-
regado de estigmas e preconceitos,
infectava mais e mais pessoas, levan-
do-as rapidamente a óbito – segundo
dados do Ministério da Saúde, em
1987, cinco anos após a identificação

20 anos

it
.s

tl
aw

u.
ed

u

im
ag

es
sv

t.
fr

ee
.f

r

O vírus HIV

depois

da Aids no Brasil, 2.775 casos da do-
ença já haviam sido registrados no país.
Mais: comprometia a qualidade do
sangue e hemoderivados utilizados em
transfusões e desafiava cientistas, de-
sorientados sobre como trabalhar em
segurança com um agente tão perigo-
so. Apesar de todos os obstáculos, uma
equipe multidisciplinar de jovens pes-
quisadores e estudantes do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), liderada pelo
imunologista Bernardo Galvão, realizou
pela primeira vez no Brasil e na Améri-
ca Latina o isolamento do vírus HIV tipo
1 (HIV-1), abrindo um novo capítulo na
história da epidemia.

“A Fiocruz assumiu o desafio de
enfrentar a Aids em 1983, após a con-
firmação da doença no Brasil. Então, eu
e um colega de minha equipe, o
imunologista Cláudio Ribeiro, visitamos
o primeiro paciente soropositivo brasi-
leiro. Apesar do pouco conhecimento

sobre a infecção, percebemos a
potencialidade epidêmica da Aids e re-
conhecemos o grande problema de saú-
de pública que ela se tornaria. Por isso
resolvemos enfrentá-la: para cumprir a
missão da Fiocruz de responder às de-
mandas de saúde da população”, con-
ta Galvão, que à época era chefe do
Departamento de Imunologia do IOC e
atualmente coordena o Laboratório
Avançado de Saúde Pública do Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM),
unidade da Fiocruz em Salvador.

“Naquela época, havia muito pâ-
nico e preconceito em torno da Aids.
Sofríamos discriminação de colegas e
outros pacientes por lidar com
soropositivos, mas não desistimos. E
isso só acontece com quem tem com-
promisso com a ciência e com a saúde
da população brasileira”, confirma o
médico Fernando Sion, integrante da
equipe de Galvão, que desde a déca-

Estrutura em 3D do vírus HIV
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da de 1980 atua nos programas de
pesquisa e acompanhamento de paci-
entes infectados e na formação de re-
cursos humanos no Hospital Universi-
tário Gaffrée e Guinle.

No início da década de 1980, o co-
nhecimento internacional sobre a infec-
ção era muito incipiente e os estudos
se limitavam a abordagens epide-
miológicas e imunológicas. Quando fran-
ceses e norte-americanos isolaram o
HIV-1 pela primeira vez no mundo, em
1983 e 1984, informações como a alta
variabilidade genética do vírus foram
reveladas e incitaram pesquisadores bra-
sileiros a isolar o vírus circulante no país.
A conclusão da tarefa era imprescindí-
vel à ampliação da pesquisa em Aids
no Brasil: devido ao desconhecimento
sobre o HIV-1, até o isolamento do vírus
os estudos sobre a infecção versavam
exclusivamente sobre as alterações
imunológicas que a síndrome provoca
no organismo humano.

“O isolamento do HIV-1 no Brasil re-
presentou, por um lado, a conclusão de
uma série de pesquisas que o laborató-
rio liderado por Galvão conduzia desde
o início dos anos 1980, quando ainda
sequer a etiologia viral da Aids era co-
nhecida. A descoberta representa tam-
bém o corajoso esforço de colocar em

funcionamento as condições laboratoriais
necessárias ao isolamento e cultivo do
HIV-1, numa época em que pouquíssimos
laboratórios do mundo faziam isso.
Galvão e sua equipe deram visibilidade
à pesquisa em Aids no país e sobretudo
à pesquisa básica, o que abriu as portas
para a posterior demonstração dos
subtipos de HIV-1 circulantes no Brasil e
para a formação de lideranças científi-
cas no país”, sintetiza a imunologista
Mariza Morgado, atual chefe do Labo-
ratório de Aids e Imunologia Molecular
do IOC e especialista em abordagem
genética do HIV-1.

Busca do diagnóstico na tentativa
de evitar a contaminação

O episódio do isolamento do HIV-1
no Brasil e na América Latina, que cul-
mina com a publicação do artigo que
descreve o trabalho na revista Memó-
rias do Instituto Oswaldo Cruz em 1987,
tem início dois anos antes, de forma
bastante pitoresca. Em 1985, o casal
de virologistas Hélio e Marguerite Pe-
reira forneceu a Bernardo Galvão duas
garrafinhas que abrigavam células hu-
manas infectadas pelo vírus da Aids. O
material, cedido a Peggy – como
Marguerite era conhecida – pelo pes-
quisador norte-americano Robert Gallo,
envolvido no isolamento do HIV-1 nos
Estados Unidos, serviu de base para os
estudos que levaram ao isolamento do
vírus da Aids na América Latina.

Com o material em mãos, o pri-
meiro passo dos pesquisadores do IOC
foi trabalhar para implantar as técni-
cas necessárias para a identificação
sorológica da infecção causada pelo
HIV-1, dando início ao processo de de-
senvolvimento do primeiro kit diagnós-
tico brasileiro, realizado por imuno-
fluorescência – técnica que sinaliza por
iluminação ultravioleta a presença de
antígenos ligados a anticorpos especí-
ficos. Outro objetivo primordial era cri-
ar as bases para a triagem do material
coletado por bancos de sangue. A ini-
ciativa está ligada à aprovação, 16
anos mais tarde, da Lei 10.205 de 2001,
que regulamenta coleta, processa-
mento, estocagem, distribuição e apli-
cação do sangue, seus componentes e

derivados e proíbe o comércio destes
materiais no Brasil. A gravidade da
situação dos bancos de sangue fica
evidente no próprio episódio de iso-
lamento do vírus da Aids: as amos-
tras clínicas que subsidiaram a reali-
zação do projeto foram coletadas de
um paciente infectado pelo HIV-1
através de transfusão de sangue fei-
ta após um acidente de trânsito.

“Na década de 80, bancos de san-
gue atuavam em todo país sem qual-
quer  controle. Para estimular a doa-
ção, muitos ofereciam dinheiro em
troca da coleta, o que atraía popula-
ções marginalizadas, como pessoas em
situação de rua, profissionais do sexo
e usuários de drogas, freqüentemente
contaminados pelo HIV-1”, lembra o
imunologista Luiz Roberto Castello-
Branco, atual chefe do Laboratório de
Imunologia Clínica do IOC e autor de
um estudo pioneiro de investigação
sorológica de mendigos que nos anos
80 identificou forte prevalência de
Aids, sífilis e hepatites neste grupo,
denunciando o alto risco de contami-
nação do material biológico distribuí-
do por instituições que coletavam
sangue desta população. “Para inter-
romper a difusão de patógenos atra-
vés da distribuição de sangue conta-
minado era fundamental a utilização
de uma técnica capaz de identificar o
HIV-1, para que o material coletado
pudesse ser avaliado e selecionado. A
atuação do Departamento de Imuno-
logia do IOC, que desenvolveu a meto-
dologia para a triagem do sangue foi
crucial para este processo”, reconhe-
ce o  imunologista.

Solucionado o problema, os pes-
quisadores ajustaram o foco de seus
microscópios a outro desafio: isolar o
vírus da Aids no Brasil. Em 1987, o HIV-
1 já havia sido isolado em diversos pa-
íses desenvolvidos e executar a tarefa
no Brasil – e na América Latina – era
imprescindível para inserir o país no
cenário científico internacional de pes-
quisa em HIV/Aids. Não fosse o isola-
mento do vírus circulante no país,
seria impossível, por exemplo, desen-
volver estudos para a produção de va-
cinas e medicamentos específicos para
a população brasileira de acordo com

Bernardo Galvão liderou o
isolamento do HIV-1 no Brasil
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as características dos vírus que circu-
lam aqui, identificar e comparar os sub-
tipos circulantes nas diferentes regiões
do país ou monitorar a resistência de
pacientes à terapia antirretroviral.

Desafio: metodologia de Primeiro Mun-
do para um país em desenvolvimento

Isolar o HIV-1 no Brasil significou
implantar, em um país em desenvolvi-
mento, técnicas já amplamente utiliza-
das por países desenvolvidos. Um de-
safio que exigia, além de infra-estrutura
laboratorial e financiamento, recursos
humanos de alta qualidade. Formar
uma equipe multidisciplinar composta
por especialistas e estudantes envolvi-
dos em diferentes áreas do conhecimen-
to e dotados de habilidades distintas foi
a estratégia adotada pelo imunologista
Bernardo Galvão. Entre os componen-
tes deste time estavam virologistas,
imunologistas e bioquímicos que hoje
integram o mais alto escalão da ciên-
cia brasileira e acumulam reconheci-
mento internacional.

Para ter acesso aos detalhes da
metodologia necessária ao isolamento
do HIV-1, a bioquímica Vera Bongertz,
pesquisadora do Laboratório de Aids e
Imunologia Molecular do IOC, viajou à
França para acompanhar de perto as
atividades do Laboratório de Oncologia
Viral do Instituto Pasteur – primeiro no
mundo a isolar o vírus da Aids. “A par-
tir de meu estágio no Instituto Pasteur,
pude trazer ao Brasil conhecimentos
sobre a cinética de replicação viral e as
concentrações celulares ideais para
experimentos relacionados ao isolamen-
to, além de amostras de um reagente
que auxilia a fixação do HIV-1 em
linfócitos hospedeiros, o Polybrene.
Trouxe também uma técnica para a
produção de antígenos para uso em
Western Blot, técnica empregada para
diagnóstico da infecção, que devido ao
alto custo foi substituída pela
imunofluorescência – método diagnós-
tico rotineiramente utilizado por labo-
ratórios brasileiros”, conta Vera.

Reunidos os recursos humanos e
tecnológicos, a equipe de Galvão final-
mente deu início aos estudos que leva-
ram ao isolamento do HIV-1 no Brasil,

tendo como base as amostras cedidas
pelos virologistas Hélio e Peggy Perei-
ra. O primeiro desafio consistia em cul-
tivar o vírus em laboratório. “Para
acompanhar em laboratório o proces-
so de infecção de células saudáveis pelo
HIV-1, empregamos um procedimento
conhecido como co-cultivo celular, que
consiste em misturar e cultivar células
de indivíduos saudáveis e células
infectadas pelo HIV-1, coletadas de
pacientes. Após infectar as células sau-
dáveis, o HIV-1 se replica de forma
abundante, processo que pode ser
acompanhado em laboratório pela ob-
servação de efeitos citopáticos, da me-
dida de proteínas do HIV-1 no meio de
cultura, da detecção de antígenos virais
por imunofluorescência ou pela visua-
lização do próprio vírus por  microscopia
eletrônica, por exemplo. Como eu uti-
lizava diversos procedimentos de cul-
tura de células em meu doutorado so-
bre a relação parsito-hospedeiro na
Paracoccidioidomicose [infecção pelo
fungo Paraccoccidioides brasiliensis],
pude trazer esta contribuição à equipe
coordenada por Galvão”, descreve o
imunologista Dumith Chequer Bou-
Habib, pesquisador do Laboratório de
Imunologia Clínica do IOC.

Implantada a técnica do co-cultivo
celular, os pesquisadores precisavam
comprovar cientificamente a presença
do vírus no meio de cultura, pela iden-

Castelo-Branco: metodologia da Fiocruz
para triagem do sangue foi crucial

Ana Limp / Fiocruz

Aids na imprensa na década de
1980 e início dos anos 1990:
amplo espaço para a doença
que assustava a sociedade
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tificação in vitro da replicação viral. A
técnica internacionalmente utilizada
para isto, a detecção da enzima trans-
criptase reversa – que caracteriza o
HIV-1 por transcrever o RNA viral em
DNA, permitindo sua replicação – não
estava disponível no Brasil e, mais uma
vez, o desafio foi vencido em um epi-
sódio bastante singular.

“A partir de amostras clínicas de
pacientes, nós isolávamos linfócitos
infectados pelo HIV-1, cultivávamos em
co-cultura com células saudáveis, que
eram então infectadas, mas não con-
seguíamos confirmar a presença do ví-
rus nem sua replicação. Encontramos
a peça final deste quebra-cabeça quan-
do Carlos Morel, então pesquisador do
IOC e atual diretor do Centro de De-
senvolvimento Tecnológico em Saúde
da Fiocruz, entrou em nosso laborató-
rio com antígenos virais trazidos dos
Estados Unidos. Aplicamos os antígenos
ao co-cultivo e o reconhecimento des-
te material pelos anticorpos produzidos
pelas células de defesa presentes no expe-
rimento confirmaram finalmente a pre-
sença do HIV-1 na cultura celular”, des-
creve Galvão. A notícia do isolamento
do vírus da Aids na América Latina foi
oficializada em 1987 com a publicação
do artigo científico Isolation and
antigenic characterization of human
immunodeficiency vírus in Brazil na revis-
ta Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.

Vinte anos depois, a Fiocruz conti-
nua em destaque no cenário internaci-
onal de pesquisa científica em HIV/Aids.
Segundo o Institute for Scientific
Information (ISI), órgão internacional res-
ponsável por avaliar a relevância de pe-
riódicos científicos indexados, quatro
pesquisadores da Fundação estão en-
tre os 15 autores residentes na Améri-
ca Latina e Caribe mais citados em ar-
tigos sobre o tema entre 2001 e 2005:
Mariza Morgado e Vera Bongertz (IOC),
Bernardo Galvão (CPqGM) e Francisco
Bastos (Icict). Este reconhecimento re-
sulta da combinação entre tecnologias
de ponta, investimento financeiro e re-
cursos humanos especializados – fato-
res diretamente influenciados pelo iso-
lamento do vírus no Brasil, que gerou
também a publicação de uma série de
trabalhos pioneiros, que incluem a des-

crição biológica e molecular e a carac-
terização da variabilidade genética e
antigênica dos vírus circulante no país.

Ciência, mídia e sociedade

Quando os primeiros casos de
Aids foram identificados no Brasil, a
mídia logo se interessou pela miste-
riosa síndrome que alarmava a po-
pulação e desafiava pesquisadores.
Sem a devida orientação, os meios
de comunicação não hesitaram em
difundir manchetes como A sombra
da Aids, Vírus atinge também grupo
dos “gays” sadios ou Aids – a para-
nóia da doença se espalha e cresce
a procura pelos testes.

“O isolamento do vírus é um mar-
co histórico da epidemia da Aids no
Brasil, que repercutiu sobre toda a soci-
edade e não só entre a comunidade
científica ou as pessoas infectadas.
Misturado ao preconceito, o pouco co-
nhecimento sobre a doença produziu
estigmas alarmistas, multiplicados pela
imprensa. Como produtores de conhe-
cimento científico, tínhamos o dever de
capacitar os profissionais de comunica-
ção para informar corretamente a soci-
edade. E assim foram criados na Fiocruz
os primeiros cursos de imunologia e bi-
ologia celular e molecular para jorna-
listas”, conta Bernardo Galvão.

Integrante da turma de repórte-
res que começava a se especializar
em ciência através dos cursos ofere-
cidos pela Fiocruz, o jornalista
Edmilson Silva, que realizou a cober-
tura do isolamento do HIV-1 pelo Jor-
nal do Brasil, reconhece a influência
da iniciativa em sua carreira. “A co-
bertura jornalística sobre qualquer
assunto exige um estudo prévio do
tema, para que o repórter não atue
como mero reprodutor de versões.
Para exercer o papel do jornalismo,
que é esclarecer a população – e isso
era fundamental no contexto da epi-
demia da Aids na década de 1980 –,
é preciso realmente entender sobre o
que se escreve. E os cursos cumpri-
ram a missão de educar os repórteres
para tratar de ciência”, considera o
atual Consultor da Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas).

Manchetes alarmistas e estigmatizantes
marcaram a cobertura da imprensa
nos anos 1980. O trabalho da Fiocruz
também foi muito divulgado


