
FRANÇOISE BARRÉ-

SINOUSSI  
 

Françoise Barré-Sinoussi nace o 30 de xullo de 1947 en París. Cando cursaba o 

terceiro curso da carreira de Medicina entrou a traballar a tempo parcial no Instituto 

Pasteur, no grupo do virólogo Jean Claude Chermann, que estudaba o cancro e os 

retrovirus.  

Doutorouse en Bioquímica en 1974 e marcha aos EEUU cun contrato postdoutoral. 

Alí coñece a Robert Bassin, con quen completa a súa formación en retrovirus, unha 

liña de investigación que nunca máis abandonaría. En 1975 volve ao Instituto Pasteur 

ao Departamento de Viroloxía que dirixía Luc Montagnier.  

Nos inicios da década dos 80, médicos de París pídenlle axuda a Barré-Sinoussi e a 

Montagnier para identificar unha nova afección que mataba de xeito rápido e 

agresivo.  

As investigacións de Barré-Sinoussi axiña sinalaron que se trataba dun novo virus 

que afectaba moi severamente ao sistema inmune das persoas enfermas e que se 

transmitía por vía sanguínea, sexual e vertical, isto é das nais ás crianzas. 

No ano 1983 o grupo de Barré-Sinoussi publica o artigo no que explica o 

descubrimento dun novo virus: o VIH, que provoca a SIDA. 

Comeza entón a segunda parte da carreira: a secuenciación do virus, a consecución 

de tests de diagnóstico rápidos e eficaces e a obtención de tratamentos para parar a 

enfermidade. Así, despois de anos de investigación e de moitas mortes, 

conseguíronse tratamentos efectivos con antirretrovirais que permitiron cronificar a 

enfermidade 

No ano 2008 Françoise Barré-Sinoussi foi galardoada co Premio Nobel de Fisioloxía 

ou Medicina polo seu descubrimento do VIH. 

O traballo de Barré-Sinoussi é inmenso: autora de máis de 240 publicacións 

científicas, conferenciante por todo o mundo, formadora de persoal investigador, 

membro de varios comités científicos e sociedades, consultora da OMS e do 

Programa Conxunto de Nacións Unidas sobre o VIH/SIDA. E, desde hai trinta anos, 

traballa para mellorar as condicións de prevención, coidados e tratamento da 

enfermidade en países en desenvolvemento. 
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