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Bebé com VIH não ficou curado
mas caso ajuda a tratar doença
Sida. Esperança no combate ao VIH reacendeu-se quando uma criança apresentou sinais de estar curada. A replicação
do vírus foi um balde de água fria, mas, ainda assim, especialistas consideram que caso é importante para o tratamento

JOANA CAPUCHO

O bebé do Mississipi, Estados Unidos, que
aparentemente tinha ficado curado do vírus
da sida, voltou a apresentar níveis extrema-
mente elevados do VIH. Quando os médicos
tornaram pública a "cura funcional" da
criança, em março do ano passado, surgiu
uma nova esperança no combate à doença.
As notícias da replicação do vírus dececio-
naram os médicos envolvidos, mas os inves-
tigadores acreditam que o caso pode ajudar
a perceber como controlar a sida.

Para a pediatra da Universidade do Mis-
sissipi que tratou o bebé, Hannah Gray, des-
cobrir que a criança ainda está infetada foi
como "um murro no estômago". Após o
anúncio, o vice-presidente da Fundação Eli-
zabeth Glaser Pediatric AIDS, R. J. Simonds,
admitiu que existia uma forte esperança de

que a criança permaneceria livre do vírus
VIH, mas ressalvou que este caso oferece
uma grande aprendizagem de como um tra-
tamento precoce e agressivo afeta a respos-
ta do corpo ao vírus, o que pode, eventual-
mente, levar à descoberta de uma cura.

Infetado à nascença pelo vírus VIH, trans-
mitido pela mãe seropositiva, o bebé, agora
com quatro anos, foi sujeito a uma terapia
agressiva com uma combinação de antirre-
trovirais cerca de 30 horas após o nascimen-
to. E continuou a ser seguido até aos 18 me-
ses, altura em que os médicos lhe perderam
o rasto, durante cerca de dez meses. Nesse pe-
ríodo, o "bebé do Mississippi", como ficou co-
nhecido, não recebeu qualquer tratamento.

A terapêutica reduziu significativamente
a presença do vírus no organismo, como era
esperado, mas o mais surpreendente é que a

criança conseguiu manter-se com níveis in-
detetáveis do vírus após os dez meses sem
tratamento, o que levou à confirmação da
"cura funcional" da doença. No entanto, os
exames feitos na última semana mostram
que o vírus se está a replicar ativamente .

Para Ana Espada de Sousa, diretora da
unidade de imunologia do Instituto de Me-
dicina Molecular, "era expectável que isto
acontecesse", mas "é muito relevante a crian-

ça ter estado cerca de dois anos sem qual-
quer terapêutica e sem vírus detetável". A
professora da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa considera que "é im-

portante perceber as razões e os mecanis-
mos que fizeram que controlasse a doença,
sem qualquer medicação".

Em 2013, os médicos norte-americanos
anunciavam aquele que classificaram de pri-
meiro caso de "cura funcional" de um bebé
infetado com o vírus da imunodeficiência
humana pela mãe, que desconhecia ser por-
tadora da doença durante a gravidez. Para os

virologistas, não era a erradicação do vírus,
mas o seu enfraquecimento, de tal forma que
o organismo o impedia de se tornar ativo.
Quando o caso veio a público, os mais céti-
cos levantaram a hipótese de a criança nun-
ca ter estado infetada e de o diagnóstico do
VIH ter resultado de uma contaminação das
amostras pelo sangue da mãe no parto.

Esta era, segundo Ana Espada de Sousa,
uma das possibilidades: "Era preciso ter a cer-
teza de que a criança tinha estado infetada e

ter também a certeza de que existia um con-
trolo da replicação virai." A médica indica,
ainda, os casos raros de elite controllers, indi-
víduos infetados com o vírus da sida, que
controlam a infeção sem qualquer tratamen-
to antirretroviral. No que diz respeito ao
"bebé do Mississipi", Ana Espada de Sousa
destaca a importância dos casos individuais
e sublinha que não se deve falar de progresso
ou retrocesso, mas devem "perceber-se os
mecanismos subjacentes ao processo", que
"dão ideias de como é preciso intervir". Quan-
do se fala no vírus VIH, a especialista consi-
dera que "há um certo exagero nas expectati-
vas que são postas numa cura a curto prazo".

Pediatra Hannah Gray, do Mississipi




