
EUA Recém nascida com VIH
é curada com anti retrovirais

O tratamento durou 18 meses até a mãe ter deixado de levar a bebé
às consultas Quando voltou os resultados deram negativo

SARA SANZ PINTO

A corrida para encontrar uma cura para
a sida está oficialmente aberta Uma bebé
norte americana nascida com vírus da

imunodeficiência humana VIH é hoje
uma criança saudável sem quaisquer
sinais de contágio Segundo os médicos
responsáveis pelo caso a bebé agora com
dois anos e meio já abandonou o trata
mento e poderá em breve vir a represen
tar o segundo caso mundial de cura
Porém têm de ser realizados mais tes
tes para se perceber se a combinação de
medicamentos anti retrovirais admi

nistrados poucas horas depois de a rapa
riga ter nascido poderá funcionar nou
tros casos

Os resultados foram apresentados pela
virologista Deborah Persaud da Johns
Hopkins University em Baltimore duran
te a conferência Retrovírus e Infecções
Oportunistas que decorreu em Atlanta
Esta é a prova de que o VIH é potencial
mente curável em crianças afirmou Per
saud no domingo A notícia foi recebida
com entusiasmo pela medicina que ago
ra vê a cura para a doença cada vez mais
perto Sempre assumimos que isso era

impossível mas começámos a descobrir
coisas que não sabíamos anteriormente
e isso está a fazer com que se abra uma
fenda na armadura admitiu o médico
John Frater da Universidade de Oxford
à BBC A cura é algo que já não podemos
considerar impossível acrescentou
O tratamento da bebé doMississipi nas

cida num hospital rural envolveu um con
junto de medicamentos conhecidos como
anti retrovirais há muito usados no tra
tamento de pessoas com a doença A mãe
portadora do VIH não recebeu tratamen
to pré natal para evitar a transmissão a
taxa de sucesso é de 98 e os médicos
sabiam que a probabilidade de contágio
era elevada Recém nascida foi de ime
diato transferida para o Centro Médico
da Universidade do Mississipi em Jacksona
Ainda sem os resultados do laboratório a

confirmar a infecção as 30 horas de nas

cença a pediatra especialista em VIH Han
nah Gay administrou lhe três medica
mentos usados na luta contra a doença
Senti que a bebé estava sujeita a um ris
co maior que o normal e merecia que dés
semos o nosso melhor justificou
O tratamento à base de anti retrovirais

continuou por mais 18 meses até a mãe
ter deixado de levar a criança ao hospi
tal Quando regressou cinco meses
mais tarde Gay esperava que a criança
estivesse contaminada mas os resulta
dos foram negativos Para a pediatria
ela é o nosso Timothy Brown afirmou
a virologista Deborah Persaud
Em 2007 Timothy Ray Brown conhe

cido como o paciente de Berlim foi a pri
meira pessoa a vencer a batalha contra o
VIH Graças a um tratamento contra a leu
cemia que passava pela destruição do
seu sistema imunológico e por um trans
plante de células estaminais de um dador
com uma mutação genética rara resisten
te ao VIH a infecção desapareceu
Em 2011 cerca de 300 mil crianças nas

ceram contaminadas maioritariamen
te em países pobres onde apenas 60
das mães doentes têm acesso ao trata

mento que impede que os bebés nasçam
com o vírus
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