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Q
uando, um mês após a terapia, rece-
beram um resultado negativo, os
pais de João (nome fictício) ficaram
incrédulos. “É só isto?”, interrogou-
-se, céptica, a mãe. Em quatro anos
de tratamento, João nunca tinha al-
cançado aquele resultado: a remis-

são total. Não queria dizer que estava curado, mas (de
forma algo espectacular) a doença deixara de existir. O
primeiro pedido, depois de quatro Natais passados no
hospital e de um número infindável de sessões de qui-
mioterapia, foi inesperado para uma criança de 10
anos: João quis ir ao supermercado. “Andava há quatro
anos a guardar todos os panfletos do supermercado
que chegavam ao correio, e pedia-me constantemente.
Saímos logo assim que ele pôde, ainda caiu na rua,
porque não tinha força para andar, mas fomos às com-
pras”, recorda à SÁBADO a mãe, Filipa (nome fictício),
42 anos. Estavam na Áustria. Nesse dia, a conta chegou
aos 100 euros, compraram tudo o que ele queria. Até os
cogumelos em lata. “Primeiro que nos conseguíssemos
explicar aos funcionários do supermercado… Às tantas,
um senhor percebeu: ‘Oh, champignons!’”, conta, bem-
disposta. É cedo para perceber se a terapia foi mesmo
um sucesso – fê-la em Junho, passaram apenas três
meses – e o receio de que a doença volte existirá sem-
pre, mas algum do sufoco já passou.

João terá sido a primeira criança portuguesa, e a única
de que há conhecimento, a participar num ensaio clíni-

co de uma terapia inovadora contra o cancro – que,
para já, só está aprovada nos Estados Unidos, para
crianças e jovens adultos, até aos 25 anos, com leuce-
mia linfoblástica aguda (um cancro do sangue especial-
mente frequente em crianças). O tratamento consiste
na manipulação genética de células do sistema imuni-
tário do próprio doente, para que consigam detectar e
matar as células cancerígenas. “É a verdadeira medici-
na personalizada, porque cada doente tem o seu trata-
mento, é preciso tirar células do seu sangue para o pro-
duzir”, explica Bruno Silva Santos, investigador do Ins-
tituto de Medicina Molecular (iMM). Já se tinham esgo-
tado todas as opções de tratamento quando João foi
com os pais para a Áustria, para o St. Anna Kinderspital
– o hospital pediátrico de Viena.

O diagnóstico de leucemia – que ele sempre conhe-
ceu como “a doença das células malucas”, porque o
cancro é uma palavra feia de que os próprios pais ti-
nham medo – chegou a 2 de Dezembro de 2013. João
tinha 6 anos. “Queixava-se de dores nas pernas e nas
costas, mas coincidiu com a entrada para a escola, em
Setembro, e os médicos associaram inicialmente às
chamadas dores de crescimento”, diz Filipa, que é for-
mada em Arquitectura. Depois do choque inicial, os
pais ficaram esperançados no tratamento. “Disseram-
-nos que era demorado mas tinha uma taxa de sucesso
de 80%”, recorda o pai, Miguel (nome também fictício).
Não foi o que aconteceu: João esteve sempre do lado
errado das estatísticas. Teve duas recidivas, o que si-
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gnifica que a doença voltou, mesmo em tratamento,
e esteve duas vezes indicado para um transplante de
medula que nunca chegou a acontecer. Da primeira vez
apanhou uma infecção fúngica e, da segunda, teve uma
insuficiência cardíaca grave. Além da quimioterapia,
fez radioterapia na cabeça – os pais tiveram de assinar
um termo de responsabilidade, porque o tratamento in-
terfere com o crescimento. Hoje, João tem a fisionomia
de uma criança de 7 anos.

A careca nunca o incomodou muito, gostava de se pa-
recer com o Ruca. Também nunca perdeu os estudos e,
apesar dos tratamentos, teve sempre boas notas (tinha
videoaulas e também havia professores no hospital).
Mas, a certa altura, e ao fim de três anos de tratamento,
o seu corpo começava a ressentir-se e os órgãos a en-
trarem em falência. “De vez em quando dizia-me: ‘Mãe,
não quero morrer’”, recorda Filipa, emocionada. A fa-
lência de todas as opções de tratamento levou Manuel
Brito, oncologista pediátrico do Hospital Pediátrico de
Coimbra, a pesquisar mais sobre uma nova terapia.
“Percebi que havia um alargamento dos ensaios à Eu-
ropa, pesquisei os centros que o estavam a fazer e fiz
um contacto para perceber quais eram os critérios”, diz
à SÁBADO. João foi a terceira criança a participar no
ensaio – numa delas, a doença voltou. Em Novembro
de 2016 fez-se a recolha dos seus linfócitos T para
serem manipulados, e só sete meses depois as células
foram reintroduzidas no seu organismo.

“Ocancrosomosnós,nãoéumbichoestranho”
O tratamento aconteceu na manhã de 27 de Junho de
2017 e demorou cerca de 30 minutos. É semelhante a
uma transfusão de plaquetas e acontece através de um
cateter. Os pais ficaram excepcionalmente nos Cuida-
dos Intensivos, porque João não sabia falar inglês.
“Arranjaram-nos um colchão e dormimos no chão ao
lado dele”, recorda Miguel. No dia a seguir, João come-
çou a ter febre, depois tensão baixa e, apesar de cons-
ciente, estava parado e um pouco ausente. Manteve-se
assim três ou quatro dias mas, depois desse período, o
corpo começou a regenerar-se.

No Verão foi à praia e este mês voltou à escola pela
primeira vez em quatro anos. O cabelo já começou a
crescer, já começou a ganhar músculo nas pernas,
mas ainda tem alguma dificuldade em andar: faz fi-
sioterapia duas vezes por semana. Durante os próxi-
mos 15 anos terá de ser avaliado, para já regressa to-
dos os meses à Áustria e uma vez por semana ao
Hospital Pediátrico de Coimbra. “Não há grandes es-
tatísticas, nem experiência, isto é tudo muito recente,
mas felizmente tem estado tudo bem e isso dá-nos
muita esperança”, diz Filipa.

Apesar de só agora estar a ser aplicada, a ideia de usar
células do sistema imunitário do próprio doente, os lin-
fócitos T, para atacar a doença remonta aos anos 80. O
maior desafio foi descobrir como fazê-lo. “O cancro,
apesar de tudo, somos nós, não é um bicho estranho.
São células nossas e por isso é que estes linfócitos têm
de ser modificados para reconhecerem células que são
diferentes”, diz à SÁBADO o hematologista da Unidade
de Transplantes do IPO de Lisboa, Nuno Miranda.

A inovadora terapia, aprovada a 30 de Agosto de 2017
pela agência que regula os alimentos e os medicamen-
tos nos Estados Unidos (a FDA, Food and Drug Admi-
nistration), usa as chamadas células CAR T. São linfóci-
tos T do doente que são transformados geneticamente,
através da introdução de um vírus, para que passem a
expressar um receptor que lhes permite ver a célula
maligna e destruí-la. Esse receptor chama-se CAR (re-
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ceptor de antigénio quimérico). “É como se fosse uma
fechadura para uma determinada chave”, simplifica o
investigador do iMM, Bruno Silva Santos. Contudo, as
CAR T aprovadas reconhecem apenas uma chave que
só está presente em leucemias de células B, um subtipo
de tumores. “As células T com o CAR vão atacar as cé-
lulas B, porque elas têm a chave que entra na sua fe-
chadura. O nome da chave é CD19, uma molécula es-
pecífica das células B”, diz o cientista.

Problema: esta chave não é específica das células do tu-
mor, também existe nas células saudáveis. Logo, as células
B normais do doente também são destruídas com esta te-
rapia. Mas essa falta pode ser compensada através de me-

dicação. “A função das células B é produzir anticorpos, por
isso estes doentes têm de receber imunoglobulinas para os
protegerem das infecções”, explica. É o único tratamento
que João provavelmente terá de fazer para o resto da sua
vida: uma injecção que dura quatro horas. Para já é men-
sal, mas há quem a receba só de sete em sete semanas.

Umalvoquesepossadestruirecompensar
Um dos aspectos mais revolucionários da terapia com
as células CAR T é a perspectiva de cura, porque os
linfócitos T têm memória, são células que se auto-re-
plicam e permanecem em circulação durante déca-
das. “Aquelas células reintroduzidas no corpo vão fi-
car ali para a vida a fazer o seu papel”, diz o oncolo-
gista pediátrico Manuel Brito. Outro tem a ver com o
facto de poder vir a ser aplicada noutros tumores. “O
primeiro desafio da tecnologia é arranjar chaves para
todos os tumores, ou seja, moléculas específicas, nes-
te momento só um está aprovado”, diz Bruno Silva
Santos. Para já, as células CAR T são eficazes sobretu-
do em cancros do sangue. Além das leucemias, tem
havido bons resultados em linfomas e também no
mieloma múltiplo. A principal dificuldade em relação
aos tumores sólidos é arranjar alvos exclusivos das
células oncológicas. “Não temos até agora o mesmo
tipo de facilidade, porque estes alvos existem também
nas células normais. É preciso conseguir um alvo que
possamos destruir e, ao mesmo tempo, compensar”,
diz o hematologista Nuno Miranda.

Apesar de todo o seu potencial, a terapia nem sempre
resulta e, para alguns doentes, o cancro voltou. “É o pro-
blema de usar um único alvo, a probabilidade de as célu-
las oncológicas se modificarem e deixarem de apresentar
esse alvo é grande. O cancro de alguma forma é um or-
ganismo em evolução”, alerta o especialista. Também
não está isenta de efeitos secundários. “Um número ele-
vado de doentes acaba por precisar de Cuidados Intensi-
vos, há complicações que resultam da infusão destas cé-
lulas manipuladas e da destruição das células malignas”,
diz à SÁBADO João Forjaz de Lacerda, especialista de
Hematologia do Hospital de Santa Maria, de Lisboa.

Uma das principais consequências resulta da libertação
de umas moléculas chamadas citocinas, que provocam a
falência de vários órgãos. “Contudo, hoje já temos um
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anticorpo específico para contrariar essa síndrome,
chamado tocilizumab”, diz Nuno Miranda. Outra mais
complicada, e que levou a algumas mortes em ensaios
iniciais da terapia, é o impacto no sistema nervoso cen-
tral – que ainda está a ser estudado. Mas “já não estamos
na primeira geração de CAR, estamos na terceira, e tem-
-se vindo a diminuir a toxicidade do tratamento”, explica
o especialista em Hematologia do IPO. Uma das estraté-
gias a ser estudada é arranjar uma espécie de interruptor
(os chamados genes suicidas) que possa ser activado
para destruir estas células, caso seja necessário.

A agressividade do tratamento é uma das razões
que justifica que tenha sido aprovado primeiro para
crianças. “Estas células são muito potentes, é neces-
sário que a pessoa tenha alguma robustez física para
lidar com os seus efeitos secundários que, apesar de
tudo, são temporários”, diz o investigador Bruno Sil-
va Santos. Além disso, neste momento, as células
CAR T são apenas para os doentes que não têm re-
sultados com a terapêutica convencional, não é um
tratamento de primeira linha.

A leucemia linfoblástica aguda é o cancro mais co-
mum em crianças. Em Portugal existem entre 100 e
200 casos por ano e é baixa a percentagem em que o
tratamento não resulta – cerca de 10%. Primeiro, faz-se
quimioterapia, quando há uma recaída as crianças são
candidatas a um transplante de medula óssea. “Para os
casos em que o transplante não é possível, ou que re-
caem depois deste, o tratamento com as CAR T é uma
alternativa potencial”, admite à SÁBADO Manuel Abe-
cassis, director do serviço de Transplantação de Proge-
nitores Hematopoiéticos do IPO de Lisboa. Os candida-
tos serão talvez apenas cinco ou 10 por ano. Mas ainda
assim é importante. “Esta é ainda uma causa de morte
significativa nas crianças com cancro”, alerta o hema-
tologista Nuno Miranda.

Já nos adultos, a doença não é tão facilmente curável
como nas crianças, “porque eles têm biologicamente
mais factores de mau prognóstico”, explica João Forjaz
de Lacerda. Que o diga Bill Ludwig, 72 anos, um agente
reformado dos serviços prisionais de Nova Jérsia, nos
Estados Unidos, que acabou por ser o primeiro paciente
a receber a terapia com as células CAR T, em 2010.

Descobriu que tinha uma leucemia em 2001 e, em Fe-

vereiro de 2002 começou a fazer quimioterapia – que
chegava a ser três vezes por semana durante três meses.
“A quimioterapia normalmente funciona muito bem na
primeira ronda, depois na segunda já funciona pior, então
mudam-se os medicamentos. Só que ao fim de algum
tempo esgotam-se as possibilidades e chega-se a uma al-
tura em que a única hipótese é o transplante de medula,
mas o meu corpo não resistiria a esse procedimento”,
conta à SÁBADO, ao telefone, na sua casa em Bridgeton.
Fez tratamentos durante oito anos e, três ou quatro vezes
por ano, adoecia com uma pneumonia, porque tanto o
cancro no sangue como a quimioterapia estavam a matar
o seu sistema imunitário. Por uma feliz coincidência,
quando a quimioterapia deixou de funcionar foi-lhe pro-
posto entrar num ensaio clínico. “Não hesitei, esta era a
única opção para continuar a lutar”, admite.

Seteanossemcancro,depoisde10semresultado
O ensaio, que teve lugar no Hospital da Universidade
da Pensilvânia – onde as células CAR T foram primeiro
desenvolvidas, ao fim de 30 anos de testes –, esteve
quase para não acontecer. Ninguém queria financiá-lo.
Era tão inovador que o Estado, fundos para a investiga-
ção e até as próprias farmacêuticas acharam arriscado.
Acabou por prosseguir com a doação de um casal de
ex-alunos daquela universidade. Bill Ludwig foi um dos
três participantes. No dia 31 de Julho de 2010 fez a pri-
meira de três transfusões, três dias seguidos. Era para
ter regressado a casa no dia seguinte ao tratamento,
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mas isso não aconteceu. Na altura, ninguém esperava
uma reacção tão agressiva: a sua temperatura disparou,
os pulmões e o coração entraram em falência e o corpo
começou a inchar com a retenção de líquidos. “Nunca
perdi a consciência, embora estivesse a alucinar, e
apercebia-me da gravidade da situação. Uma noite, os
médicos ligaram à minha mulher para ela reunir a fa-
mília e vir ao hospital despedir-se de mim”, recorda.

Surpreendentemente, ao fim de uma semana – e da
dolorosa despedida feita –, Bill Ludwig começou a
melhorar. Quando, um mês depois do tratamento, a
sua médica entrou no quarto do hospital (a um sába-
do) para lhe dizer o resultado, ele não quis acreditar.
“Quando ela saiu, fui à sala de enfermagem e pergun-
tei a uma enfermeira: ‘Viu a Doutora [Alison] Loren
esta manhã?’ Ela disse: ‘Sim, ela passou por aqui.’
Respondi: ‘Só me queria certificar de que não estava a
alucinar.’ Ao longo de 10 anos sempre me disseram
que não havia cura e que o tratamento não iria durar
para sempre. Nunca pensei ouvir: ‘Você não tem can-
cro’”, recorda, emocionado.

Passaram sete anos desde esse momento e a única
limitação que tem, actualmente, é a injecção de imu-
noglobulinas a cada sete semanas. “Sei que ama-
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Quando os médicos do Hospital
Pediátrico de Filadélfia sugeriram que
Emily fosse a primeira a fazer aquela
terapia experimental, os pais duvidaram:
“Seguramente, já foi tentado com alguma
criança nalguma parte do mundo”, disse
o pai, Thomas Whitehead, ao médico de
Emily. Mas não: só se tinha experimenta-
do em adultos, embora com bons resul-
tados. Depois de duas recidivas, durante
o tratamento convencional para a leuce-

mia linfoblástica aguda (diagnosticada
quando tinha 5 anos), Emily esta-

va sem opções. Quando rece-
beu as células CAR T, em Abril
de 2012, ficou em estado críti-
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nhã tenho de ir à universidade levar a minha trans-
fusão de quatro horas e que depois venho para casa e
acordo no dia a seguir a sentir-me óptimo”, diz.
Quando conversou com a SÁBADO, no dia 12 de Se-
tembro, tinha acabado de regressar de umas longas
férias em que fez rafting no rio Snake e andou a ca-
valo com a mulher. No próximo mês espera levar a
sua neta de 4 anos (tem 10 e a filha mais nova está
num processo de adopção do 11º neto que termina já
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Para o tratamento é preciso linfó-
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em Outubro) à Disneylândia para ver a Cinderela.
Os bons resultados de Bill Ludwig e dos outros adultos

abriram caminho ao início de ensaios clínicos com
crianças. Emily Whitehead, na altura com 6 anos, foi a
primeira paciente pediátrica a fazer este tratamento,
em 2102. Assim como Ludwig, também continua sem
sinais da doença (ver caixa).

UmquestãodetempoatéchegaraPortugal
A terapia com células CAR T representa o segundo
grande avanço na área da imunoterapia, a seguir aos
anticorpos, em menos de uma década. “Está tudo a
decorrer muito depressa. A cirurgia vem do século
XIX, a quimioterapia e a radioterapia do século XX e
este é o século da imunoterapia, em que são aprova-
dos os primeiros anticorpos em 2011 e agora surgem
as CAR T em 2017”, diz Bruno Silva Santos. Há sete
ensaios clínicos a acontecer na Europa (Portugal não
está a participar em nenhum) e um pedido de intro-
dução no mercado de uma farmacêutica – que não é
a mesma que detém a patente nos Estados Unidos. A
apreciação da Agência Europeia do Medicamento
demora cerca de um ano, é expectável que em 2018
haja uma resposta.

Será uma questão de tempo até chegar a Portugal. O
hematologista João Forjaz de Lacerda já foi inclusiva-
mente contactado para esse efeito. “Há contactos pre-
liminares da parte da indústria farmacêutica para ten-
tar desenvolver ensaios clínicos destas terapêuticas em
Portugal. Mas uma das empresas que estava mais per-
filada nessa área na Europa atrasou o mecanismo de
desenvolvimento”, diz à SÁBADO. Confirma: “Isto é
um avanço tecnológico enorme, uma promessa grande
em termos de futuro.” W
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