
O HIV é
extremamente
competente em se
esconder das defesas
naturais do nosso
corpo e essa é, em
parte, a razão para 
que o vírus seja tão
perigoso.”
Greg Towers
Pesquisador 

HIV sem a ‘capa 
de invisiblidade’

Para driblar os “alarmes” do
sistema imunológico, o vírus da
imunodeficiênica humana (HIV)
utiliza uma estratégia semellhan-
te ao uso de um manto de invisi-
bilidade. Dessa forma, ele é capaz
de invadir as células, infectá-las e
até mesmo replicar-se sem ser
notado. A descoberta foi relatada
na revista científica Nature por
um grupo de pesquisadores do
Instituto Nacional de Pesquisa

em Saúde e do Conselho de Pes-
quisa Médica, ambas instituições
do Reino Unido. Os cientistas não
só identificaram a “capa de invisi-
bilidade” como conseguiram reti-
rá-la. E promoveram a exposição
do vírus ao ataque do exército de
defesa humano com a ajuda de
um medicamento experimental.
Os resultados podem levar a no-
vos tratamentos contra a infecção
pelo HIV e o consequente desen-

volvimento da Aids.
O sistema imunológico é a li-

nha de frente da defesa contra as
infecções e conta com um “siste-
ma de alerta” em cada célula para
a detecção de microorganismos
invasores. Quando o alarme dis-
para, a célula ativa a resposta an-
tiviral e indica que as vizinhas de-
vem fazer o mesmo. No entanto,
o HIV possui uma particularida-
de que tirava o sono dos pesqui-
sadores até agora. Inexplicavel-
mente, ele é capaz de infectar os
glóbulos brancos vitais do siste-
ma imunológico e se replicar,
sem ser detectado. 

“O HIV é extremamente com-
petente em se esconder das defe-

sas naturais do nosso corpo e es-
sa é, em parte, a razão para que o
vírus seja tão perigoso”, afirmou
o co-autor do estudo, Greg To-
wers, da Universidade College de
Londres, em um comunicado do
fundo Wellcome Trust, que co-fi-
nanciou a pesquisa. Para ele, a
descoberta do “manto da invisi-
bilidade” e de uma forma de re-
velar o vírus pode ser o ponto-
chave para o desenvolvimento
de novas terapias. 

Towers e sua equipe identifica-
ram duas moléculas dentro das
células humanas que são “recru-
tadas” pelo vírus HIV após a in-
fecção para ajudar a protegê-lo.
Os estudiosos, então, administra-

ram uma droga experimental com
base em ciclosporina — ampla-
mente usada para evitar a rejei-
ção de órgãos em pacientes trans-
plantados porque reprime o siste-
ma imune. Os pesquisadores des-
cobriram que a medicação conse-
guiu evitar que o vírus recorresse
a essas moléculas como disfarce.
Eles usaram uma versão modifi-
cada da droga, que bloqueia os
efeitos das duas moléculas-dis-
farce sem anular a atividade imu-
nológica. “A esperança é que um
dia nós consigamos desenvolver
um tratamento que ajude o corpo
a se livrar do vírus antes que a in-
fecção consiga tomar conta”, assi-
nalou Towers.

COMBATE À AIDS

Pesquisa sueca constata que obras de ficção podem 
ajudar pessoas doentes a enfrentarem melhor o 
período de tratamento. A leitura é capaz de elevar 
a autoestima e o conhecimento sobre si mesmo 

Literatura
com fins
terapêuticos
» VILHENA SOARES

A leitura proporciona muitos benefícios,
como o acesso a novos conhecimentos
e o estímulo à criatividade. Agora, além
desses ganhos já conhecidos, outra

vantagem do hábito acaba de ser constatada
por um estudo realizado na Suécia: a literatura
tem o poder de ajudar na recuperação de pes-
soas afastadas do trabalho por problemas físi-
cos. O grupo responsável pelo estudo acredita
que o efeito tenha relação com a elevação da
autoestima e da confiança em quem lê. 

Lena Martensson, terapeuta ocupacional da
Universidade de Göteborg e uma das autoras da
investigação, explica que o tema a interessava
havia alguns anos. “Pesquisas anteriores afir-
mam que os benefícios da leitura têm relação
com o conteúdo dos livros. Do ponto de vista da
ciência ocupacional, eu estava interessada nos
possíveis ganhos de ler ficção como uma ocu-
pação diária”, conta.

No estudo, Martensson e sua colega Cecilia
Pettersson acompanharam oito mulheres que
adoeceram e tiraram licença médica por perío-
dos que variaram de quatro a 36 meses. Em en-
trevistas aprofundadas, todas as participantes
apontaram os livros como grandes companhei-
ros que as ajudaram no processo de recuperação
e a retomar as atividades cotidianas. 

A leitura também contribuiu para uma autoi-
magem positiva e maior autoconhecimento
através da experiência subjetiva, notaram as res-
ponsáveis pela investigação. “A leitura de ficção
é uma atividade significativa que as mulheres
doentes iniciaram por conta própria, o que re-
forçou sua capacidade de participar em eventos
diários”, diz Martensson.

Tema certo

Algo que chamou a atenção das autoras foi a
procura por histórias que refletiam a situação
que as pacientes viviam naquele momento, o

que permitia uma forte identificação com os
textos. “A maioria procurou livros que elas
acreditavam previamente que lhes faria bem.
Elas selecionaram obras que as faziam lem-
brar da própria situação”, ressalta a cientista.
As participantes também disseram buscar
obras pelo simples prazer estético e como
uma forma de esquecer a doença momenta-
neamente. Mas elas evitavam textos muito
densos. “Era importante que a linguagem não
fizesse grandes exigências quanto à capacida-
de de concentração.” 

Todas as voluntárias sempre tiveram inte-
resse pela leitura. No entanto, assim que adoe-
ceram, o hábito foi deixado um pouco de lado.
Aos poucos, as letras voltaram a fazer parte da
rotina e se tornaram cada vez mais presentes
conforme as mulheres se recuperavam. “Além
disso, à medida que, gradualmente, se sentiam
melhor, elas retornavam para o tipo de litera-
tura que tinham lido no passado”, acrescenta
Petterson.

Livros podem 
ser um refúgio

Para pesquisadores brasileiros que não par-
ticiparam da pesquisa sueca, o resultado do
trabalho traz informações valiosas sobre o efei-
to da literatura na vida das pessoas. Diva Ma-
ciel, professora do Instituto de Psicologia da
Universidade de Brasília (UnB), acredita que o
estudo mostra como a literatura pode preen-
cher a falta de um refúgio, algo necessário em
um período de repouso. “É uma forma muito
interessante de ocupar o tempo. Com o prazer
da leitura, essas mulheres conseguem se iden-
tificar e preencher um espaço, algo que ajudará
na recuperação. Os livros são um recurso que
podem ser comparados a outros, como os fil-
mes ou a música, por exemplo”, aponta. 

“O escritor Affonso Romano De Santana já
contou ter um amigo médico que lhe pedia li-
vros para levar ao hospital, pois notava que os
pacientes se sentiam melhores com a leitura,
até mesmo os que não sabiam ler e pediam pa-
ra ouvir as histórias. Esse experimento mostra
esse poder da leitura”, completa Maciel.

Para Roberval de Souza, coordenador e pro-
fessor do curso de psicologia do Centro Uni-
versitário Iesb, seja qual for o tema do livro
buscado pelos pacientes, ele pode auxiliar
quem está em recuperação. “O estudo se asse-
melha ao que já ocorre com as crianças hospi-

talizadas. No momento em que elas têm a
oportunidade de dar continuidade aos estu-
dos, concomitantemente ao tratamento, elas
desenvolvem melhores habilidades de resi-
liência à própria doença. Já é sabido que a lei-
tura, seja ficção ou não, nos ajuda a construir
um repertório simbólico e imaginário que será
fundamental para nossa convivência social”,
destaca. “A nossa autoestima é moldada a par-
tir de um somatório de vínculos afetivos que
construímos desde o inicio da vida. Sendo as-
sim, a leitura funciona como uma ferramenta
para nos ajudar a elaborar novas percepções
de como podemos nos portar no mundo e na
sociedade”, prossegue o psicólogo. 

Souza acredita que a literatura está próxi-
ma do refúgio de que o ser humano sente ne-
cessidade em situações difíceis, como um
problema de saúde. “Quando uma pessoa re-
cebe um diagnóstico médico, logo procura se
informar sobre a doença. À medida que o pa-
ciente consegue obter mais informações, ele
pode ajudar mais no tratamento. Em um se-
gundo momento, de aceitação, o paciente po-
derá recorrer à leitura de obras de ficção, que
ajudam a construir um imaginário e uma me-
lhor percepção e enfrentamento da realidade
psíquica”, afirma. (VS)

A maioria procurou
livros que elas
acreditavam
previamente que lhes
faria bem. Elas
selecionaram obras que
as faziam lembrar da
própria situação.”

Lena Martensson 
Coautora da pesquisa

Segunda-feira, 11 de novembro de 2013 • Jornal do Commercio •B-7

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 nov. 2013, Seudinheiro, p. B7. 




