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e fôssemos parafrasear o título do clássico
do jornalista e romancista Zuenir Ventura,

4

1968: o ano que não terminou (Editora Objetiva),

2020 seria o ano que mal começou ou começou mal.
Seguindo um clichê mais do que batido que não está
nos calendários, mas mantém-se impregnado na mente
depois das festas carnavalescas. E, logo no fim delas,

A arte da resiliência

desembarcavam no país os primeiros casos oficiais de

Um bate-papo sobre
como se restabelecer
após um trauma

covid-19, doença que se alastrou pelo mundo e colocou nosso
modo de viver à prova. Foi um trauma global, que exigiu
de cada um resiliência para se adaptar, superar perdas e ir
adiante. Nessa jornada, afeto, apoio e arte podem ajudar

menina-moça

a passar por baques e

célula mater
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Pai também
faz prê-natal
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Transtornos
alimentares
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contorná-los, como mostra

De mal com o espelho...

o neuropsiquiatra francês
Boris Cyrulnik na entrevista
desta edição (página 6).
Apoio e muito diálogo são

4

fundamentais para lidar com
outra sequela da pandemia:
o aumento de transtornos
alimentares entre as
que muitas vezes pode ser
identificado pelo ginecologista,
como revelam os especialistas

e afeto não podem faltar durante a gestação, ainda mais
a ideia de eles também passarem por um pré-natal para ficar
com a saúde e a mente em dia ao longo de um período tão
marcante na vida de um casal, como você verá na reportagem

sua outra alcunha, é duas ou três vezes maior entre
as mulheres. Felizmente, há saídas para esse sofrimento
(página 18). Uma boa leitura e um ótimo ano novo!

Chega de enxaqueca!

Pai também faz pré-natal

se são provenientes dos futuros pais. Daí ser bem-vinda

como dar um chega pra lá na enxaqueca. O risco de migrânea,

mulher

gestante

da Célula Mater na reportagem da página 1 O. E suporte

em 2021 com a cabeça um pouco mais leve e arejada, nada

O aumento de
transtornos alimentares
entre as adolescentes
na pandemia

Os recursos para domar
esse tormento que
aflige mais as mulheres

adolescentes, um problema

da página 18. Toda a família sai ganhando. Para entrar

pílulas
entrevista

brasileira, o ano em terras verde-amarelas tem início
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A gravidez da parceira
é uma oportunidade
para o homem adotar
hábitos benéficos para ele,
a mamãe e o bebê

vitamina

Dicas de série,
livro e curso online

�<1

Dra. Natalia Zekhry

Ginecologia/Obstetrícia

Dra. Fernanda
Deutsch Plotzky

Ginecologia/Obstetrícia

ILUSTRAÇÃO RAWPIXEL

-� Tiro duplo
----.:::� con�ra
o cancer
de mama
Pesquisadores da Universidade Harvard e do Dana Faber
Cancer lnstitute, nos Estados Unidos, desenvolveram

uma vacina contra um tipo de câncer de mama que pode ser
chamada de dois em um: ela combina o poder da quimioterapia,
que se vale de drogas para aniquilar o tumor, com a imunoterapia,
estratégia que faz as defesas do corpo darem uma resposta
sustentada à doença. Eles avaliaram o tratamento em camundongos
com uma forma agressiva do problema, o de mama triplo negativo, que
é frequente em mulheres jovens e contabiliza 15% dos casos do problema
no mundo. Os resultados mostraram que 100% das cobaias sobreviveram
depois de receberem uma injeção de células cancerosas, sem recaída. Do tamanho
de uma aspirina, a vacina é implantada debaixo da pele, próximo à área acometida
pelo problema. Ela libera uma proteína que atrai integrantes das nossas defesas,
as células dendríticas, que dão um start à reação imunológica. O imunizante,
por assim dizer, também transporta um quimioterápico que age no tumor.

(Juem dança as quedas espanta
Movimentar o corpo de acordo com a
música e o ritmo pode ajudar a prevenir

quedas em idosos, aponta um estudo
publicado na revista JAMA Network Open.
Os especialistas avaliaram 29 trabalhos
sobre os efeitos da dança em pessoas
acima de 65 anos. Em oito dessas
pesquisas, aqueles que chacoalhavam o
esqueleto tiveram um risco 37% menor de
cair em comparação aos que praticavam

atividades como caminhada. Vários
dos trabalhos revisados mostraram
vantagens do dois pra cá, dois pra
lá sobre o controle do equilíbrio e força
nos membros inferiores. Dançar
três ou mais vezes por semana num
período de 12 a 24 semanas trouxe mais
benefícios do que intervalos menores.
Além disso, a aderência foi de 80%. Em
tempos de covid, aulas online são uma boa.
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RESILIENCIA

O neuropsiquiatra francês Boris Cyrulnik é um
dos popularizadores desse conceito, que
explica como uma pessoa é capaz de continuar a
se desenvolver na vida depois de um trauma
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m cada língua, os dicionários trazem definições sobre a palavra resiliência que,
de certa maneira, ressoam a cultura de seu país de origem. O brasileiro Houaiss explica

o conceito da física, segundo o qual é a propriedade que alguns corpos apresentam de
retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Mas também
emprega o figurado: a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às
mudanças. O Cambridge é sucinto como a língua inglesa ao esclarecer o adjetivo resiliente: ser
capaz de retornar rapidamente a uma boa condição anterior. Já o francês Larrousse joga luz
sobre o assunto usando categorias como psicologia - a atitude de um indivíduo de se construir
e viver de maneira satisfatória a despeito de circunstâncias traumáticas. Essa acepção,
por assim dizer, foi popularizada na França pelo neuropsiquiatra Boris Cyrulnik.
Judeu, o médico se tornou órfão por volta dos 6 anos, depois de seus
pais serem presos e mortos pelos nazistas. Aos 1 O, dizia querer
estudar psiquiatria para entender por que sua família sofreu tamanha
agressão. Ele acredita que parte da resiliência que desenvolveu nessa
época se deve aos chamados Justos, franceses que protegeram
judeus durante a Segunda Guerra. Autor de dezenas de livros, alguns
publicados no Brasil, Cyrulnik fala nesta entrevista sobre a temática que
tem tudo a ver com o momento pelo qual passa o mundo, o da pandemia de
covid-19 e todas as transformações, muitas pesarosas, que vem causando:

Existem etapas no processo
que desencadeia a resiliência?
Sim, desde o nascimento até a morte, aliás, mesmo antes
do nascimento. Sabemos agora que se a mãe se estressa
muito durante a gestação o bebê vem ao mundo com
alterações cerebrais e cognitivas, ou seja, com limitações.
Isso ocorre quando ela é estressada por um marido
violento, devido a condições sociais ruins, guerra, droga,
álcool e cigarro. Mesmo antes de nascer, o bebê já adquiriu
um fator de vulnerabilidade que tornará a resiliência difícil.
Podemos dizer que a pandemia de covid-19
é um traumatismo global? Como nos tornamos
resilientes nesse contexto?
É o mesmo princípio. Se conseguimos um diploma, um
bom trabalho, podemos fazer o confinamento sem
dificuldade. Ele não será traumático. Ao contrário, se a
pessoa não tem um emprego estável nem confiança em
si mesma, não é bem socializada, mora em um local com
vários outros indivíduos, nesse caso o isolamento será
muito traumatizante. Existe uma grande desigualdade.
É um problema social que age sobre o cérebro e provoca
vulnerabilidades, além de perdas relacionais.
O senhor também vivenciou o confinamento durante
sua infância, na Segunda Guerra, não?
Não foi um confinamento. Foi uma prisão. Não é parecido.
Agora eu vivi um confinamento onde eu pude me adaptar,
trabalhar, falar, escrever um livro. Ao passo que durante
a guerra, fui preso quando tinha 6 anos e meio pelo
exército alemão, pela Gestapo francesa. E, em seguida,
fiquei isolado em uma idade na qual eu não sabia ler nem
escrever, não havia rádio nem ninguém ao meu redor.
Foi uma agressão muito grave. Os monges se confinam
voluntariamente porque isso lhes permite falar com Deus.
É um confinamento criador. Os astronautas se confinam
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com praze r porque eles passam seu tempo reso lvendo
p roblemas científicos. Então, eles ficam alegres
em se confinar como os mo nges. Dura nte a guerra,
eu era como as crianças abandonadas, como
i
sensorialmente. Essa é uma
os prisioneiros, solado
i
i
agressão mu to grave contra o céreb ro e o psiqu smo
.
Com o senhor desenvolveu a resiliência
para lidar com essa prisão?
Durante a gue r ra, eu t ive um fato r de proteção, os
Justos (pessoas que esconderam e sa lvaram ;udeus).
Depo si da gue r ra, fiquei feliz de pode r i r à escola
encontra r os colegas. Vários professores também
me aJudaram mu ito, sem conta r o esporte
e a c r iat ividade. Eu me senti pressionado para
í
compreende r po r que mataram minha fam lia e po r
que que riam me mata r. P r ecisava estuda r psiquiat ria
para entende r o que tinha acontecido. Eu tinha
um motivo para me esforça r muito, mas isso
me pe r mitiu provoca r um processo de resiliência.

O teatro, a literatura, a arte são
excelentes tranq ui I izantes
e fatores de resiliência preciosos
Quando o senhor tinha 10 anos, dizia
que queria ser psiquiatra para entender
o que tinha acontecido a sua família.
Sim, foi a reação de uma criança. Muitas crianças
libanesas atualmente, com quem trabalhei,
reagem de forma parecida. Os libaneses vivem numa
guerra crônica, religiosa. As crianças se adaptam por
meio de uma criatividade extraordinária. Os armênios
cristãos conheceram a mesma coisa. Eles foram
perseguidos pelos turcos e se adaptaram como os
judeus, exatamente da mesma maneira, desenvolvendo

uma busca intelectual e uma grande solidariedade.
Vários armênios desencadearam um bom processo
de resiliência, assim como mu itos pequenos
libaneses, muçulmanos ou cristãos, porque eles
t iveram o mesmo mecanismo de defesa.
O senhor escreveu um livro (La nuit,j'écrirai des soleis
- À noite, vou escrever sóis, sem tradução no Brasil)
sobre como a escrita e a arte podem ser meios de
lidar com um trauma. É uma maneira de falar de nosso
próprio sofrimento e de criar laços com os outros?
A a r te é mu ito impo r tante para os pequenos. A primeira
criação a r tística na infância oco r re quando a mãe sai de
casa. A criança pega um papel, um lápis e faz um desenho
para ela. Essa p r imeira a r te lhe pe r m ite suporta r essa
escapada materna. Já os adu ltos e os adolescentes
substituem o vazio da o r fandade po r um romance, um
filme, uma poesia. Com frequência é a perda que está na
o rigem da c r iatividade. Se est ivéssemos constantemente
satisfe itos, não te r íamos a necessidade de cria r . A criação
pe r mite supo r ta r a ausência. Trabalho no O r iente
Médio, onde há mu ita gue r ra, no Congo, na
África, onde também há muita guerra. Do que as
crianças brincam? Elas brincam de guerra. Elas
fazem um pouco de teatro da guerra, inventam
roteiros. Essa criatividade lhes possibilita te r
menos medo da guerra porque a torna familiar.
É o que os adultos também fazem. Grande pa r te
dos romances são histó r ias trágicas que ensinam como
acontecem histórias de guerra. Depois de cada guerra,
há um renascimento da literatura que fala sobre isso,
heróis, testemunhos, romances. É exatamente a mesma
função quando as crianças brincam de guerra durante
a guerra. O teatro, a literatura, a arte são excelentes
tranquilizantes e fatores de resiliência preciosos. Em
Toulon, no sul da França, onde há um porto com muitos
militares, eles são encorajados a escrever antes ou depois
de ir para o combate. Os soldados que escrevem têm
menos síndromes psicotraumáticas. Escrever é uma
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Escrever para alguém e contar o
que aconteceu obriga a fazer um esforço
de coerência e memória, além de ser
um modo de dominar o mundo interno
maneira de dominar o mundo interno. Se esse
mundo interno está traumatizado, procurar escrever
para alguém e contar o que aconteceu obriga
a fazer um esforço de coerência e memória.
Com isso, o soldado aprende a domar o traumatismo.
Para o senhor, de que maneira o mundo vai mudar
depois dessa pandemia?
Após cada catástrofe, o mundo muda. Mas quando
a catástrofe é cultural, por exemplo, depois de uma
guerra ou de um colapso econômico, vemos surgir novas
direções. Existem três vias. Uma delas é retomar os
mesmos procedimentos de antes, como foram as guerras
entre a França e a Alemanha nos séculos 19 e 20, cada

um dos países com a ideia de revanche. Ou um novo
vírus daqui a três anos. Outra é o povo, diante de uma
situação vulnerável, supor que um tirano vá consertar
sua infelicidade. E veja hoje o número de ditadores eleitos
democraticamente. A terceira solução é a que espero.
Será necessário reorganizar a economia, a cultura,
a maneira de viver juntos. Penso que, na Europa,
vamos parar de fazer comércio a longa distância com
os chineses, os brasileiros, os argentinos e desenvolver
o mercado local. Acho que vamos deixar de tirar férias
em países como a Tailândia. No verão passado, os
franceses viaJaram na França, os italianos na Itália.
Deve-se desenvolver outra indústria do turismo. É um
jeito de redescobrir seu próprio país e os países vizinhos.
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...e com a comida.
Quadros de anorexia,
bulimia e compulsão alimentar
se agravaram na quarentena.
As adolescentes estão
em maior risco

_.

E

consenso entre os especialistas que, depois do estrago
provocado pela covid-19, veremos uma nova epidemia, a de males

de origem psiquiátrica acometendo pessoas de todas as idades
ao redor do mundo. O medo de contrair o novo coronavírus, as incertezas
em relação ao futuro e a disrupção da vida social pesam nessa conta
e, para além da depressão e da ansiedade nos adultos, há um público
menos citado, mas igualmente em risco. Estamos falando das adolescentes.
No caso específico delas, o perigo é o surgimento ou o agravamento
de transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia nervosa.

•

•
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Um estudo publicado em Julho pelo Journal of Eating
Oisorders reúne relatos de mais de mil pacientes com
esse de tipo de problema. O levantamento apontou que
mais de um terço deles revelou piora nos sintomas nos
primeiros meses de pandemia. Quem tinha anorexia, por
exemplo, contou ter restringido ainda mais a ingestão de
alimentos. Já as pessoas com bulimia reportaram maior
número de episódios em que comeram compulsivamente.
Para os participantes, a falta de estrutura no cotidiano,
a presença de gatilhos no ambiente e a ausência de
suporte social respondem por essa triste constatação.
A pesquisa foi feita em parceria com o Rivierduinen
Eating Disorders, um centro voltado para o tratamento
desses transtornos na Holanda, e a Universidade
da Carolina do Norte, em Chapei Hill, Estados Unidos.
Embora a maioria dos voluntários do trabalho fosse
de jovens adultos, entre os adolescentes a situação
é, provavelmente, parecida. É entre os 12 e 19 anos,
afinal, que se concentram 85% dos casos de transtornos
alimentares -a imensa maioria no sexo feminino.
"Não temos dados estatísticos, mas a impressão é
que houve piora, sim, nesse público", destaca Eduardo
Aratangy, psiquiatra supervisor dos residentes na
enfermaria e no ambulatório do Programa de Transtornos
Alimentares (Ambulim) do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

O PAPEL DAS REDES SOCIAIS

Ao longo dessa pandemia, as adolescentes tiveram
de ficar mais tempo em casa, sem poder ir a um
show ou encontrar as amigas numa boa. Daí, muitas
passam horas e horas nas redes sociais, o que pode ser
preocupante em um período vulnerável como é essa
fase da vida. "A perda do repertório de atividades do dia
a dia Justifica a piora nos casos de bulimia e compulsão,
mas em relação à anorexia há outro fenômeno
importante em curso", diz Aratangy. "A janela para a

u
e
L
1

<(

z
z
LL

L

realidade acaba sendo a internet e apps como o
TikTok, que muitas vezes vendem um padrão de beleza
impositivo", aponta o psiquiatra. Leia-se: a influencer
sem 1 quilo a mais. É algo ruim para as mais
jovens porque seu corpo está em transição e isso
pode desestabilizar como percebem a própria imagem,
sem falar na autoestima. "É o momento de busca
de aceitação para além do núcleo familiar",
completa ele. Quando isso se baseia em grupos
virtuais, o risco é de essa pressão ser deletéria para
a saúde mental. "Nessa situação, as redes sociais
podem piorar o quadro em pessoas já predispostas."

DE OLHO NOS INDÍCIOS os pais precisam

ficar atentos, sobretudo se a adolescente, além
da encucação com a aparência, começar a restringir
a alimentação. "Deficiências nutricionais, disfunções

neurológicas, cognitivas, cardíacas, ósseas
e reprodutivas podem afetar os portadores
de transtornos alimentares, que levam à morte
em casos mais extremos", alerta a ginecologista Marina
de O. Gonzales, da Clínica Célula Mater. Falando
em ginecologista, esse profissional muitas vezes
colabora para identificar o problema. "A anorexia pode
levar à interrupção da menstruação mesmo antes
da perda de peso, enquanto bulimia e compulsão
estão ligadas ao aparecimento da síndrome
dos ovários policísticos", diz Marina. Não à toa,
as sociedades médicas recomendam que os ginecos
abordem os hábitos alimentares em todas as consultas
e perguntem sobre exercício e imagem corporais.
"Mesmo assim, é muito difícil flagrar os transtornos no
início, quando há mais chances de reduzir danos para
a saúde", continua a médica. É aí que entra o diálogo.
"Primeiro, devem ser discutidas questões mais amplas,

O ABC DOS TRANSTORNOS
Não existem dados sobre a prevalência de transtornos
alimentares nos adolescentes brasileiros. No mundo,
a estimativa é de 0,5% a 1% de ocorrência de casos
de anorexia nervosa, 1% a 3% para bulimia e 2% a 4%
para compulsão alimentar entre adolescentes.
ANOREXIA Busca obsessiva pelo emagrecimento,

caracterizada por uma distorção da imagem corporal.
Leva a restrição alimentar e perda de peso extremos.
BULIMIA Episódios frequentes de consumo

rápido de grande quantidade de alimentos,
compensados depois por métodos como
indução de vômito ou uso de laxantes.

COMPULSÃO ALIMENTAR Também envolve a
ingestão de muita comida, mesmo que a pessoa
esteJa sem fome, e pode levar ao ganho de peso.

ILUSTRAÇÕES SILVIA AMSTALDEN
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tão bem os pensamentos de Hamlet e
a tragédia do Rei Lear, não tem palavras
adequadas para a enxaqueca". Em
1998, numa foto exposta na mostra
Personagens femininas, da fotógrafa
Vania Toledo, Fernanda Montenegro
representava a Mulher com enxaqueca
- de roupão, sentada, com a expressão
de desalento de quem mal consegue
abrir os olhos. Hoje aos 90 anos e
sem demonstrar a mínima intenção
de parar a carreira, a atriz admitiu
em entrevista: "Já representei de olhos
fechados, chorando de dor, por não
aguentar a luz". Prestes a completar
40 anos, a tenista norte-americana
Serena Williams é a imagem da força
e coragem nas quadras. Recentemente,
porém, ela contou que muitas vezes
----�-----------------------------1 precisou vencer dois oponentes nas
VI
partidas: a adversária e a agonia latejante
LU
2
e debilitante que a persegue desde os 20.
:::,
2
escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941)
"A enxaqueca não é uma lesão no Joelho,
o
assinou
obras
aclamadas,
como
os
romances
que se pode ver. Não dava para dizer
e:
,o
Orlando e Mrs. Oalloway, e contos, a exemplo de
para meu pai 'estou com dor, vou parar
2
LU
Kew
Gardens.
Mas
a
habilidade
com
o
texto
não
parecia
de Jogar' Então me acostumei a Jogar
li==
ser suficiente para quando o assunto eram as paralisantes com dor mesmo." Para ter uma ideia, a
�
dores de cabeça que a acometiam. No ensaio Sobre estar ala feminina tem um risco duas ou três
e::
o
doente (On being ili}, ela relata a dificuldade em descrever vezes maior de sofrer com essa condição,
l!J
e::
seu
padecimento: "O idioma inglês, que pode expressar
também conhecida como migrânea.
o
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A medicina, ainda bem,
tem recursos para domar
esse tormento, que aflige
sobretudo as mulheres

A

a.

Um artigo recente da revista científica
Nature fez uma provocação: se fossem
os homens os mais atingidos por essa
baita dor de cabeça, os estudos para
entender melhor tal prevalência já
estariam muito mais avançados. Sim,
há séculos os cientistas sabem que um
componente hormonal ligado ao ciclo
da menstruação torna as mulheres
muito mais suscetíveis a esse
sofrimento. Só que, de acordo com a
publicação, já passou da hora de ir mais
a fundo nessas diferenças entre os
gêneros no contexto da enxaqueca. Até

Mas, opa que mulher tem a chance de
parar o mundo quando a coisa aperta,
"Estamos falando de uma doença
complexa. A dor é apenas a ponta do
iceberg", afirma o neurologista Tiago
Gomes de Paula, do Headache Center
Brasil, centro em São Paulo dedicado
ao tratamento de cefaleias. "Daí
a importância de fazer o diagnóstico
correto, diferenciar os casos entre
episódicos e crônicos, para então
direcionar o tratamento", pondera.
A enxaqueca tem um componente
genético como base. Na bioquímica
1

,

Já representei de olhos fechados,
chorando de dor, por não aguentar a luz.
Fernanda Montenegro, atriz
11

11

porque há um complicador nesse roteiro:
o problema passa a atormentar ainda
mais entre a segunda e a quarta década
da vida, bem quando as mulheres estão
a pleno vapor - em geral investindo
nos estudos e na carreira e muitas com
filhos pequenos exigindo atenção.
Antes de mais nada,Já vamos combinar
uma coisa: a enxaqueca está longe de
ser apenas uma dor. Latejamento de um
lado da cabeça, náusea, formigamento
nas mãos, confusão mental - os
sintomas vão num crescendo e, no
limite, impedem a pessoa de continuar
qualquer atividade. Nessa hora, restaria
apelar para a escuridão e o silêncio.

do cérebro, o equilíbrio entre
substâncias calmantes e estimulantes é
o pulo do gato para tudo funcionar bem.
Na massa cinzenta de quem nasce
com a predisposição para a migrânea,
porém, os componentes excitatórias
predominam, elevando assim
a sensibilidade à dor. "Uma linha
de pesquisas nesse sentido vem
desvendando o papel do peptídeo
relacionado ao gene da calcitonina, o
CGRP", exemplifica a neurologista Fabiola
Dach, responsável pelo Ambulatório
de Cefaleia da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto (FMRP-USP). "Pessoas
com histórico de enxaqueca apresentam

Algumas estratégias médicas
contra essa baita chateação
Para a enxaqueca crônica- quando
as dores persistem por mais de 15 dias ao longo
do mês e o quadro que se repete por três meses
consecutivos-, o especialista pode prescrever a substância.
Ela age diretamente no nervo trigêmeo, responsável
pela sensibilidade da cabeça e da face. "No início, é feita
uma aplicação por mês até que a pessoa saia da condição
crônica. Então, se programa o espaçamento da toxina,
que normalmente passa a ser empregada a cada
três meses, por oito ciclos, ao longo de mais
ou menos dois anos", descreve Tiago de Paula.

TOXINA BOTULÍNICA

-

Aqui entram em cena medicamentos
para o controle da epilepsia, como o topiramato, mas
em doses menores do que no seu uso convencional.
Eles costumam ter bons resultados, sobretudo
para a enxaqueca com aura. Esse tipo de remédio atua
para reequilibrar as substâncias cerebrais envolvidas
no mecanismo da dor. Perda de peso e cansaço podem
surgir durante o tratamento.
ANTICONVULSIVANTES

Eles também aJustam neurotransmissores
como a serotonina, que costuma estar em níveis
muito baixos durante os quadros de migrânea.
"Como a depressão e a enxaqueca por vezes
estão associadas, essa classe de medicamento
acaba tratando as duas condições
de uma vez", ressalta a neurologista Fabíola
Dach. Entre os efeitos colaterais da terapia
estão a sonolência e o ganho de peso.

ANTIDEPRESSIVOS

Remédios para tratar a pressão
alta, eles são amplamente utilizados também para
conter as cefaleias crônicas. Isso porque ajudam a reduzir
a hiperexcitabilidade cerebral, diminuindo a duração e a
intensidade das crises. É preciso ficar atento para reações
adversas, como fadiga e distúrbios de memória.
BETABLOQUEADORES

/

ILUSTRAÇÕES MARCOS COELHO | @_MRCZZ

específicas de um período do mês,
no início da menstruação, marcado
pela queda nos níveis de estrogênio.
Há casos inclusive em que o uso
contínuo de anticoncepcional com esse
hormônio é a saída contra o sofrimento.
Mas a médica alerta: para mulheres
com enxaqueca com aura - precedida
por alterações visuais, como pontos
luminosos - as pílulas com estrogênio
são contraindicadas. Isso porque a
versão sintética do hormônio eleva
o risco de AVC. Já a gestação, sobretudo
depois do primeiro trimestre, favorece

o tempo, a tendência é a piora das
manifestações, exigindo doses cada vez
maiores, com a eficácia diminuindo
até não fazer mais nenhum efeito", diz
Tiago de Paula. A promessa de alívio
vem de um avanço da medicina:
os anticorpos monoclonais. Eles
reproduzem em laboratório, a partir de
células vivas, proteínas que bloqueiam
a ação de moléculas ligadas ao
aparecimento de doenças. No caso
da enxaqueca, o remédio trabalha para
inativar o tal CGRP, mais abundante
no cérebro dos que sofrem de migrânea.

Em vez de proporcionar alívio, exagerar
nos analgésicos pode causar o que
os especialistas chamam de dor rebote
a diminuição das crises. É que há uma
estabilidade do estrogênio ao longo
dos meses de gravidez. Por fim, na
menopausa, como diminui a oscilação
dos hormônios, existe a
tendência a se reduzirem
os quadros do suplício.
PROMESSA DE AÚVIO
Quem tem dor quer se
livrar dela. Daí é natural que
analgésicos estejam sempre
à mão dos enxaquecosos.
Mas o tiro pode sair pela culatra.
"O uso excessivo muitas vezes
causa a chamada dor rebote. Com

Como todo medicamento biológico,
esse age de modo certeiro nesses alvos,
o que reduz o risco de efeitos colaterais.
Por aqui, o primeiro desses fármacos,
o erenumabe, foi aprovado em 2019.
Aplicado por uma inJeção subcutânea
uma vez por mês, ele é indicado tanto para
quem sofre de enxaqueca crônica quanto
para evitar eventuais crises. "Os anticorpos
monoclonais são uma alternativa para
os casos mais complexos, em que o
paciente não responde a nenhum outro
tratamento", pontua Tiago de Paula.
O uso do erenumabe é profilático,
ou seja, a ideia é nem dar chance aos
sintomas aparecerem e a cabeça ficar leve.

-
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TAMBEM
FAZ

PRENATAL

A gravidez da parceira é uma
oportunidade para o homem adotar
hábitos que, além de repercutir
em seu organismo, podem trazer
benefícios para a mamãe e o bebê

A

pós o nascimento da filha, Carolina,

Felipe Favorette
Campanharo surpreendeu-se com a medida
de sua pressão arterial. "Enquanto minha esposa,
com acompanhamento médico e de nutricionista,
ganhou peso adequado na gestação, eu engordei
além da conta e fiquei hipertenso", relata o
ginecologista-obstetra e clínico geral da Universidade
Federal de São Paulo. Foi a partir desse susto que
ele passou a estimular os parceiros de suas pacientes
a se cuidarem durante esses meses tão especiais.
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no retorno ao trabalho,

O pré-natal masculino também é incentivado
pelo Ministério da Saúde desde pelo menos 2016
com a criação de um projeto que recomenda a realização
de check-up e atualização da caderneta de vacinas,
entre outras atitudes. "Vai longe o tempo em
que o papel do homem era o de mero provedor
da família", defende o médico. Há muitos
bons motivos para trazê-lo para perto nessa fase.
Quanto maior o acolhimento do futuro papai durante o
período gestacional, mais segurança nas diversas etapas
que virão. Campanharo fala, inclusive, em "maridoulo",

neologismo para doula - aquela
que auxilia a mulher no parto. "Além
de presenciar o nascimento do filho,
o marido pode trazer apoio emocional,
ao tentar acalmar a mulher, e ainda
físico, quando massageia as costas
e a lembra de respirar", exemplifica.
A experiência da paternidade
mexe com a cabeça, especialmente
quando se é pai de primeira viagem.
Desde os primeiros meses da gravidez,
um turbilhão de mudanças invade
o cotidiano. A casa e o entorno social
começam a passar por transformações.
Logo mais, as noites na balada,
com a batida do DJ, serão trocadas
por madrugadas ao som de choro ou,
tanto melhor, das canções de ninar.
Conforme passam os meses, aumentam
as preocupações. Desde questões
relacionadas ao casamento e às finanças
até os temores em relação à saúde da

parceira e do pequeno que em breve chegará
ao mundo. Enfim, não são poucos os anseios. Alguns
homens, inclusive, apresentam a síndrome de couvade,
o que se traduz em um conjunto de desconfortos
parecidos com os da gestante. "A terminologia
vem do francês, couver, e significa incubar ou chocar",
conta o médico. Foi cunhada em 1865, pelo antropólogo
britânico Edward Burnett Tylor (1832-1917), a partir
de estudos dos costumes de alguns povos antigos
que mostravam homens se incumbindo das tarefas
femininas: eles se colocavam, literalmente,
no lugar das grávidas.
Enjoos matinais, alterações de humor,
problemas de sono, males digestivos são
alguns incômodos comuns e há ainda
aqueles que engordam e ganham um
abdômen mais avantajado. Existem
indícios de que a ansiedade colabore
para o aparecimento do distúrbio e é
fundamental buscar ajuda especializada
se os sintomas preJudicarem a rotina.

pelo casal, contribuem para afastar a depressão
nos primeiros meses pós-parto. Infelizmente,
ainda quase não há grupos de apoio voltados somente
para os homens que vão estrear no papel paterno, nem
aqui nem no exterior. Para o casal, o conselho é aumentar
a cumplicidade em conversas francas e pôr para fora todos
os medos. Outra saída bacana é montar uma rede de
apoio, com amigos e familiares. Quanto mais aconchego,
maior a tendência de abrandar as inseguranças.
Rever o estilo de vida durante a gravidez é uma das
recomendações, tanto para a mãe quanto para o pai.
O zelo com o sono é fundamental, assim
como o combate ao estresse,
o que ajuda sempre a atenuar
a sobrecarga das emoções.
A adoção de um cardápio
equilibrado também é

Inclusive, um novo estudo chinês,
publicado no periódico British Journal of
Obstetrics and Gynecology, mostra que
sessões de psicoterapia na gravidez, realizadas

A exposição do
feto à fumaça do
cigarro pode estar
ligada ao risco de
parto prematuro

EM DIA COM EXAMES Especialistas sugerem aos futuros papais uma bela revisão
durante o pré-natal, de preferência na fase de planejamento

A avaliação contempla a tipagem
sanguínea, que analisa o fator RH.
Se há incompatibilidade, ou
seja, se a mãe é negativo e o pai
positivo, adotam-se procedimentos
para evitar complicações. "Testes

que detectam males como
hepatites, pesquisa de HIV, sífilis
e outras infecções sexualmente
transmissíveis, ajudam a reduzir o
risco para certas doenças congênitas",
diz a urologista Miriam Dambros,

da Clínica Célula Mater. Entram
ainda no protocolo atenção para
com as medidas de pressão arterial
e com o peso, investigação sobre
doenças crônicas como diabetes
e análise de colesterol e triglicérides.

sempre bem-vinda. Alimentação saudável, não custa
reforçar, deve se estender por toda a vida.
Uma sugestão para os pais é dar uma de chef de
cozinha o quanto antes. Pesquisas mostram que quem
cozinha tende a se alimentar melhor. "Preparar as
refeições, quando a grávida sente náuseas ou enquanto
a mamãe se dedica à amamentação, é um ato de amor",
afirma Campanharo. Oferecer um prato de sopa não
só ajuda a repor nutrientes como reconforta. Para
completar, o mestre-cuca vai fazer sucesso com as
receitas vitaminadas das primeiras papinhas do filhote.
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APAGUE O CIGARRO Um trabalho de pesquisadores
europeus, recém-publicado no periódico P/osOne,
avaliou hábitos de mais de 200 mil pessoas e
reforça a importância de um pai fumante apagar
esse vício. Os cientistas destacam um elo
entre a exposição do feto à fumaça e o risco
de ocorrer um parto prematuro, além do
aumento da probabilidade de sobrepeso do
filho na infância. Outra indicação é suar
a camisa. O casal pode se exercitar
junto, seguindo as orientações
do obstetra. Por fim, a gestação
pode ser o momento perfeito
para desfazer o preconceito
de que a ala masculina
foge do consultório médico.
"Trata-se de uma
oportunidade de ouro para
afastar doenças, sobretudo
males cardiovasculares",
ensina Campanharo. Muito além
de garantir traquejo nas trocas
de fraldas, o pré-natal masculino
contribui para que o pai tenha mais
saúde e disposição para estar ao lado
da companheira e do filho, exercendo
uma paternidade ativa.

O PODER DOS HABITOS
Uma área da ciência, a epigenética, mostra
como influências ambientais, caso de atividade
física e alimentação dos pais, podem interferir
na expressão dos genes e imprimir marcas
futuras no bebê. Existem evidências - com
modelos animais - de que a obesidade paterna
no momento da concepção esteja associada à
disfunção metabólica dos descendentes. Ou seja,
se o pai está muito acima do peso, seus filhos
têm maior predisposição à resistência à insulina,
um desajuste que contribui para o diabetes.
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DJAMILA
:RIBEIRO�
CoMPANHIA ÓAs LETRAS

As donas das séries

As mulheres estão cada vez mais em destaque na frente das

câmeras e nos bastidores das produções para a TV E em 2020 não
foi diferente. Um exemplo é I mav destrov vou, criada, produzida,
escrita e protagonizada pela atriz britânica Michaela Coei para a BBC

� PEOUENO�
S.MANUAL-:::

ANTIRRACISTA

e exibida no Brasil pela HBO - o canal a cabo entrou como coprodutor.
É a história de Arabella Essiuedu, uma Jovem escritora de origem
ganesa, que, depois de uma noite de balada, começa a se dar conta
de que foi vítima de abuso sexual. Coei sofreu estupro na vida real.

Para refletir

Em um ano marcado por protestos
globais contra o racismo,

manual antirracismo (Cia.

Pequeno
das Letras),

da filósofa e ativista DJamila Ribeiro,

o o
o D

Ferramentas
para
diálogos
produtivos

propõe uma reflexão sobre a temática
em 11 capítulos curtos, abordando
questões como violência racial,

DO
o [l

O curso online Dailytools ensina técnicas de comunicação
usadas na mediação de conflitos para as relações do dia a dia. As
advogadas Claudia Frankel Grosman e Alexandra Rosenthal Levy
Garboua ministram as aulas, que são quinzenais e com duração de
duas horas no Zoom. As turmas têm no máximo 15 participantes,
para atender as necessidades de cada grupo. Por enquanto,
a iniciativa é voltada para mulheres. Uma das ferramentas
repassadas é o treino para suspender o julgamento prévio e evitar
reações baseadas na emoção, além de formas de falar sobre
suas necessidades sem acusar o outro. Mais informações via
mensagem direta em: https://www.instagram.com/dailytools.br/

transformação do ambiente do trabalho
e percepção do racismo internalizado.
O livro ganhou o Prêmio Jabuti
2020, um dos mais importantes
do mercado editorial brasileiro,
na categoria Ciências Humanas.

SOBRE A AUTORA Nascida em Santos
(SP), em 1980, é mestre em filosofia
política pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Além de colunista
da Folha de S.Paulo, coordena
a coleção Feminismos Plurais
(Editora Pólen). Também são de sua
autoria O que é lugar de fala (Editora
Jandaíra) e Quem tem medo do
feminismo negro (Cia. das Letras).
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