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Professor, Tiago passou a trabalhar menos tempo para, junto com a mulher, Mariana, se dedicar às gêmeas

ÁLBUM DE FAMÍLIA

Livro aborda não só mudança na
vida da futura mãe, mas os medos
do novo papai e como superá-los

Obaixonúmerodepessoas
que foram aos postos de
saúde para se vacinar con-
tra a gripe no Estado do
Rio levou algumas cidades
a dar mais uma chance ao
público. Os municípios do
Rio, Nova Iguaçu, São João
de Meriti e São Gonçalo es-
tenderamatésábadoavaci-
nação, que se encerraria
amanhã. Caxias oferecerá
asdosesatédia 19.

O Ministério da Saúde
decideamanhãserecomen-
dará ou não que a campa-
nhaduremaisdiasnopaís.
Niterói, por exemplo,
aguarda o posicionamento
para definir se aumenta os
diasde imunização.

OmunicípiodoRiovaci-
nou 587 mil pessoas: 37,6%
dopúblico-alvo.Ametaera
imunizar 1,250 milhão de
pessoas, o equivalente a
80% de cada um dos gru-
pos prioritários: crianças
de 6 meses a 5 anos, idosos
egrávidas, entreoutros.

Para atingir àqueles que
nãocompareceramatéago-
ra, 200 unidades de saúde
da cidade vão permanecer
abertas para a vacinação
durante todoo diade sába-
do,das8hàs17h.

A mulher
engravida,
o homem
enlouquece

Gripe:
vacina
por mais
tempo

A
notícia de uma gravi-
dez atinge a todos em
torno da mulher. Co-
mo não poderia dei-

xarde ser, a vida do futuro pa-
paitambémviradecabeçapa-
ra baixo. As dificuldades en-
frentadas pelo homem e a im-
portância de sua participação
nagravidezenacriaçãodosfi-
lhos é um dos temas do livro
‘O Diário de Bordo da Família
Grávida: Guia prático para
umagestaçãomaisfeliz’,dape-
diatraLucianaHerrero.

Medo do desconhecido;
preocupação com o aumento
das contas a pagar; sensação
de estar em segundo plano, já
que todas as atenções são do
bebê;e faltadeespaçoparato-

mardecisõessãoalgunsdosde-
safios dos homens. A atenção
da mulher gira em torno da
gravidez, e o tempo, antes dis-
ponívelparaoromance, agora
étododacriança,oqueénatu-
ral, diz a pediatra. Para ques-
tões relacionadas a datas de
consultasecomprasparaone-
ném, parte das futuras mães
excluiosparceiros,atrapalhan-
doadifícilmissãodeles.

Mas se os dois embarcam
naviagemeseapoiam,tudofi-
ca fácil, garante Luciana. Ela
explica que grávidas têm hu-
mor alterado pelos hormô-
nios. “Vão da alegria à carên-
cia e à irritabilidade, passan-
do por esse ciclo ‘tripolar’ vá-
rias vezes ao dia.” Falar para

elasquetudovaidarcerto,elo-
giar, ter paciência e dar cari-
nho são dicas para acalmar
seusânimos eevitar queos ra-
pazes ‘pirem’maisainda.

O discurso de muitos ho-
mens, de que ‘o pai deve aju-
dar a mãe na criação dos fi-
lhos’ é criticado pelo também
pediatra Marcus Renato de
Carvalho,umdoscolaborado-
res do capítulo do livro sobre
apaternidade.“Éprecisocom-
partilhar as fases com a mãe e
nãosó ‘ajudar’deformapassi-
va”, defende. Apesar de Mar-
cus perceber mudança positi-
vanaatitudedoshomens,ain-
da é preciso conscientizá-los.
“Outro dia, tive que convocar
um para entrar no consultó-
rio. Ele gostou e nunca mais
deixou de vir,” conta. Estudos,
segundo ele, provam que a
convivência com os filhos faz
bemàsaúdedoshomens.

O professor de Português
Tiago Cavalcante da Silva, 28
anos, não pensou duas vezes
em mudar sua rotina para fi-
car mais perto das filhas gê-
meas, hoje com 9 meses. An-
tes,davaaulasemquatroluga-
res.Agoratrabalhanumsóco-
légio.Nagestação deMariana
Roque, 26, Tiago assumiu ta-
refas da casa. No fim, tudo
deu certo. “Helena e Beatriz
sãonossavida”, suspiraele.

Segundo a publicação, “a
mulher gera, o pai enlouque-
ce, os avós palpitam e todos
engravidam.” Ficou curioso?
O lançamento do livro no Rio
será amanhã, de 18h às 22h,
naLivrariaCultura(RuaSena-
dorDantas45,Centro).
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