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Grávida pode ou não po-
de pintar os fios do cabelo? 
A polêmica reina há muito 
tempo e a resposta dos espe-
cialistas é: depende. “Anti-
gamente  as  tinturas  eram  
extremamente fortes e fabri-
cadas  somente  à  base  de  
amônia.  Essa  substância  
realmente pode ser prejudi-
cial para o bebê. Para as mu-
lheres  que  não  conseguem  
esperar os 9 meses, já exis-
tem  opções  de  tintas  que  
não possuem amônia, como 
tonalizantes e hennas natu-
rais.  Mesmo assim, é reco-
mendado que a gestante evi-
te tingir os cabelos antes da 
12º  semana  de  gestação,  
quando o feto ainda está em 
formação”, explica o derma-
tologista Bones Júnior.

Os reflexos e luzes estão 
liberados, de acordo com o 
médico,  desde  que  feitos  
com o cuidado de não dei-
xar o produto entrar em con-
tato com o couro cabeludo. 
O sinal de alerta está para os 
permanentes,  alisamentos,  
químicas e tratamentos à ba-
se de formol que devem ser 
evitados pelas gestantes. “O 
formol, por exemplo, é alta-
mente tóxico e pode atrapa-
lhar o desenvolvimento do 
bebê  causando  má  forma-
ção, baixa de peso, entre ou-
tras anomalias”, explica. 

Durante  a  gravidez,  al-
guns procedimentos estéti
cos também devem ser evita-
dos, principalmente os pee-
lings  químicos,  o  botox,  
preenchimento  facial  com  
ácido hialurônico e os lasers 
de forma geral,  como laser 
para depilação, CO2 fracio-
nado ou para manchas. 

“Alguns desses tratamen-
tos não têm um prejuízo di-
reto para o bebê, porém, ca-
so ocorra alguma complica-
ção do procedimento, ficará 
mais difícil de tratar, e a pró
pria  pele  da  grávida  fica  
mais propensa a alergias e a 
manchas”, ressalta o derma-
tologista. Apesar de em mui-
tos casos, os próprios cien-
tistas não terem um consen-
so sobre o malefício de um 
produto cosmético ao feto,  
o  médico  orienta  que,  na  
dúvida, é melhor não usar. 

“De qualquer forma, es-
sas  informações  deveriam  
ser  melhor  divulgadas  às  
gestantes ou mulheres com 
a  intenção  de  engravidar.  
Toda mulher passa por um 
prénatal, talvez para quem 
não tem acesso a uma con-
sulta com o dermatologista, 
seria um bom momento pa-
ra receber este tipo de infor-
mação”,  avalia.  Procurar  a  
ajuda de um bom especialis-
ta torna a gravidez mais se-
gura tanto para a mãe quan-
to para o bebê.

Pintar ou não 
o cabelo?

Você sabia que são 
dois conceitos 
diferentes? Hoje, 
muitas pessoas se 

dizem compulsivas, mas será 
que de fato são? Considero esse 
um assunto importante, pois 
pode refletir na sua relação 
com a comida e na sua saúde 
física e mental. Exagero 
alimentar é um 
comportamento que pode 
ocorrer eventualmente na 
vida da maioria das pessoas. 
Sabe quando você come um 
combo completo de sanduíche 
ou uma caixa de chocolate 
sozinha ou até mesmo dois 
pratos de comida? 

Pois bem, esse tipo de 
comportamento não é 
caracterizado como 
compulsão, e sim exagero. 
Mas, então, o que é a 
compulsão alimentar que 
tanto se fala por aí? É muito 
comum ouvirmos: “Eu sou 
compulsiva por...”. 
Normalmente essa frase vem 
seguida de algum alimento ou 
grupo alimentar específico 
como chocolate, carboidratos 
e essa frase está equivocada e 
eu vou explicar o porquê. Você 
já ouviu falar em Transtorno 
de Compulsão Alimentar 
Periódico? 

Não? Pois é, quando 
falamos de compulsão 
alimentar, estamos nos 
referindo a um tipo de 
transtorno alimentar e mental 
que necessita de tratamento e é 
diagnosticado por um médico 
psiquiatra. Vou citar aqui 
algumas características e se 
você se identificar com a 
maioria delas, sugiro que 
busque ajuda, pois é uma 

doença e o tratamento é 
interdisciplinar composto por 
pelo menos um médico 
psiquiatra, um psicólogo e um 
nutricionista especializado. 

Segundo o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSMV- 
V), a compulsão alimentar é 
caracterizada por episódios 
recorrentes da ingestão, por 
um determinado período de 
tempo (duas horas, por 
exemplo), de uma quantidade 
de comida muito maior que a 
maioria das pessoas 
conseguiria comer dentro 
desse mesmo período, sob as 
mesmas circunstâncias. 
Basicamente, em episódios de 
compulsão você comeria todos 
aqueles alimentos que citei 
inicialmente de uma só vez. 
Percebe a diferença? Há uma 
sensação de descontrole em 
relação ao quanto e o que se 
come. Ou seja, você não tem 
compulsão por alimentos ou 
nutrientes específicos, você 
come o que tiver disponível, 
não há critérios, pode ocorrer 
até a ingestão de alimentos 
crus ou congelados. 

Os episódios de compulsão 
alimentar estão associados a 
três ou mais dos seguintes 
critérios: comer muito e mais 
rapidamente do que o normal, 
comer até sentir-se 
incomodamente cheio, comer 
sozinho por vergonha das 
quantidades de alimentos que 
se come, comer 
excessivamente quando não se 
está fisicamente com fome, 
sentir repulsa por si mesmo, 
deprimido ou culpado logo em 
seguida ao episódio. 

Além disso, a compulsão 
alimentar é diagnosticada 
baseada no número de 
episódios que ocorrem 
semanalmente por um 
determinado tempo e 
possuem vários níveis. As 
causas para o seu 
desenvolvimento são 
multifatoriais. Para saber se 
você tem esse problema, 
busque profissionais da saúde. 
A boa notícia é que tem 
tratamento. Se você não se 
encaixa nesse perfil e tem 
apenas um comer exagerado, 
busque entender as causas 
dele para que não se repita com 
grande frequência. 
Compulsão é doença, exagero 
não!

SAÚDE À MESA

Exagero ou 
compulsão?

O que pode
CABELO
O ideal é evitar descolorações. Caso faça, há tonalizantes e tintas 
modernas mais seguras sem a presença de chumbo e arsênio. 
Secador, chapinha e babyliss, por não conterem química, podem ser 
usados.

CORPO
Para a hidratação, dê preferência a produtos mais naturais como 
aloe vera, manteiga de karité e óleo de amêndoas. A ureia é um 
hidratante bom e barato, mas não é segura para grávidas.

ROSTO
Grande parte dos produtos anti-idade, antiacne e clareadores 
devem ser deixados de lado. Já os protetores solares são 
indispensáveis. Não só para a proteção da saúde, mas também para 
evitar o aparecimento de melasma. Maquiagem não está proibida, 
mas dê preferência para produtos não comedogênicos, que não vão 
fechar os poros da pele 

UNHAS
O ideal é apostar no básico e fugir de esmaltes e secantes que 
contenham formol, tolueno e dibutil ftalato (DBP).

Dermatologista Bones Junior: “O formol é altamente tóxico”

A colunista escreve neste espaço semanalmente, às quartas-feiras

Jordana Araújo
Nutricionista com foco 
comportamental e especializada em 
nutrição esportiva pela Unesp
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vida

Mais natural possível 

Renato Queiroz

renato.queiroz@opopular.com.br

A o confirmar que esta-
va esperando um be-
bê, a supervisora de 
internação  Itala-

mony Larreny Rodrigues San-
tana, de 31 anos, fez um limpa 
no armário de produtos de be-
leza. Todos os frascos que con-
tinham ácido na composi-
ção foram temporaria-
mente  deixados  de  
lado. Tudo para ga-
rantir  uma gesta-
ção saudável. “Es-
tou grávida de 27 
semanas  do  meu  
primeiro  filho.  Fiz  
uma pesquisa na in-
ternet  e  descobri  que  
existem  muitas  substân
cias em cosméticos que podem 
prejudicar a saúde do bebê”, 
conta.

Apesar de ser um tema pou-
co falado até mesmo em con-
sultas de prénatal,  cosméti
cos e tratamentos de beleza exi-
gem atenção extra e podem so-
frer uma série de restrições pa-
ra quem está à espera de um be-
bê. “Eu não fazia ideia disso até 
a consulta com minha médica 
que me explicou direitinho a 
importância  dos  cuidados  e  
quais produtos eu deveria evi-
tar durante a gestação”, expli-
ca a estudante Thaynara Batis-
ta Alves de Morais, de 22 anos, 
grávida da primeira filha. 

Acostumada a usar maquia-
gem  diariamente,  ela  vive  a  
gravidez de cara limpa. Basica-
mente utiliza cremes hidratan-
tes e protetor solar. As unhas 
que normalmente eram de fi-
bra, estão naturais.  “A gente 
acaba abrindo mão mesmo da 
vaidade mesmo para garantir 
uma  gestação  saudável.  Mas  

acredito que esse tema deveria 
ser mais explorado porque há 
muitas mulheres que não sa-
bem do risco que essas substân
cias representam para os be-
bês”, conta.

Especialistas explicam que 
é  preciso  realmente  ficar  de  
olho nos rótulos dos produtos, 
para evitar que a pele absorva 
o que não é recomendado. É o 

caso de determinados áci
dos, que devem pas-

sar longe das futu-
ras mães.  O ácido 
retinóico  tópico,  
por exemplo, usa-
do  para  tratar  
manchas, rugas e 

acne, é contraindi-
cado para  grávidas,  

assim como a hidroqui-
nona, de efeito clareador.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e a Fe-
deração Brasileira das Associa-
ções de Ginecologia e Obstetrí
cia  (Febrasgo)  contraindicam 
cosméticos que provocam mal-
formações ou colocam a gravi-
dez em risco imediato e agudo. 
“Formol,  amônia,  ácido  reti-
nóico,  metais  pesados,  como  
chumbo e arsênico, ácido sali-
cílico, hidroquinona, ácido gli-
cólico acima de 10%, entre ou-
tros, são contraindicados para 
gestantes”, enumera a médica 
Jordanna  Leão,  que  atua  há  
mais de dez anos no acompa-
nhamento gestacional.

Durante a gravidez, a pele ten-
de a ficar mais sensível e alguns 
produtos podem causar reações 
inesperadas.  Cremes  antirru-
gas, que contêm ácido retinóico 
devem ser evitados especialmen-
te entre a 6ª e a 8ª semanas de 

gestação, pois já foram relatados 
casos  de  anormalidades  con-
gênitas relacionadas a doses ex-
cessivas da substância. 

Microplástico 
na placenta 

As famosas estrias nos seios e 
na barriga, causadas pelo 
estiramento da pele durante a 
gestação, não devem ser 
tratadas com produtos à base 
de ureia. “Na minha prática 
clínica, a orientação é evitar 
cosméticos muito artificiais, 
com parabeno e fragrâncias 
fortes, prestar atenção ao que 
se passa no corpo, evitar uso 
de unhas em gel, cílios 
postiços e desodorantes a 
base de alumínio. Ou seja, ser o 
mais natural possível”, explica 

a médica Jordanna Leão. 
Nessa fase, a mulher tem que 
rever os cosméticos que usa e 
substituir alguns por versões 
mais suaves ou específicas 
para gestantes. Na lista de 
restrições da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) estão três 
substâncias: cânfora, ureia 
acima de 3% e chumbo, 
figurinhas carimbadas em 
creme para pernas e pés, 
hidratantes corporais e 
coloração, respectivamente. 

Diomicio Gomes

De cara 
lavada

Cientistas da Itália 
identificaram, pela primeira vez, 
a presença de microplásticos na 
placenta de mulheres grávidas. 
A descoberta, que saiu na 
edição deste mês da revista 
científica Environment 
International, surpreendeu 
parte da comunidade científica. 
Embora os efeitos reais dos 
microplásticos na saúde ainda 
sejam desconhecidos, os 
especialistas especulam que 
eles possam conter substâncias 
químicas prejudiciais a longo 
prazo e, no caso de fetos, 
danosas ao desenvolvimento do 
sistema imunológico. 
A teoria é que as partículas 
tenham chegado à placenta por 
meio da alimentação ou mesmo 
da respiração das mães. O uso 
exagerado de cosméticos não 
foi descartado como uma das 
causas da presença de plástico 
na placenta. “Muitas vezes, 
recebo pacientes gestantes no 
consultório que têm dificuldade 
de realizar o exame de oximetria 
porque estão com unhas em gel 
tão grandes que não cabem no 
aparelho”, exemplifica a médica 
Jordanna Leão.
Para ela, a descoberta dos 
cientistas italianos comprovou o 
que já vinha sendo alertado 
empiricamente há alguns anos. 
“Um dos pontos importantes da 
pesquisa é que todas as 
mulheres recrutadas eram 
saudáveis e tiveram um parto 
vaginal. Já havíamos 
encontrado microplásticos no 
intestino e, consequentemente, 
sabemos que estamos nos 
contaminando cada dia mais. A 
única diferença é que agora 
temos tecnologia para 
identificar essa substância na 
placenta também”, explica.
De acordo com a pesquisa, as 
partículas microscópicas 
encontradas nas placentas eram 
de um material plástico colorido. 
Elas podem ter vindo de 
embalagens, cosméticos ou 
produtos de higiene pessoal 
consumidos pelas mães. Os 
autores do trabalho acreditam 
que o problema pode ser ainda 
mais grave, já que apenas 4% da 
área de cada placenta foram 
analisados.Médica Jordanna Leão: “a orientação é evitar cosméticos muito artificiais”

Thaynara Batista Alves de Morais: “A gente abre mão da vaidade”

A supervisora Italamony Larreny Rodrigues fez um limpa no armário de produtos de beleza: gestação saudável 

BEM-ESTAR Uso de cosméticos 
durante gravidez precisa ser feito com 
muito cuidado, pois algumas substâncias 
podem ser prejudiciais para o bebê


