


om muito custo, a
professora de mus-
culação Amanda
Bombonati, 24 anos,

de São Paulo, conseguiu sair de
casa para fazer uma entrevista
de emprego no início deste
ano. Dentro do ônibus, ela co-
meçou a chorar e a gritar ("Ele
está me perseguindo, ele vai
me bater!") quando um garoto
de calça jeans folgada e boné
se sentou ao seu lado. O rapaz,
sem jeito, ficou assustado com
os berros. Os passageiros se
entreolharam sem entender o
que estava acontecendo. Era
a primeira vez que Amanda
punha os pés na rua depois de
ter sido assaltada e abusada
sexualmente por dois homens
armados - que usavam, justa-
mente, jeans largos e bonés.

A professora já havia
passado por outros quatro
assaltos. Com essa quinta e
mais traumática experiência,
não suportou o baque. Passou
a ter crises de choro, insônia,
ansiedade e pânico. "Ficava
revivendo na mente aqueles
trinta minutos sob a mira de
revólveres", lembra. O quadro
apresentado por Amanda, que
superou o medo com a ajuda
de antídepressivos e muita
terapia, é típico do Transtorno
de Estresse Pós-Traumático
(TEPT). Reconhecido pela

Organização Mundial de Saúde
(OMS) desde 1980, esse dis-
túrbio começou a ser estudado
durante a Primeira Guerra
Mundial. Médicos e psicólogos
perceberam que os soldados
que voltavam dos campos de
batalha apresentavam sinto-
mas semelhantes aos descritos
acima. Posteriormente, o TEPT
foi também identificado em
vítimas de violência urbana.

Assaltos e agressões podem
ser tão ou mais estressantes do
que guerras. Pesquisa coorde-
nada pela Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) com 2,5
mil paulistanos que sofreram
crimes, abuso sexual ou aciden-
te de trânsito detectou sintomas
de transtorno traumático em
26% deles. Essa proporção
é maior do que a de regiões
marcadas por conflitos recentes,
como a Faixa de Gaza (19%) e o
Camboja (21%).

FALAR FAZ BEM
Conviver com perigos e

situações de violência, prin-
cipalmente para quem vive
numa metrópole, é inevitável.
Por que então algumas pes-
soas são mais afetadas do que
outras por esse ambiente? "A
predisposição genética para o
estresse faz diferença", explica
o psiquiatra Ivan Figueira, da
Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ). O gênero
também. As conseqüências
psicológicas da violência
e do perigo costumam ser
piores para as mulheres. Elas
apresentam duas vezes mais
sintomas de estresse do que
os homens porque no orga-
nismo feminino o hormônio
que regula esse sentimento
(chamado hipotálamo-hipófi-
se-adrenal) oscila mais,

"Se a mulher é solteira e vive
sozinha, então, ela tem ainda
mais chances de sofrer com uma
experiência ruim" diz a geneti-
cista Camila Guindalini. "Um
parceiro garante amparo direto e
íntimo." Parentes e amigos, claro,
também ajudam. Enfim, é preciso
ter com quem falar (e falar, e falar
e falar...) sobre o drama. Tatiana
Welter, 21, costuma dizer que se
curou do trauma graças à ajuda
da mãe. Depois de sofrer um se-
qüestro-relâmpago, em que ficou
sob a mira de armas durante uma
hora ouvindo ameaças de morte,
a estudante se fechou em casa e só
aceitava sair acompanhada.

O sentimento de pavor e
insegurança perdurou por dois
meses. "Minha mãe repetia que
eu não deveria abrir mão da
minha vida em função de uma
pessoa que me faz mal" conta
Tatiana. "Falava que essas
coisas acontecem e que a gente
não pode desistir por causa de >



possibilidades sobre a quais
não temos controle." Faz todo
o sentido, não? O problema é
que quando o TEPT bate forte,
frases como essas não fazem
efeito. O distúrbio varia de leve
a moderado. Nos casos extre-
mos, só psicoterapia associada
a medicamentos funciona,

Vítimas de TEPT, geralmente,
passam por terapia de exposição
- são encorajadas a enfrentar seus
traumas no lugar onde ocorreu
o crime. Medicamentos antide-
pressivos e/ou ansiolíticos dão
suporte para que agüentem. Há
também um novo método conhe-
cido como terapia interpessoal
de grupo, em que são realizadas
quatro consultas individuais e
dezesseis coletivas. Especialista
no distúrbio, o psiquiatra
Eduardo Ferreira-Santos conta
que na ponta oposta do gráfico
de traumatizados estão as pessoas

resilientes, ou seja, aquelas que
têm capacidade de dar a volta por
cima e até aprendem algo nas
tragédias. "Tem gente que cresce
nas adversidades, faz do limão
uma limonada", explica eíe.

Mesmo quem se encaixa nesse
perfil tem um limite de resistên-
cia. A bancária carioca Maria
Júlia Alves, 27, até que lidou bem
com os quatro primeiros assaltos
que sofreu. Mas na quinta vez,
arrumou imediatamente as
malas, deixou seu apartamento
e voltou para a casa dos pais. Lá,
ficou enclausurada durante oito
meses e saía apenas na compa-
nhia da mãe para as sessões de
tratamento. Maria Júlia, enfim,
conseguiu se recuperar do trau-
ma. Mas haja resiliência. Em me-
trópoles cada vez mais sujeitas
à violência, não é exagero dizer
que essas jovens mulheres são
um tipo de heroínas de guerra.
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