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animadores e também, claro, os imensos 
avanços da ciência e dos tratamentos. 
«Hoje, as doentes são mais otimistas e isso 
torna-as também mais proativas e capazes 
de lidar com a pressão social», conside-
ra ainda a especialista. Seguem-se outras 
reclamações, no bom sentido, acrescenta 
a médica: «As mulheres pedem mais digni-
dade à sua condição, mais mimo, cuidado e 
atenção. E querem viver a vida o mais pró-
ximo possível da normalidade.»

O humor é uma arma
É o cenário propício para histórias virais, 
e emocionantes, como a de Gerdi McKen-
na, que incendiou as redes sociais há um 
ano. A sul-africana, de 35 anos, descobrira 
um cancro de mama havia poucos meses 
quando foi surpreendida pelas mãe, irmã 
e amigas mais próximas. O grupo juntou-
-se num salão de cabeleireiro e convidou 

briu que tinha cancro aos 13 anos quando 
foi internada no hospital, em Coimbra, 
e reparou que as pessoas com quem par-
tilhava o espaço não tinham cabelo. ‘Um 
dia ainda me vou rir disto’, pensou – e esse 
foi o subtítulo do livro que editou há qua-
se dois anos e a que chamou Cancro com  
Humor.

«Nas minhas palestras procuro mostrar 
as coisas como elas são, só assim se conse-
gue despir o preconceito», salienta Mari-
ne, assumindo que ‘os carequinhas’, como 
interpela os doentes, lhe merecem todo o 
respeito do mundo – e que isso se notou 
também ao empurrão que deu, no ano pas-
sado, aos cartazes que correram o País, a 
mostrar mulheres sem cabelo, acompa-
nhadas de algumas das suas frases inspi-
radoras. Por exemplo: «Encarar a careca 
é enfrentar a doença» ou «Se já dava nas 
vistas com cabelo, imagina assim». Agora, 
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um fotógrafo profissional para registar o 
momento em que todas rapavam a cabe-
ça em solidariedade com ela. «É o míni-
mo que posso fazer», declarou a irmã de 
Gerdi. «Estou nervosa mas sei que isto é a 
coisa certa a fazer», acrescentou uma das 
amigas. O gesto fez Gerdi desfazer-se em 
lágrimas. De alegria, claro.
E assim se vai desfazendo o tabu. Veja-se 
um outro movimento chamado Careca 
Power, que se iniciou em 2013. A autora, 
Marine Antunes, hoje com 25 anos, desco-


