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Juntos é possível formar famílias mais felizes
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MEDO: ESTE SENTIMENTO PODE FAZER BEM! ENTENDA QUANDO VOCÊ DEVE SE PREOCUPAR 
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pré-natal

DIA DAS MÃES

ESTE MÊS É SEU! 
Ù 32 PRODUTOS PARA SALVAR O SEU DIA

Ù AS PRINCIPAIS BUSCAS DO GOOGLE SOBRE “AMAMENTAR”
Ù VOCÊ MERECE PRIVACIDADE DEPOIS DOS FILHOS
Ù COMPARAMOS OS HÁBITOS DAS FAMÍLIAS  
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A Pais&Filhos detém, 
com exclusividade  
no Brasil, o direito 
de reproduzir 
reportagens da 
revista norte-
americana Parents, 
líder de mercado, 
com mais de 
2,2 milhões 
de exemplares 
vendidos por mês. 
Ela é referência 
para quem quer 
informação de 
qualidade para 
ajudar a cuidar 
melhor dos filhos  
do seu próprio jeito.
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&quem somos

A GENTE SEMPRE MOSTRA A NOSSA CARA, MAS DESSA VEZ O ESPAÇO 
É DELAS, AS MULHERES QUE NOS INSPIRAM. FELIZ DIA DAS MÃES!

DE ONDE VIEMOS

GOIANIA, 
mãe de Adriana

ANA MARIA, 
mãe de Carolina Piscina

VALTRUDES, 
mãe de Ana Cris

ANGELA, 
mãe de Carolina Coura

SANDRA MARIA, 
mãe de Carolina Ayrolla

BRANCA HELENA, 
mãe de Andressa

MARGARIDA, 
mãe de Bruna Castro

IVONE, 
mãe de Danielle Saudades

CARMEN LUCIA, 
mãe de Danielle Silva

ALZIRA, 
mãe de Vanessa

MARIA NEIDE, 
mãe de Eleine

SUELI, 
mãe de Evelyn
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CENIRA, 
mãe de Fernanda

ROSA, 
mãe de Gabrielle

KATIA, 
mãe de Isabela

IZILDA, 
mãe de Débora

JOANA, 
mãe de Rafaela

LEDA, 
mãe de Andrea

NANCY, 
mãe de Livia

EUSTÁQUIA, 
mãe de Marco Aurélio

MARIA JOSÉ, 
mãe de Pamela

YEDA, 
mãe de Bruna Ros

MÔNICA, 
mãe de Beatriz

SILEIDE, 
mãe de Thais Valoto
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PAPEL DE MÃE

No papel de filha, o Dia das Mães mais vivo 
na minha memória foi aquele em que to-
mei uma bronca. Era adolescente, morava 
com meu irmão mais velho e nossa mãe 

foi em casa fazer um baita almoço. No dia anterior tinha 
avisado que “estar junto com a gente já era um presen-
te”. Bobinhos, nós acreditamos.

Domingo de manhã, quando demos aquele abraço 
gostoso, ela olhou pra nós e foi categórica:  “vocês saiam 
a-go-ra e arranjem uma lembrança!” Resultado: pagamos 
um preço absurdo pelo buquê mais sem graça de toda a 
cidade. E aprendemos a lição, ô se aprendemos!

Agora meu papel no segundo domingo de maio é 
outro. Nele, vejo que minha mãe não mentiu quando 
disse que estar juntos já é um presente. Sinto isso des-
de o primeiro olhar que eu e minha 
filha trocamos. Aquele instante foi 
o meu ingresso para o mundo da 
maternidade, um verdadeiro círcu-
lo, em que a cada momento você 
é apresentada a outras como você, 
sempre com histórias diferentes.

Tem aquelas que, assim que o 
bebê nasce, são invadidas por uma 
euforia épica, um amor sem tama-
nho; tem aquelas que sentem esse 
mesmo amor, mas sentem muito 
medo ao mesmo tempo. 

E tem aquelas que, para mim, são as mais incríveis: 
as mães de bebês prematuros, como a Andreia e a Na-
tassia, que contaram seus inícios complicados na nossa 
matéria sobre UTI neonatal (pág. 52).

Toda vez que encontro uma mãe prematura por 
aí, não importa a idade que o filho tenha, minha vonta-
de imediata é a de dar um abraço bem forte. Porque 
não dá pra imaginar a força que elas precisam ter para 
ficar lá, observando seus guerreiros terminarem de se 
desenvolver e ir para casa. Não importa se são dias ou 
meses, a espera é sempre mais longa do que deveria...

Presente, sim. Mas também vejo que minha 
mãe não mentiu quando disse que a gente precisava 
dar uma lembrança. Eu tinha acabado de entrar no 
ensino médio, não tinha mais apresentação, pano de 

prato ou sabonete Como assim, 
no dia dela, ela ia ficar sem nada?

Isso não é consumismo, não 
confunda as coisas! É só um gesto  
que mostra que os momentos em 
família são valorizados. Um dia es-
pecial, com almoço farto, para ficar 
na memória. E nós sabemos que 
um bilhete, com letra torta, pode 
fazer o dia muito mais colorido.

Para todas nós, um feliz Dia 
das Mães, daqueles com bastante 
beijo e abraço, até descabelar. &

IDENTIFICAR E ARTICULAR UMA AGENDA COMUM ENTRE TODOS QUE QUEREM AJUDAR 
A FORMAR FAMÍLIAS MAIS FELIZES, PARA PRODUZIR CONTEÚDOS E FERRAMENTAS QUE 
CAPACITEM PAIS E MÃES A FAZEREM SUAS PRÓPRIAS ESCOLHAS.

NOSSO COMPROMISSO 

JUNTOS É POSSÍVEL FORMAR FAMÍLIAS MAIS FELIZES
NOSSA CRENÇA

“Mãe, esse foi o melhor 
final de semana do 
muuuundo. Obrigado. 
Ass.:André”

ANA CRISTINA,  
editora-chefe e mãe  

da Cecília e do André
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&colaboradores + especialistas

PARA DEIXAR NOSSA REVISTA AINDA MELHOR, CONTAMOS 
COM A AJUDA DESSA GALERA TOP AQUI EMBAIXO! 
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As crianças que participaram dessa edição ganharam um kit com produtos da Faber-Castell. Porque criança não trabalha, criança dá trabalho!

TIME DE PROFISSIONAIS

CRIANÇAS E MÃE
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MANOELA, 7 anos,  
filha de Silvia e Fernando

ALEXANDRE HARKALY,
diretor executivo da 
IBD Certificações

ANDREA ZINNI, 
coordenadora pedagógica da  
Maple Bear Alto de Pinheiros 
maplebearpinheiros.com.br

ANNA CAROLINA, veterinária  
do Instituto Cimas de Ensino 
institutocimas.com.br

ARNO WARTH, 
pediatra

CÁTIA RODRIGUES,
psicóloga, escritora e educadora 
awepr.com.br

CINTHIA CALSINSKI, 
enfermeira obstetra

CLAUDIA CONTI, 
médica responsável pela Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal do Hospital  
e Maternidade São Cristóvão

DÉBORA PÁDUA, 
fisioterapeuta especialista em sexualidade

DEBORAH MOSS,  
neuropsicóloga especialista 
horadenanar.com.br

FILOMENA DE MELO, 
neonatologista do Hospital 
e Maternidade Santa Joana 
hmsj.com.br

FLÁVIA NASSIF, 
pediatra

GISLAINE KAMONSEKI, 
nutricionista

GRAZIELA DEL BEN, 
médica responsável pela neonatologia  
do Hospital e Maternidade São Luiz  
Anália Franco e Itaim 
saoluiz.com.br

JULIANA AMATO,
ginecologista e obstetra do Amato Instituto 
de Medicina Avançada

LIANE NETTO, 
pediatra da Sociedade de Pediatria  
do Rio Grande do Sul 
lianebbnetto@gmail.com

LUÍS EDUARDO MIRANDA, 
médico diretor da UTI Neonatal da Casa  
de Saúde São José 
www.cssj.com.br

MOISES CHENCINSKI, 
pediatra, membro do departamento de 
aleitamento materno da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo

MIRELA, 5 anos, 
filha de Silvia e Fernando

LAURA, 7 anos,  
filha de Adriana e Mauro 

OLIVIA, 8 anos,  
filha de Leandra e Vander

MÔNICA CABRAL, 
neurocientista e neuropsicóloga 
clinicasalomao@hotmail.com

NELSON DOUGLAS EJZENBAUM, 
pediatra e neonatologista, membro da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
sbp.com.br

PAOLA BONFANTI, 
coordenadora da Play Pen Escola 

PATRICIA PECK PINHEIRO,
advogada especialista 
em Direito Digital

REGINA TEIXEIRA, 
nutricionista funcional 
reginateixeira.com.br

VANESSA CALVÃO, 
psicóloga, especialista em educação,  
coach e dona da empresa de recreação 
Beart Cultural

WALDIR LIMA, 
ultrassonografista da Unimed Juiz de Fora 
unimedjf.coop.br

WILLIAM MORGAN, 
diretor acadêmico da Maple Bear 
maplebearpinheiros.com.br

ISABELLA, 1 ano, 
filha de EDITH
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história de criança

ELES TÊM CADA UMA... PÉROLAS QUE SÓ AS CRIANÇAS 
SABEM CONTAR E A GENTE GUARDA NA MEMÓRIA 

NATUREZA EM CASA
Durante a lição de casa, o Davi 
estava desanimado. A mãe dele, 
na tentativa de animá-lo, disse 
que preguiça não era algo de 
Deus. O menino então disse: “É 
sim, mãe. Preguiça é um animal.”
DAVI AUGUSTO, 6 anos,  
filho de Rita de Cássia

CIÚME DE FILHO
Na hora da tarefa de casa,  
a mãe disse ao Davi “vou sentar 
contigo”. O menino logo quis 
saber: “Quem é Tigo?”
DAVI GABRIEL, 5 anos, 
filho de Priscila

TCHAU COELHO
A mãe da Ana Luiza perguntou 
a ela se a menina sabia de 
onde vêm os ovos de Páscoa. 
Confiante, ela respondeu:  
“É ovo de galinha cozido, ué.”
ANA LUIZA, 2 anos, 
filha de Claudia

QUERO TUDO!
Dentro da lanchonete, a família 
estava decidindo qual salgado 
iriam comer. A mãe perguntou ao 
João se ele iria comer coxinha 
ou joelho. O menino respondeu 
chorando: “Pai, falta a perna!”
JOÃO GABRIEL, 5 anos, 
filho de Fabiane e Fabiano

AO PÉ DA LETRA
A tia do Bernardo ligou para ele 
e perguntou se estava chovendo 
na casa dele. Prontamente, o 
menino respondeu: “Na minha 
casa não, só lá fora.”
BERNARDO, 3 anos, 
filho de Kênia e Thiago 

”PROCURANDO SEU CHINELO 
HÁ UM BOM TEMPO, LUIZ 
GUSTAVO PEDIU AJUDA À SUA 
MÃE. ELA PEDIU PARA QUE 
ELE PROCURASSE DIREITO E, 
ASSIM, ACHARIA. O MENINO 
DISSE: ‘MÃE, JÁ OLHEI 
COM O DIREITO E COM O 
ESQUERDO. NÃO ACHEI’”
LUIZ GUSTAVO, 5 anos, filho de Luanne

MENINA PREVENIDA 
Olivia pediu ao seu pai para  
que ele deixasse a mãe dirigir,  
já que ela estava aprendendo.  
A mãe pegou a chave do carro e 
pediu para que todos entrassem 
no veículo. Em seguida, a menina 
esclareceu sua posição: “Eu não, 
vou ficar por aqui mesmo.”
OLIVIA, 4 anos, 
filha de Alyne e André

SAUDADE QUE DÓI
No quarto, ficaram Matheus  
e Bernardo, enquanto a mãe  
foi até a cozinha. De repente,  
o Bernardo começou a chorar  
e então Matheus gritou:  
“Mãe, vem logo! O bebê  
tá com saudade de você.” 
MATHEUS, 4 anos, 
filho de Karina e Alan
 
BOLACHA SANTA
A missa estava sendo transmitida 
pela televisão. Quando o padre 
levantou a hóstia, Davi quis saber 
o que era. A mãe explicou que 
era o corpo de Cristo e então o 
menino disse: “Nossa, não sabia 
que ele era bolacha também.”
DAVI, 6 anos, 
filho de Sabrina

HERÓI ESPERTO
Tomar remédio não está na  
lista das coisas favoritas do 
Murilo. Certo dia, sua mãe  
tentou incentivá-lo dando remédio 
para o boneco do Capitão 
América. O menino rapidamente 
interveio e alertou: “Não, mãe. 
Ele quer um pirulito!”
MURILO, 2 anos,  
filho de Paula 



MORENA JÚLIA, 3 anos,  
filha de Luana

MARIA DAS VITÓRIAS,  
6 meses, filha de Priscila e Luann

EDUARDO, 4 anos,  
filho de Elaine

ELISA, 2 anos,  
filha de Luciana e Jonas

JOAQUIM, 1 ano,  
filho de Janna e Gabriel

VICTOR, 2 anos,  
filho de Giselle e Bruno

ENZO, 1 ano,  
filho de Bethânia e Pablo

JULIA, 4 anos,  
filha de Rafaela e Fernando
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&seu retrato: Dia das Mães

MÃE É TUDO! A GENTE SE EMOCIONOU COM AS  
FOTOS QUE FORAM POSTADAS. DÁ PARA SENTIR O AMOR!
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ELOAH, 5 meses, filha de Luciana e Rodrigo

“DESDE O NASCIMENTO DA ELOAH, 
NOSSA VIDA MUDOU, NOSSOS 

CONCEITOS, NOSSAS PRIORIDADES E, 
MESMO A GRAVIDEZ SENDO PLANEJADA, 
QUANDO TUDO ACONTECE NA ÍNTEGRA 
É QUE VIVEMOS COMO UMA FAMÍLIA”

@paisefilhosoficial
O tema da nossa 
próxima edição é 
Festa Junina! Poste a 
foto com a #seuretrato 
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dr. Claudio responde

ISSO PASSA?
“Eu gostaria de saber quais 
são as formas de contágio 
mais comuns para a 
transmissão do herpes em 
crianças e adolescentes?”

BIANA NUNES,  
mãe de João Lucas

A transmissão mais comum é 
por contágio direto, em espe-
cial pela saliva. Mas atenção: 
o contágio pode ser pelo con-
tato, quando uma pessoa en-
costa na lesão de outra. O 
mesmo vale para o herpes 
zoster (que citamos no come-
ço do texto). As lesões geni-
tais são transmitidas pelo con-
tato sexual, daí a importância 
do uso de preservativos pe-
los adolescentes. Já outra for-
ma de transmissão bem mais 
rara é a materno-fetal, quando 
a mãe transmite para o bebê 
através do canal de parto.
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HERPES

A infecção pelo herpesví-
rus pode ser observa-
da em crianças de todas 
as idades e as manifes-

tações clínicas são variáveis. Para 
entender melhor, o herpesvírus-1, 
que acomete lactentes e crianças, 
é transmitido preferencialmente 
pelo contato da saliva. Já o herpes-
vírus-2 é mais frequente em ado-
lescentes, pois está relacionado ao 
início das atividades sexuais. 

OS TIPOS
“Qual a diferença entre  
o herpes labial e o herpes 
em outras regiões?  
Qual o tratamento?”

CRISTIANE DE AZEVEDO,  
mãe de Carolina

O herpes labial, que é a for-
ma mais comum em crianças, 
é causado pelo herpesvírus-1. 
Ele pode causar infecção tam-
bém na face, olhos e dedos. 
As infecções em pernas, ab-
dome e costas são mais comu-
mente causadas pelo vírus vari-
cela-zoster. Nos dois casos, o 
tratamento deve ser feito com 
medicações antivirais recomen-
dadas pelo especialista. Quan-
do a infecção é leve, a admi-
nistração é por via oral. Nos 
casos mais graves, ou em pa-
cientes com baixa imunidade o 
medicamento deve ser adminis-
trado por via endovenosa.

COMO RESOLVER
“Minha filha tem herpes 
na região dos olhos. Uso o 
remédio apropriado e cuido 
da alimentação para não 
cair a imunidade dela. Tem 
mais alguma coisa que eu 
possa fazer? Existe cura?”

ESTHER FEITOSA,  
mãe de Milena

O herpes ocular requer um tra-
tamento especializado com o 
oftalmologista. O uso dos me-
dicamentos antivirais deve ser 
precoce para evitar complica-
ções. As consultas oftalmológi-
cas devem ser regulares, mes-
mo nos períodos assintomáti-
cos. Não há medicamentos 
preventivos que sejam capa-
zes de aumentar a imunidade, 
e não há cura, apenas contro-
le da doença. A alimentação 
não tem relação com a pre-
venção ou transmissão.

PREVENÇÃO
“Minha filha teve na perna 
esquerda recentemente, 
chorava de dor e teve 
bolhas com líquido dentro. 
Fizemos o tratamento 
indicado e foi sumindo  
aos poucos. Pode voltar  
ao mesmo local?  O que  
fazer para prevenir?”

FLÁVIA BERTOLUCI ,  
mãe de Nicolle

A infecção pode voltar, sim, 
no mesmo lugar. A melhor for-
ma de prevenir futuras infecções 
herpéticas é o início precoce 
de medicações antivirais por 
via oral. E, para isto, a consulta 
médica deve ser feita logo nos 
primeiros sintomas, pois o diag-
nóstico não é difícil. Alguns pais 
usam apenas cremes tópicos, 
que não controlam a infecção 
de maneira adequada e po-
dem complicar a situação. &

tire suas dúvidas sobre:

Os sintomas mais comuns de 
uma infecção de herpes são as le-
sões bolhosas na região labial e na 
região genital. No entanto, podem 
ser observadas infecções mais raras 
e graves, como conjuntivite, encefa-
lite e meningite, entre outras. Ou-
tro vírus, o varicela-zoster, também 
pode afetar crianças, causando a ca-
tapora (varicela) e o herpes zoster, 
que é uma infecção localizada que 
segue o trajeto dos nervos. 

DR. CLAUDIO LEN,  
pediatra, pai de Fernando, Beatriz e Silvia

Envie sua pergunta 
pelo facebook.com/
paisefilhos.  
O próximo tema  
é conjuntivite



Doce  
sorriso

comida de alma: pudim de pão

RECEITA 
• Coloque 500 g de açúcar na 
forma de pudim e leve ao fogo.
• Mexa com delicadeza até  
que o caramelo fique dourado. 
• Aqueça um litro de leite e 
coloque dois pães franceses 
amanhecidos no líquido.  
Reserve e deixe esfriar.
• Bata todos os ingredientes  
com oito ovos, coloque na forma 
e leve ao forno em banho-maria a 
180 graus por aproximadamente 
45 minutos.
• Acrescente raspas de limão, 
canela e noz moscada a gosto. 
• A receita é para uma forma  
de pudim de 18 cm de diâmetro. 
Para recipientes maiores,  
dobre a receita. &
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SUAVE E DOCINHO, o pudim de 
pão com raspas de limão e cane-
la não podia faltar no domingo da 
Renata Cruz, filha de Lúcia e Arthur. 
A sobremesa era a marca registra-
da da avó Luziana, que preparava 
o doce para os quatro netos nos do-
mingos tranquilos em família, para 
comer depois do almoço. “Essa re-
ceita me lembra muito a minha avó. 
Tem quase o gosto do sorriso dela”, 
conta a chef. “Para deixar o dia ain-
da mais aconchegante, ninguém 
contava histórias como a vovó Lu, 
como era chamada. A diferença es-
tava no jeitinho de falar, no toque 
diferente que ela dava aos contos.” 
Em homenagem à avó, quando Re-
nata abriu o restaurante, essa foi a 
primeira sobremesa do cardápio. E 
fez muito sucesso! 

RENATA CRUZ   
é chef executiva 
do Amici Buffet 
instagram.com.br/
reccruz
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prevenção apoio

Um momento muito espe-
rado na gravidez é quan-
do os pais podem ver 
imagens do bebê pela pri-

meira vez. Isso acontece por meio 
da ultrassonografia, exame que emi-
te ondas de som de alta frequên- 
cia para visualizar as estruturas in-
ternas do corpo em tempo real. 

É um dos mais importantes e 
solicitados exames do pré-natal. 
Segundo Waldir Santos Monteiro 
Lima, pai de Bárbara, Juliana e Ro-
drigo, ultrassonografista da Unimed 
Juiz de Fora, é essencial para saber 
se o desenvolvimento do bebê está 
de acordo com o esperado para 
cada fase, além de ser indispensável 
em todos os trimestres da gestação.

1º trimestre
Por volta de seis ou sete semanas é 
realizado o primeiro ultrassom para 
ver se a gestação está se desenvol-
vendo dentro ou fora do útero e o 
tempo de gestação “O ideal é que 
seja feito o exame transvaginal, por-
que permite ter uma visualização 
melhor”, diz o especialista. 

Entre 11 e 14 semanas, a mulher 
volta a ser examinada com a ultrasso-
nografia da translucência nucal, líqui-
do na nuca que aparece apenas nesta 
época. O resultado mostra as chan-
ces de haver alterações cromossômi-
cas. Neste mesmo exame, o médico 
verifica o osso nasal do bebê, que 
também pode apontar alterações. 

Entenda a importância das ultrassonografias realizadas durante o pré-natal  
e indicadas para cada trimestre da gestação do seu filho 

PRIMEIRAS FOTOS DO BEBÊ

O ULTRASSOM É 
UM DOS MAIS 
IMPORTANTES 
EXAMES DO  
PRÉ-NATAL

QUATRO 
DIMENSÕES
Existe também um 
ultrassom 4D, que permite 
ver o rosto, a mão do 
bebê e se ele põe o dedo 
na boca, por exemplo.  
“É uma forma de saber 
como o bebê vai ser 
antes dele nascer”, 
comenta Waldir. 

2º trimestre
Nesta etapa, é a vez da ultrassono-
grafia morfológica, que deve ser feita 
entre 20 e 24 semanas. Ela é bem 
detalhada para analisar se há malfor-
mações estruturais. Ou seja, vai ava-
liar membros inferiores, superiores, a 
parte cardíaca, a face, o cérebro, etc. 
Junto com este, também é feito o 
chamado Doppler das artérias ute-
rinas, que vê o fluxo de sangue que 
está indo para o útero da mãe. 

3º trimestre
Mais perto da reta final, analisa-se 
o grau de amadurecimento da pla-
centa e o Doppler do cordão um-
bilical, para verificar se o bebê está 
pronto para nascer. “Se há um ama-
durecimento muito precoce, pode 
haver deficiência de passagem de 
sangue para o neném, que vai se 
desenvolver menos”, explica Waldir. 
Também é avaliado o índice do lí-
quido amniótico, que mantém uma 
proteção física dentro do útero. Ele 
é importante para o desenvolvi-
mento dos rins, hidratação do bebê 
e amadurecimento dos pulmões 

Além desses quatro exames 
citados, a mãe pode realizar ou-
tros, conforme a indicação médi-
ca ou a ansiedade de descobrir o 
sexo da criança, por exemplo. Isso 
pode ser revelado durante o exa-
me morfológico, mas também é 
possível antecipar, por volta de 16 
semanas de gestação. &
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coluna: ponto e linha
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DIAS DAS MÃES, ESPECIAL SIM

M 
inha filha quando pequena, estudou 
numa escola construtivista, moderninha, 
bem famosa aqui em São Paulo, que não 
fazia festa no Dia das Mães, nem dos pais, 

nada. Nada de bilhete, apresentação, música.... Nadi-
nha! O argumento: estas datas teriam se transformado 
em uma exaltação ao consumo e eles não estavam ali 
para estimular consumismo em ninguém. 

Eu gostava tanto da escola, confiava tanto neles, 
que “engoli” os argumentos e as minhas expectativas 
e tocamos a vida. Claro que minha mãe não deu bola 
pra esta conversa e desde sempre, como boa e sábia 
vó, se encarregou de tornar o Dia das Mães uma festa 
deliciosa e nossa, com tudo que a gente tinha direito. 

Estudei até os sete anos no Rio, numa escola mo-
derna e de bairro, gostosa, informal e liberal até quan-
do minha família se mudou para SP e fui para o colégio 
mais tradicional que existia. Tudo superdiferente. Des-
de o espaço. Minha escola do Rio, numa casinha numa 
vila e aqui um prédio imponente, corredores enormes, 
escola meeeeeeesmo. E de freiras! Acho que nunca ti-
nha visto uma freira na minha vida até então. 

Freira, missa, comunhão.... Um mundo novo que se 
abria para mim, além da cidade nova, sem praia onde, 
(imagina!) existiam crianças que não sabiam nadar! Para 
mim,  criada na praia, aprender a nadar era como apren-
der a andar, a gente nem se lembrava como foi! E ainda 
tinha o francês, usado ali  como segunda língua, outra su-
pernovidade. Era “mamére” pra lá, “lavemains” pra cá, no 
lugar de “freira” e “banheiro” que a Carioquinha, como 
obviamente passaram a me chamar, insistia em falar.

Pois bem, hoje vejo que minha escola “careta” 
era trezentas vezes mais moderna que a tal escola 
moderninha e cheia de preconceitos da minha filha. 
Montesoriana, portanto com uma metodologia firme 
e clara, as freiras não tinham o menor problema em 
nos disciplinar com firmeza, apesar de exercerem de 
fato uma democracia linda dentro da sala de aula. 
Aprendemos a conviver com o diferente com respei-
to. Aprendemos que escola era um lugar do outro, 
do grupo, e não a extensão da nossa casa. Aprende-
mos regras diferentes e adorávamos isso. 

O dia das mães era uma festa e tanto. Passávamos  
quase um mês preparando nossos presentes, bilhetes, 
e desenhos. E tinha “show”, óbvio. Cantoria, danças, te-
atrinho, poemas eram declamados, uma delícia. Tudo o 
que tinha direito. As mães iam, ia a família inteira, a gen-
te se exibia e todo mundo ficava muito, muito, muito 
feliz. Pais e filhos. Juntos. Confraternizando. Como deve 
ser. Comemore muito o seu dia. E não cai nesse pa-
pinho de consumismo, que é papo furado e não tem 
nada a ver com a nossa conversa. &

“MINHA ESCOLA ‘CARETA’ ERA 
TREZENTAS VEZES MAIS MODERNA  
QUE A TAL ESCOLA MODERNINHA”

MÔNICA FIGUEIREDO,  
mãe de Antonia, é jornalista, foi diretora editorial 
da Pais&Filhos por mais de treze anos e hoje faz 
parte do nosso Conselho

colunista@paisefilhos.com.br
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mãe também é gente

Sai do chão
PODE LEVANTAR DA CADEIRA AGORA e começar 
a balançar o esqueleto. Dançar não é só mexer as 
pernas e os braços e se deixar levar pela música, tra-
balha muito mais do que isso. Aumenta a autoestima 
e melhora as habilidades, como ritmo, agilidade e 
equilíbrio. Tem tudo a ver com sensualidade também. 
Saia para dançar, se socialize. Apareça. Divirta-se. 
Você merece isso mais do que ninguém! &
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VAMOS COMBINAR: NÃO EXISTE NINGUÉM MAIS LINDO NO 
MUNDO DO QUE NOSSO FILHO. SIM, SOMOS TODAS CORUJAS. 
MAS NA REAL, TODO BEBÊ É LINDO MESMO! PENSANDO NISSO, 

CRIAMOS ESTA NOVA SEÇÃO FOCADA NOS CUIDADOS COM 
A CRIANÇA E NA RELAÇÃO DOS PAIS COM OS FILHOS. PARA 

DEIXAR AINDA MAIS COMPLETA, VOCÊ PODE POSTAR UMA FOTO 
DO SEU BEBÊ NO INSTAGRAM COM A #todobebêélindo. VAMOS 
MONTAR UMA MEGAGALERIA NO NOSSO SITE. JÁ IMAGINOU 

QUANTA FOFURA? A GENTE ESTÁ PIRANDO! 

É MUITO
AMOR!

é
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desde pequeno apoio

Tudo aquilo que a mãe faz 
com carinho e amor para o 
seu filho, ele recebe como 
um estímulo positivo em seu 

desenvolvimento durante a gestação. 
Quando fazemos qualquer coisa du-
rante a gravidez, como cuidar de nós 
mesmas e do bebê, estamos nos as-
segurando de que ele se sentirá feliz 
e contente. Faz a difereça!

Sendo assim, a leitura também 
é um canal de comunicação entre 
mãe e filho, assim como a música, 
a massagem, a conversa e o toque. 
“O bebê sente as emoções da mãe”, 
explica Regina Pundek, professora 
e diretora pedagógica da escola de 
Educação Infantil Kid’s Home, mãe 
de Manoela, Gabriel e André.

Uma coisa que sempre preci-
samos prestar atenção é ao senti-
mento de obrigação. Quando fa-
zemos algo somente para cumprir 
tabela, nosso bebê sente isso tam-
bém. Uma leitura com prazer e ca-
rinho é diferente daquela que é fei-
ta puramente para cumprir o de-
ver. Cada momento deve ser único. 

Por isso, a leitura para o bebê 
deve sempre ser feita em um mo-
mento tranquilo, quando a mãe está 
relaxada e quer se dedicar exclusi-
vamente ao filho. “Ler histórias antes 
de dormir propicia um momento de 
aconchego que marcará o desenvol-
vimento das crianças”, afirma Regina. 
Por isso, reforçamos: esse processo  
deve sempre começar cedo!

Bebê lindo é aquele bem-cuidado, cheio de amor e carinho. A leitura faz parte 
desse momento e é parte importante para a criação de vínculo e do desenvolvimento

DEVORADORES DE LIVROS

A LEITURA 
TAMBÉM É 
UM CANAL DE 
COMUNICAÇÃO 
ENTRE MÃE       
E FILHO

INDEPENDÊNCIA
Quando o seu filho 
crescer, ele já estará 
acostumado e pedirá 
cada vez mais por livros. 
Não deixe de estimular 
esse hábito. Para reciclar 
os títulos, você pode 
vendê-los para um sebo 
ou até promover uma feira 
de troca entre os amigos!

Da mesma forma que o bebê 
ouve e consegue reconhecer a voz 
do pai que conversa com ele du-
rante a gestação, o mesmo aconte-
ce com as músicas e histórias que 
a mãe ouve ou conta. Por isso, você 
não precisa escolher somente os 
títulos direcionados para crianças. 
Até mesmo a leitura da nossa re-
vista pode servir, desde que seja 
lida em um ritmo melodioso.

Pode parecer que esse será ape-
nas um momento gostoso entre vo-
cês, mas é mais do que isso. Se você 
quer que o seu filho seja um devo-
rador de livros quando ficar mais ve-
lho, ler para ele durante a gestação é 
um bom estímulo. Afinal, mesmo na 
fase intrauterina eles já são capazes 
de perceber as emoções transmiti-
das pelas palavras.

No ano de 2015, uma pesqui-
sa divulgada pela Pediatric Acade-
mic Societies (PAS) revelou que 
o estímulo da leitura quando feito 
desde cedo faz com que o cére-
bro do bebê mude a forma como 
processa as histórias. Isso aumenta 
as chances de que ele se torne um 
devorador de livros no futuro!

Os livros são essenciais para o 
desenvolvimento, para a criatividade 
e o para o conhecimento. “A crian-
ça fica fascinada com o mundo que 
mora dentro dos livros”, diz Regina. 
Faça com que esse momento seja 
uma hora de prazer entre vocês e 
nunca uma obrigação. &

é
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ESTE MÊS A GENTE PIROU COM AS NOVIDADES: PARAQUEDISMO 
INDOOR, AVANÇO DA CIÊNCIA, APLICATIVOS E MAIS...

VEM CONHECER

VOANDO BAIXO
Você já imaginou voar sem o 
auxílio de um paraquedas 
e sem precisar ir muito 
alto? Isso é possível 
com o Paraquedismo 
Indoor e agora, em 
São Paulo, também dá 
para fazer este passeio 
com as crianças. A nova 
unidade da iFLY fica na 
Avenida das Nações Unidas, 
6873. É bem fácil de brincar: 
você assiste a um vídeo de treinamento, veste 
o macacão, capacete e óculos de proteção 
e, junto com o seu instrutor, voa dentro de uma 
cabine que simula a queda de paraquedas. É 
muita adrenalina! E o melhor de tudo é que as 
crianças a partir de 3 anos podem voar também. 
A gente aprovou, assista: bit.ly/saltoindoor

MAPEAMENTO GENÉTICO
Todo mundo sabe que dá para tirar o DNA de uma pessoa pas-
sando um simples cotonete dentro da bochecha. A partir daí pode-
-se fazer vários exames, como o teste de paternidade. Um deles é a 
análise genômica, um verdadeiro manual de instruções! Isso porque 
o resultado é um painel com a predisposição para doenças crôni-
cas que vão surgindo ao longo da vida, como obesidade, diabetes 
e doenças cardiovasculares. Bruno Faulin Gamba, filho de Reinaldo 
e Lane Mary e geneticista da R-Crio, explica: "somos uma soma da 
nossa composição genética com o ambiente em que vivemos". Ou 
seja, esse mapeamento dá pistas para mudar comportamentos e evi-
tar uma doença. Se seu filho tem tendência a diabetes, por exemplo, 
nada de abusar dos doces! E como o serviço é de prevenção e nada 
invasivo, não existe idade mínima - e nem máxima - para fazer.

AMIGO DO PEITO
A hora da amamentação é um momento muito 
especial para as mães e os bebês, mas nem 
sempre é tranquila. Além de achar a pega 
correta e administrar os horários das mamadas, 
nós temos que conseguir encontrar uma posição 
confortável para evitar as dores nas costas, 
pescoço e braços. Pensando nisso, o site 
supermamy.com.br traz ao Brasil o único 
travesseiro exclusivo para 
amamentação do mundo, 
que se ajusta ao corpo 
da mãe com a ajuda de 
um velcro. Existem dois 
tamanhos da almofada,  
um para apenas um bebê  
e outro para gêmeos.  
Tudo isso com um único 
propósito: a amamentação 
bem-sucedida. 

1

A COLEÇÃO SÓ AUMENTA 
No clima do filme “Batman vs. Superman: 
A Origem da Justiça”, a Mattel lançou a Barbie 
Mulher Maravilha. Ela é tão linda assim porque 
é moldada com a feição da atriz e modelo 
israelense Gal Gadot, que interpreta a personagem 
nos cinemas. Além da Mulher Maravilha, a linha 
conta também com bonecos de Batman e Super- 
homem. Cada figura, recomendada para crianças 
a partir de 4 anos, é vendida separadamente por 
cerca de R$ 399,99.

LÁ VEM MAIS UM
A escritora, blogueira e nossa 
colunista, Cris Guerra, lançou seu 
quarto livro para homenagear e 
mergulhar na experiência quase 
indescritível da maternidade. A gente 
conhece as outras obras e já ama. 
Publicada pela Editora Miguilim, o livro, 
intitulado “Mãe”, é ilustrado por Anna Cunha. O mais 
bacana é que ela estará no nosso Seminário Internacional: 
Mãe Também É Gente, com a palestra "Mãe não é um bicho 
frágil", que acontece dia 15 de maio, no WTC, em São Paulo. 
seminariopaisefilhos.com.br

2

3

4
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HORA DE ENCHER A SACOLA
Há 11 anos, Graziella Soubhia, mãe de Theo e Max, 
montou um bazar com produtos para o público infan-
til. Uma amiga em comum apresentou a ela a Daniela 
Schiller, mãe de Max e Clara, que tinha peças legais 
para expor. Daniela gostou da ideia e ela própria 
montou um bazar, que deu mais certo ainda. No ano 
seguinte, as duas se juntaram e fizeram um terceiro 
evento, que cresceu e virou a Baby Bum, feira que re-
úne 130 expositores em 3 mil m² em São Paulo.

 Qual é a parte mais legal de  
fazer esse evento?
BABY BUM: Com certeza é a de transformar a 
vida de muita gente. Assim como nós, muitas das 
expositoras começam a trabalhar com itens infantis 
quando viram mães e vem aquela vontade de fazer 
home office. A gente sabe que as opções são poucas, 
então a solução é virar empresária. Nesses 10 anos 
já pegamos muita marca caseira que fazia produtos 
incríveis e usou nossa experiência para mostrar como 
profissionalizar. Ver elas crescerem é demais!

 Qual é o objetivo da feira?
BB: O principal é garantir que qualquer pessoa 
que vá ao evento saia com algo na bolsa, nem que 
seja um pão de mel! Para isso, temos o cuidado de 
oferecer não só produtos para crianças de 0 a 12 
anos, grávidas e pais, mas itens de decoração,  
festas, fantasias...

 Então a feira não é só para a mãe?
BB: De jeito nenhum! Claro que a gente pensa 
muito em quem está grávida ou em quem vai com 
criança em carrinho. Temos todos os estandes em 
um só piso, escolhemos um terreno plano, montamos 
fraldário, lactário e recreação. Mas temos produtos 
sempre muito exclusivos e bacanas, pensados para 
longo prazo. Por exemplo, roupas que servem para 
grávidas e não grávidas, peças de decoração que 
podem ser usadas em vários cômodos, cosméticos e 
até comidinhas gostosas.

 E a ideia é ficar só em São Paulo?
BB: Estamos fazendo alguns ensaios. Esse ano, além 
da feira entre os dias 11 e 14 de maio, vamos fazer 
duas versões pockets. Uma em agosto, também na 
Capital, e outra em julho, em Campinas, interior de São 
Paulo. Sempre valorizando as marcas locais, claro.

SAÚDE VIRTUAL 
Para ajudar a combater a 
obesidade infantil e estimular 
a alimentação saudável das 
crianças entre 9 e 12 anos, foi 
criada a MEAL, uma plataforma 
web que facilita o aprendizado 
sobre nutrição nas escolas. A 
ferramenta, uma parceria entre 
a Universidade de Valência e 
a Everis, estimula o "aprender 
fazendo", por meio de games, 
para criar um menu mais 
saudável. O projeto também 
oferece uma metodologia de 
treinamento para professores, 
estudantes e profissionais de 
nutrição. A previsão de estreia 
da plataforma no Brasil é para 
o final do ano.

CLÁSSICO MODERNINHO
O famoso tênis Keds completa 100 anos 
em 2016. Para comemorar a data, a 
marca se juntou com a grife carioca 
Maria Filó e criou uma edição especial 
limitada. As peças levam o tricô e a 
gravataria para a estampa do calçado. 
São dois modelos adultos e um infantil, 
um mais lindo que o outro. Os preços 
variam de R$199 a R$279. 

INFORMAÇÃO 
PARA TODOS
Pela primeira vez no país, 
está no ar, na televisão, um 
noticiário voltado para crianças 
e adolescentes a partir dos seis 
anos. O Repórter Rá Teen Bum 
é parte da franquia WaDaDa – 
Kids For News, rede de notícias 
para criança, e uma parceria 
entre a TV Rá Tim Bum!, a ONG 
holandesa Free Press Unlimited 
e a TV Cultura. A princípio, 
o programa será exibido aos 
sábados, às 20h30, no canal 
TV Rá Tim Bum!. Veja mais 
informações e uma entrevista 
com o diretor jornalístico do 
programa que fizemos em nosso 
site: bit.ly/rateenbum. 

MÚSICA AMBIENTE
Quem não curte ouvir uma boa música 
pode passar para o próximo tópico. 
A Samsung criou um jeito para que 
você chegue em casa ouvindo o seu 
som no smartphone e não precise 
tirar os fones de ouvido. Com apenas 
um toque, você passa a batida para 
uma caixa acústica que distribui o 
som em todas as direções. É fácil usar 
o lançamento Wireless Audio 360: 
basta baixar o aplicativo Samsung 
Multiroom (disponível para iOS e 
Android), configurar de acordo com 
as instruções e começar a curtir. 

6 7

8 9

10
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IDEIAS, INSPIRAÇÕES, SOLUÇÕES, 
LAZER, TECNOLOGIA, CURIOSIDADES...

simples&prático

TUDO NO LUGAR
Com tantas tarefas durante o dia, é preciso pensar em maneiras fáceis  
e criativas para deixar as coisas no lugar. E todos devem participar! 

VAGA RESERVADA
Bicicletas, triciclos e skates são os principais  
itens que contribuem para a bagunça do quintal/
garagem/quartinho… Onde quer que você os 
guarde, fica desorganizado. Delimite seus veículos 
com uma miniárea de estacionamento usando fita 
adesiva. Você pode criar pontos individuais e  
etiquetá-los com uma foto. Assim, até as crianças 
menores saberão o que deve ser estacionado ali. 

MÃOS À OBRA
funções

organização

Flávia Nassif, mãe de Lara e Luisa, pediatra mostra como as crianças podem aprender a cuidar 
do ambiente onde vivem, com responsabilidade, autonomia e maior independência:

ENTRE 2 E 3 ANOS DOS 4 AOS 6 ANOS DE 7 A 10 ANOS A PARTIR DOS 11 ANOS

Nessa fase, os pais 
podem pedir aos filhos 
que guardem os seus 

brinquedos, tirem o prato 
(de plástico) da mesa 

após a refeição, coloquem 
a roupa suja no cesto  
e guardem os sapatos  

no armário.

Os filhos já podem tomar 
banho sozinhos, arrumar 

a cama, tirar o lixo 
do banheiro, regar as 

plantas, ajudar a guardar 
as compras, dar comida 

aos animais de estimação 
e arrumar a mochila  

para a escola.

Os pais podem contar 
com os filhos para 

colocar e tirar a mesa 
das refeições, recolher 
roupas do varal, passar 
aspirador de pó e até 
mesmo varrer o chão.

Já é possível que eles 
preparem o próprio 

lanche, troquem a roupa 
de cama e levem o lixo 

para fora.
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BRINCADEIRA HISTÓRICA
linha do tempo

Uma breve história dos nossos brinquedos favoritos, desde a pré-história até o século XXI

PERÍODO MESOLÍTICO  
(20.000 anos atrás)
O boomerang mais antigo  
de todos é usado na  
Polônia pré-histórica.

1400 A.C.
Declaradamente, o primeiro jogo de tabuleiro 
nasceu quando os egípcios moviam conchas 
do mar e seixos na areia, brincando do que é 
conhecido como Mancala hoje. 

1352 A.C.
A lenda diz que um brinquedo 
parecido com o Escada de 
Jacó está enterrado junto com 
o corpo do rei Tutancâmon.

500 A.C.
Gregos antigos 
balançam os primeiros 
ioiôs da história. 

1874
A escritora inglesa 
Laura Ingalls brinca com 
uma boneca de milho 
chamada Susan.

1760
Um cartógrafo chamado John Spilsbury, 
monta um mapa em madeira, serrado 
nas fronteiras entre os países, inventando 
assim o quebra-cabeça para ajudar 
crianças a aprender geografia.

1902
Uma tirinha no jornal The 
Washington Post que 
depreciava o então presidente 
dos EUA Theodore Roosevelt, 
dá a ideia para que o ursinho 
Ted seja criado. 

1919
As crianças descobrem 
a maior criação de 
George Hansburg: o 
pogo stick (pula-pula).

1943
O engenheiro naval Richard James 
derruba uma mola de tensão no 
chão, inventando acidentalmente  
a mola de brinquedo. 

1959
A inventora Ruth Handler introduz 
as meninas à icônica boneca 
Barbie. O namorado dela, Ken, 
surgiu apenas dois anos depois.

1968
Elliot Handler inventa Hot Wheels na 
esperança de entreter os meninos da 
mesma forma que sua mulher, Ruth, 
fez com a Barbie e as meninas. 

1972
A febre dos jogos de 
comando simples começa 
quando o Atari introduz o 
jogo Pon e imediatamente 
vende 19 mil aparelhos. 

1997
A televisão japonesa 
transmite o primeiro episódio 
de Pokémon, levando aos 
videogames populares, troca 
de cards e série de televisão. 

2001 
O inventor Carter Bryant e a 
empresa MGA Enterteinment 
alcançam a popularidade e a 
crítica quando apresentam suas 
controversas bonecas Bratz. 

2009
Crianças (e pais) 
ficam viciados em 
Angry Birds, o primeiro 
aplicativo de sucesso 
para o público infantil.
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SUCOS NUTRITIVOS E COLORIDOS PARA TODA A FAMÍLIA
cozinha

SUCO ENERGIZANTE
INGREDIENTES:
• 1 beterraba crua pequena
• 1 folha da beterraba grande  
ou 2 pequenas
• 1 maçã fuji ou ½ xícara  
de frutas vermelhas congeladas
• 300 ml de água

COMO FAZER:
Lave todos os ingredientes, descasque 
a beterraba e retire o talo da folha da 
beterraba. Bata no liquidificador a maçã 
com casca junto com a água, retire 
somente o miolo, adicione a beterraba  
e a folha. Beba bem gelado!

INGREDIENTES:
• 2 maracujás
• ½ manga grande
• 1 folha de alface tipo americana
• ¾ xícara de chuchu cozido
• 200 ml de água

COMO FAZER:
Inicie cozinhando o chuchu no vapor 
e cortando em pedacinhos. Higienize 
a manga e também corte. Bata o 
maracujá com a água e, depois, coe. 
Assim que for coado, volte para o 
liquidificador e bata tudo.

SUCO REFRESCANTE
INGREDIENTES:
• 3 fatias de abacaxi
• 1 folha de couve-manteiga crua
• 200 ml de água de coco
• 2 colheres de sopa de leite de coco

COMO FAZER:
Para começar, descasque o abacaxi e 
corte em rodelas. Em seguida, higienize 
a couve e retire o talo. Bata tudo no 
liquidificador, adicionando o leite de 
coco no final. Para finalizar e criar uma 
coloração diferente, bata ou apenas 
mexa com uma colher.

88%

*de acordo com pesquisa realizada pelo 
Datafolha para a Associação Brasileira da 

Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados (ABICAB)

DOS BRASILEIROS 
CONSOMEM 
AMENDOIM*

Existe, sim, um jeito de fazer as crianças comerem bem. A Gabriela 
Capim, apresentadora da série Socorro, Meu Filho Come Mal, da GNT, 
ensina os 5 mandamentos para uma alimentação saudável e correta.
 
1. COMER SENTADO À MESA  
“Parece bobeira, mas já peguei gente comendo até dentro do  
elevador, dentro do chuveiro. Nem no sofá vale!”
2. COMER SEM DISTRAÇÕES ELETRÔNICAS 
“Sem iPad, sem tablet, sem telefone, sem televisão”
3. COMER SOZINHO E FAZER O PRÓPRIO PRATO  
“A criança que deve se servir e levar o talher à própria boca.  
Mas, claro, as que não precisam de um adulto para isso.  
Não pode criar uma dependência dos pais”
4. TER E COMER AS CINCO CORES NO PRATO  
“O prato deve estar sempre colorido”
5. EXPERIMENTAR OS NOVOS ALIMENTOS SEMPRE 
“Sempre, sempre, sempre”

TODOS À MESA

SUCO CALMANTE
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RECEITA DE AMENDOIM DOCE
INGREDIENTES:
• 500 g de amendoim cru
• 2 xícaras de chá de açúcar-mascavo
• 1 xícara de chá de água
• 1 colher de sobremesa de fermento em pó
• 2 colheres de sobremesa de cacau em pó
• 1 colher de canela em pó
 
MODO DE PREPARO:
Leve todos os ingredientes a uma panela grande (precisa ser 
grande mesmo, porque o fermento espuma). Vá mexendo com 
uma colher de pau até desgrudar do fundo da panela. Espalhe 
toda essa mistura em uma assadeira antiaderente e leve ao 
forno para torrar (a potência do forno influencia no tempo,  
mas por volta de 20 minutos deve ser suficiente ou até que  
fique bem douradinho). Agora é só se deliciar! 
 
RECEITA E TABELA POR: Regina Moraes, mãe de Renata e Ricardo, e 
nutricionista funcional, especialista em reeducação alimentar, fitoterapia 
em nutrição e nutrição gestacional reginateixeira.com.br

TABELA NUTRICIONAL DO AMENDOIM
100g de amendoim cru contêm

Kcal 544 Ferro 2,5mg

Proteínas 27,2g Potássio 580mg

Lipídeos 43,9g Cobre 0,78mg

Carboidrato 20,3g Zinco 3,2mg

Fibra 8g Tiamina 0,10mg

Magnésio 171mg Riboflavina 0,03mg

Manganês 1,96mg Piridoxina 0,76mg

Fósforo 407mg Niacina 10,18mg
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PATERNIDADE VINTAGE

OS ANOS 1990 VS. AGORA

1990s 2016

TRÊS É  
FICHINHA

TELEVISÃO  
EM FAMÍLIA

COPINHO

COMIDA  
DE BEBÊ

PROTEÇÃO

A BABÁ

Justin Timberlake não é o único que sofreu uma mudança drástica dos anos 1990 para cá. A paternidade 
também evoluiu. Um olhar divertido sobre as tendências de hoje contra as de antigamente.

Três é Demais 
bombava nessa 

época, as 
pessoa piravam 

com a fofura das 
irmãs Olsen

Se três não  
era fácil… Agora 
temos o remake da 
série, com alguns 
dos atores e mais 
crianças!

Copos de plástico com 
desenhos que ganhávamos 

como brinde em restaurantes.

Equipamentos modernos, sem 
substâncias químicas, design 
inovador e… bonitos!

Todos se reuniam 
em frente à tv 

para assistir ao 
Os Trapalhões

Adultos assistem 
a The Walking 
Dead em 
um cômodo, 
enquanto as 
crianças assistem 
à Peppa Pig em 
outro lugar

Pequenas jarras de vidro  
com papinhas naturais

Squeezes práticos de  
papinhas orgânicas

Colocar o bebê no cadeirão 
ou em um andador e poder 

sair para fazer xixi

Usar o aplicativo da babá 
eletrônica para poder ir ao 
banheiro sem se preocupar (tanto)

Uma menina de 16 anos 
que mora perto de você

Uma pessoa com referências, passado 
investigado, curso de primeiros socorros  
e/ou cuidado com crianças
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fantasia

EU ESCOLHO QUEM VOU SER
Quando as crianças se fantasiam, elas conseguem mais do que um 
brinquedo, é uma forma de entrar de corpo e alma no mundo da 
brincadeira e da fantasia. “Ela funciona como facilitadora, possibilitando 
à criança viver mais intensamente a experiência do brincar”, explica 
Vanessa Calvão, mãe do Bernardo, psicóloga, especialista em 
educação, coach e dona da empresa de recreação Beart Cultural.
A fantasia permite ainda que a criança organize seus afetos e 
percepções de si mesma e também do mundo! Ela vai experimentar 
sensações, sentimentos, trabalhar os medos, a imaginação e sentir  
o gostinho dos mais diversos papéis que ela pode desempenhar.  
É curioso observar que, de acordo com Vanessa, as crianças 
escolhem os personagens que vão usar conforme o momento que elas 
estão vivendo ou também optam por aqueles que possuem traços de 
personalidade parecidos com os delas. Partiu fantasiar?  

STELA, filha de  
Bruna e Lucas
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C 
omo é bom encontrar pessoas do 
bem e que fazem a diferença no nos-
so País. E foi por isso que a gente ficou 
encantado com o trabalho dos cria-
dores da ONG Capão Cidadão, que 
fica em São Paulo. Ione Dias, mãe de 

Aline, Junior e Vanessa, e Paulo Magrão, pai de Bruna, 
Beatriz, Gabriela e Vitória, lutam para diminuir a crimi-
nalidade e a violência na comunidade. Para eles, a cultu-
ra, a arte e a educação são a solução para as crianças. 
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Nós fomos até lá e conversamos com eles para 
saber como funciona o projeto e conhecer, ainda 
mais, o dia a dia dessas crianças, que já são mais 
de 130 e que passam muito tempo lá. 

O bacana é que, se você quiser colaborar com 
essa associação, não precisa ser só com doação em 
dinheiro. Eles arrecadam coisas que outras famílias 
dispensam e fazem um bazar para levantar fundos. 
Então, prepare-se para também se apaixonar por 
esses dois batalhadores. A gente amou! 

CONVERSAMOS COM PAULO MAGRÃO E IONE DIAS QUE  
SÃO FUNDADORES DA ONG ASSOCIAÇÃO CAPÃO CIDADÃO,  
EM SÃO PAULO, E QUE DÃO SHOW EM CULTURA E CIDADANIA

CAPÃO
CIDADÃO
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 Como surgiu a vontade de querer  
mudar e ajudar as crianças?
IONE DIAS: Conheci o Paulo em um evento  
que ele estava fazendo. Fui levar o meu filho de 13 
anos para cantar Rap e achei o movimento bonito. 
Nós conversamos e ele me convidou para participar 
de outros encontros. O importante era resgatar a 
garotada. Para mim, a criança que não brinca vive 
sujeita à violência. Por isso, tentamos ensinar qualquer 
coisa por meio da música e da brincadeira. A gente 
não quer ser uma escola. A Capão Cidadão quer 
resgatar vínculos de afeto por meio da cidadania,  
da educação, do meio ambiente e ir colocando  
no cotidiano da criança. 
PAULO MAGRÃO: Nesse evento fazíamos 
exames de vista e tratávamos de assuntos sociais, 
chamava “Não à violência, eu quero lazer”. A gente 
acreditava que, no domingo, dia em que acontecia 
a programação, conseguíamos baixar o nível de 
criminalidade no bairro. A partir daí, falei com alguns 
artistas da música, como o cantor Jair Rodrigues,  
para incentivar mais festas assim.

 Vocês atendem crianças de quais idades?
ID: De seis anos a 16 anos. Já chegamos a abrir 
algumas exceções, como uma menina que está  
com 17 anos e não quer sair.

 Qual o perfil de quem participa da ONG?
ID: Quando a gente começou, atendíamos só o 
entorno. A maioria filho de mãe solteira. Hoje em 
dia já conseguimos diversificar mais. Atendemos até 
aqueles que estudam em escola particular. Aqui é um 
lugar de arte, cultura e educação e todos que chegam 
são bem-vindos. Aqui dentro todo mundo é igual.

 Porque criança é criança...
PM: Exatamente! Criarmos o hábito de ouvir as 
crianças, enxergar o que elas querem dizer no olhar,  
no dia a dia. Hoje atendemos exatamente 137  
e sabemos o nome de cada uma delas.

 E qual o resultado disso?
PM: É muito satisfatório. Não perdemos nenhuma 
criança para o crime. Algumas delas chegaram aqui 
violentas e “batendo de frente” com a gente, mas 
fomos pacificando aos poucos.

 E como elas são divididas 
para fazer as atividades?
PM: Temos, em média, 60 crianças 
de manhã e 60 à tarde, separadas 
em duas salas em cada turno. Elas 
vêm todos os dias. Tem balé, dança 
de rua, aula de meio ambiente, 
karatê e reforço escolar. É um 
contraturno com a escola.

 Como é feito  
esse reforço escolar? 
PM: Vimos uma necessidade  
de uma educação mais viva.  
Uma questão que, infelizmente, 
não tem na escola.
ID: Tivemos a ideia de montar 
uma biblioteca. Começamos 
a pedir livros e mais livros de 
doações, recebemos muitas caixas. 
Mas aí descobrimos que elas não 
sabiam ler nem as palavras lua e 
sol do jogo de Amarelinha.   
Ou seja, nossa pretensão de fazer 
uma biblioteca, não daria certo. 
Por isso, separamos alguns livros 
infantis e começamos a pedir 
cartilha Caminho Suave.
PM: As escolas mandam cartas 
perguntando como a gente 
conseguiu fazer aquele aluno 
aprender a ler.  

 Ione, você acha que  
o seu sentimento como  
mãe influenciou?
ID: Muito. Às vezes, eu saía daqui 
chorando. Aquela coisa de ser 
mãe, de querer o bem deles.  
A minha infância também foi 
conturbada. Não tive pai, a minha 
mãe era doméstica, fui mãe aos 
15 anos, também morava em uma 
comunidade. Por isso consigo, 
muitas vezes, entender o que as 
crianças estão passando em casa e 
na vida e consigo ajudar ainda mais.

Lá na Capão Cidadão, eles 
inventam brincadeiras para 
incentivar a leitura das crianças

Na horta Cores e Sabores 
as crianças começam 
plantando em copinhos
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“TÊM CRIANÇAS QUE PASSARAM ANOS POR 
AQUI E A GENTE NÃO CONHECE NEM O PAI E 
NEM A MÃE. E SÃO AQUELAS COM OS MAIORES 
PROBLEMAS E AS MAIS AGRESSIVAS”

Para a 
Pais&Filhos,  
família é tudo.  
E para você? 
PM: PARA MIM 
É O CÉREBRO, O 
QUE COMAN-
DA TUDO. VOCÊ 
NÃO APRENDE 
OS RELACIONA-
MENTOS E VOCÊ 
NÃO APRENDE O 
BÁSICO DA ES-
SÊNCIA DA VIDA 
SEM A FAMÍLIA. 

 Alguma menina da Capão cidadão 
engravidou na adolescência?
ID: Sim e sou madrinha. O interessante é que a 
história dela se encaixa no contexto do Capão 
Cidadão. Aqui na ONG as meninas contam seus 
segredos para as mulheres que trabalham aqui. 
Descobrimos desde abuso até problema de TOC.

 E você, Magrão, sua infância também te 
incentivou a trabalhar com assistência social?
PM: Sim. Isso é uma questão de educação, de berço. 
Minha mãe sempre deu comida pra mendigo na rua. 
Me fez olhar um outro lado. Além disso ver a violência 
me incomoda. Eu só vejo a transformação da violência 
pela cultura, que é tudo.

 E vocês são muito próximos das  
famílias dessas crianças?
ID: Nem sempre. Antes a gente exigia que os pais 
viessem para inscrever. Mas revimos, porque se 
depender dos pais, muitas vezes, a criança ficará na rua.
Às vezes é um primo que vem fazer a inscrição.  Têm 
crianças que passaram anos por aqui e a gente não 
conhece nem o pai e nem a mãe. E são aquelas com 
os maiores problemas e as mais agressivas. Eu tento 
trazer a criança próxima de mim, tento ajudar, e dou 
mais atenção para eu conseguir fazer uma diferença 
na vida dela. Aquela que não tem pai, que está 
sempre sozinha, é a que eu tenho que abraçar mais.

 E como são as regras?
PM: Quem chegava atrasado a gente não deixava 
entrar na aula, mas percebemos que o atraso 
poderia ser por algum problema dentro de casa. E 
realmente era isso. Já chegaram dizendo: “meu pai 
bateu na minha mãe e eu fiquei chorando.” A escola, 
por exemplo, não consegue ver isso. E ser mandado 
embora pelo atraso e ficar na rua é pior! 

 E cada caso é um caso...
ID: A gente viu que não tem 
como ser um processo fechado. 
Aqui, cada cabeça é um universo. 
Temos problemas e temos 
soluções também.

 Vocês já tiveram que dizer 
não para alguma criança por 
falta de espaço?
ID: Sim. É o que acontece nas 
aulas de balé. Dói meu coração. 
O balé foi um projeto que eu 
idealizei porque eu queria fazer 
balé quando criança e não podia.

 Há quantos anos  
existe a aula de balé?
ID: Sete anos.

 Vocês já fizeram 
apresentações com as 
crianças do balé?
PM: Sim! Hoje em dia, o nosso 
balé tem espetáculo todo ano. 
O tema desse ano é “A melhor 
família do mundo.”, apresentado 
na Funarte para arrecadar fundos 
para o Capão Cidadão. É uma 
apresentação teatral inusitada e 
diferente. Conseguimos vender 
para alguns órgãos da prefeitura,  
entramos na Virada Cultural, em 
São Paulo e em uma apresentação 
no Dia da Mulher, em Santo 
Amaro, também na Capital.

 Ou seja, deu supercerto.
PM:  Muito. Mas quando abrimos 
as inscrições para o balé tínhamos 
uma sala lotada na aula de axé,  
que representava a cultura da 
comunidade, e ninguém deu  
muita bola para o balé.
ID: Não adianta a gente querer 
fechar o olho. Tem meninas que 
pedem: “Tia, posso colocar funk?”. 
Eu falo: “Traz a letra”. Aí, eu leio 
e digo se podemos usar ou não. 
Não coloco música com palavrão.

Para falar com 
eles e saber mais 
informações, acesse 
facebook.com/
capaocidadao
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Para a Pais&Filhos,  
família é tudo.  
E para você? 
ID: PARA MIM É 
TUDO. ÀS VEZES, 
EU SOU MUITO 
JULGADA. “VOCÊ 
É MÃE DEMAIS, 
QUER SER MÃE DE 
TODO MUNDO”. SE 
VOCÊ PERDE UMA 
PESSOA DA FAMÍLIA, 
SE ELA PASSOU NA 
SUA VIDA E DEIXOU 
COISAS BOAS, VOCÊ 
VAI CONTINUAR 
TENDO ELA NO SEU 
CORAÇÃO. É O QUE 
EU PREGO TODOS 
OS DIAS NA MINHA 
CASA PARA OS  
MEUS FILHOS.

 De onde vem o  
apoio da ONG?
PM: A gente sempre foi 
independente. Criamos um bazar 
para arrecadar fundos e temos  
o apoio de amigos e pessoas  
que querem ajudar. 

 Quem estiver lendo  
esta entrevista e quiser doar, 
como funciona?
PM: A gente tem uma conta  
no Banco do Brasil.
ID: E o que recebemos de 
doação em material vai para o 
bazar.  Mas tem gente que prefere 
ajudar no lanche das crianças, aí 
fazemos a compra, digitalizamos a 
nota fiscal e enviamos como um 
comprovante.  Temos também o 
“Adote uma bailarina”, que ajuda 
crianças que têm dificuldade 
para comprar o figurino das 
apresentações de balé.
PM: Tem gente que ajuda  
há dez anos.

 E o que vocês veem  
e querem para o futuro?
ID: O que eu quero muito é 
melhorar e aumentar a questão 
de espaço da ONG. Muitas vezes, 
temos que barrar projetos e 
inscrições de mais alunos pela 
estrutura que temos aqui.

PM: Eu vejo que estamos indo em um caminho em 
que tudo está se modificando pela arte, cultura e 
alimentação. Temos um curso de empreendedorismo 
para as mães que dá uma expectativa de futuro 
para as mulheres. Isso era uma coisa que não existia 
dentro da comunidade. Na cultura alimentar, por 
exemplo, vimos por onde começar.

 Como funciona essa Cultura Alimentar?
PM: A cultura alimentar é muito ampla. Desde as 
poesias que falam de comida até as músicas. Desde 
o plantio do alimento até a preparação do prato. 
Na horta Cores e Sabores, que criamos nos fundos 
da escola estadual Presidente Café Filho, as crianças 
foram até lá e plantaram. Daqui a quatro meses, 
elas vão colher. Outra coisa, percebi que elas não 
conheciam os alimentos. Hoje em dia, as crianças só 
veem o leite na caixinha. Elas não sabem mais que 
o leite vem da vaca. Olha que absurdo: na caixinha 
nem vem desenhada a vaca!

 É verdade! E como começou com a horta?
PM: Consegui um espaço que estava abandonado 
dentro da escola e iniciamos como um laboratório. 
A gente vai todos os dias de manhã, um grupo de 
13 pessoas que trabalha com a terra. As crianças 
começam plantando em copinhos alimentos como 
beterraba, alface, abóbora, salsinha, coentro. 

 O que vocês desejam, não só para os seus 
filhos, como para todas as crianças da ONG?
ID: Desejo para eles o que eu desejo para os meus 
filhos. O meu sonho é que eles sejam pessoas boas. 
PM: Eu desejo que eles sejam pais e mães. Igual 
meu pai foi, igual minha mãe é. &

Dentro da 
comunidade 
que fica 
no Capão 
Redondo, em 
São Paulo, 
as crianças 
podem fazer 
aulas como 
balé e judô 



EM PARCERIA COM O GOOGLE, SELECIONAMOS AS  
DÚVIDAS MAIS BUSCADAS RELACIONADAS AO TEMA 

“AMAMENTAR” E RESPONDEMOS A TODAS ELAS PARA VOCÊ 

POR CAROLINA PISCINA, filha de Ana Maria e Osvalso

AMAMENTAÇÃO
CONECTADA 

SAÚDE
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S
abe as pesquisas que você faz no Goo-
gle? Desde a simples receita do bolo de 
cenoura até as dúvidas mais complicadas, 
o buscador registra tudo o que é digita-
do. A empresa mandou para nós as 20 
principais pesquisas relacionadas à busca 

com a palavra "amamentar" e a gente vai responder 
tudo para você aqui, com a ajuda de especialistas, cla-
ro! Lembrando que cada mãe tem o seu jeito e suas 
necessidades e, sendo assim, é importante consultar 
o seu próprio médico para que as questões mais de-
licadas possam ser resolvidas com atenção especial.

No começo do ano, surgiu uma notícia na web afir-
mando que as mães que amamentassem em público 
seriam multadas. Isso gerou uma grande polêmica nas 
redes sociais. Entretanto, a informação era falsa. E, ain-
da hoje, há mães acreditando que isso acontece. 

Por isso, a primeira coisa a saber é que essa lei não 
existe, aliás, existe uma lei que multa o estabelecimento 
que proibir a amamentação em público! Se isso aconte-
cer com você, é importante fazer a denúncia do local. 
Mesmo que você não queira chamar a polícia na hora 
do ocorrido, não deixe de registrar a sua queixa, já que 
se o lugar repetir a proibição ele pode ter a licença de 
funcionamento cassada. A união faz a força! 

Patricia Peck Pinheiro, mãe de Gabriela e Rafael, é ad-
vogada, especialista em direito digital e explica como não 
cair nessas pegadinhas. “A internet se consolidou como 
um canal de informações. Com a adesão dos grandes 
veículos e dos grandes formadores de opinião, virou um 
canal onde a informação acontece primeiro”, afirma. 

Ainda de acordo com Patricia, a primeira recomen-
dação é fazer uma busca em sites com credibilidade 
e até pesquisar em mais de uma fonte, para saber se 
aquela informação é verdadeira ou se está atualizada. 
Temos um problema hoje que não são só as informa-
ções erradas, mas também as notícias ultrapassadas.

Junto com essa notícia da proibição da amamen-
tação em público, surgiram diversas campanhas que 
defendem a prática, porém, sabe aquela história de 
que uma vez na internet, a informação nunca mais 
pode ser deletada? Pois é, isso não é conversa fiada. 

Na maioria das campanhas, as mulheres aparecem 
com seus seios de fora e a gente entende o propó-
sito das fotos, mas é preciso estar atenta. “O ato de 
amamentar não envolve uma situação de atentado ao 
pudor ou nudez. O risco para a mãe é que esse con-
teúdo possa ser separado de um contexto. Essa foto 
editada, manipulada, fora da situação que foi postada, 
colocada com outro tipo de mensagem, pode acabar 
vulgarizando aquela mãe”, explica Patricia. 

Até mesmo aquela foto fofa do seu filho toman-
do banho precisa ser postada com muita cautela. Na 
internet, não temos controle do que é veiculado ou 
reproduzido. Por isso, tenha bastante atenção ao fazer 
a postagem de uma foto, qualquer que seja, em suas 
redes sociais! Todo cuidado é pouco no mundo digital. 

CONTROLE ESPORÁDICO
O que as mães devem fazer para ter controle do que 
circula por aí com imagens que podem ser delas e de 
seus filhos, é um monitoramento através da busca por 
imagem. “Se você digitar um nome no Google e clicar 
em imagens, vão aparecer todas as imagens associadas 
àquele nome.”, orienta Patricia.

Por meio dessa busca é possível ver se a sua foto 
ou a do seu filho parou em algum lugar que você 
não autorizou. Se você identificar esse conteúdo, a 
lei está a seu favor! Você pode solicitar a remoção 
do conteúdo e, caso a pessoa não o remova, o site 
responsável pode até ter que pagar uma indenização.  
Atenção redobrada nisso é fundamental. 

Amamentação online
 “lei que proíbe amamentar em público”
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PICADA DE MOSQUITO
 “pode amamentar com zika”
 “quem está com dengue pode amamentar”
 “chikungunya pode amamentar”

Muitas mães querem saber se podem amamentar ten-
do alguma dessas doenças. “Foi encontrado o vírus no 
leite materno, mas ainda não existe nenhum estudo 
que comprove a transmissão dessa forma, tanto que 
o Centro de Controle de Doenças e o Ministério da 
Saúde recomendam o aleitamento nesses casos”, expli-
ca Moises Chencinski, pai de Renato e Danilo, pediatra, 
membro do departamento de aleitamento materno da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo, criador da cam-
panha #EuApoioLeiteMaterno. De acordo com ele, a 
amamentação só é impedida em casos de HIV ou HTLV.

NARIZ ESCORRENDO
 “tem algum problema amamentar gripada”
 “pode amamentar com febre”

Não existe problema em amamentar gripada ou com 
febre, desde que você esteja se sentindo bem o su-
ficiente para isso. Nos casos de gripe, é bom ter al-
guns cuidados. “Precauções como o uso de uma más-
cara cirúrgica (que é vendida em farmácias) durante a 
fase secretiva da doença, isto é, enquanto você estiver  
com tosse e coriza, e o uso frequente de gel alcoólico 
nas mãos antes e depois de amamentar são medidas 
que podem diminuir a chance da passagem do vírus 
para o bebê”, explica Arno.

AMAMENTAÇÃO FITNESS
 “amamentar emagrece?”

Aquela velha história de que amamentar emagrece não 
é conversa fiada. De acordo com Juliana, a mulher tem 
mais perda de energia e muito mais trabalho nos pri-
meiros meses de vida do bebê. Dessa forma, ela fica 
mais ativa e perde peso mais facilmente. Mas é bom 
prestar atenção: na segunda gestação o metabolismo já 
está mais lento e o emagrecimento não é tão intenso! 

PRIMEIRA VIAGEM
 “como amamentar um recém-nascido”
 “como acordar o bebê para amamentar”
 “como amamentar seu filho corretamente”

Dúvidas sobre a amamentação, como os melhores ho-
rários, o que fazer durante a noite, tudo isso é comum 
para as mães de primeira viagem. A gente te ajuda a 
esclarecer algumas dessas questões. No início, é bom 
deixar o bebê estabelecer os seus próprios horários e 
então a mãe oferece o leite quando ele quiser! 

“Normalmente nas primeiras semanas de vida os 
horários costumam ser bem irregulares, podendo va-
riar desde a cada hora, ou ter até quatro horas de 
intervalo. Aos poucos a própria criança vai estabele-
cendo horários mais fixos, aproximadamente a cada 3 
horas, o que acontece geralmente a partir do primeiro 
mês de vida”, explica Arno Norberto Warth, que é pe-
diatra e pai de Lucas e Gabriel. 

Caso o seu filho mantenha horários irregulares 
após o terceiro mês de vida, consulte o pediatra em 
busca de orientação. Juntos, vocês poderão entender 
o que está causando essa inconstância e ajustá-la. Afi-
nal, a falta de rotina pode ser cansativa para a mãe. Se 
o seu filho não acordar para mamar à noite e estiver 
ganhando peso, você não precisa acordá-lo!

“A PRÓPRIA CRIANÇA 
VAI ESTABELECENDO 

HORÁRIOS MAIS FIXOS, 
APROXIMADAMENTE A CADA 
3 HORAS, O QUE ACONTECE 
GERALMENTE A PARTIR DO 

PRIMEIRO MÊS DE VIDA”



ALMOFADA
Este é um daqueles itens que todas as mães 
pensam em comprar no enxoval. Foi o caso 
da Paolla Limy Alberton, mãe da Denise, 6 
anos, e da Isabella, 2 anos, e casada com Ubi-
ratan, que comprou o acessório junto com o 
kit berço. Mas ela acabou nem usando! 

“Era muito desajeitado, porque minha pri-
meira bebê era enorme, aí eu tentava posi-
cionar a almofada, a bebê, tudo no sofá e não 
dava. Com a segunda ainda usei mais, porque 
ela foi prematura, mas mesmo assim não com-
pensou o investimento”, afirma Paolla. 

O pediatra Moises não recomenda o 
uso da almofada. “O item não permite que a 
mãe tenha uma posição e um contato ade-
quado com o bebê”, explica.

BICO DE SILICONE
Os médicos não costumam recomendar 
esse tipo de acessório, já que ele impede 
que o bebê pegue no peito corretamente. 
“O que vai estimular a mãe a produzir o leite 
é a língua do bebê encostando no mamilo. 
Quando você coloca esse protetor, você tira 
esse contato”, explica Moises. 

Apesar disso, ele acaba ajudando muitas 
mães, principalmente aquelas que não têm os 
bicos dos seios para fora. “Eu sempre tive bi-
cos dos seios planos. No dia que meu filho 
nasceu, comentei com a minha obstetra so-
bre a dificuldade que ele tinha de pegar o pei-
to... Aí ela recomendou que meu marido fos-
se comprar o bico intermediário de silicone!”, 
conta Michelle Catuzzo Malinski, casada com 
João Alexandre, mãe de João Vitor, 4 anos. 

A Michelle usou o bico intermediário por 
40 dias e foi a salvação dela. Depois desse 
período, ela conta que a sucção já tinha aju-
dado a formar um bico. 

Com isso, ela conseguiu começar a ama-
mentar sem a ajuda do acessório. Apesar de 
não ser recomendado, cada caso é um caso e 
as mães se adaptam como podem!

SUTIÃ
O acessório que salva a vida das mães que 
precisam alimentar os seus filhos em público! 
Amamentar em locais movimentados muitas 
vezes é necessário. E, apesar da lei que garan-
te esse direito, nem sempre a mãe se sente 
confortável em colocar o seio todo para fora 
em locais com movimento. O sutiã para ama-
mentação veio para ser uma ajuda e tanto! 

Ele abre na medida certa na região do seio, 
para que você consiga amamentar com con-
forto. Prefira os modelos com alça larga, que 
dão uma maior sustentação.

PROTETOR DE SEIOS
Este acessório não é muito recomendado. 
“Quando você deixa o protetor lá, ele fica 
úmido, o que aumenta o risco de candidíase 
na mama, além do sapinho no bebê”, explica 
Moises. A solução é colocar uma fralda entre 
a mama e o sutiã depois de amamentar e 
trocá-la assim que ficar molhada. 

CADEIRA DE BALANÇO
Ela certamente vai dar um toque lindo para a 
decoração no quarto do bebê. Mas é preci-
so tomar cuidado. “O problema da cadeira é 
que se você acostuma o neném a balançar na 
hora de amamentar, ele sempre vai querer o 
movimento nessa hora”, explica Juliana Ama-
to, mãe de Guilherme, 5 anos, Sofia, 3 anos, 
ginecologista e obstetra do Amato Instituto 
de Medicina Avançada. O ideal é uma cadeira 
confortável, que te deixe à vontade e abra-
ce você e o bebê nesse momento delicioso. 

ACESSÓRIOS PARA AMAMENTAÇÃO
 “almofada de amamentar”,  “bico de silicone para amamentar”,  “sutiã para 

amamentar”,  “protetor de seios”,  “cadeira de balanço para amamentar”
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Para responder a essa pergunta não 
existe uma fórmula secreta ou uma re-
gra geral. Cada mãe vai fazer o desma-
me do seu próprio jeito. Porém, o mais 
importante é que ela queira parar de 
amamentar de verdade. 

“Não basta dizer que precisa pa-
rar. Porque ela não vai conseguir. A mãe 
transmite suas inseguranças para o bebê. 
É muito mais fácil quando ela tem certe-
za. Muitas crianças que mamam durante 
muito tempo, é porque a mãe não foi 
firme”, explica Betty Monteiro, mãe de 
Gabriela, Samuel, Tarsila e Francisco, psi-
cóloga, pedagoga e escritora. 

Então já sabe: não se trata de técni-
ca, precisa estar certa daquilo e ter de-
terminação. O nosso psicológico conta 
muito nessas horas. Isso vale também 
para a volta ao trabalho. Algumas mães 
costumam amamentar mesmo após o 
fim da licença-maternidade e não têm 
problema nenhum nisso. 

“A importância da amamentação 
não é só nutritiva, é a questão emo-
cional”, afirma Betty. Pensando nisso, só 
vale a pena continuar amamentando 
depois da volta ao trabalho se isso não 
for um bicho de sete cabeças. 

Conforme Betty explica, quando a 
mãe amamenta sem gostar, sem poder 
ou quando está cansada, isso se torna 
um sacrifício, o que não pode aconte-
cer. “Essa tem que ser uma hora sagrada, 
quando a mãe está relaxada, inteira para 
aquele bebê. Em circunstâncias em que 
ela está esgotada ou não está disposta, 
não faz bem para a criança”, diz Betty. 
Você precisa conhecer os seus limites! 

RESPEITAR LIMITES
 “como deixar de amamentar”
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POSIÇÃO IDEAL
 “pega correta para amamentar”

Uma das maiores dificuldades é encontrar a pega 
correta. A Luiza Silveira Gonzalez, casada com o 
Cassio, mãe da Manuela, 2 anos, sentiu muita dor 
até conseguir encontrar a posição. “Era uma dor 
horrorosa, eu amamentava mordendo uma toalha 
para não gritar de dor. Depois que aprendi, tudo 
deu certo e ficou bem melhor!”, conta.

A Luiza encontrou ajuda em um grupo no Fa-
cebook, conversando com outras mães e vendo 
os textos que eram postados. Aqui, Moises explica 
como encontrar essa famosa posição: “A pega cor-
reta tem que ser sempre na aréola, não pode ser no 
bico. A parte de cima da aréola tem que ficar mais 
visível do que a de baixo, os lábios do bebê devem 
estar em formato de peixinho e, quando ele suga, o 
seio da mãe vai para dentro da boca dele”. 

PREPARAÇÃO DO BICO
 “como fazer bico na mama para amamentar”

Era comum que as mães precisassem preparar os 
bicos dos seios para amamentar, porém, como a 
pega correta é feita em toda a aréola e não so-
mente no bico, isso já não é mais recomendado. “O 
bebê aprenderá a mamar em qualquer formato de 
mamilo, talvez não seja tão fácil de início e seja ne-
cessário alguma ajuda para que isso ocorra, porém, 
isso não deve se tornar uma preocupação para a 
gestante ou mãe”, explica Cinthia Calsinski, mãe de 
Matheus e Bianca, enfermeira obstetra.

AI QUE DOR!
 “dor ao amamentar”

Calma, não precisa surtar! É que no começo da ama-
mentação, é normal sentir dor na hora da descida do 
leite. Afinal, você nunca havia feito isso! “Nas primeiras 
vezes, isso é incômodo para a mulher, mas depois de 
três dias costuma melhorar”, explica Juliana. 

Camila Catacci Braga, casada com Rafael, mãe de 
Davi, 4 anos, passou por isso. Quando o Davi nasceu, 
o leite dela só desceu três dias depois. “Era muito leite, 
eu sentia muita dor e ele ainda mamava pouco, meu 
leite começou a empedrar. Consegui uma bomba elé-
trica emprestada, busquei ajuda no banco de leite, e 
isso me ajudou muito!”, conta Camila. 

Outro fator que pode causar desconforto, é quan-
do a mama está muito cheia. Para evitar passar por 
isso, procure ordenhar a cada quatro horas, caso você 
não amamente nesse período. &

PRÓTESE SEM CRISE
 “quem tem silicone pode amamentar”

Quem colocou prótese de silicone para aumentar o 
tamanho do seio não precisa se preocupar! Conforme 
Moises explica, a prótese é colocada atrás do músculo, 
então ela não atrapalha a amamentação. Sem crise! 

Amamentar com apoio
“Precisa colocar o marido, as avós, quem mais puder ajudar para 
não sobrecarregar. Mãe descansada amamenta melhor e sente 
menos dor. Para amamentar um bebê, não precisamos só de um 
par de seios. Precisamos de apoio da família, do marido, de sono, 
descanso, amor e cuidado. Durante todo o tempo que amamentei, 
o Cassio, meu marido, me trazia chá de erva-cidreira e torradas 
com geleia de amora de madrugada. Era alimento, mas também 
carinho, e fazia toda a diferença”, conta Luiza, mãe da Manuela.

PAIS&FILHOS ACREDITA QUE 
amamentar tem que ser bom  
para a mãe e para o filho.  
Não importa o jeito desde 
que seja o seu &
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POSSO  
DEIXAR  
A LUZ  

ACESA? 
EMBAIXO DA CAMA, DENTRO DO ARMÁRIO, FORA DE CASA OU LONGE 

DOS PAIS: O MEDO PODE APARECER EM QUALQUER LUGAR. ELE É 
NATURAL E IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. 

ENTENDA A MELHOR FORMA DE LIDAR COM ESTE SENTIMENTO

POR RAFAELA CARRILHO, filha de Joana e Alfredo

COMPORTAMENTO
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Há uma diferença entre medo e fobia. “A fobia é 
persistente e pode ser parte de um quadro maior, é 
um medo exacerbado que toma conta da pessoa e se 
torna um impedimento”, argumenta a neuropsicóloga. 
É difícil medir quantitativamente, mas a fobia provoca 
ansiedade, sofrimento e pode se tornar um assunto 
muito recorrente. “Toda criança tem medo do lobo 
mau, mas nem toda criança vive em função do lobo 
mau”, explica. Se um temor impede seu filho de le-
var uma vida normal, talvez seja a hora de você parar 
e, com calma, procurar ajuda profissional para avaliar 
a questão emocional. É nosso dever ficarmos atentos 
para saber se esse sentimento não está passando dos 
limites para que a criança viva bem. 

Às vezes, o medo exagerado também pode ser 
sintoma de algum outro quadro, já que as formas 
como as crianças pedem ajuda nem sempre são tão 
claras para os adultos. Os pequenos têm mais dificul-
dade em colocar em palavras o que estão sentindo. 
“Tem criança que começa a fazer xixi na cama por-
que é uma maneira de mostrar o que está sentindo, 
mas nem ela sabe que está sofrendo por alguma outra 
questão” diz a neuropsicóloga. 

M
onstros, fantasmas, escuro... Quem 
nunca temeu todas essas coisas na 
infância? No dicionário Michaelis, 
o substantivo masculino “medo” 
aparece com a seguinte definição: 
perturbação resultante da ideia 

de um perigo real ou aparente ou da presença de alguma 
coisa estranha ou perigosa; pavor, susto, terror. Já no Goo-
gle, basta escrever “Meu filho tem medo de” para encon-
trar alguns resultados completando a frase com medo de 
ficar sozinho, de cachorro e até da privada.

Muitas vezes pode não parecer, mas o medo é po-
sitivo em vários aspectos. “É um mecanismo de defe-
sa, um instrumento que o ser humano tem para se 
proteger. Em doses equilibradas ele é saudável e nos 
mantém vivos”, explica Deborah Moss, neuropsicóloga 
especialista em comportamento e desenvolvimento 
infantil, mãe de Ariel e Alicia. 

Na prática, ele evita que nós nos coloquemos em si-
tuações de risco. Se você não tem medo de se queimar, 
colocaria a mão no fogo, por exemplo. Ou seja, se seu fi-
lho tem medo, não significa que há algum problema com 
ele. É possível ter medo de animais e conviver com isso 
de uma maneira saudável. Para o pediatra Nelson Dou-
glas Ejzenbaum, pai de Patrick, membro da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, faz parte do desenvolvimento e é 
um alarme do cérebro para alertar que existe um perigo. 

Este estado emocional faz parte de nossas vidas 
desde sempre, mas vai mudando conforme a idade pas-
sa e novas experiências são adquiridas. Um recém-nas-
cido teme luzes e barulhos fortes. Ele não entende o 
que está sentindo, mas se assusta. Depois, vem o medo 
de desconhecidos, quando a criança começa a “estra-
nhar” pessoas que não fazem parte de seu convívio. 

De acordo com a psicóloga e consultora educacio-
nal da Rede Pitágoras, Stella Maris Paiva, mãe de Bárbara 
e Bernardo, isso também pode ser bom, porque impe-
de que a criança se aproxime de qualquer indivíduo, 
mesmo que isso signifique que aquele amigo da família 
não seja tão bem recebido no começo. 

Quando é um problema? 
É normal que seu filho sinta um desconforto na hora de 
dormir, principalmente no escuro. Deborah explica que 
o medo só se torna um problema quando interfere nas 
relações sociais e no dia a dia de forma excessiva, fazen-
do com que a criança se torne refém desse sentimento. 
Então não se preocupe com temores pontuais, mas fi-
que atento àqueles que atrapalham a vida.  

61% 
DAS CRIANÇAS  

E ADOLESCENTES  
TÊM MEDO DE  

ASSALTO E ROUBO  
EM SÃO PAULO

(FONTE: IBOPE)
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Real x imaginário
Quando muito pequenas, as crianças ainda não sabem 
diferenciar realidade de imaginação. Por isso, quanto 
menor for seu filho, mais provável é que ele tenha um 
medo originado da imaginação. Na medida em que ele 
cresce, os temores passam a ser mais concretos. 

A primeira coisa que você deve considerar é que, 
na fase da fantasia, não adianta dizer que monstro não 
existe. É a mesma coisa que falar para alguém que tem 
medo de filme de terror que aquilo é um set de filma-
gem. Com as crianças, o ideal é usar recursos lúdicos. 
Deborah conta que seu filho Ariel tinha medo de um 
desenho de monstros quando era pequeno. Para lidar 
com isso, ela entrou na imaginação junto com ele. 

Enquanto ele tinha medo de que um monstro en-
trasse no apartamento, ela dizia: “Quando o monstro 
chegar, o porteiro vai interfonar e perguntar se o Ariel 
convidou o monstro. Aí a gente vai falar que não e ele 
vai voltar para a casa dele. Depois, a mãe dele vai ficar 
muito brava porque não se vai à casa dos outros sem 
ser convidado”. E pronto, isso funcionava para que o 
menino ficasse mais tranquilo.

É diferente de quem presenciou um assalto, que é 
uma situação concreta. Neste caso, é necessário avaliar 
como isso vai repercutir. A especialista explica que o ser 
humano tem recursos e mecanismos naturais para lidar 
com situações difíceis, mas se isso se tornar excessivo, 
é o caso de procurar ajuda. Dados da pesquisa IRBEM 
Criança e Adolescente, divulgados em 2015, mostram 
que 61% deste público tem medo de "assalto e roubo" 
em São Paulo. O levantamento foi feito em parceria 
com o Ibope com participantes entre 10 e 17 anos. 

PENSE ANTES DE DIZER
Listamos alguns itens que podem ajudar ou atrapalhar na  
hora da conversa com o seu filho

O QUE FAZER:
ü Diga palavras positivas sobre os sentimentos que seu filho expressa
ü Pergunte “o que eu posso fazer para te ajudar?”
ü Adapte o vocabulário e a forma de dizer à faixa etária

O QUE NÃO FAZER: 
û Não desqualifique o medo da criança
û Não desrespeite o que a criança está dizendo
û Não diga que a criança não é capaz ou não vai conseguir superar
û Não ridicularize, faça piada ou exponha para outras pessoas

TIVE UM PESADELO
Segundo o pediatra Nelson Douglas Ejzenbaum, o pesadelo é um 
reflexo do que a criança vive e uma distorção ou válvula de escape 
para ela lidar com as situações do dia a dia. “É o inconsciente 
liberando as tensões. Se tiver pesadelos excessivos é porque ela 
está passando por algum estresse que precisa ser investigado”, 
conta o médico. Se seu filho acordar assustado, tenha paciência 
e explique que tudo não passou de um pesadelo e que ele pode 
voltar a dormir e se sentir seguro. Veja mais informações sobre o 
assunto em nosso site: bit.ly/sonhosruins.
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ESTAMOS JUNTOS!
Quando o assunto é medo, a internet também é 
aliada na procura por soluções. Segundo o Google, 
as buscas mais realizadas pelos pais brasileiros em 
relação aos medos dos filhos são:

1. Meu filho tem medo de tudo
2. Como tirar o medo do meu filho
3. Simpatias para criança perder o medo de andar
4. Medo de tomar injeção
5. Medo do escuro
6. Medo de altura
7. Medo de palhaço

COMPORTAMENTO

De acordo com a neurocientista Mônica Salomão, 
filha de Inalda e Luiz, os medos mais relatados pelas 
crianças pequenas são os causados por seres imaginá-
rios, como monstros e fantasmas, animais, na maioria 
das vezes devido a um episódio de acidente, medo de 
ficar sozinho e de se machucar. Você, provavelmente, 
pode reconhecer um desses no seu filho. 

Como ajudar
O medo sempre vai fazer parte da vida, o que muda é 
a intensidade, o tipo de receio e nossa forma de lidar 
com ele. Por isso, sem dúvidas, é bom saber que tem 
um adulto acolhendo e levando a sério sua angústia. 
Crianças precisam se sentir protegidas e amparadas 
para se desenvolverem de maneira saudável. 

Uma medida que você pode adotar é contar para 
seu filho os temores que você tinha na idade dele. 
Esse compartilhamento causa identificação e passa a 
sensação de que ele não está sozinho e que alguém o 
entende. Mostrar que você passou pelo mesmo que 
ele e superou dá a ideia de que a fragilidade não é 
uma coisa exclusiva dele. 

É muito importante não desvalorizar e nem su-
pervalorizar o medo. Se você coloca seu filho para 
dormir na sua cama quando ele está desconfortável 
com alguma situação, acaba reforçando esse sentimen-
to, dizendo que só a cama dos pais é segura e resolve 
o problema. Dessa forma, sempre que algum receio 
aparecer, a criança vai recorrer aos pais e não vai con-
seguir resolver essa questão sozinha. 

PAIS&FILHOS ACREDITA QUE 
sentir medo é normal e faz 
parte da vida. O importante  

é sempre estar por perto  
dos nossos filhos&
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ATÉ 2 ANOS 2 A 4 ANOS 5 A 7 ANOS 8 A 10 ANOS

Barulhos e luzes fortes

Pessoas desconhecidas

Ser separado dos pais

Escuro

Armários

Dormir sozinho

Ir para o penico  
ou vaso sanitário

Pessoas fantasiadas  
ou de máscara

Histórias de fantasia

Ficar perdido

Escuro

Animais

Monstros e coisas  
embaixo da cama

Fantasmas e seres 
sobrenaturais

Assaltos

Raios e trovões

Consultas médicas

Ficar doente

Repetir de ano na escola

Não ter amigos e não ser 
aceito nos grupos sociais

Filmes de terror

Por outro lado, não adianta dizer que a bruxa 
vai pegá-lo se ele não fizer o que você está pedindo. 
“Quando você dá uma ferramenta inadequada dizen-
do que há um perigo caso a criança não se comporte, 
você está estimulando o medo”, argumenta o pediatra. 

Perceba se não há alguém, ou até você mesmo, 
amedrontando a criança mesmo sem querer ou sem 
perceber. Em alguns casos, os maiores influenciadores 
desse medo, somos nós mesmos. Como as crianças pe-
quenas ainda não sabem distinguir a realidade, algumas 
brincadeiras que parecem inofensivas podem gerar an-
gústia. Entenda, também, que a superação é um proces-
so. Não é porque você explicou hoje que algo não deve 
ser temido que essa situação não voltará a se repetir. 

Nos casos de temores mais concretos, o principal é 
tentar passar segurança. “Em situações que fogem ao nos-
so controle, como medo de assalto, as crianças precisam 
entender que existe o risco, mas que os pais estão fazen-
do o possível para protegê-la”, acrescenta Stella Maris. 

Experiência própria
Os especialistas indicam o diálogo como uma forma 
eficiente de tentar fazer as crianças se sentirem mais 
confortáveis e amparadas. Pedro, de quatro anos e 
meio, filho da enfermeira Giovana Pimentel, tem como 
um de seus principais receios cortar as unhas. 

Entretanto, depois de entender e de muita conver-
sa entre a mãe e ele sobre as bactérias e sujeiras que 
ficam embaixo da unha comprida, agora ele a deixa 
cortar sem ficar estressado. 

Rafaela, filha da dentista Juliana Furtado Cabral, 
tem seis anos e seu maior medo é ficar sem a mãe, 
então sempre questiona se a mãe vai buscá-la na esco-
la e até se vai demorar para morrer. Isso se intensificou 
depois da separação dos pais, mas Juliana conversa e 
diz que sempre vai estar ao lado da filha. Segundo a 
psicóloga Stella Maris, nesta idade isso é normal, pois 
é quando as crianças começam a ter noção de perda. 

A chave para resolver essa questão, segundo a es-
pecialista, é passar segurança e amor, dizendo que o 
sentimento pela filha não se modificou com a separa-
ção e que isso é independente do momento em que 
elas estão juntas fisicamente. 

Já para a cama
Na hora de dormir, ter medo do escuro é comum. Se 
esse receio costuma aparecer, você pode deixar uma 
luz fraca para fazer com que seu filho se sinta mais segu-
ro. Com o tempo, diminua a intensidade da iluminação. 

Antes de colocar seu filho na cama, que tal dizer 
“vamos procurar juntos pra ver se tem alguma coi-
sa aqui embaixo”? Dormir com um bichinho ou algo 
que esteja protegendo simbolicamente também ajuda. 
“Isso se chama objeto transicional e dá um confor-
to quando os pais não estão lá concretamente”, diz 
Deborah. Posteriormente, abrir mão desse bichinho é 
mais fácil para uns do que para outros, mas a criança 
vai desapegando com a idade. Afinal, dificilmente você 
encontra um adolescente que ainda dorme com um 
paninho ou algo parecido, não é mesmo? &

PRINCIPAIS MEDOS EM CADA IDADE
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VIDRO
POR  

TRÁS DO



SÓ DE PENSAR EM UTI NEONATAL, JÁ BATE UM 
NERVOSO. MAS CALMA, ESTE AMBIENTE É PREPARADO  

PARA AJUDAR VOCÊ E SEU FILHO A PASSAREM POR 
ESTA FASE, CASO SEJA NECESSÁRIO! 

POR ISABELA KALIL, filha de Kátia e Fabio
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“F
oi tudo diferente do que eu espera-
va”, conta a enfermeira, Andreia Ma-
chado, sobre o dia que deu à luz o 
primeiro filho. O pequeno Guilherme 
nasceu pesando 2,235 kg com 35 se-
manas. A notícia veio de um jeito bem 

inesperado. A mãe foi fazer um exame de ultrassom e 
o médico percebeu que a quantidade de líquido amni-
ótico (que envolve o bebê e o protege de movimen-
tos bruscos) não estava adequada. O parto precisava 
acontecer naquele mesmo dia. “Foi assustador. Nem 
imaginava o que estava por vir, mesmo trabalhando na 
área da saúde”, lembra Andreia. 

O Guilherme nasceu com dificuldades respirató-
rias e foi para uma UTI neonatal. A unidade de tera-
pia intensiva para recém-nascidos é um espaço com 
recursos especiais para cuidar de bebês que nascem 
prematuros, ou seja, antes de completar 36 semanas 
de gravidez ou com problemas de saúde. Os casos 
mais comuns são os respiratórios, segundo Graziela 
Lopes Del Ben, filha de Mariluci e médica responsável 
pela neonatologia do Hospital e Maternidade São Luiz 
Anália Franco e Itaim, em São Paulo. 

Mesmo sabendo que o filho estava sob os olhos 
de profissionais, Andreia não estava tranquila. “Quando 
fui sozinha para o quarto senti um vazio. Tinha medo 
de perder meu filho e muita vontade de pegá-lo no 
colo e colocar as roupinhas que tinha comprado com 
tanto carinho”, relembra a enfermeira. 

RECOMENDAÇÕES
Antes de entrarem  
na UTI, os pais 
precisam retirar 
acessórios, como 
pulseiras, alianças, 
relógios e brincos, 
se forem longos. 
“Também pedimos  
que desliguem 
celulares para 
não fazer barulho, 
que seja feita a 
higienização das 
mãos com lavagem 
e álcool gel e que 
vistam o avental 
descartável”, afirma 
Claudia Marilia  
Fenile Conti, mãe 
de João Pedro e 
Guilherme e médica 
responsável pela 
Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal 
do Hospital e 
Maternidade  
São Cristóvão,  
em São Paulo. 
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DO QUE ELES PRECISAM?
INCUBADORAS 
São as camas da UTI. Protegem 
de barulho, infecções e mantêm  
a temperatura do bebê estável;

SONDA GÁSTRICA
Pequeno cano que leva leite  
até o estômago do bebê;

MONITORES DE FREQUÊNCIA 
CARDÍACA E RESPIRATÓRIA
Fios ligados a pequenos adesivos 
que, quando colados no peito e 
na barriga do bebê, informam 
ritmo cardíaco e respiratório;

OXÍMETROS 
Fios colocados nos braços ou  
nos pés, que servem para medir  
a oxigenação do sangue;

VENTILADOR
Usado em casos mais graves  
de problemas respiratórios.  
A ventilação acontece por meio 
de tubos colocados na boca ou 
no nariz e vai até a traqueia;

CPAP
Tubo colocado na boca ou  
no nariz que ajuda a respirar;

CATÉTERES CENTRAIS 
E PERIFÉRICOS
Tubos inseridos nas veias das 
pernas, braços ou cabeça do bebê 
para inserir soro e medicação.

FONTE: Claudia Marilia Fenile Conti, 
mãe de João Pedro e Guilherme e 
médica responsável pela Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal do Hospital e 
Maternidade São Cristóvão, São Paulo. 

Depois que teve sua alta, Andreia voltava todos os 
dias ao hospital para ficar com o filho. Quando os be-
bês estão com a saúde um pouco mais estável, as mães 
podem pegar no colo, trocar fralda e até amamentar. 
“Revezava com meu marido. Quando eu ia à noite, ele 
ficava durante o dia”, conta a mãe. Nos 26 dias que 
Guilherme ficou no hospital ganhando toda a saúde 
que precisava para viver saudável e feliz como é hoje, 
aos 6 anos, Andreia também contava com o apoio de 
outras mães para passar pelo momento. 

A massoterapeuta Natassia Frossard, de 27 anos, 
também é uma das que foram amparadas por outras 
mães para superar a tensão de ver o filho recém-nas-
cido em uma UTI. Hoje com 1 ano e dois meses, Ma-
theus nasceu prematuro em fevereiro de 2015 e pre-
cisou ficar internado até agosto do mesmo ano. 

Durante esses sete meses, o bebê passou por duas 
cirurgias, que deixaram a mãe muito abalada emocio-
nalmente. Óbvio, não é mesmo? Ela encontrou apoio 
nas outras mães que também estavam com o filho 
internado. “Criamos um laço quase familiar e fizemos 
um grupo de apoio no WhatsApp, que a gente se fala 
até hoje”, recorda Natassia. 

Quem foi decisivo mesmo na questão de manter 
a mãe sempre forte, no entanto, foi Luís Eduardo Mi-
randa, pai de Lara, Felipe, Luciana e Vinícius e médico 
diretor da UTI Neonatal da Casa de Saúde São José, 
do Rio de Janeiro, onde Matheus ficou internado. “Ele 
marcou muito minha vida. Além do carinho com meu 
filho, teve muita paciência comigo para me explicar 
cada detalhe do que se passava. Virou da família.”

Super-heróis da vida real
Esses ambientes que, cá entre nós, não têm o clima 
mais agradável do mundo, precisam de pessoas como 
o Dr. Luís. “Além do nosso trabalho como médicos, 
precisamos tentar manter um espírito de solidarieda-
des nos leitos e passarmos segurança para os pais.”

Para o tratamento desses bebês que nascem pre-
maturos ou com dificuldade respiratória, como esses 
dois casos, uma UTI neonatal precisa seguir algumas 
normas passadas pelo Ministério da Saúde. É obrigató-
rio ter um médico neonatologista para cada dez leitos, 
um auxiliar de enfermagem para cada três bebês e 
uma enfermeira para cada sete. 

CALMA!
Sabemos que 
o coração fica 
apertado ao ver o 
bebê no hospital, 
mas as notícias são 
boas. A taxa de 
sobrevida, nome 
dado à porcentagem 
de pacientes que 
vivem pelo menos 
5 anos após terem 
complicações, dos 
bebês prematuros da 
Pro Matre Paulista, 
por exemplo, gira em 
torno de 80% nos que 
nascem com menos de 
1 kg e de 100% nos 
bebês que chegam ao 
mundo pesando entre 
1 kg e 1,5 kg. 
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Na maioria dos hospitais, o acesso às UTI’s neona-
tais é livre para os pais. Para se sentirem mais seguros, 
eles podem ficar 24 horas por dia ao lado dos filhos. 
Muitos deles ficam mesmo todo esse tempo ou re-
vezam os turnos com seus parceiros, como fizeram 
Andreia e Natassia. Outras instituições, como a UTI 
neonatal do Hospital e Maternidade São Cristóvão, 
disponibiliza dois horários para visitas, mas a partir das 
10 horas da manhã as mães podem ficar por lá,  entrar 
para amamentar e ordenhar leite, se necessário.

Os grandes também precisam
Além dos cuidados com a saúde das crianças, esses 
profissionais são extremamente importantes para os 
pais. Enquanto os bebês têm à disposição médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, os pais 
contam com o suporte de um psicólogo, reunião de 
pais e até salas especiais para eles descansarem en-
quanto não estiverem dentro das UTI’s com os filhos.  

O Hospital e Maternidade São Luiz, por exemplo, ofe-
rece exclusivamente às mães a “Sala do Conforto”. Nes-
te espaço, elas conseguem relaxar, conversar com outras 
mães, com a psicóloga do hospital, deixar seus pertences 
e até receber massagens e musicoterapia a cada 15 dias.

Já o Hospital e Maternidade Santa Joana faz para 
os pais reuniões periódicas com um psicólogo. Estes 
encontros são importantes, de acordo com Filomena 
Bernardes de Melo, mãe de Juliana, neonatologista do 
Hospital e Maternidade Santa Joana, para amenizar um 
pouco a ansiedade dos pais e fazê-los entender que os 
desafios relacionados à saúde dos filhos são vencidos 
passo a passo. “Costumo dizer que trabalhamos com a 
paciência, a melhor das virtudes. E é preciso aprender 
a comemorar cada pequena vitória”, afirma Filomena. 

O dia mais esperado
Pensando nessas pequenas vitórias que a neonatolo-
gista do Hospital e Maternidade Santa Joana fala, des-
cobrimos que as enfermeiras dos hospitais costumam 
colocar cartazes e festejar cada mês completado pelo 
bebê na UTI ou evoluções na saúde. Muito legal! 

A comemoração mais celebrada, no entanto, é o 
dia em que um bebê tem alta. A tradição é formar um 
“corredor de palmas” do lado de fora da UTI para ce-
lebrar a vida das crianças que estão indo para casa nos 
braços dos pais. E a festa é completa. Participam enfer-
meiros, funcionários, outros pais e tem balões e tudo. 
Comemoração mais do que merecida! &



ESPECIAL MODA

VEM
POR AÍ

CHEGA! JÁ DEU DESSE CALOR TODO. NÃO VEMOS A HORA DE  
ENTRAR NA ESTAÇÃO MAIS CHARMOSA DO ANO, O INVERNO.  

POR ISSO, SELECIONAMOS AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS QUE VÃO FAZER 
VOCÊ SE APAIXONAR E DEIXAR SEU FILHO AINDA MAIS IRRESISTÍVEL

ESTAMPA 
geométrico

NAS MÃOS 
luvas

PARA A CABEÇA 
gorro

PROTEÇÃO 
cachecol
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ESPECIAL MODA

MANOELA veste tiara ANIMÊ, R$109,78 (conj. com 3), vestido TYROL R$219,90, sapato FÁBULA R$252. OLIVIA veste blusa FÁBULA, 
R$164, saia VALUTIN, R$132 e tênis CONVERSE R$99,90. LAURA veste vestido TYROL, R$198,90 e sapato FÁBULA R$252

ESPECIAL MODA
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NÃO TEM COMO NÃO AMAR  
ESTA ESTAMPA QUE ESTÁ FAZENDO  

O MAIOR SUCESSO NAS ROUPAS DAS 
MENINAS. DÁ PARA BRINCAR COM  
AS CORES E, AO MESMO TEMPO,  
SE JOGAR NO PRETO E BRANCO

FOTO ERIKA DE FARIA, filha de Vilma e Paulo
EDIÇÃO BRUNA CASTRO, filha de Margarida e Eduardo
PRODUÇÃO GABRIELLE CHAYA, filha de Rosa e Jamal

CABELO JULIANA BARBOSA, filha de Margaria e Jurandir

 
MÉ
TRI 
CO

GE
O
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MIRELA veste camiseta BB BÁSICO, R$49,90 e legging PAOLA DA VINCI, R$116

ESPECIAL MODA
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OLIVIA veste vestido ARCOBALENO, R$229. MIRELA veste vestido VALUTIN, R$198

ESPECIAL MODA
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OLIVIA veste blusa PAOLA DA VINCI, R$98, saia BESNI, R$39,99. LAURA usa vestido ARCOBALENO, R$229

ESPECIAL MODA
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Ajuda 
extra
O INVERNO É CONHECIDO 
como a estação de cores sóbrias, 
como preto, marrom e marinho, e 
de estampas tradicionais, como o 
xadrez. Mas para tudo. Isso não 
existe mais, principalmente quan-
do o assunto é roupa para as 
crianças. As luvas ganharam apli-
cações para deixá-las mais di-
vertidas, os cachecóis trazem co-
res alegres e o tradicional gorro 
vem com cara de bicho. Na hora 
de escolher a roupa, o momento 
pode se tornar uma brincadeira de 
misturar todas essas informações. 
Com isso, seu filho pode indicar 
para você qual o verdadeiro esti-
lo dele e mostrar ainda mais sua 
personalidade. Então, se joguem 
nessa juntos! 

ESPECIAL MODA

TIP TOP, 
 R$44

RENNER,  
R$29,90

THE NORTH  
FACE, R$199

PUC,  
R$39,99

MANOELA veste 
camisa jens HERING 

KIDS, R$89,  
tricô CHICCO, 

R$269,90 e luva 
RENNER, R$19,90
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FAKINI, R$24,90

GREEN, R$72

PUC, R$49,99

PUKET, R$59,90

LAURA usa vestido GREEN, R$144, 
gorro, R$39,90, e protetor de 
orelha, R$39,90, RENNER 
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PUC, R$49,99

FAKINI, R$24,90

RENNER, R$39,90

GREEN, R$58

OLIVIA veste 
tricô CHICCO, 
R$189,90  
e cachecol 
GREEN, R$71



VOCÊ

PROIBIDO PARA 

SEU FILHO NÃO 
PRECISA SABER O QUE 
ACONTECE POR TRÁS 
DA PORTA DO SEU 
QUARTO. E PRESERVAR 
A PRIVACIDADE É 
FUNDAMENTAL PARA O 
BOM FUNCIONAMENTO 
DA RELAÇÃO DO CASAL

POR RAFAELA CARRILHO,  
filha de Joana e Alfredo
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CRIANÇAS
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F     
icar sozinha com seu parceiro. Quando foi a 
última vez que você realmente conseguiu fa-
zer isso? Se hoje você é mãe de um filho mui-
to pequeno, talvez os momentos a dois este-
jam realmente de lado. A gente sabe que não 
tem como ser diferente durante um tempo, 

mas é preciso pensar na preservação da privacidade 
com seu companheiro a médio e longo prazo.

Isso não tem muito a ver com sexo, mas também 
com quaisquer outros momentos de intimidade que 
não incluam outras pessoas além de vocês dois. Há, 
no entanto, uma diferenciação a fazer. Com um bebê 
em casa, o que acontece não é exatamente uma per-
da de privacidade, já que ele não tem consciência do 
que está acontecendo e precisa 
de cuidados o tempo inteiro. 

“O máximo que vai acon-
tecer é um choro no meio do 
ato. Não é perda de privacidade, 
neste caso, mas de oportunidade 
e intimidade”, explica Cátia Ro-
drigues, doutora em psicologia, 
mãe de Isabela. Quando a crian-
ça cresce e desenvolve mais in-
dependência, aí sim a privacida-
de pode ficar comprometida. O 
que, naturalmente, interfere no 
relacionamento dos pais. 

Se deixar, os filhos querem entrar até no banhei-
ro com você. Dormir na sua cama, então, nem se fala. 
“Todos os filhos fazem isso. Somos nós, os adultos, que 
temos que direcionar", diz a psicóloga. Ou seja, o cui-
dado da intimidade depende muito mais do adulto do 
que da criança. Algumas são um pouco mais insistentes 
e os pais, quando estão exaustos, acabam cedendo. Aí 
correm o risco de o filho ir se apropriando do espaço 
e a vida sexual do casal acabar ou ficar enfraquecida. 

Segundo Débora Pádua, especialista em sexualida-
de, mãe de Theo e Lucca, é normal os pais perderem 
a privacidade quando os filhos chegam. 

O que não é normal é achar que isso tem que ser 
assim sempre. “Cabe aos pais lembrar que eles não 
são só pais. Isso é o principal”, argumenta. 

Cada um no seu lugar
É aconselhável que as crianças tenham seus próprios dor-
mitórios. Uma coisa é deixar os filhos dormirem com 
você por um período. Mas depois dos três primeiros me-
ses, eles já podem começar a ocupar o próprio quarto. Se 
a criança já tem costume de adormecer no quarto dos 
pais, tem que levar para o quarto dela depois. “A cama é 
do casal e não da família. Tem que haver uma privacidade 
dentro do próprio quarto”, diz Débora. 

A médio e longo prazo, focar nos filhos e acabar es-
quecendo um do outro é peri-
goso para a relação. “Chega um 
momento que os dois se olham 
e não sabem mais por que es-
tão juntos. Não pode deixar 
acontecer de estarem unidos só 
por causa dos filhos”, diz a espe-
cialista. Sem privacidade, a rela-
ção tende a enfraquecer.  “Exis-
te uma porcentagem grande de 
casais de cometem esse erro”, 
completa. Parece óbvio, mas não 
é: mesmo dentro de casa os pais 
podem ser um casal.  

Os filhos devem compreender, desde cedo, que 
os pais necessitam de um momento só deles também. 
De acordo com a especialista em sexualidade, não ne-
cessariamente eles precisam saber o que os pais fa-
zem, é claro, mas entender que os pais também preci-
sam ficar sozinhos. É fundamental! 

Namorar também pode ser sinônimo apenas de 
ficar junto e assistir a um filme no quarto, mesmo 
quando os filhos estão acordados. Para Débora, os 
adultos geralmente acham que as crianças precisam 
ser maiores para entender, mas com dois ou três anos 
já podem começar as conversas sobre o assunto. 

Patrocinador Master

Patrocínio

Apoio

Media Partner
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 A MÉDIO E LONGO 
PRAZO, FOCAR NOS 
FILHOS E ACABAR 

ESQUECENDO UM DO 
OUTRO É PERIGOSO 
PARA A RELAÇÃO
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A chave para lidar com isso é colocar limites. En-
sinar que quando a porta está fechada, criança não 
entra. É essencial que o filho entenda que é preciso 
bater na porta e que talvez ele não esteja autorizado 
a entrar no quarto naquele momento. Tenha paciên-
cia na hora de passar isso para seu filho. A gente sabe 
que para os pequenos, essa noção pode ser mais difícil, 
já que nem sempre eles entendem por que precisam 
cumprir esta regra ou acabam esquecendo na empol-
gação de ir ao quarto dos pais. 

Nem precisamos dizer que, por precaução, você 
deve se lembrar de trancar a porta, certo? Afinal, ne-
nhum expectador é desejado nas ocasiões de intimi-
dade. Se eles baterem à porta e tiverem alguma ne-
cessidade que deva ser atendida na hora, o que vocês 
estavam fazendo fica para depois, mas isso também faz 
parte. Depois você pensa no que dizer, não é mesmo?

Para preservar
Cintia Martinazzo, professora da educação infantil, é 
mãe de Luca, de 6 anos, uma criança curiosa. Ela sem-
pre teve medo que o filho acabasse vendo o que não 
deveria, pois algumas vezes, ele acorda no meio da noi-
te para ir ao banheiro ou mesmo para ir ao quarto 
dos pais. Por isso, a porta fica sempre trancada. 

“Já teve vezes em que ele bateu e perguntou o 
que estávamos fazendo”, conta. Quando ela abriu, ele 
estava esperando sentado no chão e ainda questio-
nou o que os pais estavam fazendo. Cintia explicou 
que estava conversando com o marido, Claudio, mas o 
menino concluiu: “eu nem ouvi sua voz de conversa...”. 

Luca é muito novo para entender sobre a intimida-
de dos pais, mas já aprendeu que bater na porta é uma 
regra a ser seguida e que os pais precisam de privaci-
dade. “Eu expliquei que papai e mamãe querem con-
versar e ficar juntos e sozinhos em alguns momentos. 
Assim como temos um tempo só com ele, também 
precisamos ter um tempo só nosso”, relata a mãe.  É,  
esta é uma saída tranquila e eficiente. 

Deve existir uma rotina do casal e não apenas uma 
rotina familiar, desde coisas simples, como jantar den-
tro de casa numa sexta ou no sábado, até arrumar 
alguém que fique com o filho para que o casal conti-
nue saindo ao menos uma vez por mês ou a cada 15 
dias.  Pode ser uma babá, ou, melhor ainda, um familiar 
como avós e tios. Todos podem colaborar! 

O QUE FAZER  
E NÃO FAZER
Sabemos que você prefere 
nem imaginar essa cena 
constrangedora de ser 
surpreendida no ato pelo  
seu filho. Mas, caso aconteça, a 
gente te ajuda com essas dicas: 

Ù Não faça um escândalo  
e não brigue com a criança.
Ù Se seu filho perguntar o  
que estava acontecendo,  
não o repreenda. Explique  
de uma forma simples e que  
ele possa compreender.
Ù Não passe a sensação  
de insegurança na hora da 
conversa, ou a criança poderá 
achar que você não está  
dizendo a verdade. 

FILHOS SÃO 
IMPREVISÍVEIS E 
DESLIZES PODEM 
ACONTECER. SE 
VOCÊ PASSAR POR 
UM MOMENTO 
CONSTRANGEDOR  
NA SUA CASA,  
FIQUE CALMA
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Filhos são imprevisíveis e deslizes podem acontecer. 
Se você passar por um momento constrangedor na sua 
casa, fique calma. “Chame atenção, mas não fale detalhes. 
É importante não querer explicar além da conta”, argu-
menta Débora. A informação sobre tudo que está rela-
cionado à sexualidade precisa ser dada de acordo com o 
que a cabeça deles está preparada para entender.

Que flagra
A estudante Gabriela Biava, de 24 anos, filha de Eleazar 
e Rosângela, já vivenciou uma situação dessas com seus 
pais. Segundo ela, eles estão juntos há quase 30 anos e 
ainda são muito apaixonados. Quando tinha por volta 
de 7 anos, acordou cedo em uma manhã, foi até o quar-
to dos pais e acabou vendo o que não deveria. Sem sa-
ber o que fazer, a mãe gritou: “Sai daqui, Gabriela!”. 

A menina saiu correndo para seu quarto e, depois de 
um minuto, a mãe estava enrolada em uma toalha ten-
tando explicar que ela não deveria entrar sem bater. Os 
pais tinham o costume de trancar a porta, mas acabaram 
esquecendo aquela vez. Gabriela só foi entender o que 
rolou ali depois de grande e conta que, na verdade, ficou 
mais assustada com o grito da mãe do que com o que 
tinha acabado de presenciar. 

Por mais constrangedora que a situação possa ser, 
o ideal é agir com naturalidade. A psicóloga Cátia Ro-
drigues afirma que algumas crianças se assustam, ou-
tras ficam paradas olhando e outras acham que é brin-
cadeira. “Em geral, a criança não consegue compreen-
der a complexidade do sexo. Tem que explicar que os 
pais estão se divertindo”. Se a criança ficar assustada, 
vale explicar que está tudo bem, que ninguém estava 
machucando o outro e agir normalmente. &

NÃO PERCA!
Sexo depois dos filhos será um dos temas abordados pelo 
psicólogo, psicanalista e pesquisador Luiz Hanns em nosso 
Seminário Internacional Mãe Também É Gente, na palestra 
“Para ser mãe você não precisa deixar de ser mulher”. 
Veja mais em seminariopaisefilhos.com.br. Se quiser 
saber mais dicas de como preservar a vida sexual, acesse 
nossa matéria no site com cinco conselhos muito úteis para 
os momentos a dois: bit.ly/portafechada

}
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COMPORTAMENTObeleza de mãe

A cera para unhas 
hidrata as cutículas 
como em um passe de 
mágica. Basta passar um 
pouco do produto nas 
unhas para regenerar as 
cutículas e dar um brilho.

cera nutritiva  
unhas e cutículas 
GRANADO, R$ 25   
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Para os lábios rachados 
não existe solução melhor 
do que um bom protetor 
labial. Pode ser poderoso! 
Mesmo naqueles dias 
mais frios em que nada 
parece funcionar, ele vai 
salvar sua boca.

cold cream  
hidratante labial 
AVÈNE, R$ 37,90  

O shampoo a seco não 
substitui a lavagem, mas 
ele é a saída perfeita para 
controlar a oleosidade 
naqueles dias em que 
não deu tempo de 
lavar os cabelos. 

shampoo seco 
BATISTE, R$ 36,90 

Esse é para deixar sempre na bolsa. 
Nada mais comum do que sair de casa 
e esquecer de passar o perfume. Esse 
modelo é pequeno, prático e tem uma 
ótima fixação, além de várias 
opções de fragrâncias.

Você precisa conhecer 
esta máscara. Ela tem o 
pincel com ponta grossa, 
o que acumula bastante 
produto e, assim, com 
apenas três passadas 
você já consegue o 
volume ideal. 

máscara exagerada 
volume QUEM DISSE 
BERENICE?, R$ 31,90

5 minutinhos
NINGUÉM AQUI PRECISA REAFIRMAR que sua vida 
é uma loucura e que falta tempo para se cuidar. Isso 
todas as mães já sabem. A novidade aqui são os pro-
dutos que você pode usar para manter os cuidados 
consigo mesma em dia (mesmo quando você sai de 
casa correndo mais do que o Papa-léguas). Aqui tem 
soluções para a manicure desmarcada, a falta de tem-
po para base e até mesmo os lábios que racharam e 
precisam de atenção urgente! &

perfume roll on  
ZARA, R$ 25 

Esqueça o trabalho 
do corretivo, base 
e pó. O BB Cream 
controla a oleosidade, 
tem efeito mate, reduz 
as imperfeições, tem 
cobertura natural e tem 
proteção solar.

BB cream dream oil 
control MAYBELLINE, R$ 
32,90
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coluna: sem culpa

BETTY MONTEIRO, mãe de Gabriela, Samuel, Tarsila  
e Francisco, é pedagoga, psicóloga, autora dos livros Criando 
Filhos em Tempos Difíceis, Criando Adolescentes em Tempos Difíceis, 
A Culpa É da Mãe, Cadê o Pai Dessa Criança? e Avós e Sogras.

colunista@paisefilhos.com.br
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TESTE DA VERDADE

“PRECISA LER, 
AMADURECER 
E CRIAR UM 
MODO PRÓPRIO 
DE PENSAR A 
EDUCAÇÃO DO 
SEU FILHO”

Responda SIM OU NÃO:
 
1. Você organiza “play dates” para o seu filho?
2. Precisa de uma babá “folguista”?
3. Segue sempre os blogs maternos?
4. Segue os blogs de moda infantil?
5. Faz que seu filho faça fotos e books?
6. Comemora os aniversários de sua criança em buffets infantis?
7. Promove festas de pijama?
8. Leva a sua filhinha à manicure e cabeleireiro com frequência? 
9. Você faz parte atuante do grupo de mães do WhatsApp da escola? 
10. Diz que os seus filhos ou filhas têm namoradinhos? 
11. Ensina e estimula a sua filhinha a se maquiar? 
12. Compra sapatinhos de salto para a sua criança? 
13. Só vai pra Miami ou Orlando com as crianças?
14. Adora grifes e marcas? 
15. Acha essencial uma educação bilíngue?
16. Presenteia a sua criança com celulares de última geração? 
17. Deixa para a babá todos os cuidados e brincadeiras? 
18. Acha chato brincar de casinha e homenzinhos? 
19. Veste o seu filhinho como um pequeno lorde?
20. Você leva o seu filho no pediatra da moda? 
21. Você manda fazer etiquetas personalizadas com o nome da criança 
para identificar o seu uniforme e material escolar? 
22. Você contrata pessoal especializado para fazer os kits de café da ma-
nhã, pijamas e cabanas para a Festa do Pijama do seu filho?

Minha amiga, se você respondeu SIM à maioria das perguntas, penso 
que precisa ler, amadurecer e criar um modo próprio de pensar a edu-
cação do seu filho. Você está seguindo um fluxo de modismo e futilidade 
que levará a sua criança a um mundo onde todos são iguais e vazios. A um 
mundo de consumo, onde o ter para ser,  determinará as suas escolhas. 
PENSE NISSO E FAÇA VALER OS SEUS VALORES. Sem culpa!

Um sorriso largo e sincero. &

VIVER MELHOR  
EM FAMÍLIA, 
publicado 
pela Mescla  
Editorial, é o  
novo livro da Betty!
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FICHA  
TÉCNICA
Nome: Gato siamês 
Espécie: Felis catus
Porte: médio
Altura: 20 cm
Cor: varia entre branco, 
bege, castanho-claro e preto
Peso: 2,5 a 5,5 kg
Tempo de vida:  
15 anos, em média, 
podendo chegar a 20

meu bicho: gato siâmes

Do jeito 
dele 
DESAPEGADOS E TRAIÇOEIROS. 
Se você pensa que gato siamês é 
assim, fica de olho aqui. Esses bi-
chinhos são sociáveis, ativos e brin-
calhões. “Adoram crianças e con-
seguem acompanhar o ritmo das 
brincadeiras”, confirma Anna Ca-
rolina Barbosa, filha de Eugênia 
Maria e veterinária do Instituto Ci-
mas de Ensino - Centro de ima-
gem, saúde e medicina interna. 
Eles também são bem tolerantes. 
Quando não querem mais brin-
car, saem andando, mas não 
arranham. Mesmo assim, é mui-
to importante ensinar limites às 
crianças. “Esses bichos não gos-

tam de apertões e de serem agar-
rados o tempo todo”, alerta a vete-
rinária. Mas, se tem coisa que eles 
curtem mesmo, é a caixa de areia 
onde fazem xixi e cocô bem limpi-
nha e o pelo escovado. E os filhos 
podem ajudar os pais nestes cui-
dados. A caixa deve ser limpa to-
dos os dias e é essencial lavar as 
mãos depois disso. & 
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MANUELA, 
5 anos, filha de 
MARGARETE e CIRO,  
e sua gata MEGGIE
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ORGÂNICO NO PACOTE
Alimento industrializado não é sinônimo de produto químico:  
tem muita comida orgânica na prateleira do supermercado

T odo mundo sabe que ve-
getais orgânicos são aque-
les cultivados sem o uso de 
agrotóxicos. Mas quando a 

gente está no supermercado, pega 
um pacote de macarrão e vê que 
ele tem o selo de produto orgâni-
co, o que isso significa?

Alexandre Harkaly, pai da Giu-
lia, padrasto do Lucca e diretor exe-
cutivo da IBD Certificações, conta 
que essa marca é um atestado de 
que aquele alimento, mesmo pro-
cessado, possui no mínimo 95% dos 
ingredientes orgânicos. “Há um se-
gundo nível, que é o de itens com 
um mínimo de 70%. Mas esses só 
podem ser chamados de produtos 
com ingredientes orgânicos”, ex-
plica. Os industrializados que usam 
orgânicos na composição, mas que 
não chegam a 70% da composição, 
não podem ter selo algum.

Além disso, os alimentos or-
gânicos não contêm conservantes, 
nem aromatizantes, se houver co-
rantes, eles precisam ser naturais e 
devem ser usados apenas para re-
alçar a cor original, não podem ser 
feitos com alimentos geneticamen-
te modificados e a lista de aditivos 
possíveis é muito restrita. Ufa!
Mas a lista de quem consegue isso 
não é pequena. Gislaine Donelli 
dos Santos Kamonseki, filha de 
Aduir e Maria Luiza e nutricionis-
ta, falou com a gente e esclareceu 
algumas dúvidas. 

Ela diz que hoje já dá para 
comprar desde farinha de trigo 
para usar nas receitas até macar-
rão instantâneo para os momen-
tos de desespero. “As lojas espe-
cializadas já oferecem de um tudo: 
arroz, fubá, óleo de soja, molho de 
tomate, sucos...”. enumera. Gislai-
ne, que trabalha no Empório da 
Papinha, lamenta que lentilha e 
grão de bico, infelizmente, ainda 
não estão disponíveis.

Para conseguir a chancela, a em-
presa produtora deve comprovar a 
origem da matéria-prima utilizada e 
se submeter a medidas de segurança 
para não correr o risco de misturar 
orgânicos com não orgânicos. De-
pois, passa por uma auditoria na pro-
dução. Com tudo certo, a empresa é 
certificada e pode exibir o selo.

Cada vez mais confiável
Depois disso a empresa passa por 
novas auditorias. “Se ela produz 
produtos dos dois tipos, visitamos a 
empresa uma vez em cada semes-
tre. Se produzir apenas orgânicos, 
vamos uma vez por ano”, explica 
Alexandre. Além disso, algumas ins-
peções são sem aviso prévio.

E se em alguma delas a empre-
sa não passar no teste? “Aí a certifi-
cação é suspensa. Se a gente notar 
que é uma falha, damos um tempo 
para readequação. Mas se enten-
dermos que há má-fé, a empresa 
perde a certificação”, finaliza. &

É A PORCENTAGEM 
DE INGREDIENTES 
ORGÂNICOS EM  
UM ALIMENTO QUE 
LEVA O SELO

ORGÂNICO  
DE RAIZ
ü não usa agrotóxico 
ü não usa adubos químicos
ü não usa hormônios
ü não usa antibióticos
ü não usa transgênicos
ü considera a 
sustentabilidade social
ü respeita o ambiente
ü valoriza a cultura das 
comunidades rurais

95%

FONTE: Ministério da Agricultura
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mamíferasmamíferas: cirurgia plástica

O BRASIL É UM CAMPEÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS e as in-
tervenções nos seios estão entre as primeiras opções das mulheres. 
Sim, as plásticas até podem dificultar ou impedir a amamentação, 
mas isso depende da técnica empregada. Segundo Fernando Ama-
to, filho de Marisa e Salvador, cirurgião plástico do Amato Instituto de 
Medicina Avançada, o trauma cirúrgico em uma mamoplastia redutora é 
maior, com possibilidade de lesão dos ductos mamários, por isso pode interfe-
rir no aleitamento, mas não necessariamente impedir. Já na cirurgia de aumento, 
o impacto na glândula e nos ductos é mínimo, assim como a influência na lactação. 
Além disso, a ginecologista e mastologista Priscila dos Santos, filha de Nilce e Silva, 
aconselha: “A mama muda muito durante a gravidez. Se a mulher planeja amamen-
tar em breve, é melhor adiar a plástica.” &

P, M ou G?
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escola: bilíngue

VAMOS FALAR IN ENGLISH?
Colégios que ensinam em duas línguas ajudam a deixar as crianças  
mais espertas e, claro, com uma visão de mundo mais ampla

A 
gente fica cheio de or-
gulho quando os nos-
sos filhos aprendem algo 
novo, especialmente se 

for uma palavra em inglês. Yes! O 
mundo dos jogos, desenhos e filmes 
infantis está aí e não dá para a gen-
te fechar os olhos. Essas atividades 
estão repletas de expressões grin-
gas que facilitam esses momentos 
de “corujisse”. Se desejamos inten-
sificar a inserção das crianças nesse 
mundo, uma escola bilíngue pode 
ser a decisão certa. 

Alguns colégios oferecem di-
versos tipos de proposta. Por isso, 
é importante pesquisar muito bem 
antes de escolher. Paola Bonfanti, 
coordenadora da Play Pen Esco-
la Cidade Jardim e mãe de Gaia e 
Camilla, acredita que a escola abre 
muitas possibilidades. “Além da flu-
ência em inglês, esse tipo de ensino 
dá uma visão de mundo como um 
todo e mostra o lado social, político 
e cultural de outros países”, explica.  

Mas a grande dúvida que fica 
é: será que dois idiomas diferentes 
podem confundir as crianças? An-
drea Miranda Zinni, coordenadora 
pedagógica da Unidade Alto de Pi-
nheiros da Maple Bear, rede cana-
dense de escolas bilíngues, e mãe 
de Lucca, Giovanna e Leonardo 
explica que isso não acontece por-
que as crianças já estão rodeadas 
de língua portuguesa em casa, na 
vida com os pais, e com funcioná-
rios de estabelecimentos comer-
ciais, por exemplo. “Com a escola 
bilíngue, elas aprendem a impor-
tância do inglês e do português de 
maneira equilibrada e não se con-
fundem", conta Miranda. 

Fabiana Repucci, que matricu-
lou os filhos Gabriella, Mateus e 
Artur na Play Pen quando eram 
pequenos, confirma essa teoria. 
Mesmo sendo argentina e falando 
espanhol em casa, a mãe garante 
que as crianças não ficavam con-
fusas. Elas misturavam as palavras 
de forma natural. “Certo dia, es-
távamos viajando de carro e eles 
apontaram para uma fazenda e dis-
seram ‘farm’. Eu demorei para en-
tender, mas para eles foi uma brin-
cadeira”, conta. Ela acredita tam-
bém que as crianças não tinham 
dificuldade porque sempre assisti-
ram a programas de TV em inglês. 

Além do inglês
A Maple Bear aposta na forma-
ção multicultural. “Nossas ativida-
des fora da aula, como a Book Fair, 
Feira do Livro, em que as crianças 
apresentam publicações próprias, 
as preparam para o mundo”, ex-
plica Miranda. A rede também esti-
mula o aluno ao ambiente de pes-
quisas com a Science Fair (Feira de 
Ciências). “Com isso, as crianças 
não só aprendem outra língua, mas 
estudam diversos assuntos”, expli-
ca William Morgan, diretor acadê-
mico da Maple Bear no Brasil. 

É inegável que essa forma de 
ensino apresenta benefícios para a 
criança. “O estudo precisa ocorrer 
de forma natural, com jogos e brin-
cadeiras que façam parte do coti-
diano da criança”, afirma Silvia Soler 
Bianchi, pedagoga da Universidade 
Anhanguera de São Paulo e mãe de 
Arthur e Giulia. O mais importante 
de tudo é saber e perceber se seu 
filho se adapta a esse ensino. &

“ESSE TIPO DE 
ENSINO BUSCA 
DAR UMA VISÃO 
DE MUNDO COMO 
UM TODO E 
MOSTRAR O LADO 
SOCIAL, POLÍTICO 
E CULTURAL DE 
OUTROS PAÍSES”

+ BENEFÍCIOS:
• Criatividade estimulada 
• Autoestima elevada
• Favorece o raciocínio 
• Habilidade de fazer 
amigos mais facilmente 
• Ajuda na resolução  
de problemas 
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sempre alerta: atravessar a rua
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sempre alerta: kit berço

Sono seguro
AMAMOS VER O QUARTO DOS NOSSOS FILHOS SEMPRE LINDO. 
Por isso, muitas vezes, nos rendemos aos kits de berço. Eles são realmen-
te muito fofos, mas também são perigosos e contraindicados pelas socie-
dades Americana e Brasileira de Pediatria. “Os travesseiros, cobertores, 
brinquedos e protetores laterais que compõem o conjunto podem dificul-
tar a respiração dos bebês”, explica Liane Brentano Brackmann Netto, 
mãe de Arthur e pediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do 
Sul. Também é perigoso que a criança prenda braços ou pernas nas tiras 
que ligam o kit à grade ou, quando estiver maior, use as almofadinhas 
como degrau para saltar do berço. A alternativa para continuar deixando 
o berço do seu filho lindo e seguro é optar pelos modelos americanos, 
que são mais firmes, finos e altos. &  
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arame aplique 
metálico

tesouralápis

VOCÊ VAI PRECISAR DE

pincel cartolinas 
coloridastinta azul papelão cola

fazer com as mãos: peixe

Recorte a cartolina branca em formato 
de dentes e quatro círculos para os 
olhos: dois brancos e dois menores azul- 
escuros. Cole na cabeça. Por fim, corte 
uma bola amarela e prenda na ponta do 
arame que ficará preso na cabeça. &

PASSO A PASSO

3
Corte quatro partes de papelão na 
medida 5x30 cm. Corte outros dois 
pedaços em formatos de P maiúsculo, 
que vão formar a cabeça do peixe. 
Pinte todas as peças com a tinta azul- 
clara e deixe secar bem.

Separe duas tiras e, com um lápis,  
faça um buraco em cada ponta e  
no centro. Nas outras tiras e na peça 
com formato de P, faça um furo na 
extremidade e um no meio. Junte as 
peças com os apliques metálicos. 

1 2
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Talvez você não conheça pelo nome, mas com certeza já viu este peixe no 
filme “Procurando Nemo”: é o abissal. E você pode fazer um brinquedo 

articulado e bem fofo com apenas três passos. As crianças piram!

Estica e puxa
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deu errado, mas deu certo: sexo do bebê

MENINO OU MENINA?
Imagina você comprar o enxoval cor-de-rosa para seu 
bebê e descobrir que, na verdade, era um garotão

   
escobri que estava grá-
vida aos 22 anos, sem 
planejar. Eu tinha aca-
bado de reatar o na-

moro com o Marcus, depois de 6 
meses separados, e estava prestes a 
embarcar para Nova York. 

Durante o roteiro, senti sinto-
mas da gravidez, mas sempre atri-
buía à viagem: enjoo por causa dos 
hambúrgueres e sono por causa 
do fuso horário. Percebi também 
os quilos a mais e pensei: claro, 
toda viagem a gente engorda! 

Quando retornei para o Brasil 
os sintomas pioraram e resolvi fazer 
o teste de gravidez. E... Confirmado! 
Estava grávida e não via a hora de 
saber o sexo do bebê. Estava an-
siosa pelo ultrassom. Marcus e eu 
tínhamos mil ideias de nomes para 
menina e definimos por Clarisse. Já 
para menino, discutíamos e nunca 
chegávamos a um acordo. 

Quando chegou o dia do ul-
trassom e fomos chamados pelo 
médico que, como de costume,  fez 
as inspeções: ‘cabeça OK, fêmur OK, 
coluna OK, 99% de chance de ser 
uma menina’. Era para ser Clarisse 
mesmo! Contamos para os nossos 
pais e amigos, e postamos sobre o 
sexo do bebê no Facebook. 

Iniciei pesquisas de decoração 
do quarto, comecei a olhar roupas 
para o enxoval e o mundo cor-de- 
rosa já tinha invadido nossas vidas. 

O Marcus tinha uma viagem 
para a França e fiz as encomen-
das. Ele trouxe vestidos floridos, 
batinhas, casaquinhos, toucas, tudo 
para a nossa menina. 

No Natal também ganhei mui-
tas roupas de presente da família e 
amigos. A maioria rosa, é claro. 

Eu já estava com 5 meses, fal-
tando uma semana para nosso ca-
samento, quando fomos fazer ou-
tro ultrassom pra ver a nossa que-
rida Clarisse. O médico fez todas 
as medições de rotina novamente: 
‘cabeça OK, fêmur OK, coluna OK, 
macho, placenta OK.’ Na mesma 
hora gritamos: ‘MACHO?!’ E ele 
repetiu, ‘é macho! Dá uma olha-
da nessa pistola aqui’. Enquanto o 
Marcus fazia cara de choque, eu caí 
na risada e o doutor disse, ‘eu falei 
99%, não 100% de chance!’

Eu não sabia se ria ou se chora-
va. Parecia que era brincadeira. En-
tramos no carro e o Marcus segu-
rou o celular e fez um vídeo con-
tando para os nossos amigos que 
a Clarisse tinha ‘virado’ um menino. 
Em pouco tempo o vídeo passou 
de mil visualizações no Facebook. 

Foi aí que, um dia antes do nos-
so casamento, o Marcus acordou, 
deu um beijo na minha barriga e 
falou ‘Bom dia, Theo’ (ele sempre 
testava os nomes assim). Eu caí na 
gargalhada, pois esse era o nome 
favorito da minha irmã e eu gos-
tei! Pedimos permissão a ela, que 
lindamente deixou que usássemos 
no nosso filho. Como o nome dela 
é Thais com ‘th’ resolvemos colocar 
no nome do nosso filho também, 
como uma homenagem para ela. 
Esse problema estava resolvido! 
Nosso bebê Theo já tinha nome e 
a sensação de choque que passa-
mos foi embora.”&

“ENQUANTO O 
MARCUS FAZIA CARA 
DE CHOQUE, EU CAÍ 
NA RISADA E O 
DOUTOR DISSE, ‘EU 
FALEI 99%, NÃO 100% 
DE CHANCE!’”

O Theo é um meninão e já  
tem 9  meses. Lindo! 

PATRÍCIA 
VALOTO,  

mãe de Theo 
e casada com  

Marcus
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GRÁVIDA 
creme para o rosto

RECÉM-NASCIDO 
camisa

ATÉ 1 ANO 
sling

1-3 ANOS 
carrinho para corrida

4-6 ANOS 
câmera

7-9 ANOS 
carregador portátil
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fasee
A GENTE MOSTRA 

PRODUTOS INCRÍVEIS QUE 
PODEM AJUDAR VOCÊ NO 

DIA A DIA DE ACORDO 
COM A IDADE DO SEU 

FILHO. APROVEITE!
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ISABELLA  
e sua mãe EDITH

mãe
TEXTO GABRIELA BUITRON,  

mãe de Pedro



CREME PARA O ROSTO

COMBATA AS MANCHAS! LUCIANA VILLAS BÔAS, 
mãe de Gabriel, 17 anos  
e de Isabella, 2 anos

“Durante a gestação 
da minha filha, usei um 
creme no rosto, próprio 
para as manchas, e 
também aplicava filtro 
solar duas vezes ao dia, 
uma vez pela manhã e 
outra depois do almoço. 
A combinação funcionou 
bem, pois as manchas 
que eu já tinha no rosto 
não aumentaram.”
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Na gravidez, nossa cabeça fica focada na 
saúde do bebê. Com tantas coisas para 
se preocupar, o cuidado com o que não 
se relaciona com ele acaba sendo menor. 

As manchas no rosto, conhecidas como melasmas, são 
um exemplo de marcas que podem ser evitadas com 
alguns cuidados na gestação. Por isso, fique atenta! 

Quando nosso corpo se prepara para receber um 
bebê, o organismo produz hormônios que escurecem 
e engrossam a pele dos mamilos e, assim, os preparam 
para a amamentação. Esse estímulo acaba escurecen-
do também as axilas, a virilha e o rosto. 

É importante que, antes de fazer uso de qualquer 
produto, você verifique com o seu médico qual o cre-
me mais indicado para a sua pele nessa fase, já que al-
guns deles podem afetar o bebê. 

Se você quiser optar por um tratamento mais efi-
ciente, os especialistas indicam o uso de cremes com 
ácido azelaico. Esse método tem ação clareadora, pois 
inibe a produção de tirosinase, uma enzima que con-
verte tirosina em melanina. Dessa forma, a produção de 
melanina diminui, melhorando as manchas. Nesse caso, 
apenas o dermatologista pode indicar, combinado?

POR QUE USAR
> O melasma ocorre por 
estímulo hormonal, exposição  
à luz (não apenas solar) e 
também pelo tipo de pele.   

> Aproveite esse período da 
gravidez para relaxar e manter-
se em paz, pois o estresse 
é um outro fator que piora 
o melasma, agravando o 
aparecimento das manchas. 
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ROC,  
R$ 99

SOUVIE,  
R$ 99

SKEYNDOR,  
R$ 139

BLANCY,  
R$ 103

LA ROCHE-POSAY,  
R$ 164,90

SKIN CEUTICALS,  
R$ 358,90

VICHY,  
R$ 79,90

fasemãeé grávida



APRENDA A SER PRÁTICA

Pode não parecer, mas incluir na sua rotina produ-
tos e soluções práticas ajuda a agilizar o seu dia 
a dia. E são esses pequenos detalhes que podem 
tornar os cuidados com o bebê mais saudáveis 

e muito mais prazerosos. Para isso, você pode investir 
em peças de roupa que sejam práticas.

As camisas com abertura frontal se tornam peças 
essenciais no guarda-roupa das mães que estão ama-
mentando, já que facilitam (e muito) o momento por 
causa dos botões estrategicamente posicionados.  

O principal é buscar roupas que sejam confortá-
veis e de preferência com tecidos que não amassem 
muito. Afinal, essa fase é a maior correria e esta é uma 
boa maneira de estar sempre arrumada e sem neura!  

Nessa época em que os bebês requerem muito 
cuidado e atenção, é natural que as mães se coloquem 
em segundo plano e acabem se esquecendo do quan-
to é importante que se cuidem para se sentirem bem 
consigo mesmas. Não adianta se dedicar integralmente 
ao seu filho se você não estiver feliz com você ou sua 
aparência.  É claro que não vai dar tempo de passar 
horas no salão, mas comprar essas peças úteis e boni-
tas pode te ajudar a se valorizar e se sentir bem!

POR QUE USAR
> Depois que temos filhos, 
amamentar passa a ser uma 
prioridade, que não tem  
hora, nem lugar. 

> Uma roupa que possa 
favorecer esse momento é uma 
grande escolha. As camisas, 
além de facilitarem o acesso 
do bebê, são bem-vindas na 
maioria das situações. 

faseé de recém-nascido

CAMISA

AMANDA FONSECA, 
 mãe de Luna, 4 meses

“Quando estou em casa, 
prefiro amamentar bem 

à vontade para que a 
minha pele esteja em 

contato com a da Luna. 
Mas, quando saímos, uso 

camisas de botão, abertas 
na frente, para que eu 
fique menos exposta e 

possa amamentar ela da 
melhor maneira. Isso é 

mágico, um verdadeiro 
milagre da vida!”
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EMILIO PUCCI,  
R$ 4.980

TUFI DUEK,  
R$ 950

SIBERIAN,  
R$ 199,90

MEMOVE,  
R$ 139,90

CRIS BARROS,  
R$ 756

mãe



SLING

COLADO EM VOCÊ GABI LEITE,  
mãe do Bem, de 3 meses

“O sling foi o melhor 
presente que eu 
ganhei. Com ele, 
sinto que eu e o Bem 
voltamos a ser um só. 
E ele também sente. 
Quando coloco meu 
filho no sling, o choro 
para, tudo se acalma e 
em poucos minutos ele 
dorme super entregue 
ao balanço.”
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sse é mais um daqueles acessórios que veio 
para mudar o dia a dia das mães que não param 
nem por um segundo! O sling permite que você 
mantenha o seu bebê bem próximo de você o 

tempo todo, sem perder a sua mobilidade ou o movi-
mento dos braços. Megaprático!

O pano, que tem todo um jeito especial de ser 
amarrado, facilitou a vida de quem precisa se desdo-
brar para cuidar do filho. Ele distribui o peso do bebê 
de forma a evitar dores nas costas ou nos braços. 

Além disso, a criança se sente muito mais confor-
tável e à vontade por estar nos braços da mãe, o que 
evita muitos choros a pedido de colo e até mesmo 
pode acalmar a cólica, já que esquenta a barriga do 
bebê por causa do contato com a da mãe.

Quando ele cresce, não precisa deixar de ser usa-
do! O produto é recomendado para crianças com até 
20kg, o que vai garantir muita praticidade para vocês!

Atenção: o acessório não é recomendado para 
quando as mães precisarem dirigir, já que o bebê deve 
ser colocado em segurança na cadeirinha do carro re-
comendada para o peso e a altura dele. 

POR QUE USAR
> O coração da mãe e o
calor do corpo remetem a 
lembranças do útero, que 
acalmam e tranquilizam 
naturalmente a criança. 

> É um meio de amenizar  
a cólica do bebê, porque  
no sling a criança fica com  
a barriga encostada ao corpo 
da mãe, deixando-a quente  
e confortável. 
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fasemãeé de filho até 1 ano

MÃE CORUJA,  
R$ 92

JENIPANO,  
R$ 169

SORRINDO BABY,  
R$ 89,90

ERGOBABY,  
R$ 498

DAJU,  
R$ 139

BABY SLING  
FASHION, R$ 59



FOI DADA A LARGADA

Quando um filho nasce, a rotina muda  e 
não tem jeito. Mas, depois que passa 
aquela fase mais conturbada que é a do 
recém-nascido, as mães podem aos pou-

cos voltar às suas atividades normais. 
A prática de exercícios físicos não foge à regra. 

Muitas vezes, as mães conseguem manter algumas ati-
vidades, mas outras requerem mais esforço e dedica-
ção. A corrida é um exemplo desses, mas dá para in-
cluir os bebês na prática sem que eles façam esforço!  
É comum ver em maratonas pais correndo com carri-
nhos especiais para isso.  

O carrinho desenvolvido para corrida e caminhadas 
é literalmente uma mão na roda para a prática esportiva 
em família. As crianças passeiam ao ar livre e com todo o 
conforto possível, já que esses modelos possuem amor-
tecedores nas rodas, o que diminui o impacto das ruas. 

Não é qualquer modelo que serve! O produto es-
pecífico para corrida vem em formato de triciclo e 
com rodas muito maiores do que as convencionais, 
para evitar acidentes no percurso. A idade míinima  
para o uso do carrinho é de 6 meses. 

POR QUE USAR
> O carrinho de bebê para 
corrida é adaptável para os 
bebês e também crianças 
maiores, respeitando a 
capacidade de cada produto. 

> Suas rodas diferenciadas 
permitem andar em qualquer 
tipo de solo: os buracos na 
rua não serão um grande 
problema, mas não custa 
tentar evitá-los!

CARRINHO PARA CORRIDA

LÍVIA D'ESCOFFIER,  
mãe do Arthur, de 12 anos  

e do Nicolas, de 1 ano

“Comecei a correr 
quando meu filho mais 
velho, o Arthur, tinha 6 
anos. Não parei mais. 
Quando fiquei grávida 

novamente, decidi 
comprar o carrinho 

de bebê para corrida. 
Quando o Nicolas fez 
10 meses, retomei os 

treinos aos poucos, com 
meu caçula junto. E 

ele adora! Tudo é uma 
novidade, nem preciso 

levar brinquedos. Treinar 
ao ar livre é muito bom.”
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faseé de filho de 1 a 3 anosmãe

BEBÉ CONFORT,  
R$ 2.399

THULE PARA BEBÊ 
STORE, R$ 2.199

QUINNY,  
R$ 4.699

TFK PARA TURMA DA 
CEGONHA, R$ 2.699



DIGA X

MARCELA BORELLI,  
mãe de Rafaela, de 5 anos,  
e de Monique, de 7 anos

“Nesta fase, aproveito 
para realizar as minhas 
tarefas tranquilamente. 
E, como sou o tipo de 
mãe que tira fotos quase 
todos os dias, encontro 
mais oportunidades de 
registrar os momentos 
delas. Elas pedem fotos, 
fazem poses, ensaiam 
para gravar vídeos e 
agora carrego comigo 
uma câmera.”
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Nada melhor do que pegar as fotos de família 
antigas e recordar momentos que você viveu 
com seus avós, tios e primos. Então nada mais 
justo do que você proporcionar o mesmo 

aos seus filhos! O registro de fotografias não apenas cap-
tura imagens de vocês, mas registra histórias para serem 
lembradas com saudade no futuro. 

As câmeras instantâneas são aquelas que soltam a 
fotografia impressa na mesma hora em que elas são 
tiradas. Por usarem um filme especial, elas costumam 
ser mais caras, então devem ser guardadas para mo-
mentos específicos. Não rola fotografar o aniversário 
de um ano do seu filho com uma dessas, você vai gas-
tar uma fortuna em filmes. Aí não ná! 

Já as câmeras digitais são indicadas em qualquer 
momento. É certo que temos os smartphones sem-
pre à disposição e, assim, as máquinas fotográficas fi-
cam esquecidas, porém, é inegável que elas possuem 
uma melhor qualidade de imagem e mais opções de 
configurações, permitindo a criação de imagens únicas. 

Lá vai uma dica para você arrasar nos registros: 
não fotografe apenas poses, capture todo e qualquer 
momento de descontração, fica natural e lindo!

POR QUE USAR
> A qualidade da fotografia 
feita com uma câmera nem se 
compara com a do smartphone.

> Os produtos atuais são 
modernos e não são pesados 
como antigamente. Uma 
câmera pode ser carregada 
com facilidade para qualquer 
local. Com isso, é possível ter 
fotos e vídeos com qualidade 
ideal para serem impressos  
ou exibidos em qualquer 
tamanho de tela. 
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CÂMERAS

fasemãeé de filho de 4 a 6 anos

CANON,  
R$ 3.499,99

POLAROID PARA LOJAS 
AMERICANAS, R$ 2.849,99

FUJIFILM,  
R$ 599

SONY, R$ 8.999,99  
(com lente)



CONECTE-SE 

TATIANE MAEDA,  
mãe do Gabriel, de 8 anos

"Com o Gabriel, 
sempre me atentei em 
acompanhar de perto 
a proximidade de 
recursos tecnológicos, 
ele usa tablet no colégio 
desde os 6. No dia 
a dia ele tem seus 
games e tablet que são 
utilizados principalmente 
nos momentos onde 
estamos em trânsito ou 
aguardando consultas 
médicas. Considero 
essencial ter sempre na 
bolsa fonte de energia 
de reserva.”

Com a correria do dia a dia e o uso intenso dos 
smartphones um problema muito comum 
surge na vida de quase todo mundo: a falta 
de bateria. Quanto ao esgotamento físico, não 

podemos fazer muito para te ajudar. Mas te damos a me-
lhor dica de todas para nunca mais ficar na mão porque 
o celular descarregou. A gente sabe que é um sufoco!

Os carregadores portáteis são leves, práticos e ca-
bem com folga na bolsa. Dá para carregar para cima 
e para baixo. Com eles, a bateria fraca nunca mais vai 
causar aquele aperto. Basta você comprar um, colocar 
para carregar na tomada, conectar no seu smartphone 
e pronto! Ele carrega o seu celular literalmente como se 
fosse uma bateria extra que pode ser acoplada a ele. 

É preciso estar atento se o carregador é compatí-
vel ao modelo do seu celular. Alguns smartphones re-
jeitam o carregador e, se você não prestar atenção nis-
so, vai ser uma compra em vão - e não queremos isso!

Além de todas essas vantagens, os seus filhos cer-
tamente irão te agradecer: quantas vezes você não 
deixou ele jogar o game favorito dele no aparelho por 
causa da bateria fraca que precisava durar pelo resto 
do dia?! Um presente que vale para você e ele. 

POR QUE USAR
> Existem também os 
carregadores portáteis para 
tablets, mais um aparelho que 
não vai mais descarregar no 
meio do dia. 

> Esses produtos não ocupam 
espaço e são adaptáveis para 
serem carregados tanto na 
tomada quanto no carro.
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CARREGADOR PORTÁTIL

faseé de filho de 7 a 9 anosmãe

SONY,  
R$ 139,99

ASUS PARA 
SUBMARINO, R$ 199

ELGIN PARA CAVUCA,  
R$ 55,50

LG PARA MAGAZINE 
LUIZA, R$ 179

MULTILASER PARA 
WALMART,  
R$ 35,90

RAYOVAC PARA 
KABUM, R$ 94
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&onde encontrar & serviços

ERRATA
Na edição passada 
foi publicado o 
tratamento Infusão 
Capilar, do Spa Dios, 
que, na verdade, 
custa a partir de 
R$380. Todos os 
procedimentos 
dependem da 
avaliação do 
profissional. 

A 
• ANIMÊ 
euamoanime.com.br

• ARCOBALENO 
earcobaleno.com.br

• ASUS 
submarino.com.br

• AVÈNE 
eau-thermale-avene.com.br

• BABY SLING FASHION 
babyslingfashion.com.br

B 
• BATISTE 
batiste.com.br

• BB BÁSICO 
bebebasico.com.br

• BEBÉ CONFORT 
bebeconfort.com.br

• BESNI 
besni.com.br

• BLANCY 
mantecorpskincare.com.br

C 
• CANON 
canon.com.br

• CHICCO 
chicco.com.br

• CONVERSE 
converse.com.br

• CRIS BARROS 
crisbarros.com.br

D 
• DAJU 
dajuconfeccoes.com.br

E 
• ELGIN 
cavuca.com.br

• ELLUS 
ellus.com

• EMILIO PUCCI 
lojacidadejardim 
@pucci-br.com

• ERGOBABY 
ergobaby.com.br

camiseta 
ELLUS KIDS, 
R$89,99

F 
• FÁBULA 
fabula.com.br

• FAKINI 
fakini.com.br

• FUJIFILM 
fujifilmamericas.com.br

G 
• GRANADO 
granado.com.br 
• GREEN 
greenbymissako.com.br

 
J 
• JENIPANO 
jenipano.com.br 

H 
• HERING KIDS 
heringkids.com.br

K 
• KEDS 
mariafilo.com.br

L 
• LA ROCHE-POSAY 
laroche-posay.com.br

• LG 
magazineluiza.com.br

M

• MÃE CORUJA 
maecorujaslings.com.br

• MAYBELLINE 
maybelline.com.br

• MEMOVE 
memove.com.br

• MULTILASER 
walmart.com.br

P

• PAOLA DA VINCI 
paoladavinci.com.br

• POLAROID 
americanas.com.br

• PUC 
puc.com.br

• PUKET 
puket.com.br

Q

• QUEM DISSE BERENICE? 
quemdisseberenice.com.br

• QUINNY 
quinny.com.br 
 
R

• RAYOVAC 
kabum.com.br 
• RENNER 
renner.com.br

• ROC 
jnjbrasil.com.br/roc

S

• SIBERIAN 
siberian.com.br

• SKEYNDOR 
skeyndor.com

• SKINCEUTICALS 
skinceuticals.com.br

• SONY 
sony.com.br

• SORRINDO BABY 
sorrindobaby.com.br

• SOUVIE 
souvie.com.br 
• SUGAR SHOES 
sugarshoes.com.br

T

• TFK 
turmadacegonha.com.br

• THE NORTH FACE 
thenorthface.com.br

• THULE 
bebestore.com

• TIP TOP 
tiptop.com.br

• TUFI DUEK 
tufiduek.com.br

• TYROL 
tyrol.com.br

V

• VALUTIN 
valutin.com.br

• VICHY 
vichy.com.br

 
Z

• ZARA 
zara.com

tênis DISNEY 
SUGAR SHOES, 
R$159,90
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