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&quem somos

CADA LOUCA COM SUA MANIA. RESOLVEMOS COMPARTILHAR COM 
VOCÊ O QUE A EQUIPE DA REDAÇÃO MAIS AMA E NÃO VIVE SEM

REDAÇÃO TAMBÉM É GENTE

CAROL COURA é designer 
e sempre tem um bom livro 
na mão ou na mochila

ISABELA KALIL é repórter  
e veste todos os dias um 
blaser diferente. Chic! 

ANA OLIVEIRA é editora-
chefe e abusa na regata 
para mostrar a tattoo

BIA POSSEBON é editora 
de arte e não deixa de lado 
seu fiel escudeiro: o batom

RAFA CARRILHO é repórter 
e não vive sem um Vans, fone 
de ouvido e o amado “Leo”

GABI CHAYA  
é estagiária de produção 
e é megaconectada

CAROL PISCINA é 
estagiária de texto e não vive 
sem óculos e o homem-aranha

BRUNA CASTRO é editora 
de produção e supervaidosa. 
Não trabalha sem rímel.

LÍVIA VITALE é estagiária 
e ama as pontas do cabelo 
onduladas. Babyliss é vida. 

ANDRESSA SIMONINI  
é editora da revista e não sai 
de casa sem secar o cabelo

VANESSA TEODORO  
é editora de digital e adora 
usar uma faixa na cabeça

DÉBORA FARIA é designer 
e tem sempre um creme de 
mão por perto
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Émuito difícil e ao mesmo muito fácil e agradável 
falar da Mônica Figueiredo – Diretora Editorial 
– e das nossas grandes e maravilhosas relações 
com nossos amigos, leitores, usuários, anuncian-

tes e colegas. Nossa conversa começou muito antes de 
Pais&Filhos ser reeditada por nós da Editora Manchete. 
Eu estava em outra empresa, que editava uma revista 
para a família, e a Mônica já tinha em mente um exce-
lente projeto para o nosso segmento, mas ainda não era 
o momento de nos juntarmos.

O projeto era realmente moderno, inteligente e ou-
sado, pensava em um mundo que já se movia em uma 
velocidade espetacular e já vislum-
brava grandes mudanças para os 
negócios de Mídia. Assim refunda-
mos a Pais&Filhos.

E conseguimos passar uma 
mensagem forte, objetiva e equi-
librada para nossos leitores. Mais 
que isso, vencedora.

Agora a Mônica, merecidamente, começa uma 
nova etapa em sua vida e na Pais&Filhos. Vai conti-
nuar com a gente, agora em uma atividade no nos-
so Conselho de Administração e em uma coluna na 
Pais&Filhos. Vai estar presente em nossas vidas, apre-
sentando e comandando nossos Seminários.

Mas vai poder ser também a artista que ela é, au-
tora singular de belíssimos bordados e de porcelanas 
decoradas com ousadia e bom gosto. 

Desde o primeiro momento, quando começamos a 
refazer a Pais&Filhos, guardo na lembrança momentos de 
muitas alegrias, grandes desafios e excelentes recordações. 

Antonia, que está em uma de nossas 
primeiras capas, era um bebê!

Desejo a você, Mônica, todas 
as alegrias, sucesso e muitas felici-
dades nessas novas atividades.

O tamanho do meu agradeci-
mento e reconhecimento é impos-
sível de ser medido.  &

agosto 2003 • R$ 5,90
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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

Antonia, na primeira 
Pais&Filhos que sua mãe 
dirigiu, em agosto de 2003

MARCOS DVOSKIN,  
presidente e editor,  

avô de Sofia, Catarina,  
Maria Antonia, Maurício 

 e Maria Clara 
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história de criança

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

BARBARIDADE
Dentro do carro estavam o  
Arthur e a mãe dele. De repente, 
o veículo que estava na frente 
deles freou bruscamente.  
O menino, indignado com  
a situação, colocou a cabeça 
para fora da janela e gritou:  
“Seu cabeleireiro!!!”
ARTHUR, 5 anos,  
filho de Juliana

COMIDA PARA TODOS
Um ensinamento que a mãe  
da Lara Sophia passou a ela  
foi que quando o alimento  
cai no chão não podemos  
mais comer, porque ele fica  
com micróbios. Certo dia,  
a menina jogou a comida 
no chão e disse: “É para os 
bichinhos se alimentarem!” 
LARA SOPHIA, 3 anos, 
filha de Erika e Antonio 

AO PONTO
Após beijar a cabeça do  
irmão de 5 meses, que estava 
com febre, o Filipe olhou para a 
sua mãe e disse: “Acho que meu 
irmãozinho está com fogo!”
FILIPE, 3 anos, 
filho de Lilian e Manoel

AGRICULTURA ESTOMACAL
Na escola, a Júlia fez um 
trabalho onde viu um grão  
de feijão brotar. Algum tempo 
depois, a menina engoliu  
uma semente de laranja e  
ficou desesperada: “Mãe,  
vai nascer uma plantinha na 
minha barriga! E agora?”
JÚLIA, 6 anos, 
filha de Gabriele e Ricardo

TEM OUTRO!
Alguns dias depois que a  
mãe da Aline explicou à menina  
que os dentes de leite caem  
e depois vem outros, a garota  
machucou o dedo. Então, ela 
logo concluiu: “Não faz mal,  
é o dedinho de leite”
ALINE, 4 anos,  
filha de Carmen e Everton

MAIORIDADE
Do banheiro, o Luan gritou  
para sua mãe ir até lá para  
limpá-lo. Quando chegou,  
ela comentou que ele já era  
um rapaz e quis saber até  
quando ela teria que fazer  
aquilo. O menino respondeu:  
“Até eu fazer 18 anos!”
LUAN, 8 anos, 
filho de Carol e Marco

CORAGEM DE SOBRA
Após a mãe da Heloise  
ter matado uma barata que  
estava dentro do quarto,  
ela disse que iria aguardar  
o marido chegar, para que  
ele a tirasse de lá. A menina 
então disse: “Mãe, eu tiro.  
Adoro aventuras”
HELOISE, 6 anos,  
filha de Daiane e Marcel 

AMOR DEMAIS
O Benjamin disse para a sua 
mãe que ele só poderia fazer 
carinho em cachorrinhos tristes. 
Curiosa, ela quis saber o porquê 
e então ele explicou: “É que 
cachorro feliz me derruba  
e me lambe todo”
BENJAMIN, 4 anos, 
filho de Aryana e Humberto

"QUANDO FOI BEBER ÁGUA,  
A LUIZA BALANÇOU O COPO 
ANTES DE COLOCAR NA 
BOCA. A MÃE QUIS ENTENDER 
POR QUE ELA FEZ AQUILO  
E A MENINA EXPLICOU:  
“UÉ, MÃE. VOCÊ NÃO VIU  
NA TV QUE ÁGUA PARADA 
CRIA MOSQUITO?”
LUIZA, 5 anos, filha de Carla



LUCAS, 10 meses, filho de 
Patricia e Fábio
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&seu retrato: selfie

AS CRIANÇAS ESTÃO ACOSTUMADAS COM  
CÂMERAS DE CELULAR E ARRASARAM NAS FOTOS
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GABRIEL, 5 anos, e MATEUS, 2 semanas, 
filhos de Viviane e Rodrigo

“ESSA FOI TIRADA NO COMEÇO DO 
ANO, NA PRIMEIRA SEMANA DO 
GABRIEL COM O IRMÃOZINHO EM 

CASA. ELE FICOU DESLUMBRADO COM O 
BEBÊ E QUERIA CARREGÁ-LO NO COLO  

E TIRAR FOTOS TODA HORA!” GUILHERMINA, 3 anos,  
filha de Thelma e Everton

HEITOR, 2 anos,  
filho de Juliana e Matheus

@paisefilhosoficial
O tema da nossa 
próxima edição é Dia 
das Mães! Poste a foto 
com a #seuretrato 

ALICE, 11 meses,  
filha de Gisela e Daniel

RANYA, 1 ano,  
filha de Alcilane e Fabiano

BENJAMIN, 2 anos,  
filho de Alexandre e Kelly

ISABELLA, 2 anos, filha de 
Vivi e Wesley

ENZO JOÃO, 10 meses,  
filho de Marcelo e Silvane
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dr. Claudio responde

ESCOVAÇÃO
“Meu filho tem um ano 
e meio e não nos deixa 
escovar seus dentes.  
Chora muito, ou então 
deixa rapidamente, mas 
depois trava a boca. Não 
forço para não machucá-
lo. O que devo fazer?”

GABY JORDÃO,  
mãe de Theo

O momento da escovação 
deve ser construído no dia a 
dia, baseando-se na relação 
mãe e filho. Portanto, sem 
guerra, choro ou uso de for-
ça. Procure fazer do momen-
to uma oportunidade mági-
ca e lembre-se que você está 
criando hábitos saudáveis 
que irão perdurar por toda a 
vida. Mostre a seu filho que 
você também escova os den-
tes e ele aprenderá através 
do exemplo que você dá. FO
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DENTIÇÃO

N   as consultas de pueri-
cultura, oriento os pais 
sobre os cuidados com 
os dentes assim que 

eles despontam. Com isto, reduzi-
mos muito as chances de compli-
cações, como, por exemplo, as cá-
ries. Também fico atento a alguns 
fatores que possam estar associa-
dos a alterações ortodônticas futu-
ras, com destaque para o uso pro-
longado das chupetas. 

ESTÁ DEMORANDO?
“Meu filho completou 7 anos 
e os dentes de leite ainda 
não caíram. Os amiguinhos 
da escola já estão com 
os dentes permanentes. 
Quando comento, ouço 
como resposta que serão 
mais fortes, mas não 
acho natural. Devo me 
preocupar?”

MONICA VALDIERO,  
mãe de Arthur

A ordem com que os dentes 
de leite caem e os permanen-
tes aparecem na boca pode 
variar de criança para crian-
ça. De um modo geral, os pri-
meiros caem entre 5 e 7 anos 
de idade. No entanto, é re-
comendado que se procure 
um odontopediatra para uma 
avaliação e realização de ra-
diografias para saber se exis-
te alguma complicação.

FLÚOR PODE?
“Com quantos anos uma 
criança deve ter sua 
primeira aplicação de 
flúor? Emanuel tem 2 anos 
e 10 meses e irá em uma 
dentista. É correto fazer  
a aplicação?”

FERNANDA CORREA,  
mãe de Emanuel

Não há uma data exata para 
a primeira aplicação. Depen-
de do tipo de alimentação da 
criança, se contém muito açú-
car ou outros carboidratos fer-
mentáveis, dos hábitos de hi-
giene e escovação daquela 
criança, entre outros fatores. 
Considerando que seu filho 
tem 2 anos e 10 meses, já 
tem todos os dentes de leite e 
uma dieta variada. Se ele es-
tiver exposto a produtos açu-
carados, eu recomendaria a 
aplicação sim. 

EM CASO DE LESÃO
“Meu filho caiu de boca 
no chão, agora os dentes 
estão ficando pretos.  
O que fazer?”

ANDRÉA TORRES,  
mãe de Arthur

Nos casos de traumatismo na 
dentição de leite, os pais devem 
ser informados sobre possíveis 
complicações, como a forma-
ção de fístula (pequena bolinha 
de pus na gengiva na região 
acima do dente traumatizado) 
e também na alteração de cor 
da coroa do dente. Dependen-
do da intensidade do trauma, 
pode ter ocorrido uma hemor-
ragia interna no dente. É neces-
sário fazer o acompanhamen-
to periódico dessa coloração e 
da lesão, o que será essencial 
para o diagnóstico de compli-
cações como possíveis sequelas 
na dentição permanente. &

tire suas dúvidas sobre:

Na minha rotina pediátrica, en-
caminho os pacientes de 12 a 24 
meses de vida para um odonto-
pediatra, que é o profissional que 
mais entende da dentição normal 
e dos problemas que podem sur-
gir nos cuidados ao longo dos pri-
meiros anos de vida. Nesta edição, 
contamos com a ajuda da Dra. Deni-
se Klatchoian, mãe de Aline e Rafael, 
odontopediatra, para responder às 
dúvidas dos leitores:

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

Envie sua pergunta 
pelo facebook.com/
revistapaisefilhos.  
O próximo tema  
é herpes
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prevenção apoio

Você ou seu filho já fizeram 
um exame de radiografia 
em algum momento da 
vida. Ele registra a imagem 

de ossos, órgãos e estruturas inter-
nas do corpo utilizando raios X. Ser-
ve para avaliar, por exemplo, o pul-
mão, a coluna e a evolução de do-
enças ósseas. A tomografia também 
usa o mesmo tipo de tecnologia.

Não dá para negar os benefí-
cios dos exames de imagem, mas 
segundo Mônica Bernardo, filha de 
Câncio e Clarice, radiologista da 
Unimed Sorocaba, é preciso ficar 
atento à proteção radiológica, que 
visa orientar e resguardar, principal-
mente as crianças, da exposição à 
radiação. “Os exames radiológicos 
precisam ser usados com modera-
ção, só quando o pediatra ou o clí-
nico-geral indicam”, ressalta Mônica. 

Um paciente que tem pneumo-
nia de repetição pode precisar fa-
zer várias vezes, mas neste caso o 
benefício supera o risco. Os equipa-
mentos estão ficando mais rápidos 
e modernos. É possível fazer uma 
tomografia em um ou dois minutos. 

O efeito da radiação é somató-
rio e varia de pessoa para pessoa, 
mas ela atua diretamente na célula 
e pode alterar seu desenvolvimen-
to. Nos casos mais graves, pode 
acontecer o aparecimento de tu-
mores ou um processo inflamató-
rio no local. O percentual é baixo, 
mas existe, então atenção sempre!

Exames radiológicos devem ser feitos apenas se o médico achar necessário. 
Às vezes, outros testes podem substituí-los e serem menos prejudiciais à saúde

RAIOS COM MODERAÇÃO

O EFEITO DA 
RADIAÇÃO É 
SOMATÓRIO E 
VARIA DE PESSOA 
PARA PESSOA

FIQUE 
TRANQUILO
Quando bem 
recomendado, o exame 
pode e deve, sim, ser 
feito. “Não precisa 
ter medo de fazer a 
radiografia quando ela é 
bem indicada, mas é bom 
evitar fazer de maneira 
desnecessária ou repeti-la 
sem necessidade”, diz 
Mônica Bernardo. 

Cuidado adequado
A preocupação com as crianças 
precisa ser ainda maior, pois elas 
são mais sensíveis, já que suas cé-
lulas são mais jovens. Assim, estão 
mais suscetíveis a ter alterações na 
mitose e no DNA, porque, segundo 
Mônica, a célula pode começar a se 
multiplicar de maneira alterada. Isso 
deve ser levado ainda mais em con-
ta com as meninas de até 14 anos.

Outro ponto que precisamos 
saber é que a dose da radiação tam-
bém tem que ser adequada: para um 
recém-nascido é diferente de uma 
criança de cinco anos, por exemplo.

Medidas de segurança
De acordo com a médica, os execu-
tores precisam estar muito bem trei-
nados para fazer exames adequa-
dos, com a dose certa e com base 
na patologia da criança. Se todas es-
sas orientações forem cumpridas, a 
chance de a criança ter que repetir o 
procedimento é bem menor. 

Na hora do raio-x, são usados 
protetores (finas camadas de chum-
bo encapadas por um tecido para a 
radiação não passar) para proteger 
os locais que não vão ser examinados. 
Mônica também explica que, em vá-
rios casos, o diagnóstico não depen-
de exclusivamente da radiografia. É 
possível substituí-la por outros testes, 
como o ultrassom ou a ressonância 
magnética, que podem fazer uma boa 
avaliação sem emitir radiação. &
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MUITO PRAZER

P 
ara quem não me conhece, me chamo Mônica 
Figueiredo, sou a orgulhosa mãe da Antonia, jor-
nalista, mas ultimamente ando pintando e bor-
dando, literalmente. Faço aquarelas e bordados, 

tenho um atelier para isso e adoro o que faço. 
Até o mês passado, porém, a minha “descrição” 

seria outra. Durante 13 anos fui diretora editorial de 
Pais&Filhos e agora, com muito, muito orgulho, inicio 
esta coluna. Você não sabe a minha felicidade! Poder 
estar aqui, conversar com você, aprender, trocar ideias, 
experiências, sem medo de me expor, sem obrigação 
de estar certa, apenas, “sendo”... Nossa. Sonho!  Muito 
obrigada, Marcos, pelo convite! 

Vamos lá! Se prepara porque estou começando 
esta nova etapa com a energia looooouca e com toda 
a emoção  que envolve uma estreia. Com direito a frio 
na barriga, felicidade e ansiedade. 

Daí o “muito prazer” deste título. Posso dizer sem 
medo de ser piegas que a nova Mônica, novinha em 
folha mesmo, é esta que vos escreve aqui. O modo 
como tenho visto a vida, a forma de escolher ser feliz 

diariamente, sempre esteve em mim, de alguma ma-
neira. Mas a consciência disso tudo, agora vem para 
mim de uma forma nova. E como lido com isso, tam-
bém.  Ok, tem coisas que se renovam, não são mu-
danças, como o prazer de ser mãe. Pois é, gosto de 
ser mãe cada dia mais. Acho que é o que tenho feito 
melhor nessa minha vida. 

Sem falsa modéstia. Muito pelo contrário. Mas com 
o aprendizado que vem  todo dia de que a gente pode 
ser mãe sem ser chata. Podemos e devemos! Por que 
tem tanta mãe que acha que para fazer direito seu 
papel tem que pesar a mão, ou ser piegas e melosa 
demais, enfim, chata? Não entendo. Acho que mesmo 
na educação dos filhos,  rir é o melhor remédio.  Aliás, 
tenho certeza porque tenho praticado e pode anotar :  
o humor e a leveza resolvem os problemas de forma 
muito mais sábia. Seriedade não é sinônimo de mau 
humor e,  sim, filho tem que ter asa para ter raiz. 

Pode e deve dar bronca, mas bronca tem tempo 
pra acabar. É pá, pum, foi. Deu! Não tem DR com filho, 
pelo amor de Deus! Outra: evite educar seus filhos na 
frente dos outros. Seja gentil com eles. Ser gentil não é 
ser mole, não tem nada a ver com não ser firme. Ser 
gentil é que é ser firme de verdade. Se precisar dar 
uma bronca? Dá. E pronto, deixa passar. A mãe mais 
chata é aquela que magoa, leva pro pessoal, deixa as 
coisas mais compridas e não alivia uma situação que 
depois a criança não sabe como sair. Porque filho é 
chato também, viu? Mas isso é outro papo. &

“PODE E DEVE DAR BRONCA,  
MAS BRONCA TEM TEMPO PRA  
ACABAR. É PÁ, PUM, FOI. DEU!”

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

Se joga  
na renda
CHEGA UMA HORA NAS NOSSAS VIDAS que comprar 
calcinha e sutiã significa comprar tudo no tamanho gran-
de e na cor bege. Então, para tudo! Você precisa valo-
rizar sua autoestima e colocá-la lá em cima. Sempre no 
topo.  Nada de achar que não tem tempo para isso ou 
que não precisa. Além de mãe, você é mulher também. 
Em um momento reservado com seu parceiro, uma lingerie 
linda pode fazer toda a diferença. Então se joga e esco-
lha a que cair melhor no seu corpo! &
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IDEIAS, INSPIRAÇÕES, SOLUÇÕES, 
LAZER, TECNOLOGIA, CURIOSIDADES...

simples&prático

ALIMENTAÇÃO EM DIA
Você já é responsável por muitas coisas na sua casa e a comida com 

certeza é uma delas. Veja como você pode melhorar os hábitos familiares

VOCÊ SABE A DIFERENÇA?
saúde

O açúcar é fonte de energia e contém substâncias que estimulam a produção de serotonina, que é 
responsável pela sensação de bem-estar e prazer. Marcia Daskal, nutricionista e proprietária da Recomendo 
Assessoria em Nutrição, mãe de Pedro e Rodrigo, ajuda a entender os tipos de açúcares:

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de açúcar deve ser de 50 gramas 
por dia. “É um ingrediente que pode (e deve) entrar em uma dieta equilibrada. Isso porque o organismo 
precisa de todos os nutrientes para o seu bom funcionamento”, explica Marcia. O equilíbrio é o ideal. 

AÇÚCAR CRISTAL
Cristais maiores e transparentes, 
sendo mais difícil dissolvê-lo. No 

seu processo de fabricação, a etapa 
de cristalização elimina a maioria 

das impurezas presentes, como sais 
minerais, glicose, frutose e amido. 

É considerado um produto com uma 
purificação parcial.

AÇÚCAR REFINADO
Esse é o tipo mais comumente 

encontrado nos supermercados. No 
processo de refino, além da adição 
de novos produtos químicos, ele é 

dissolvido e recristalizado.  
O resultado é um açúcar muito branco, 

com cristais bem pequenos e com 
maior facilidade de dissolução.

AÇÚCAR DE CONFEITEIRO
Mais utilizado para decorar  

receitas como bolos, biscoitos e tortas; 
os cristais são extremamente finos  

e ele tem a aparência de pó. Antes de 
serem embalados, recebem a adição 

de uma pequena quantidade de  
amido para evitar que os cristais 

fiquem grudados.

AÇÚCAR ORGÂNICO
Cristais maiores e mais escuros. 

Desde o plantio da cana até 
o produto embalado, não são 

utilizados agrotóxicos ou produtos 
não autorizados. Um dos tipos é o 

Demerara, que possui um preço mais 
alto do que os outros do mercado.

AÇÚCAR LIGHT
Combinação do açúcar refinado com 
adoçantes artificiais. Deve ser evitado 
por pessoas que não podem ou não 
querem utilizar adoçantes. Por conta 

da presença dos edulcorantes, não tem 
o mesmo efeito culinário que as outras 

variações do produto.

AÇÚCAR MASCAVO
Coloração mais escura, parecida com 
o caramelo. Seu sabor lembra o da 
rapadura. Este é um alimento obtido 

diretamente da concentração do caldo 
de cana recém-extraído. Este processo 
não utiliza o uso de aditivos químicos 

para branqueamento.

è
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abacaxi

abóbora

abobrinha

alcachofra

alface crespa

alface romana

ameixa

arroz integral

azeitona

bacalhau

batata doce

batata roxa

berinjela

brócolis

cenoura

coco

cogumelo

couve

couve de bruxelas

couve-flor

ervilha

espinafre

feijão carioca

feijão preto

frango

granola

homus

inhame

iogurte

laranja

lentilha

massa integral

melancia

melão

morango

nabo

ovo

pepino

pêra

pêssego

pimentão

queijo feta

queijo mussarela

quinoa

rabanete

repolho

salmão

salsa

tomate

vagem

PROVOU GOSTOU
P PP
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50 ALIMENTOS PARA PROVAR JÁ!
nutrição

Estamos cansados de ver as crianças se recu-
sando em provar alimentos. Wesley Delbrid-
ge, pai de Jet, diretor do departamento de 
alimentos e nutrição do Distrito Escolar Uni-
ficado Chandler, do Arizona, nos EUA, diz 
que o segredo para mudar esse quadro é 
oferecer alimentos diversificados desde cedo. 

Ele fez uma lista que gostaria que seu fi-
lho, de 3 anos, provasse. (Você vai preci-
sar fazer purê com alguns ou então cozinhá-
-los). “Se meu filho odeia um alimento, sirvo 
uma semana após ele ter experimentado de 
novo. Se ele aprovar, entra em nossa rotina 
para que ele não esqueça que gostou”.

Faça o 
teste com 
seu filho 
também!
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O QUE DIZER À MESA
educação

Você pode querer reconsiderar dar um sermão no seu filho na hora 
das refeições: um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, nos 
EUA, ligou as interações negativas à mesa com o aumento do risco de obesida-
de infantil. Pode ser mais saudável para todos manter uma conversa positiva e 
deixar as discussões mais difíceis para outros momentos, afirma a pesquisadora 
Jerica Berge. Veja alguns passos para testar hoje à noite mesmo:

AO INVÉS DE USE

“Que lição de casa você tem para amanhã?”

“Termine de comer suas cenouras. Existem 
crianças morrendo de fome no mundo”

“Você precisa comer pelo menos mais uma 
mordida de todos os alimentos no prato”

“Qual foi a melhor parte do seu dia hoje?”

“Você sabia que cenouras ajudam a manter os 
seus olhos saudáveis?”

“Esta é a última refeição do dia, então pergunte 
à sua barriga se ela tem certeza de que você já 

comeu o suficiente”

}
54%

DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS  
DESCOBRIRAM A VERDADE SOBRE O

PAPAI NOEL NA INTERNET.

TENDE A SUMIR.

SE ESSA TENDÊNCIA CONTINUAR,  
EM 44 ANOS A CRENÇA  

NO BOM VELHINHO

FONTE PESQUISA DA CENSUSWIDE
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100% PROTEÇÃO

Com certeza você quer confortar o seu filho quando ele 
sente medo ou insegurança, mas uma pesquisa divulgada 
pela Universidade do Estado do Arizona, nos EUA, mos-
tra que algumas reações dos pais podem, na verdade, 
deixar as crianças ainda mais ansiosas. 

Cuidado para não cair na tendência da bolha: prote-
ger o seu filho de qualquer situação desconfortável a 
qualquer custo. Por isso, separamos algumas sugestões 
de como ajudar e aumentar a confiança da criança em 
alguns casos. 

Protetor solar é um produto de uso diário e mega necessário para 
adultos e também crianças. Qualquer parte do corpo que esteja 
exposta à luz deve receber a aplicação. E sabe quando você abre 
a janela e vê aquele tempo cinzento?  Pois é, também nesses dias é 
preciso que o uso de protetor seja feito. “A médio e longo prazos, 
o resultado da exposição ao sol sem proteção é o aparecimento de 
rugas, manchas e até câncer de pele”, explica Gabriel Sampaio, 
filho de Tales e Maria, dermatologista da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia e consultor da megastore online Netfarma.

ACALMANDO CRIANÇAS ANSIOSAS

cuidado

O QUE  
NÃO FAZER

POR QUE  
NÃO?

UMA RESPOSTA 
MELHOR

Vocês estão em 
um restaurante e 
seu filho é tímido 
demais para fazer 
o pedido dele.

Pedir por ele Tentar acelerar essas situações 
elimina as chances do seu filho 

se sentir mais à vontade  
para falar.

Pratique o pedido antes de chegar ao 
restaurante. Quando o garçom chegar 
à mesa, esfregue as costas do seu filho  

e diga: Fizemos isso em casa.  
Você pode fazer isso aqui também.

Seu filho tem 
um pesadelo e 
implora para 
dormir na sua 
cama. 

Ceder e deixá-lo 
dormir com você

Ajudá-lo a administrar  
os medos será mais produtivo  

a longo prazo.

Reconheça que ele está com medo, deixe-o 
saber que sonhos não são reais e diga 
que ele está seguro. Então acrescente:  
Aposto que você consegue adormecer  

na sua cama, assim como eu.

Apareceu o medo 
de ir em uma festa 
de aniversário 
onde os pais não 
estarão presentes.

Permitir que 
ele falte à 

comemoração

Deixar o seu filho faltar dará 
a brecha para que ele pense 
que existe algo a se temer.

Simpatize com a relutância dele, mas 
fale sobre toda a diversão que ele 

perderá. Diga: Todos ficamos nervosos, 
mas aposto que você se surpreenderá 

porque todos os seus amigos estarão lá.

Seu filho está 
hesitante em 
aprender a andar 
de bicicleta.

Perguntar:  
Você está com 

medo? Está  
nervoso? Vai ficar 

tudo bem!

Reafirmar a ideia de que  
existem motivos para  

tal nervosismo não é uma 
boa saída

Mostre confiança em suas habilidades e 
relembre uma conquista similar que ele 
teve: Você se lembra quando aprendeu  
a escalar o trepa-trepa? Você consegue 

fazer isso.

comportamento
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MÃES DA REALEZA X MÃES DA REALIDADE
Lá do outro lado do mundo, vemos Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge, que tem os pés no 
chão, até usa calças jeans e faz com que consigamos sentir certa proximidade com ela, porque 
mãe é mãe em qualquer lugar! Mas que tal a gente comparar a família real com a nossa?

PRINCESA KATE PRINCESA EU

Tem que fazer reverência 
quando a sogra entra na sala. 

Tenta segurar a língua quando 
a sogra aparece sem avisar.

Sua babá tem graduação em 
um instituto de elite, às vezes  

se veste como a Mary Poppins 
e mora no palácio com eles. 

A babá é a moça que mora no seu 
bairro ou até mesmo a irmã, que são 
contratadas de última hora quando você 
e seu parceiro decidem jantar fora.

Compartilha fotos de família feitas 
profissionalmente pelo homem que 
fotografou a Princesa Diana para 

a revista de moda Vanity Fair.

Tira váaaaarias selfies com 
o iPhone até acertar uma - e 
ainda usa filtros para dar uma 
melhorada, é claro.

Deu um chá da tarde com  
Brad Pitt e Angelina Jolie. 

Toma café da tarde naquela caneca que 
ganhou de brinde enquanto assiste TV.

Saiu do hospital no pós-parto 
mais do que bem vestida 
usando um vestido floral 

amarelo Jimmy Choo: perfeito.

Rolou para fora do hospital em 
uma cadeira de rodas usando um 
moletom e o cabelo preso  
no coque: perfeito. 

O pai do filho dela é um príncipe. O pai do filho dela a chama de “princesa”. 

humor

atenção

INFORMAÇÕES CRUCIAIS PARA SEU FILHO SE LOCALIZAR
4 anos ou menos
* O primeiro e último nomes. A 
primeira coisa que uma pessoa 
perguntará caso ele se perca.
* Seu nome completo. Se ele 
achar que você é apenas "mãe", 
não poderão te localizar. 
* Não vá a lugar algum ou 
aceite algo, nem entre em carros 
de estranhos sem permissão. 

5 a 7 anos
* Seu número de celular. Vocês 
podem se reunir mais facilmente 
caso se separem. 
*Uma "lista segura". Ao invés de 
dizer "não fale com estranhos", 
liste de três a cinco pessoas com 
quem o seu filho sempre pode 
falar para pedir ajuda caso algo 
aconteça sem você por perto.

Acima de 8 anos
* Marque um ponto de encontro 
que seja de fácil localização.
*Deixe que seu filho vá com um 
amigo ou irmão a lugares que 
ele está começando a ir sozinho 
- números dão segurança.
*Diga a ele para gritar bem alto 
caso alguém desconhecido tente 
forçá-lo a ir em algum lugar.
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teste

1. Como você conseguiu aquela 
mancha na sua blusa favorita?
a) Projétil lançado na hora do almoço.
b) Separou briga de pincéis com tinta.
c) Banho de suco de uva foi desonesto.
d) Qualquer uma das opções acima.

2. Por que você acabou  
de entrar na cozinha?
a) Pegar café?
b) Fazer o almoço de alguém?
c) Pegar a escova de cabelo?  
Pode estar em qualquer lugar.
d) Se ficar tempo suficiente ali, lembrará.

3. O que foi esse barulho?
a) Ratos raivosos. Ou crianças.
b) Que barulho?
c) Dois meninos brincando do que eles 
chamam de “jogo do ai”.
d) Ah, eles ficarão bem.

4. O que está na agenda de hoje?
a) Natação, futebol, inglês, reunião 
caseira para decidir a viagem de 
carnaval, encontro com os amigos.

VOCÊ DOMINA A ARTE DE SER PAI?

Não há respostas erradas, veja se você está 
conseguindo lidar com essa tal de paternidade.

b) Planejar como escapar da reunião 
para decidir o Carnaval, para aproveitar 
mais o encontro com os amigos.
c) Negociar caronas para a natação e 
futebol depois de lembrar que você é o 
organizador de todas as viagens. 
d) Pera. Viagem de carnaval?

5. Como você e sua parceira decidem 
quem levará o filho para a festa de 
aniversário no buffet?
a) Vocês têm um sistema de pontos para 
determinar o potencial enlouquecedor de 
cada festa e dividem a soma igualmente. 
b) Torneio de guerra de dedões. 
c) Quem leva as crianças às festas  
está liberado das idas ao dentista  
e cabeleireiro. 
d) Você vai. Você ama festas infantis!

6. Quem começou?
a) Ele.
b) Ela.
c) Você?
d) Não sabe. Você estava na cozinha. 
Por algum motivo. 

RESULTADO
Ù Se você respondeu a essas perguntas 
em uma espreguiçadeira enquanto seus 
filhos preparavam um delicioso jantar 
após terem limpado toda a casa…
Parabéns! Você dominou a paternidade. 
Agora não diga a ninguém. 

Ù Se você respondeu enquanto 
estava sentado na primeira fila de 
uma apresentação escolar…
Claro que você é multitarefa! Mas 
é hora de deixar o teste do lado 
e levantar o iPad para gravar a 
apresentação. Assim, o pai atrás de 
você não conseguirá enxergar nada.
 
Ù Se você respondeu enquanto 
estava sendo amarrado a uma 
cadeira pelo seus filhos porque você 
é o pirata que eles capturaram…
Ao menos você tem uma boa desculpa 
para não ter que ir à festa.

Ù Se você respondeu que  
ama festas infantis…
Você não é pai ou mãe. De alguma forma 
você encontrou esse teste, viu aquela 
pergunta e pensou: “Ei! Eu gosto de festas. 
Eu gosto de crianças”. Mas gostar desses 
tipos de festa significa apreciar uma 
instalação úmida que cheira a repolho e 
onde você receberá como prêmio final um 
saquinho cheio de balas e uma bexiga 
em formato de espada, que te dará uma 
dor de cabeça imediata. O amor por 
festas infantis é o item número um que 
separa adultos de crianças. Então largue 
esse teste agora, seu impostor. 

Ù Se você pegou esse teste enquanto 
estava em casa com dor de cabeça 
depois de uma festa infantil…
Sentimos muito. Agora encontre café 
e volte ao trabalho. A viagem do 
carnaval não se programará sozinha. 
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Ù ALMOFADA DE AMAMENTAÇÃO
Ao contrário das almofadas comuns, 
ela envolve o seu corpo e ajuda no 
posicionamento. Também pode aliviar  
a dor nas costas, pescoço e ombros. 

Ù POMADA PARA MAMILOS
Cremes à base de lanolina são um remédio 

comprovado, mas algumas pessoas preferem 
óleo de coco orgânico, que não é um produto 
animal. (Lanolina vem da ovelha, o que pode 
causar uma reação alérgica em uma mãe 
com pele sensível). Ambos são considerados 
seguros para os bebês. 

Gel à base de água também pode ajudar 
nesse momento. Mas seus mamilos não vão 
ficar cem por cento a não ser que antes você 
resolva totalmente o problema. 

Ù AJUDA PROFISSIONAL
Tenha o número de alguém, de sua confiança,  
na agenda do celular para que você possa ligar.

Ù BOMBA ELÉTRICA DUPLA
É um item muito necessário se você vai voltar ao 
trabalho; procure uma com sucção gradual em 
níveis que podem ser ajustados e com opções 
para diversos tamanhos de mamilos.

No nosso site mostramos uma 
técnica pá-pum para o bebê 
dormir: bit.ly/paninho 

ACESSÓRIOS QUE PODEM AJUDAR NA AMAMENTAÇÃO

ARMADILHAS DO SONO

bebê

sono

Quanto tempo um bebê precisa dormir? Não existe uma única resposta 
para essa pergunta. Pensando nisso, aqui vão algumas dicas para você 

garantir que o seu filho está bem descansado:

HORAS DE  
SONO DIÁRIAS

NÚMEROS USUAIS  
DE SONECA 

RECÉM-NASCIDO 10 a 18 horas Sempre é hora do cochilo.  
Recém-nascidos dormem picadinho 
entre 2 e 4 horas, acordando 
quando precisam comer.

3 MESES 15 horas 2 a 4 sonecas, que duram entre  
30 minutos e 2 horas cada.

6 MESES 14 horas 2 a 3 sonecas, que duram entre  
45 minutos e 2 horas cada.

1 ANO 13 a 14 horas 2 sonecas, que duram entre  
1 e 2 horas cada.

1 ANO  
E 6 MESES

10 a 13 horas  1 ou 2 sonecas, que duram entre  
1 hora e meia e 3 horas cada.

2 ANOS 10 a 13 horas 1 soneca, que dura entre  
1 hora e meia e 3 horas.

1 EM CADA  
4 BRASILEIRAS 

APRESENTA 
SINTOMAS DE 
DEPRESSÃO  
PÓS-PARTO
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R$260

LANSINOH 
R$59,90
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PENDURA TUDO!
Já passou por aquelas situações em que você 
tem um carrinho com um bebê, sua bolsa, a 
bolsa dele, sacolas, paninhos e tudo mais 
que você puder imaginar carregar, enquanto 
precisa sacar a carteira e pagar a moça 
do estabelecimento onde você comprou um 
café?! Ufa! Pensando nisso, a Clingo lançou 
o Clingo Clip, uma espécie de gancho, feita 
em alumínio, que suporta até 45kg e pode 
ser preso à maioria das manoplas (incluindo 
carrinhos de compra). Muita praticidade!

segurança

ENCAIXE PERFEITO
Você já deve imaginar que todas as cadeirinhas 
funcionam em qualquer veículo, mas repense isto. 
Um número surpreendente desses produtos não são 
compatíveis entre si, de acordo com os especialistas 
da Universidade do Estado de Ohio, nos EUA, que 
testaram mais de três mil combinações. 

1. LARGURA DO 
ASSENTO
A base da 
cadeirinha não 
deve ser maior 
que o assento do 
veículo; não deve 
ficar apoiada sobre 
partes mais elevadas 
do banco ou sobrar 
nas bordas laterais. 

2. ESPAÇO 
LIBERADO
Confira se a parte 
de trás dos bancos 
da frente do carro 
não estão batendo 
nas costas da 
cadeirinha. Nessa 
parte deve haver 
pouco ou então 
nenhum contato. 

3. ALTURA DO 
ENCOSTO DE 
CABEÇA
Tome cuidado com  
os encostos para a  
cabeça que são 
curvados para a frente. 
Se o assento for alto  
e o encosto atrapalhar 
a cadeirinha, você  
deve retirá-lo.

PÉG-
PEREGO 
R$1.149CLINGO CLIP  

PARA BRASBABY  
R$29,90

praticidade
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simples&prático

ARMÁRIO DOS SONHOS EM 12 PASSOS
organização

Recolha a roupa da criança no 
cesto. Vista a sua roupa de guerra 

e olhe embaixo da cama para encontrar 
o resto. Espere encontrar roupas íntimas, 
a tesoura da cozinha, restos de comida 
petrificados e uma autorização da escola 
de semanas atrás.

Lave tudo. Mesmo que o 
seu filho tenha usado aquela 

bermuda somente uma vez, procure 
lavar todas as roupas, para que 
nada seja guardado “meio limpo”.

Enquanto a máquina de 
lavar trabalha, procure 

por aqueles itens aleatórios 
que seu filho nunca usou, que 
ficaram pequenos ou que você 
não gosta, a fim de arranjar 
mais espaço.

Limpe um lugar no chão. 
Evite o erro de pensar que 

você pode usar a cama do seu 
filho para fazer isso. Não, você 
não vai finalizar tudo em um 
único dia. Tente usar o canto do 
quarto para a sua arrumação. 

Jogue as coisas 
da cômoda no 

canto. Seu filho nunca 
usou muitas das coisas 
que estão guardadas. 
Antes que você 
enlouqueça com tantos 
itens para arrumar, 
descarte aqueles que 
não são necessários 
em um canto e os que 
são, em outro.

Coloque as roupas 
recém-lavadas em 

uma pilha. Quando o seu 
filho quiser saber o que está 
acontecendo, explique que 
está organizando tudo. Assim, 
ele saberá que isso será um 
hábito em casa.

Permita-se 
distrair com 

coisas bobas, como 
jantar, dormir e a 
necessidade de sair de 
casa por um pouco. 

Volte para o 
quarto dos seus 

filhos para descobrir se 
ele bagunçou todos os 
seus montinhos ou tentou 
te “ajudar” colocando 
tudo no lugar onde ele 
imaginou que seria ideal. 
Respire. Reconfigure todas 
as suas pilhas. 

Faça viagens à 
garagem, centro de 

doações e amigos. Parabéns! 
Você conseguiu! Agora, recomece 
tudo com o seu outro filho. 

Enquanto 
você encara 

as várias pilhas, 
lembre-se: força! 
Tudo vai ficar bem 
bonito quando  
a arrumação  
estiver pronta!

Hora de selecionar as pilhas. O número de 
montinhos que você pode formar pela casa 

pode variar entre dois e infinito. Por exemplo, as que 
ficam, as lavadas, as doações, as que vão para 
o lixo, as que estão fedendo tanto que precisam 
de mais sabão, as que não servem mais e são 
recordações valiosas, as que serão guardadas para 
o próximo e as que, pera, de quem é isso aqui?

Ande pela casa procurando 
por roupas que não servem ou 

não serão usadas pelo próximo ano. 
Faça um montinho com elas. 

1 2
3

4

5

6
10

11

12

9 8

7
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Mudar a decoração da casa dá um ar novo ao ambiente e 
deixa a gente mais contente e empolgado para aproveitar 
o lugar. Se tem uma parte que sempre dá mais trabalho são 
as paredes. Os papéis de parede muitas vezes são caros 
e só mudar a cor da tinta nem sempre é o que queremos. 
Você pode deixar o quarto do seu filho com uma cara 
nova fazendo o Efeito Linho, algo que pode ser feito sem a 
necessidade de ajuda profissional!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
 Rolo Antigota 321. De acordo com o tamanho da 
superfície pode ser usado de: 9cm, 15cm ou 23cm.
 Escova para efeito linho 705A
 Gel para efeitos especiais
 Tinta acrílica acetinada (fundo)

COMO FAZER:
1. Para começar, é necessário preparar a parede com a 
tinta acrílica acetinada de fundo e esperar secar.
2. Depois de seca, aplique o gel para efeitos especiais 
com o rolo Antigota 321, de maneira homogenea.
3. Com o gel ainda úmido, passe a Escova para Efeito 
Linho 705A no sentido vertical.
4. Espere secar durante 20 minutos. Depois passe outra 
demão do gel para efeitos especiais.
5. Por fim, com o gel ainda úmido, passe novamente  
a Escova para Efeito Linho 705A, agora no  
sentindo horizontal.
 
 Você pode encontrar todos os materiais necessários em 
pinceisatlas.com.br

TEXTURA NA PAREDE
decoração
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DO BEM
ESSA PROTEÍNA TEM CAUSADO MUITA POLÊMICA NOS ÚLTIMOS 

TEMPOS. SÃO DIVERSAS DIETAS QUE APONTAM-NA COMO A 
VILÃ DO EMAGRECIMENTO. MAS SERÁ QUE É ASSIM MESMO?

GLÚTEN
POR ANA LIS SOARES, filha de Marco Túlio e Arlete
e CAROLINA PISCINA, filha de Ana Maria e OsvaldoFO
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SAÚDE

Q 
uando o assunto é alimentação dos 
nossos filhos, a gente está quase 
sempre atrás de saber o que tem 
de melhor e mais novo na indústria 
alimentícia. Vira um corre-corre para 
descobrir o que é bom e o que é 

ruim. Nos últimos meses (ou anos), você com certeza 
já leu, ouviu ou assistiu algum conteúdo falando sobre o 
glúten. Acusações de um lado, defesas do outro, ele vem 
sendo manchete, especialmente quando a discussão en-
volve uma dieta gluten free (sem glúten) – bastante ado-
tada por celebridades em busca do corpo perfeito. Aí nos 
perguntamos: afinal, ele é vilão ou mocinho? 

Segundo essa dieta, eliminar os alimentos que con-
tenham o glúten ajuda na redução de gorduras, além 
de trazer bem-estar e leveza. Mas, para começo de 
conversa, o que é esse nutriente? Devemos realmente 
tirá-lo da mesa da família? Todo mundo deve fazer essa 
dieta gluten free? Bom, vamos lá...

O glúten é composto pela mistura de duas prote-
ínas chamadas gliadina e glutenina, que são encontra-
das naturalmente na semente de muitos cereais como 
trigo, cevada (também no subproduto da cevada, o 
malte) e centeio. Normalmente, não pensamos muito 
sobre isso, mas grande parte do que consumimos pos-
sui o famoso glúten, especialmente quando falamos de 
produtos que são feitos com farinhas, como pães, ma-
carrão e bolachas. 

A ONG americana Kids Health enumera alguns dos 
pratos que contêm essa proteína - e, ao observarmos, 
percebemos que estão bastantes presentes em nosso 
cotidiano - como caldos prontos, alimentos empanados, 
bolos de farinha, batatas fritas, alguns molhos de carne 
e tomate, carnes processadas (os embutidos), molhos 
para salada, condimentos, alguns chás de ervas e cafés 
aromatizados, chocolates e até alguns iogurtes. Nem a 
hóstia entregue aos fiéis durante as missas da Igreja Ca-
tólica escapa da lista: sim, ela tem glúten!

Quando ingerimos algum alimento que contenha 
glúten, ele será digerido apenas no intestino delgado, 
ou seja, é uma proteína de difícil absorção. Em uma pes-
soa sem intolerância, esta proteína é inofensiva, contu-
do, naquelas pessoas que apresentam problemas, pode 
acabar desencadeando uma inflamação. “Caso haja um 
quadro de celíaca ou sensibilidade, o glúten pode aca-
bar achatando as vilosidades (dobras) do intestino, ou 
seja, atrapalhando a absorção de nutrientes e alterando 
o sistema imunológico da pessoa”, explica a nutricionis-
ta Aline Hippólito, filha de Luizio e Dayse. 

CASOS REGISTRADOS  
DE CELÍACOS NO BRASIL

33 %
SÃO PAULO

6 %
MINAS GERAIS 13 %

SANTA CATARINA

4 %
RIO DE JANEIRO

2 %
CEARÁ

Fonte: ACELBRA – Associação dos  Celíacos do Brasil

Você sabe 
tudo sobre 
Glúten? Faça o 
teste no nosso 
site: bit.ly/
glútendobem
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SINTOMAS 
NAS FASES  
DA VIDA 
• As manifestações 
da doença celíaca 
variam de acordo 
com a faixa etária.  
Nas crianças 
pequenas acontecem 
diarreia, distensão 
abdominal, problemas  
de desenvolvimento, 
vômitos, irritabilidade,  
falta de apetite e  
até mesmo prisão  
de ventre;
• Na puberdade 
e adolescência, 
podem ocorrer 
anemia, baixa 
estatura e sintomas 
neurológicos;
• Nos adultos, 
a apresentação 
clássica é de 
crises de diarreia, 
dor e desconforto 
abdominal. A 
diarreia, no entanto, 
não é o sintoma 
dominante na 
metade dos casos. 

Segundo a nutricionista, em caso de doença ce-
líaca (intolerância) diagnosticada pelo médico, a ex-
clusão do glúten da dieta deve ser imediata, uma vez 
que, com o distúrbio inflamatório permanente, podem 
acontecer desordens à saúde como diarreia crônica, 
desnutrição com déficit do crescimento em crianças, 
anemia não curável, emagrecimento e falta de apetite, 
distensão abdominal (que é a barriga inchada), vômi-
tos, dor abdominal, osteoporose, esterilidade, abortos 
de repetição e, em casos mais graves, até câncer in-
testinal. Mas essas regras não são gerais, a recorrência 
dessa doença atinge 1% da população mundial. 

Restrição para quem?
Já deu para perceber que há muitas acusações sobre 
o trigo – ou glúten – sobre supostos malefícios e, por 
isso, recomendam-se novos hábitos, às vezes bem ra-
dicais. Entretanto, o glúten 
não é vilão para quem não 
é celíaco. Afinal, ele é a parte 
proteica do trigo. Mas se ele 
não faz mal, aparece a per-
gunta: por que todo mundo 
emagrece quando corta esse 
nutriente do cardápio?

“As pessoas acabam con-
sumindo alimentos de um 
grupo só. Quando você retira 
o pão, também acaba deixan-
do de consumir, por exemplo, 
os frios, que são calóricos e 
têm bastante sódio. Obriga-
toriamente, a pessoa vai ficar 
com uma alimentação mais 
saudável”, explica a nutricionista da Abitrigo e Presiden-
te da Associação Paulista de Fitoterapia, Vanderli Mar-
chiori, tia-avó de Fernando, Catarina e Maria Clara. 

Pensando nisso, fica claro que a dieta gluten free 
nunca deve ser feita sem uma avaliação prévia para de-
tecção de alergia ou hipersensibilidade à substância – e 
deve ser acompanhada por médicos e nutricionistas.  
Então, nada de sair por aí excluindo nutrientes. “Não é 
todo mundo que é atingido por este problema e, por-
tanto, não serão todos que se beneficiarão da exclusão 
do glúten”, enfatiza a nutricionista do HC-FMB/UNESP, 
Natália Baraldi Cunha, filha de Gilberto e Mariluci.

Conversamos com o médico pediatra Cláudio 
Len, pai de Fernando, Beatriz e Silvia,  que também de-
fende a moderação quanto ao tema. 

Para ele, existe uma tendência que culpa o glúten 
por todos os males alimentares, mas não há ainda mui-
tas verdades médicas sobre o assunto. Dessa forma, é 
necessário ter cautela e atenção sobre informações 
que chegam até nós. Em crianças, por exemplo, o pe-
diatra afirma que não recomenda a restrição do glúten 
pelos pais, exceto se houver um diagnóstico médico 
de que a criança é celíaca. 

“O contato das crianças com o glúten acontece 
depois dos 9 ou 10 meses, dependendo dos hábitos 
daquela família. Antes disso, não existe essa proteína 
na alimentação via leite materno, fórmulas e papinhas 
de legumes, por exemplo”, explica. “Uma coisa é a mu-
lher de 50 anos, que deseja emagrecer e decide tirar o 
glúten da dieta apenas porque acredita nisso, e outra 
coisa muito diferente é você tirar a proteína das refei-
ções da criança”, pondera o médico. 

Alguns especialistas tam-
bém apontam para o risco de 
haver um retardo no diagnós-
tico de problemas reais, quan-
do o glúten é retirado da die-
ta das crianças sem indicação 
médica; ou seja, se seu filho 
é celíaco e não tiver contato 
com os alimentos que con-
têm a proteína, poderá sofrer 
consequências mais tarde, 
quando for mais velho. 

Não podemos deixar de 
enfatizar que o glúten tam-
bém traz benefícios à saúde 
da maioria dos indivíduos do 
planeta. Mesmo que sozinho 

ele não seja muito nutritivo, o glúten é encontrado em 
alimentos como os grãos inteiros, que trazem fibras e 
muitas vitaminas do complexo B, zinco e ferro, entre 
outros compostos bioativos – por isso, cortar esses 
alimentos pode levar a uma deficiência de nutrientes. 

“É necessário procurar um profissional especiali-
zado para fazer a reeducação alimentar  e avaliar se 
a pessoa tem alguma doença relacionada ao glúten. 
Caso não tenha, ela não só pode, como deve continu-
ar consumindo a proteína”, afirma Vanderli. 

Além disso, relatos e estudos apontam que a reti-
rada do glúten da alimentação faz com que os riscos 
de desenvolver ansiedade e depressão sejam aumen-
tados pelos efeitos fisiológicos intestinais que ele traz 
ao organismo. Portanto, ele não é um vilão! &

A PAIS&FILHOS 
ACREDITA que devemos 
sempre, mas sempre 
mesmo, procurar um 
especialista quando 

quisermos alterar a dieta
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É
A TECNOLOGIA INVADIU NOSSAS VIDAS DE FORMA AVASSALADORA.  

AS CRIANÇAS ESTÃO NASCENDO EM UM MEIO ELETRÔNICO QUE PRECISA  
SER UTILIZADO COM CAUTELA E ISSO CABE AOS PAIS

TOUCH
POR CAROLINA PISCINA, filha de Ana Maria e Osvaldo
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C
erca de 15 anos atrás, quando que-
ríamos conversar com algum amigo, 
éramos obrigados a pegar o telefone 
fixo e fazer uma ligação para a casa 
dele. E se passássemos tempo demais 
na linha, os integrantes da casa já co-

meçavam a pegar no pé. Hoje, tudo está completa-
mente diferente. Temos à nossa disposição um mundo 
de informações, jogos, pessoas e ferramentas que faci-
litam o nosso dia a dia, tudo à distância de um toque.

A tecnologia mudou a forma como nos relaciona-
mos com o mundo e com as outras pessoas. É fácil per-
ceber que conversamos mais com nossos amigos através 
de aplicativos com essa finalidade do que pessoalmen-
te, afinal, temos pouco tempo disponível para encontros 
face a face. Agora precisamos pensar: nossos filhos já nas-
ceram nesse meio, cercados de eletrônicos e conectados 
com o mundo digital. Eles não passaram por tudo aquilo 
que a gente viveu. Hoje é tudo mais rápido e direto.

O mundo da comunicação mudou e fechar os olhos 
para isso seria um erro. Não podemos negar a existência 
da tecnologia e colocar nossos filhos em uma redoma 
de vidro, mas também o uso totalmente liberado dela 
não é considerado saudável pela maioria dos especia-
listas. Como podemos então encontrar o caminho do 
meio, sendo que a era digital parece  invadir cada vez 
mais nossas casas? Como equilibrar o uso?

Desbravadores
As crianças do século 21 se entendem muito bem 
com qualquer eletrônico que seja dado a elas. Elas ad-
ministram qualquer função e vão atrás de seus interes-
ses na web. Esse é o caso do Cauã, de 10 anos, filho de 
Vanessa e Carlos, que aprendeu a falar inglês, espanhol 
e agora está arranhando o alemão. Tudo isso através 
do Google. “Ele pesquisa muito e vai atrás das infor-
mações até esgotar o que ele quer saber. Sempre es-
tamos por perto, ele não usa completamente sozinho, 
sabe dos perigos”, afirma a mãe do Cauã. Essa é uma 
preocupação constante dos pais, afinal, eles têm medo 
do que os seus filhos podem encontrar nas inúmeras 
páginas que abrem na rede. 

A preocupação não é em vão. O Google, maior 
buscador da Internet, está mais do que ligado nessas 
questões e indicam alternativas aos pais. “A gente ofe-
rece diversas ferramentas para que os responsáveis 
possam fazer essa difícil tarefa. O primeiro ponto é um 
guia disponível na nossa Central de Segurança”, explica 
Rodrigo Paiva, gerente de produto na equipe de Segu-
rança do Google, filho de Nair e Vanderlei. 

Esse guia foi construído em conjunto com ONGs 
brasileiras para que os adultos possam entender quais 
as melhores formas de orientar e se comunicar com 
os filhos na hora de delimitar o uso da internet. As in-
dicações vão desde um diálogo aberto e sincero, até 
instruções para a proteção das senhas. Você pode con-
ferir o guia completo aqui: bit.ly/googlefamília

O segundo passo é o filtro das buscas realizadas 
na plataforma. “O Safe Search limita o conteúdo que 
as crianças têm acesso no momento da busca. O prin-
cipal objetivo é bloquear o conteúdo explícito”, con-
ta Rodrigo. Você também pode acessar a ferramenta 
através da Central de Segurança. 

Esse filtro não se limita ao Google, ele também ser-
ve para o YouTube. Os pais do Cauã vão gostar da fer-
ramenta, afinal, além de desbravar a internet atrás de 
informações sobre jogos, o menino tem um canal no 
YouTube, chamado Nerd He, onde ele fala sobre um de-
senho que curte muito, chamado Steve Universe. 

Adivinha quem adorou saber das aventuras na rede 
do Cauã? O Rodrigo! Ele se empolgou quando contamos 
a ele que o menino usa o Google para ir atrás do que 
quer entender melhor: “Adorei isso, é superlegal ver es-
ses casos em que a criança consegue aprender sozinha.  
É um exemplo legal, alinhado com a missão da empresa. 
É justamente o que nós desejamos”, afirma.

97%
DAS CRIANÇAS ENTRE  
6 E 9 ANOS USAM A

INTERNET 
NO BRASIL
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Equilíbrio acima de tudo
Controlar o uso dos eletrônicos em casa pode ser uma 
tarefa árdua. Imagina então se você tem várias crianças 
querendo jogar ao mesmo tempo. Esse é o caso da Da-
niela Finotti, dona do blog mamaedemuitos.com, mãe 
de Diogo, 17 anos, João Pedro, Carolina, Isabela, 9 anos, e 
José Luiz e Gabriel, 3 anos. A casa dessa galera tinha de 
tudo para ser o maior descontrole no quesito tecnologia. 

“O João Pedro sempre gostou de brincar com os 
jogos e teve um dia, com 6 anos de idade, que ele fez 
xixi nas calças porque não queria parar de jogar. Foi en-
tão que percebemos que meus filhos precisavam de li-
mites”, conta Daniela. As crianças dividem o videogame, 
o computador e o tablet. Cada um tem meia hora para 
jogar e o tempo é contado com um timer. Eles sabem 
que se extrapolarem aquela marca, no dia seguinte não 
tem brincadeira e terão que se divertir de outra forma. 

Cada família vai encontrar o seu limite e as suas pró-
prias regras de acordo com a dinâmica da casa. “Enquan-
to estiver confortável para os pais, a criança não estiver 
deixando de interagir com a família ou não estiver atra-
palhando os estudos, os jogos podem ser autorizados. É 
importante que os pais estejam no comando”, explica a 
psicóloga especialista em intervenção familiar do Institu-
to Terapia Sistêmica, Cristiane Alves Lorga, mãe de Luísa.

GUIA RÁPIDO
O Rodrigo Paiva, gerente de produto na equipe de 
Segurança do Google, dá dicas de segurança e a 
gente mostra elas de um jeito prático: 

1. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

Já reparou que os jogos disponíveis para serem 
baixados têm uma classificação indicativa? Pois 
é, as idades recomendadas são determinadas de 
acordo com a escala fornecida pelo Ministério  
da Justiça Brasileiro. 

2. NÃO CONCORDO

Se o seu filho baixar um jogo de acordo com a 
idade dele e, mesmo assim, você achar que o 
conteúdo não é apropriado, é possível reportar essa 
reclamação, que será averiguada por uma equipe 
disponível 24 horas. Essa constatação pode fazer 
com que a empresa responsável pela plataforma 
acione a justiça ou os desenvolvedores do programa. 

3. IDADE MÍNIMA

Para que qualquer pessoa possa criar uma conta 
Google, ela precisa ter mais de 13 anos de idade. 
Ou seja, se o seu filho não tiver atingido essa idade 
mínima, você precisa criar uma conta para ele, com os 
seus dados, e se responsabilizar pelo uso feito por ele.

4. PRIVACIDADE

As crianças, antes de mais nada, precisam  
entender que todo o conteúdo publicado na internet 
está disponível para que qualquer pessoa possa 
acessar. Uma vez postado, aquilo sempre será 
público. Então todo o cuidado é pouco. Isto vale 
também para senhas e dados pessoais. 

5. SENHA FORTE

Se você já se fez aquela famosa pergunta: “Por que  
esse site está falando que minha senha é fraca e 
a palavra é enorme?”, vai ficar feliz em finalmente 
entender porque isso acontece. Uma senha forte contém 
mais de uma palavra e o uso de caracteres especiais, 
como maiúsculas, números e símbolos. 

43%
DAS CRIANÇAS  

ENTRE 9 E 10 ANOS,  
QUE ACESSAM A INTERNET, 
TÊM UM PERFIL EM ALGUMA  

REDE SOCIAL
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Diálogo sem códigos
Em seu blog, Daniela compartilha com as mães algo 
que nem sempre é tão evidente para todo mundo: “A 
criança que gosta de jogo quer ser a melhor naquilo 
e não tem como isso acontecer sem treino. Isso fica 
muito interessante para ela, mas é importante levar 
para outro mundo, mostrar outras atividades”, afirma. 

Parte importante para que o relacionamento en-
tre pais e filhos funcione é a conversa sincera. Manter 
um diálogo aberto com o seu filho é importante em 
qualquer fase da vida. Ouvi-lo contar sobre as aventu-
ras online fará com que ele se sinta acolhido e, assim, os 
pais podem ter uma proximidade e um controle muito 
maior sobre o que o filho faz quando está conectado. 

“É importante que os pais conheçam o jogo, para 
saber se condiz com os valores familiares e, sempre 
que possível, conferir o que o filho tem feito na in-
ternet”, explica Cristiane. Não adianta privar, afinal, o 
mundo real e virtual são fundamentais para o desen-
volvimento motor, social, criativo, cognitivo e emocio-
nal. A chave para um uso saudável e seguro é o acom-
panhamento dos pais.

33%
DAS MÃES NO BRASIL 

DIZEM  NÃO TER 
CONTROLE DO QUE 

SEUS FILHOS ACESSAM 
NA INTERNET

COMPORTAMENTO

Fonte: AVG Technologies
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Daqui para frente
“Ao que parece, ao longo da nossa história, a geração 
futura sempre vem com facilidades distintas na área da 
atualidade que estão sendo desenvolvidas”, afirma a psi-
cóloga e escritora, Silvia Malamud, mãe de Betina e Bruno. 

Isso fica bem claro no caso do Thiago, represen-
tante comercial, pai de Heloisa, 5 anos, e Joaquim, 3 
anos. Ambos começaram a brincar com jogos eletrôni-
cos quando tinham 1 ano de idade. Mas o que impres-
siona o pai é a habilidade do Joaquim com um jogo 
chamado Subway Surfers. 

O menino brinca com este jogo há um ano e os 
pais até tentaram, mas não conseguem ter um desem-
penho tão bom quanto o do menino ao recuperar as 
moedas que aparecem no caminho. “Se fosse um jogo 
cuja sequência fosse sempre a mesma, é natural que 
ele decorasse. Mas eu vejo que  o jogo sempre muda, 
o que me mostra que ele tem habilidade. É difícil de 
acompanhar com os olhos”, conta Thiago. 

Essa é uma tendência que não parece retroceder. 
Cada vez será mais comum vermos bebês desbloque-
ando telas de tablet com a mais facilidade e crianças 
ensinando os pais a mexerem nos aparelhos eletrôni-
cos. “O desenvolvimento da internet é infinito e, ao que 
parece, veio para ficar. Estamos apenas no começo e 
penso que a humanidade deve se preparar como um 
todo para o que ela própria está criando”, declara Silvia.

96%
DOS ADOLESCENTES 
SUL-COREANOS SÃO 
MÍOPES. ISSO ESTÁ 

ASSOCIADO AO USO 
DE ELETRÔNICOS

de acordo com a Dra. Patricia Peck Pinheiro
PRINCIPAIS RISCOS ONLINE

0 A 6  
ANOS

6 A 9  
ANOS

9 A 12 
ANOS

Clicar em qualquer coisa que pisca 
ou tem várias cores e parar em um site 
de conteúdo adulto. Nessa idade, a 
navegação é desgovernada, nada 

impede de você colocar um vídeo para 
seu filho assistir no YouTube e ele clicar 

em algo que aparece.

Nessa fase, a criança tem uma maior 
desenvoltura na web, começa a ter 

cadastros e senhas próprias. O maior 
problema é a abordagem de estranhos, 

já que nessa idade ela já descobriu 
a câmera e os recursos que permitem 

compartilhar conteúdo.

Essa se tornou a idade mais crítica online, 
já que a ansiedade para estar em serviços 

para crianças maiores de 13 anos 
começa a aumentar. É importante que 

haja o controle dos pais, afinal, crianças 
precisam estar sempre sob supervisão de 

adultos e isso vale para a internet.

A gente explica no nosso site as pesquisas que 
demos nessa matéria. Dá para saber ainda mais 
sobre o assunto: bit.ly/tecnologiainfância

Fonte: Academia Americana de Oftalmologia 
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Primeira vez
É muito difícil saber quando os filhos terão o primeiro 
contato com o mundo tecnológico, afinal, eles já nas-
cem em meio aos aparelhos eletrônicos e, mesmo que 
os pais proíbam o uso em casa, ele poderá ser feito na 
escola, com os amigos da sala, por exemplo. 

“A proibição absoluta tira a oportunidade de 
aprender aos poucos. Quando a criança tem a sen-
sação de que está começando depois dos colegas, ela 
tem a tendência de abusar para vencer isso”, afirma a 
advogada especialista em Direito Digital, Patricia Peck 
Pinheiro, mãe de Gabriel e Rafael. 

Podemos comparar o primeiro eletrônico dos dias 
atuais com a primeira bicicleta de antigamente. Quan-
do os pais entregavam uma bicicleta aos seus filhos, mil 
recomendações sobre a segurança eram feitas. Com 
os eletrônicos não deve ser diferente. As instruções 
não devem ser somente sobre como não quebrar a 
tela do aparelho, mas também sobre como usá-lo de 
modo coerente e criterioso. 

SABEM AMARRAR O 
PRÓPRIO TÊNIS 

66%

14%

DAS CRIANÇAS ENTRE  
3 E 5 ANOS SABEM OPERAR 
JOGOS DE COMPUTADOR,  

MAS APENAS

Fonte: AVG Technologies
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Interesse espontâneo
Patricia Almeida é gerente de vendas e mãe de Gui-
lherme, 4 anos, Larissa e Matheus, 1 ano. Os filhos dela 
não têm grande contato com a tecnologia, o máximo 
que eles usam é o aparelho de televisão, que é dividido 
com os pais. Os adultos, por sua vez, também não pas-
sam muito tempo conectados quando estão em casa.

“Não tenho nada contra os eletrônicos, mas acho 
que para os meus filhos ainda é cedo. Desde que o Gui-
lherme era bebê, nunca oferecemos muito, então ele 
não se interessou. Vou esperar ele demonstrar curio-
sidade para introduzi-lo nesse mundo”, afirma Patricia. 

Muitos pais também pensam como a mãe do Gui-
lherme, que vai aprender tudo mais tarde. Não existe 
problema na tomada dessa decisão, afinal, reforçamos 
aqui a ideia de que cada família conhece o seu limite. 

Como as crianças entrarão em contato com o 
mundo digital quando forem um pouco mais velhas, 
é necessário então ter um cuidado reforçado. Os pais 
deverão ter ainda mais atenção e passar mais instru-
ções aos seus filhos. Uma boa forma de começar essa 
educação é com o aplicativo iStartcare, criado pelo Ins-
tituto Start, criado em 2010 por Patricia Peck Pinheiro. 

O aplicativo educativo foi criado para orientar os usu-
ários sobre as melhores práticas no uso seguro da internet, 
com um conteúdo didático, com dicas e aulas sobre como 
evitar riscos na web. Não importa a idade com a qual o 
seu filho comece a usar os eletrônicos, o importante é que 
ele esteja protegido e tenha o apoio da família.  &

HAJA CENOURA!
Se ficar horas assistindo 
televisão pode prejudicar a 
visão, imagina então o que 
não pode acontecer com os 
olhos quando ficamos horas 
conectados em frente às telas. 
O oftalmologista Gildásio 
Castello Júnior, pai de Luis 
Felipe e Maria Eduarda, 
ensina a cuidar dos olhos  
das crianças.

Ù AS CRIANÇAS DESTA 
GERAÇÃO TENDEM A TER 
MAIS PROBLEMAS DE VISÃO 
devido ao contato precoce 
com os aparelhos eletrônicos. 
Os pais devem prestar 
atenção se o filho apresentar: 
dificuldade de enxergar, visão 
embaçada, dor nos olhos  
e de cabeça constantes.

Ù O USO INTENSO DE 
ELETRÔNICOS AGRAVA  
OS PROBLEMAS DE VISÃO 
JÁ EXISTENTES. 
Os aparelhos podem aumentar 
o grau da miopia do olho ou 
desencadear algum grau em 
quem já tem disposição a tê-la. 

Ù UMA CONSULTA  
AO OFTALMOLOGISTA  
é essencial para avaliar se a 
criança precisa usar óculos. 
A primeira consulta deve 
acontecer já no primeiro  
ano de idade.

Ù QUANTO MENOR  
A CRIANÇA, MENOR  
O TEMPO ONLINE.  
A recomendação é não 
passar de duas horas por dia 
até os 10 anos de idade. 
Não esqueça de ajustar o 
brilho e a nitidez da imagem.

54%

NO BRASIL, AS CRIANÇAS 
ENTRE  

6 E 9 ANOS COM PERFIL 
NO FACEBOOK SOMAM 

IDADES
MÍNIMAS
Informações 
atualizadas em 
fevereiro/2016

13 ANOS
• Periscope 
• Snapchat 
• Instagram 
• Facebook
• Twitter 
• Tinder
• Google+ 
• Foursquare 
• Vine
• Ask.fm
• Kiwi
• Circle

Com consenti-
mento dos pais
• Vimeo

16 ANOS
• WhatsApp

18 ANOS
• YouTube
• Happn

Fonte: AVG Technologies
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RODALU, 
R$99,90;
FIO 
ENCANTADO, 
R$136,90;
RENNER, 
R$69,90
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O TRADICIONAL MACACÃO DE PLUSH GANHA, CADA VEZ MAIS, 
VARIAÇÕES DE CORES E ESTAMPAS. POR ISSO, SELECIONAMOS MODELOS 

LINDOS E QUE A GENTE TEM CERTEZA QUE VOCÊ VAI PIRAR. ALÉM DE 
MACIOS SÃO CONFORTÁVEIS E QUENTES PARA A CHEGADA DO OUTONO

CORES
FOTO BRUNO MARÇAL, filho de Rosangela e Antonio
EDIÇÃO BRUNA CASTRO, filha de Margarida e Eduardo
PRODUÇÃO GABRIELLE CHAYA, filha de Rosa e Jamal

PRIMEIRAS



MODAMODAMODA
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ARCOBALENO, 
R$110;
TYROL, 
R$129,90;
SILMARA, 
R$105
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GAP KIDS, 
R$149,90;
ARCOBALENO, 
R$110;
RENNER, 
R$69,90
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SE SENTINDO DO 

UM DOS SINTOMAS MAIS COMUNS, 
PRINCIPALMENTE NO FIM DA GRAVIDEZ, 

É O INCHAÇO. SAIBA O QUE FAZER!

TAMANHO

GRAVIDEZ
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POR RAFAELA CARRILHO, filha de Joana e Alfredo

DO MUNDO
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É importante estar atenta a outros diagnósticos, 
porque outras doenças podem ter o inchaço como 
um efeito colateral. Normalmente, os dois lados do 
corpo incham igualmente. Quando ele ocorre de for-
ma unilateral, pode ser um indício até de trombose. Se 
isso acontecer, é hora de correr para o médico, pois 
se trata de uma situação de emergência, já que, só por 
estar grávida, a mulher já apresenta um risco maior 
de trombose. Outra doença que pode desencadear 
o inchaço é a hipertensão na gravidez, que também 
precisa ser diagnosticada e acompanhada pelo médico. 

Para amenizar
Alguns cuidados são básicos: ter uma alimentação ba-
lanceada, com pouco sal e poucos condimentos, leve, 
sem frituras e sem gordura, por exemplo. Muita inges-
tão de água e sucos ajuda na circulação e evita a re-
tenção de líquidos. Outros fatores que devem ser evi-
tados antes mesmo da gestação começar são a obesi-
dade, o sedentarismo e o tabagismo. “A gravidez é um 
fator que não pode ser modificado, por isso os outros 
hábitos precisam ser”, diz a Dra. Bárbara.

Em seu consultório, ela conta que uma das principais 
dúvidas das gestantes é em relação ao uso das meias 
elásticas, que precisa ser feito com acompanhamento 
profissional. Ela orienta que as gestantes utilizem meias 
de corpo inteiro, que não apertem a barriga. Mas, no 
calor, nem sempre é possível, sendo melhor utilizar as 
meias sete oitavos ou ¾ . É bom levar a meia para os lo-
cais em que vai ficar durante algumas horas do dia, como 
no trabalho. E, se for viajar de avião, o uso é imprescindí-
vel. Outra dica: “Deitar e colocar as pernas pra cima tam-
bém é muito indicado no final de um dia, a solução mais 
antiga e mais prática”, afirma o Dr. Ricardo. 

A microempreendedora Thaís Mayrink, de 27 anos, 
conta que quando estava grávida da Betina, que hoje 
está com três meses,  os inchaços começaram por volta 
do 5º mês. Com o passar do tempo, a situação foi pio-
rando e ela começou a fazer sessões de drenagem linfá-
tica semanais, autorizadas por sua médica, e caminhadas 
diárias de no máximo 30 minutos. Mudar a alimentação 
também foi essencial para sentir a melhora! &

O AUMENTO DO INCHAÇO OCORRE 
PROGRESSIVAMENTE AO LONGO DO 
DIA, INTENSIFICANDO-SE NO FINAL 
DA TARDE E NO COMEÇO DA NOITE

DRENAGEM 
PODE?
“Sempre que  
me perguntam 
sobre a drenagem 
linfática, eu libero 
mas passo um 
relatório para  
o profissional  
que for fazer.  
Em geral, pode 
fazer, mas com  
a recomendação 
do obstetra.  
O profissional 
que for realizar 
o procedimento 
também precisa 
saber que a mulher 
está grávida”, 
recomenda a  
Dra. Bárbara.
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A 
s gestantes costumam se queixar de 
muitos incômodos durante a gravidez. 
Enjoo, dor nas costas, dificuldade para 
encontrar uma posição para dormir 
são alguns deles. Outro desconforto 
comum no período é o inchaço, que 

costuma ocorrer principalmente no terceiro trimestre 
de gestação, por volta da 35ª semana da gravidez. Mas 
ele pode acontecer até antes, dependendo de fatores 
como a alimentação ou condição de saúde da mulher. 

No verão, as queixas aumentam, pois as tempera-
turas mais altas propiciam maior retenção de líquido e 
a dilatação natural das nossas veias já é maior. Por isso, 
nesta época mais quente, até mais do que nas outras, é 
importante repousar. Sabemos que muitas vezes a cor-
reria do trabalho atrapalha e que o ritmo da gestante 
vai ficando mais lento, e isso é normal. Ainda assim, é 
preciso ir desacelerando, sempre que possível.

Quais são as causas?
Primeiro, é preciso entender que a circulação sanguí-
nea na gestação já é um pouco modificada. “Temos 
diversas alterações naturais que fazem com que o re-
torno do sangue pelas veias fique mais difícil”, explica 
a Dra. Bárbara Murayama, ginecologista, coordenadora 
da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho e mãe de 
Pedro. A especialista também afirma que, conforme o 
útero vai crescendo, vai pressionando a veia cava e, 
por uma questão mecânica, dificulta o retorno do san-
gue para o coração. O resultado é que a circulação do 
sangue fica mais lenta.

E não é só isso. O sistema linfático como um todo 
fica mais lento na gestação e acaba acumulando mais 
líquido não só nas veias, mas também no tecido fora 
delas. E a progesterona, um hormônio mantenedor da 
gravidez, faz com que o corpo guarde mais líquido. Ou 
seja, os fatores de contribuição são diversos. 

Vale a investigação
Segundo o Dr. Ricardo Brizzi, angiologista e cirurgião 
vascular, pai de Eduardo, Carolina e Laura e membro 
da Sociedade de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, o 
mais comum é que o inchaço ocorra progressivamen-
te ao longo do dia, intensificando-se no final da tarde e 
no começo da noite. Ele acontece principalmente nas 
pernas e pés - muitas gestantes chegam a ter que tro-
car os sapatos, já que eles passam a não caber -, mas há 
outros locais do corpo que também podem apresen-
tar inchaço como as mãos, o rosto e o nariz. 
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VIAGEM E TURISMO

LEGENDA

Ao longo da 
matéria, você vai 
encontrar estes 
ícones. Saiba  

o que são:

CUSTO

indoor

complexo 
esportivo

praia

aventura

piscina

$$  médio
$$$  alto
$$$$ superalto

piscina 
aquecida



pais&filhos
ABRIL 2016   57 

BRINCAR
PARTIU

PARA GARANTIR A DIVERSÃO DA FAMÍLIA TODA, É BOM SABER COM 
ANTECEDÊNCIA AS ATRAÇÕES DE LAZER DISPONÍVEIS E SE EXISTE 
OPÇÃO DE RECREAÇÃO OU MONITORIA. SEPARAMOS DESTINOS 

PELO BRASIL PARA VOCÊ RELAXAR ENQUANTO AS CRIANÇAS 
DESFRUTAM DE TODO O ENTRETENIMENTO DO HOTEL OU RESORT

Esse hotel fica de frente para a Praia do Santinho, em Florianó-
polis, junto à Mata Atlântica, e tem o maior conjunto de piscinas 
aquecidas do Brasil. Existe uma área de Esportes e Lazer com 
uma equipe de monitores, que atende os hóspedes durante o 
ano todo, propondo atividades para todas as faixas etárias, desde 
bebês até adultos, inclusive com atividades voltadas para a família 
toda. Eles possuem também sete trilhas para caminhadas. 

Para os bebês, as atividades dirigidas pelos monitores reque-
rem a participação de um dos pais ou de um responsável adulto. 
Caso necessário, o resort disponibiliza serviço de baby sitter, co-
brado à parte.  Todas as atividades são divididas de acordo com 
a idade da criança (de quatro a seis anos e de sete a 11 anos). 
Dá para se divertir muito por lá!
$ $ / RESERVAS: costao.com.br

COSTÃO DO SANTINHO (SC)

POR RAFAELA CARRILHO, filha de Joana e Alfredo
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Toda a família pode relaxar e se divertir na estância hi-
dromineral de Águas de São Pedro, em São Paulo. Esse 
hotel tem um complexo de lazer com mais de 2 mil 
metros quadrados, com piscinas, ginásio poliesportivo, 
quadras de tênis e oficinas infantis, campo de futebol so-
ciety, trilhas ecológicas, recreação com monitores, con-
tação de histórias, entre outras atividades. Em maio, o 
hotel vai inaugurar seu parque aquático, um espaço ex-
clusivo e totalmente interativo, com brinquedos e pisci-
nas especialmente para crianças. 

Lá, você poderá contar com uma equipe de lazer 
exclusiva, com monitores que coordenam atividades 
multidisciplinares, para cada faixa etária. Durante todos 
os dias do ano, as crianças podem se divertir com as 
brincadeiras na área externa e também na área interna.
$ $ $ / RESERVAS: grandehotelsenac.com.br

A alegria já começa com a mais nova atração do par-
que aquático, o Vaikuntudo. Nós visitamos e aprova-
mos! É o maior toboágua em forma de tornado do 
mundo. A boia, que comporta até quatro pessoas, sai 
de uma altura de 25 metros. Além disso, todos os dias 
da semana, profissionais treinados lideram a agitação 
para todas as idades. As atividades são divididas em 
“kids”, de quatro a sete anos, e “radicais”, de oito a 12 
anos. Os menores de quatro anos podem participar 
de brincadeiras conhecida como “Beach Friends”, des-
de que estejam acompanhados dos pais. 
$ $ $ $  / RESERVAS: beachpark.com.br

BEACH PARK (CE)

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO (SP)

TRANSAMÉRICA COMANDATUBA (BA)

Quem está pensando em ir à Ilha de Comandatuba, na Bahia, vai encontrar 
neste hotel mais de 80 opções de esporte e lazer. A estrutura oferece ati-
vidades para crianças de 4 a 12 anos, com equipe de monitores disponíveis 
todos os dias para entreter as crianças, que são divididas em grupos con-
forme a idade. Há também uma área de lazer chamada “Casa das Crianças”, 
com piscina infantil, quadra esportiva, sala de jogos e videoteca. 
De quatro a seis anos as atividades são teatro, jogos e passeios. Para as 
crianças de sete a nove anos algumas possibilidades de brincadeiras são 
gincanas, torneios, shows e arco e flecha. De 10 a 12 anos, a diversão fica 
por conta dos passeios, torneios, gincanas e aulas de surfe.
$ $ $ / RESERVAS: transamerica.com.br
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As atividades de lazer deste resort em Balneário Cam-
boriú acontecem das 8h até as 23h e há recreação para 
crianças de zero a 12 anos. Os monitores atendem os 
pequenos já a partir dos quatro anos, durante o ano in-
teiro. Eles ficam com elas todos os dias de hospedagem, 
a partir do café da manhã até o final do dia.

Entre as atividades oferecidas estão brincadeiras na 
piscina, no cinema e na pista de aventura, que conta com 
parede de escalada e arco e flecha. Shows e atividades de 
circo e oficinas culinárias também fazem parte das atra-
ções. Já as crianças de zero a 3 anos podem brincar no 
Espaço Baby, que tem atividades lúdicas com monitores. 
Os pais das crianças nesta faixa etária precisam acompa-
nhar as refeições e trocas de fraldas. Ainda é possível con-
tratar serviço de babás indicadas pelo hotel. 
$ $ / RESERVAS: infinityblue.com.br

INFINITY BLUE RESORT & SPA (SC)

A região de Caldas Novas é um dos destinos mais pro-
curados no Brasil, por causa das deliciosas águas termais. 
Umas das opções da cidade é esse resort, com sete 
piscinas termais, cinco adultas e duas infantis, piscina se-
miolímpica e cascata. As atrações são monitoradas pela 
Equipe Summer, para crianças a partir de quatro anos 
de idade. O Parque Infantil tem labirinto, brinquedos em 
madeira, muro de escalada, cama elástica, cinema, teatro 
de fantoches. O espaço também conta com lanchonete, 
restaurante exclusivo e doceria. 
$ $ / RESERVAS: villeresortcaldasnovas.com.br

ECOLOGIC VILLE RESORT & SPA (GO)
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VIAGEM E TURISMO

Localizado em Campinas, interior de São Paulo, tem 
uma equipe de recreadores para todas as crianças a 
partir de três anos de idade, das 8h às 22h. Durante os 
feriados e férias, a monitoria é feita por divisão de idades, 
mais segmentada. O que antes já era feito para grupos 
de três a seis anos e sete a 12 anos, é dividido de dois 
em dois anos, dos três aos doze anos. Uma das atrações 
mais legais é o Miniville, um parque temático com per-
sonagens que interagem com as crianças, composto por 
um castelo, a Casinha da Fofa Flor, uma coelhinha, a nave 
do Comandante Átila, um cachorro astronauta e o ga-
leão do Capitão Currupaco Paco, um papagaio. 
$ $ / RESERVAS: royalpalm.com.br

ROYAL PALM PLAZA RESORT (SP)

Quem gosta de praia, mas não dispensa um clima de 
fazenda, vai se encontrar aqui! Além das piscinas e 
praias, a família toda pode curtir um safari, com área 
equivalente a três campos de futebol, onde vivem 500 
animais selvagens de diversas espécies! O passeio é 
feito em um veículo 4x4 do próprio hotel. 

As crianças também vão encontrar uma grande 
área verde com brinquedos, duas piscinas, fazendinha e 
atividades desenvolvidas no Miniclube, para crianças de 
quatro a 12 anos, com uma equipe de monitores espe-
cialmente preparados para o lazer infantil, das 9h às 22h. 
Os menores precisam de um acompanhante da família. 
$ $ / RESERVAS: portobelloresort.com.br

PORTOBELLO RESORT & SAFARI (RJ)
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VIAGEM E TURISMO

As crianças vão ficar em dúvida sobre qual atividade fazer primeiro. No 
litoral de São Paulo, o Sofitel tem programação para crianças de até 12 
anos de acordo com a faixa etária. Os monitores, disponíveis o ano todo, 
levam as crianças à área de exposições do hotel, ao atelier de pintura e na 
sequência a um leilão fictício com os pais. Para quem gosta de culinária, há 
uma visita à cozinha do hotel, junto ao chef Patrick Ferry. Para os esportis-
tas, aulas de surf, slackline e tênis de praia fazem a diversão. 
$ $ $ / RESERVAS: sofitel-guaruja-jequitimar.com &

Apartamentos e chalés fazem parte desse resort que 
fica a uma hora e meia da capital do estado de São 
Paulo, na cidade de Cesário Lange. Além do complexo 
aquático com piscinas exclusivas para os pequenos, há 
a “Cidade dos Sonhos”, espaço com brinquedos eletrô-
nicos, jogos de mesa e playground. Os monitores estão 
disponíveis durante todo o ano. Em época de feriados 
ou férias, como aumenta o número de crianças no re-
sort, também cresce o número de recreadores. 

A estrutura também possui quadra poliesporti-
va, salão de jogos, atividades de aventura como arco 
e flecha, tirolesa, trilhas e arvorismo, esportes náuticos 
como passeios de caiaque, pedalinho e stand up paddle, 
minizoológico e fazendinha. Tem muita coisa!
$ $ / RESERVAS: mavsaresort.com  

SOFITEL JEQUITIMAR (SP)

MAVSA RESORT (SP)

Esse hotel pé na areia tem sua instalação na praia de Cam-
bury, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Nos 
meses de dezembro e janeiro e nos feriados durante o 
ano todo, há atividades com monitoria para crianças a par-
tir de cinco anos. Além de piscinas, sauna, redário, brinque-
doteca e sala de jogos, o Sunset conta com um parque 
aquático: um navio pirata com passagens submersas e es-
corregadores, instalado em uma piscina rasa. 

Uma das atrações nos feriados é o “SOS Ambien-
tal”, uma aula de conscientização com animais vivos 
como cobras, lagartos e tartarugas. O objetivo é mos-
trar para as crianças a importância do descarte corre-
to do lixo, cuidado com os animais e atitudes de pre-
servação do meio ambiente. 
$ $ $ / RESERVAS: sunsethotel.com.br

BEACH HOTEL SUNSET  (SP)
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N
osso domingo, ou melhor, este mês 
inteiro, tem nos mostrado como ain-
da existe uma série de estereótipos 
a respeito do “papel” do homem e 
da mulher numa família. Explico: ano 
passado eu estudei um tempo fora 

do país, passei alguns meses sozinho enquanto minha 
mulher cuidava de tudo em casa, dois filhos, cachorro 
etc. Todo mundo achou isso normal. Via de regra sor-
riam e concordavam que eu precisava mesmo apro-
veitar a oportunidade e diziam que a Ju (Juliana, minha 
mulher) iria tirar de letra. Pois este ano surgiu a opor-
tunidade dela estudar um mês no mesmo lugar que eu 
fui. A Universidad de Salamanca, na Espanha, é uma das 
mais tradicionais do mundo. Estudar lá é realmente uma 
grande oportunidade. Mas a reação de quase todos que 
contamos a novidade não expressou muita empolgação: 

– Mas, e as crianças, vão ficar?
– Vão sim!
– Hum... (pausa dramática), legal.

DOIS FILHOS EM CASA, UMA MÃE ESTUDANDO FORA DO PAÍS E UM 
PAI SUPER ALTO ASTRAL! O JORNALISTA ANDRÉ MAZINI CONTA A 
ROTINA DO DIA, OU MELHOR, SEM ROTINA. TÁ TUDO LIBERADO!

PAIZÃO
POR ANDRÉ MAZINI, pai de Julia e Daniel

Acho que muita gente, mesmo sem perceber, con-
tinua alimentando a ideia de que o homem é o pro-
vedor, e daí tudo bem se ele passar um tempo longe 
das crianças, afinal isso pode melhorar sua carreira. Já a 
mulher é a guardiã do lar e, por isso, o estranhamento 
diante do fato dela passar um tempo longe, ainda que 
isso vá ser ótimo para sua vida profissional. Sem crises, 
levamos isso numa boa. Aliás, eu fui o principal incenti-
vador para que ela encarasse esta experiência.

Então, o contexto é este: mãe longe, pai no contro-
le (ok, mais ou menos no controle) e, claro, vovós por 
perto pra dar aquela força porque ninguém é de ferro. 
Estamos passando um tempo na vovó Eva e a vovó Cris 
veio de longe para paparicar os netos. A saudade da mãe 
é amenizada pela tecnologia. A Julia, de 7 anos, ganhou 
um celular antigo devidamente equipado com joguinhos 
e Whatsapp (só com contatos adicionados pelo pai). Fala 
com a mãe por mensagens de áudio e texto o dia inteiri-
nho. Manda fotos, vídeos, conta piadas, enfim, faz parecer 
perto a distância entre Brasil e Espanha.
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DOMINGO É ASSIM

Fim de semana na nossa família é assim: a gente dor-
me quando sente sono, acorda quando o sono acaba. 
Ainda mais num domingo de férias e chuvoso, em que 
a cama nos convida de forma bem persuasiva. Daniel, 
de dois anos, foi dormir para lá das 23h. Ficamos curtin-
do nossas séries preferidas do momento: eu, terminando 
“Breaking Bad”, na TV; ele repetindo algum episódio de 
“Meu Amigãozão”, pela centésima vez, no celular. A Júlia 
foi dormir na casa da vó Cris. Lá, ela montou um “escri-
tório” onde tem passado a maior parte do tempo lendo 
gibis e escrevendo de tudo um pouco: cartas, músicas, 
listas e qualquer outra coisa que lhe dê na telha. 

Então, como a noite de sábado foi longa, a manhã 
de domingo também foi. Não para mim, que tinha uns 
trabalhos para fazer e aproveitei o sono dos justos para 
adiantar. Lá pelas 9h30 ecoa pela casa um sonoro “pa-
paaaiiii”, “papaieeee”. Daniel acordou, sorridente, dizen-
do que sonhou com o pessoal trabalhando dentro da 
barriga dele. Certa vez, ele debruçou a cabeça sobre 
minha barriga e perguntou porque fazia barulho e eu 
respondi que era um pessoal trabalhando para que o 
papai ficasse saudável. Ele adorou a metáfora e pelo 
menos uma vez por semana diz ter sonhado com isso. 

Levei ele para fazer xixi, meio sonolento ainda, e 
depois preparei o solicitado: “mamá quente com leite 
e niscau”, mais precisamente um copo de leite integral, 
esquentado por 45 segundos no micro-ondas, com 
duas colheres de achocolatado em pó. Se sair da fórmu-
la ele acusa imediatamente, um paladar refinadíssimo.

A Julia voltou da casa da avó uma hora depois, an-
siosa para me mostrar um papel onde havia escrito 
uma lista do que gostaria de fazer durante o dia. Entre 
os itens, dois são as marcas registradas dela e presen-
ças garantidas no dia a dia: ler gibi e escrever alguma 
coisa. A Julia tem um talento especial com as palavras. 
Ano passado foi uma das ganhadoras de um concurso 
de redação realizado pela Folha de São Paulo. A mais 
novinha também, entre os vencedores. 

A redação rendeu para ela um convite para ser 
colunista da Folhinha. Pensa no orgulho do pai jorna-
lista. O dia que dei a notícia para ela, recebi como 
resposta: Legal, agora posso voltar a brincar?! Adorei 
a reação porque reflete o que ela é, uma criança, feliz, 
desencanada e isso não será um trabalho, pois ela ama 
escrever, mas é uma diversão. Se diverte na piscina, 
brincando com o irmão, cantando e... lendo. FO
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Mesmo morando na Espanha, a Juliana não 
deixa de participar do dia a dia dos filhos

No domingo, 
todo mundo 

acorda e dorme a 
hora que  quiser  

A Julia ama ler 
gibis e escrever. 

Puxou a mãe  
e o pai!
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Ela lê demais, hábito que é muito estimulado pela 
mãe que estuda Pedagogia e é apaixonada por litera-
tura infantil. Na primeira vez que perguntamos o que 
ela gostaria de ser quando crescesse, ela tinha quatro 
anos e foi firme e direta: “escritora do Mauricio de 
Sousa”. Até hoje fala a mesma coisa.  

Diversão internacional
Com todos juntos, ainda pela manhã, é hora de falar 
bom dia para a mamãe. Basta iniciar a chamada e o som 
do Skype já atrai as crianças que sobem na cama espe-
rando estabelecer a conexão. Quando a imagem apare-
ce é uma festa. Conversam como se não houvesse uma 
tela entre eles. “Me dá colo?!”, diz o Daniel estenden-
do os braços para a câmera. Mas fala isso dando risada, 
como uma forma de brincar com a mãe que sempre 
responde com um afago estendendo os braços também. 
Falam do frio que faz na Espanha, de alguma arte que o 
Daniel fez, da saudade que sentem.

“Ok, falem tchau para a mamãe, vamos comer”. 
Meio a contragosto marcham para a mesa. Não são 
muito de comer. Beliscam um pedacinho de carne, um 
pouco de macarrão e pronto. 

No domingo não pegamos pesado na hora de co-
mer, mais ou menos na mesma lógica do sono: comem 
quando der fome – fim de semana pode. Depois do 
almoço, como sempre, pergunto se eles não querem 
descansar um pouco, tirar uma soneca. E, como de cos-
tume, não dão a mínima bola para a proposta. E a Julia 
volta para seu papel e caneta, está empenhada em es-
crever uma canção para o irmão, enquanto o Daniel vai 
brincar com o Lattes, nosso cachorro. Ele adora! 

À tarde normalmente vamos para a piscina, mas o 
tempo nublado e atipicamente friozinho não ajuda. O 
jeito é ir para a praça antes que chova. A Julia gosta de ir 
lá andar de patins e o Daniel gosta mesmo é de irritar a 
irmã. Onde ela desliza ele corre atrás para puxá-la pela 
camisa. Eu tento evitar, mas ele é astuto nessa arte. Entre 
tombos e gritos, ela consegue andar e logo ele também 
esquece a irmã e acha alguma aventura para si mesmo.

A noite chega e com ela mais da nossa rotina indoor. 
Julia lendo, Daniel assistindo ou brincando com seus 
brinquedos e papai ponderando se continua o traba-
lho que precisa entregar no dia seguinte, ou se assiste 
só mais um pouco da série que está legal pra caramba. 
“Pai, faz crepe com Nutella?!”, Julia pede e logo devora 
e pede outro. Falei antes que eles não eram muito de 
comer, mas retifico: não são muito de comer comida, 
porque doces eles amam. Com exceção de refrigeran-
te. Há mais de um ano a Julia decidiu que não tomaria 
mais refrigerante, e nunca mais tomou mesmo. 

Vai passando das 21h e começam os preparativos 
para encerrar o dia. Escovamos os dentes, Daniel toma 
“mamá quente com leite e chocolate”, Julia lê mais um 
gibi e se despede da mãe por Whatsapp e vamos para 
o “nosso momentinho”. Minha filha que chama assim, 
o momento em que já preparados para dormir vamos 
para a cama onde brincamos de aviãozinho, túnel de có-
cegas, estátua e mais um monte de coisa. É uma delícia. 
Em pouco tempo todos dormem. Pronto. E mais uma 
vez eu enfrento o dilema: trabalho ou só mais um pou-
quinho de Walter White e Pinkman? &

Para a rua: família no parque para 
aproveitar o dia e se divertir ainda mais

André é um 
superpai. 
Ama passar 
o dia todo 
com os filhos



VOCÊ

NO CENTRO DAS 
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CEDER À BIRRA DO SEU FILHO PODE SER UMA FORTE TENTAÇÃO, 
MAS NÃO DEIXE QUE ISSO FALE MAIS ALTO NA HORA DE EDUCAR. 
VOCÊ É QUEM SABE O QUE É MELHOR PARA ELE

POR RAFAELA CARRILHO, filha de Joana e Alfredo

A     
mar, cuidar, proteger e preparar os fi-
lhos para o mundo são importantes 
missões dos pais. Mas essa preparação 
significa principalmente que devemos 
ensiná-los. Isso inclui deixá-los saber, 
desde cedo, que eles não são os reis 

da casa, nem o centro da vida dos pais, mas uma parte 
da família, igualmente importante.

Pode ser que você esteja criando um pequeno im-
perador e não tenha se dado conta disso. Lembre-se 
sempre que as figuras de autoridade em casa são os 
pais. Parece óbvio, mas na prática não é bem assim. Se 
a criança não tem limites claros, pode começar a exer-
cer o papel da pessoa que está no controle da situa-
ção. E quando os pais não conseguem definir até onde 
a criança pode ir, basta ela espernear um pouco para 
que ela consiga o que quer.  

“Desde o primeiro dia, olhe para seu filho como 
uma adição à sua família e não como o membro mais 
importante dela”, aconselha Melinda Blau, jornalista e 
escritora norte-americana, coautora da série best seller 
“A Encantadora de Bebês”. Há, sim, um meio do cami-
nho entre ignorar as súplicas de uma criança e permitir 
que ela se torne o rei ou a rainha do lar. 

Necessidade é diferente de birra
Crianças precisam de carinho e atenção dos pais. En-
quanto são muito pequenas, bebês, não fazem birra, 
apenas mostram suas necessidades. Chorar e gritar, 
muitas vezes, são as formas de demonstrar que elas 
precisam de algo e devem ser atendidos. Os compor-
tamentos de birra começam a ocorrer conforme as 
crianças percebem que têm vontades próprias e dão 
os primeiros passos rumo à sua independência. E, mais 
ainda, quando notam que podem usar isso para con-
seguir algo dos pais. Afinal, quem nunca presenciou um 
ataque de birra e não soube o que fazer? Mas calma, 
satisfazer ou desprezar não são as únicas opções. 

Segundo a escritora, quando uma criança que foi 
criada como o centro das atenções cresce, não sabe 
como ser feliz ou ter sucesso, pois nunca teve que 
aprender o autocontrole ou a generosidade e não 
sabe enxergar mais ninguém que não seja ela mesma. 
O cansaço atrapalha e muito, podendo fazer com que 
os pais achem mais fácil se render às vontades dos pe-
quenos do que impor limites. 

Quem é que manda? 
Com que frequência seu filho ouve a palavra “não”? 
Você costuma deixar de levá-lo ao supermercado 
para evitar um ataque de birra no local? Compra sem-
pre o que ele quer, mesmo que não precise, para con-
trolar a reação dele? Essas questões podem ajudar a 
perceber se seu filho está crescendo como uma crian-
ça mimada. Além disso, note se ele tenta te desafiar 
constantemente, tenta negociar todas as ordens re-
cebidas, apresenta problemas de comportamento na 
escola e tem acessos de raiva quando é contrariado. 

Estabelecer limites é importante e, não, você não 
precisa ter medo disso. Experimentar a frustração faz 
parte da vida e é importante para o desenvolvimento. A 
manha ou a birra em si não fazem uma criança autoritá-
ria. Isso acontece a partir do momento em que a crian-
ça entende que pode usar estes recursos para conse-
guir o que deseja. Nestas horas, é preciso firmeza para 
mostrar que é você quem está no comando da situação. 

A enfermeira Ana Scaloppe Nunes, mãe de Ana Cla-
ra, Ana Luiza e Luiz Guilherme, conta que tem dificul-
dades de lidar com a birra de Ana Clara, que começou 
quando a menina tinha em torno de um ano. Hoje, com-
quatro anos, ainda mostra esse comportamento, que po-
dem levar a situações desesperadoras. Quando alguma 
vontade não é atendida, ela grita, chora e enfrenta os pais. 
Não importa o lugar, basta contrariá-la para que aconte-
ça. “Eu sempre seguro firme nela, peço para ela olhar nos 
meus olhos e para se acalmar”, conta Ana. 

Patrocinador Master

Patrocínio

Apoio

Media Partner
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EXPERIMENTAR  
A FRUSTRAÇÃO 
FAZ PARTE DA VIDA 
E É IMPORTANTE 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DAS CRIANÇAS

Respire fundo e esqueça 
a ideia de perfeição e as 
cobranças que você faz a 
si mesma sempre que pensa 
na educação dos seus filhos. 
Mães recebem conselhos 
sobre o que fazer ou como 
agir de todos os lados. 
“Hoje as mães são cercadas 
por anúncios que mostram 
o que uma boa mãe faz e 
como se comporta, então 
elas se comparam com 
essas mulheres perfeitas e 
pacientes”, afirma Melinda. 
Porém, vale lembrar, elas 
não são reais. “Na vida 
real, nós ficamos exaustas, 
frustradas e não parecemos 
nada com essa ideia”. 

MÃE NÃO É PERFEITA

VOCÊ
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Segundo a enfermeira, essa atitude às vezes funciona, 
mas em algumas ocasiões a mãe diz que a birra é muito 
difícil de controlar e só para quando ela fala: “se acalme 
ou vamos embora daqui”.

Não negocie
Quando disser “não”, você pode explicar o motivo da 
negativa, mas não permita negociação quando não há 
espaço para isso. É importante também que você não 
ofereça recompensas em troca do bom comporta-
mento. Deixe que seu filho se acalme para que vocês 
conversem melhor, mas não crie o costume de trocar 
favores em nome do bom comportamento, caso con-
trário ele ficará sempre esperando ganhar alguma coi-
sa para seguir suas ordens. Se não quiser que seu filho 
grite ou aja de forma ríspida com as outras pessoas, 
não faça isso com ele também. Afinal, as crianças cos-
tumam agir por imitação boa parte do tempo. 

Se um dia você estabelece uma regra, mas no ou-
tro cede, seu filho aprende que as normas não são 
para valer e passa a não levá-las a sério. Isso não quer 
dizer que você não pode fazer qualquer vontade que 
ele tenha. Apenas significa que quando a decisão for 
dizer “não”, a birra não vai funcionar para fazer você 
mudar de ideia e isso deve estar claro. 

Mariana Belucci de Almeida, empresária, mãe de 
João Pedro e Gustavo, decidiu com o marido, mesmo 
antes de engravidar, que os filhos não seriam o centro 
das atenções e entrariam no ritmo dos pais. “Concor-
damos que contrariar as crianças seria superimportan-
te para elas desenvolverem respeito e novas formas 
de agir diante de problemas e situações negativas, mas 
sempre nos mostrando dispostos a ajudar”, relata. 

Outra medida que ela adota é sempre fazer os 
meninos participarem de tudo, desde a arrumação da 
casa, até o preparo da comida e o conserto de coi-
sas quebradas. Assim, ela acredita que eles ficam mais 
próximos, aprendem a ser gratos pelo que possuem e 
se tornam mais seguros. “Sempre fizemos os dois en-
tenderem quais eram e são suas responsabilidades em 
todas as situações da vida, mostrando apoio para tudo, 
mas não a solução” completa Mariana. 

A velha culpa
A tarefa de criar filhos não é fácil e nós cometemos, 
sim, vários erros. Educação requer paciência e persis-
tência, é um projeto que exige tempo. A relação de 
vocês precisa ser desenvolvida e é preciso fazer uma 
análise para ver se a falta de tempo está dificultando 
os resultados.  Mas se culpar por não sair tudo da ma-
neira que você planejou não ajuda ninguém. 

“O mais importante é se lembrar da sua meta: o 
trabalho mais importante da mãe é ajudar seu filho a 
se tornar um bom cidadão e um ser humano que sabe 
fazer parte de algo maior”, afirma Melinda. Exercer au-
toridade não é ruim para seus filhos. Impor regras e 
ensinar valores é tarefa sua e não há razão para sentir 
culpa. Lembre-se sempre: quem educa é você e nin-
guém melhor do que você para esta tarefa. Pode acre-
ditar : seu filho só tem a ganhar com isso. 

Ainda há muito o que falar sobre esse tema, “Crian-
ça Rei x Birra”, por isso, vamos abordar no nosso Se-
minário Internacional Mãe Também é Gente em pales-
tra com a escritora norte-americana Melinda Blau. O 
evento será feito pela Pais&Filhos, no dia 15 de maio,  
no WTC (World Trade Center), em São Paulo.  & {{ A PAIS&FILHOS ACREDITA  

que, mesmo em situações de caos,  
você deve manter o controle
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COMPORTAMENTObeleza de mãe

VOCÊ MERECE!
Dá, sim, para tirar um tempo na semana para cuidar só de você.  
Para ajudar, selecionamos tratamentos e sessões relaxantes

Sabemos o quanto a gente está sempre se es-
forçando para cuidar de tudo e todos. O tem-
po inteiro! Sendo assim, nada mais justo do 
que separar um momento para relaxar. 

Pensando nisso, separamos tratamentos para você 
aliviar a tensão do dia a dia. Mas, tudo, claro, muito rá-
pido, para não ter que ficar muito tempo longe do seu 
filho e nem atrapalhar sua rotina. 

O Spa Posse do Corpo, em Pe-
trópolis (RJ), criou o Ritual de Erva 
Doce, composto por esfoliação 
corporal, massagem calmante com 
óleo essencial aquecido e hidrata-
ção capilar antioxidante. A duração 
é de 1h30 e custa R$165. 
spapossedocorpo.com.br

A Massagem Facial Esplendorosa, 
do Centro de Estética Roseli Si-
queira, em São Paulo, alivia o stress 
do corpo todo. Depois da massa-
gem, é aplicada uma máscara de 
chocolate. Todos os produtos são 
naturais, dura 1 hora e custa R$390. 
roselisiqueira.com.br

A Infusão Capilar, do SPA Dios, em 
São Paulo, aplica um creme nos ca-
belos com colágeno e silício orgânico, 
que aumentam a hidratação. O cabe-
lo é envolvido em uma toalha quente, 
embebida no blend de ervas. Tem du-
ração de 2h30 e custa R$380. 
spadios.com.br

Pés e mãos também merecem um 
tratamento especial. No Spa Nau 
Royal by L’Occitane, na praia de Cam-
bury, em São Sebastião (SP), é possí-
vel relaxar enquanto os pés perma-
necem na água quente com essências 
de menta e alecrim. A sessão é de 40 
minutos, com valor de  R$140. 
nauroyal.com.br

No tratamento Essência do Vinho, 
oferecido pelo Spa Serena, do Ho-
tel Vitória Concept, em Campinas 
(SP), o banho no ofurô conta com 
pétalas de flores e vinho. O pro-
cedimento termina com uma rela-
xante massagem nas costas, leva 1h 
e custa R$130. 
vitoriahoteis.com.br

A massagem Ayurvédica ofereci-
da pelo Buddha Spa de Campina 
Grande (PB) é ideal para as mães 
porque consegue aliviar profunda-
mente a tensão física e emocional. 
Feita com toques delicados dos 
pés e com óleos especiais, o trata-
mento de 90 minutos custa R$134.
buddhaspa.com.br &

Além do chá Rosto lindo e tranquilo A vez dos cabelos

Os que nos aguentam Poder da uva Para o corpo inteiro

FO
TO

S
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O



  74 pais&filhos
ABRIL 2016

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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NÃO ME VENHA COM CULPAS!

Você já deve saber que no dia 15 de maio estarei 
no Seminário Internacional da Pais&Filhos – Mãe 
Também É Gente, falando sobre Culpa, não!

Já deve saber também que escrevi um 
best seller chamado “A Culpa é da Mãe”. É que fico 
horrorizada de ver como nós, mães, damos o poder às 
pessoas de nos criticarem. Nasce a mãe, nasce a culpa:

– Nossa! Mas você não amamenta?
– Que horror dar colo toda a hora!
– Você vai trabalhar fora? Por que quis filhos?
– Não é à toa que a criança está assim... Também... 
Com a mãe que tem!
– A culpa é tua! Não soube educar!

E aí a mãe vai se encolhendo, encolhendo, encolhen-
do, até se sentir pura bosta (desculpe o termo, mas é as-
sim que grande parte se sente).  A escola cobra e acusa, o 
marido aponta o dedo, a sogra critica e a própria mãe da 
mãe (que deveria dar apoio à filha), tenta competir com 
ela. Aí a pessoinha (seu filho) adoece, e os palpiteiros de 
plantão opinam e somem. Ajudar que é bom... N-A-D-A !

Você falta ao trabalho, deixa a casa de lado,  leva 
pro médico, acorda para dar a medicação, se vira nos 
trinta e no final sempre deixa a desejar. 

Pois é, minha amiga, esse seminário vem a calhar. 
Discutiremos sobre as mães que precisam trabalhar 
fora, sobre aquelas que não têm coragem de se deixar 
dirigir pelos próprios valores, que não confiam em si 
ou desistiram de lutar.

Não é nada fácil preservar a unidade familiar. É 
preciso acreditar muito na força da união e querer 
que ela se mantenha. Precisamos criar  espaços para 
conversar com os filhos, reunir a família e os amigos. 
Conversar sem ter de teclar mensagens.

As mães são todas iguais. Umas assumem o pa-
pel de vítima e se acomodam, outras assumem o de 
guerreiras e outras terceirizam os seus filhos. Sentem-
-se muito culpadas quando percebem que suas famí-
lias não seguem o modelo da família perfeita. O peso 
dessa culpa faz com que acabem mimando seus filhos 
e não exerçam a autoridade que lhes compete.

Vamos conversar sobre tudo isso e buscar solu-
ções, pois pessoas que se estressam com tudo, estão 
sempre cansadas, de mau humor, introvertidas e insa-
tisfeitas, não acreditam em seu potencial de mudança e 
se acostumam a levar uma vida sem soluções. 

Aguardo vocês no dia 15 de maio, no nosso Semi-
nário Internacional de Mães. 

Um sorriso largo e sincero. &

“O PESO DESSA CULPA FAZ COM QUE ACABEM 
MIMANDO SEUS FILHOS E NÃO EXERÇAM  

A AUTORIDADE QUE LHES COMPETE”

Patrocinador Master

Patrocínio

Apoio

Media Partner



Em  
equipe

comida de alma: penne ao molho alfredo

RECEITA 
• Em uma panela, coloque  
dois litros de água com uma 
pitada de sal para ferver.
• Depois, adicione um pacote  
de penne e deixe cozinhar  
até que fique al dente.
• Para o molho, pique  
30 gramas de presunto  
de parma em pequenas tiras.
• Em uma panela, coloque 
250 gramas de creme de 
leite fresco, 40 gramas de 
manteiga ghee e cozinhe  
em fogo médio por 3 minutos. 
• Adicione 150 gramas de 
ervilhas congeladas, mexa  
bem, deixe cozinhar por mais  
3 minutos, então desligue o fogo. 
Em seguida, adicione o presunto.
• Despeje o molho por cima da 
massa e mexa delicadamente.
• Salpique o queijo 
parmesão por cima. &
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ALMOÇO EM FAMÍLIA é melhor ain-
da quando é preparado em conjun-
to. Imagine então quando são oito 
mãos trabalhando na mesma recei-
ta. Assim acontecia na casa da Dia-
na, mãe de Nina e Kim, durante a 
infância dela. Uma vez a cada 15 
dias, o penne ao molho Alfredo reu-
nia a mãe dela, Doris, a tia, Brigitte 
e a irmã mais nova, Luísa. As crian-
ças ficavam com as tarefas mais sim-
ples, como separar os ingredientes, 
mas amavam poder ajudar. “A recei-
ta demorava para ser feita, mas era 
divertido”, conta a chef. O costume 
marcou os finais de semana e durou 
bastante tempo. Hoje, ela adapta a 
receita com massa integral para ficar 
mais saudável. Faça em casa!

DIANA BRITO   
é proprietária da marca 
de papinhas e comidas 
orgânicas Papababa

papababa.com.br



coluna: muitas

CRIS GUERRA, não foi ela que pariu o Francisco em 2007,  
foi ele que pariu muitas novas mulheres. Além de mãe,  
é publicitária, blogueira, escritora e palestrante.
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FAZENDO O IMPOSSÍVEL

Foi praticamente impossível escrever este texto. 
Lançando meu terceiro livro, estou às voltas com 
entrevistas, viagens e tardes de autógrafos. À tar-
de, dou uma palestra cujo conteúdo ainda estou 

revisando. Acordei cedo, dormi pouco e o nosso braço 
direito, a Zezê, saiu de férias por uma semana pra cur-
tir o neto que nasceu. Tenho outros quatro textos para 
escrever e slides de duas palestras para preparar. Fora 
o almoço – hoje sou eu quem vai se virar na cozinha.

E ainda tem o gato – sim, o bicho – que chega em três 
dias. Presente de aniversário do Francisco. Ontem fomos à 
pet shop comprar o “enxoval” – juro que tive vontade de 
me deitar em uma daquelas caminhas macias e por ali ficar.

Daqui a quatro horas tenho que estar inteira e fe-
liz no palco, falando para 500 mulheres. Viajo amanhã 
cedinho e ainda tenho que fazer minha mala – e a do 
Francisco, que vai ficar na casa da avó enquanto isso. 
Será que vai chover? Preciso ser forte para resistir à 
enxurrada de perguntas: “Com quem você deixa seu 
filho enquanto viaja? Será que é hora de ter um gato?”.

Preciso ser forte principalmente para dizer não. 

A expectativa alheia, a culpa que bate à porta a 
todo segundo, a vontade de deixar a casa arrumada 
e a louça lavada antes de fechar as portas e ir para o 
aeroporto. Preciso ser forte para me perdoar pelos 
momentos em que me falta a paciência e sobra para o 
Francisco – nessas horas ele aprende que sou humana.

Preciso ser forte para admitir que não sou sempre 
forte. Para aceitar que já falhei muitas vezes – e vou 
continuar falhando. Para me dar o direito de pensar 
em mim. Para não ser oprimida pelos inúmeros sig-
nificados que vêm junto com a palavra mãe. Para su-
portar um mundo que, ainda assim, nos nomeia fracas.

Preciso ser forte e sou. Para reconhecer que meu 
trabalho, que tantas vezes me mantém longe do meu 
filho, é o mesmo que garante a ele o conforto e uma 
mãe realizada. Sou forte até para chorar de vez em 
quando, feito criança – e como isso me fortalece. Sou 
forte para caminhar adiante e também para dar passos 
para trás, se for preciso. Para aceitar que sou uma mãe 
possível e, por isso mesmo, a melhor mãe do mundo 
para meu filho. Sou forte para resistir e não tirar as 
pedras do caminho dele, já que desafios e frustrações 
ensinam – e fortalecem.

Sou forte para… socorro, tenho que buscar o me-
nino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Voltamos da escola, vou preparando o almoço en-
quanto ele me conta sobre o jogo de futebol e já es-
tamos dando risada. Ser forte nunca foi tão gostoso. É 
Francisco o meu par de pilhas alcalinas. &

 “SOU FORTE ATÉ PARA CHORAR DE 
VEZ EM QUANDO, FEITO CRIANÇA – 

E COMO ISSO ME FORTALECE”

colunista@paisefilhos.com.br
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Patrocinador Master

Patrocínio

Apoio

Media Partner
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TANTO DENTRO DO ARMÁRIO, quanto fora, os cabides fa-
zem a diferença na decoração do ambiente. Se a peça for ex-
clusiva, fica ainda mais incrível pendurar na parede do quar-
to do seu filho. A gente pirou nesse modelo, feito à mão, de 
madeira, personalizado com o nome da criança. Adriana Re-
zende, filha de Ricardo e Déa, é a responsável pela criação 
e atende apenas por encomenda. Se você quiser ver mais mo-
delos, acesse: escolhaseucabide.com.br &

Detalhe certo

frescura: cabide
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quem é ela: Melanie Klein 

Essa psicanalista provou ser possível analisar as crianças  
por meio do que elas mais gostam de fazer: brincar!

Os benefícios da terapia 
e da ajuda de profis-
sionais da psicologia na 
criação dos nossos fi-

lhos já não são mais novidade. Tanto 
que fica até difícil acreditar que um 
dia alguém disse que essas vanta-
gens não podiam ser tão facilmen-
te aplicadas para as crianças por-
que elas não teriam o vocabulário 
necessário para expor suas ideias.  
Essa pessoa era Anna Freud, filha do 
famoso Sigmund Freud, aquele que 
explica tudo.  Anna foi umas das pri-
meiras a estudar psicanálise infantil. 

Mas, quem se destacou mesmo 
nesse ramo foi Melanie Klein, que 
discordava dessa e de algumas ou-
tras teorias de Anna Freud e viu nas 
brincadeiras que fazem parte da ro-
tina das crianças um mundo rico em 
fantasias, desejos e experiências, ca-
pazes de demonstrar pensamentos 
e até possíveis angústias. 

Pequenos no divã
Assim como a gente, as crianças 
também sentem medo, inseguran-
ça e até tristeza. Esses sentimentos 
são normais e até importantes para 
o desenvolvimento emocional, mas 
quando demoram a ser superados 
ou começam a atrapalhar na escola 
e em outras atividades do dia a dia é 
hora de procurar ajuda profissional.  

Mas nada de achar que elas vão 
ficar deitadas e paradas falando 
sobre o que incomoda. A criança 
precisa de um estímulo do especia-
lista por meio de desenhos, jogos, 
histórias lúdicas e, claro, oportuni-
dade de se sentir à vontade. 

Filha de Moriz Reizes e Libus-
sa Deutsch nasceu no ano de 1882 
em Viena, capital da Áustria. Ela se 
casou aos 17 anos com o engenhei-
ro químico Arthur Stevan Klein, de 
quem ganhou o sobrenome e com 
quem teve três filhos: Mellita, Hans 
e Erich. Este último foi quem a aju-
dou a entrar na área da psicologia. 
O menino apresentava dificulda-
des de aprendizado que deixavam 
a mãe preocupada e curiosa. Assim, 
em 1914, ela começou a pesquisar 
métodos para entendê-lo. 

Mas foi só aos 37 anos, em 
1919, incentivada por seu tera-
peuta, se volta exclusivamente ao 
tratamento de crianças. Na mes-
ma época, conhece Freud, uma de 
suas inspirações, entra para a So-
ciedade de Psicanálise de Budapes-
te e apresenta um estudo realiza-
do com base na análise de seu filho 
Erich, que foi denominado Fritz. 

Ela defendia a ideia de que a 
boa terapia para as crianças era fei-
ta com jogos, brinquedos e dese-
nhos. Isso porque por meio dessas 
atividades elas conseguem expres-
sar o que estão sentindo e, a partir 
daí, o analista pode induzi-las a falar 
mais, principalmente sobre assun-
tos que as incomodam. 

Com o passar do tempo, a psi-
canalista passou a estudar assuntos 
adultos, como questões sexuais fe-
mininas, mas nunca deixou de lado 
o universo infantil. Tanto que publi-
cou diversos livros, como “A psica-
nálise da criança” e “Amor, ódio e 
reparação”, este em parceria com a 
também psicanalista Joan Riviére. &

É filha de Moriz 
e Libussa, e foi 

psicanalista
POR TRÁS DA DIVERSÃO

EM 1919, 
INCENTIVADA POR 
SEU TERAPEUTA, 
MELANIE SE VOLTA 
EXCLUSIVAMENTE  
AO TRATAMENTO  
DE CRIANÇAS

Seu livro foi publicado em 1932 
e até hoje serve como base 
para tratamento com crianças
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FICHA  
TÉCNICA
Raças: Roborovski, anão 
russo, anão chinês e sírio
Porte: pequeno
Altura: no máximo 15 cm
Cor: preto, branco, bege  
ou todas as cores misturadas
Peso: por volta de 120g
Tempo de vida: 
até 2 anos e meio 
Qualidades principais: 
simpatia, fácil cuidado e 
interação com crianças 

meu bicho: hamster

Pequeno 
notável
ENGANA-SE QUEM PENSA que os hams-
ters são animais de gaiolas. Muito pelo 
contrário. Se eles ficarem longos perío-
dos presos em espaços pequenos, po-
dem até ficar ariscos. Estes bichi-
nhos gostam mesmo é de carinho. 
Que nos diga Isabelle, 5 anos, 
filha de Thalita e Michel, que 
adora brincar com o hamster 
Serelepe. Além dos mimos, os 
hamsters também gostam da 
gaiola sempre limpinha e de 
água e comida fresca, cuidados 
constantes que as crianças po-
dem ajudar a manter juntamen-
te com os pais. “Os pequenos 
também podem ser orienta-
dos a darem pedaços de 
frutas para os roedores”, 
indica Mariana Pestelli, veteri-
nária da rede de petshops Petz. É 
preciso ter cuidado apenas em não deixá- 
los sem supervisão quando as crianças 
são muito pequenas. “São muito rápidos, 
podem sair do nosso controle e escapar 
com facilidade”, alerta a veterinária. & FO
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ISABELLE, 
5 anos, filha de 
Thalita e Michel,  
e SERELEPE,  
da raça sírio, 
conhecida no 
Brasil como panda
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coluna: quintal virtual
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PAIS E FILHOS NO WHATSAPP

Que o WhatsApp é uma febre nacional 
ninguém duvida. O aplicativo de mensa-
gens está no topo das listas dos mais bai-
xados em todas as lojas virtuais e já conta 

com mais de 30 milhões de usuários no Brasil. Concre-
tamente, ele torna a comunicação ágil, barata e repleta 
de novas possibilidades para além do tradicional SMS, 
como a criação de grupos ou o compartilhamento de 
imagens, o que atrai crianças e adolescentes. Se, por 
um lado, o aplicativo pode amedrontar por facilitar o 
contato com estranhos e o acesso a 
conteúdo inapropriado, ele também 
pode ser visto como uma excelente 
ferramenta de socialização e de co-
municação familiar.

Para usar o WhatsApp livremen-
te e sem supervisão dos pais, a criança 
precisa ter acesso a um celular próprio. 
A decisão de quando esse momento 
chega é, portanto, essencial. Quanto 
mais cedo essa hora chegar, mais esfor-
ço deve ser empregado em conscienti-
zar a criança sobre um uso responsável 
do aparelho e de seus aplicativos, incluindo o WhatsApp. 
Uma boa ideia para crianças pequenas pode ser o uso do 
aparelho dos pais e mães, que poderiam ficar mais aten-
tos com as conexões dos seus filhos menores.

Conforme crescem, entretanto, virão as demandas 
(compreensíveis) por mais espaço. Assim como a cria-
ção de um perfil nas redes sociais, andar de ônibus ou 
ir ao shopping sozinho com amigos, não existe “hora 
certa” para isso acontecer. Os termos de uso do apli-
cativo indicam uma idade mínima de 16 anos, mas sa-

bemos que a decisão última cairá no colo de quem 
está no comando do celular. Nesse sentido, é essencial 
desenvolver uma relação de confiança que passe por 
entender, junto com a criança, os perigos e as defesas 
envolvidas no uso do aplicativo.

O WhatsApp tem configurações importantes de 
privacidade. No menu “configurações”, “conta” “priva-
cidade”, é possível configurar quem poderá ver o sta-
tus, a imagem de perfil e quando o usuário visualizou 
por último o app: se qualquer pessoa, se só os con-

tatos já adicionados ou se ninguém. 
Além disso, as crianças e os pais de-
vem estar cientes de como bloquear 
um contato, o que pode ser feito no 
menu ou na própria janela de chat de 
quem se quer bloquear. Outra coi-
sa importante é desativar, nas confi-
gurações do próprio celular, o envio 
de dados de localização – o que po-
deria fazer com que fotos e vídeos 
produzidos pelas crianças consigam 
ser vinculado a endereços. Além das 
configurações, vale a pena conversar 

sobre a participação em grupos (você conhece todos 
os outros membros?) e os conteúdos compartilhados, 
evitando o envio de fotos e informações pessoais.

O controle excessivo e a proibição podem ser – 
hoje em dia – o equivalente a “trancar a criança no 
quarto”, especialmente para os mais velhos. E isso 
vale para o uso da Internet em geral, não só para o 
WhatsApp. Cada vez mais, é importante abrir um canal 
de diálogo e a reflexão sobre o uso da rede (e de todos 
os jeitos de se comunicar) junto com os filhos! &

AGORA EU SEI:
Descobrir as configurações 

de privacidade de aplicativos 
muito utilizados e do aparelho 

celular podem empoderar 
pais e filhos no uso dessas 
tecnologias! Fique atento 
às configurações padrão 
que enviam informações 
excessivas, como dados  

de localização

DENNYS ANTONIALLI, filho de Marcelo e Fátima,  
e FRANCISCO BRITO CRUZ, filho de Zé e Lúcia.  
São doutorandos em direito pela USP e diretores do 
InternetLab, centro de pesquisa em direito e tecnologia. 

colunista@paisefilhos.com.br
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quebra-galho: compressa

TER UMA BOLSA PARA FAZER compressas quentes 
em casa ajuda muito. Este item pode ser utilizado para 
acalmar bebês com cólica, relaxar músculos, aliviar a 
dor provocada por lesões em crianças e adultos e di-
minuir a cólica menstrual, por exemplo.  É importante 
ficar atento à temperatura e ao tempo de aplicação, 
principalmente com a pele delicada das crianças, que 
não deve ficar em contato direto com o objeto. Caso 
você não tenha este acessório, é possível improvisar 
usando coisas que certamente tem em casa, como 
uma meia de algodão e arroz cru. Veja como fazer:

PASSO 1: Preencha uma meia grossa de algodão 
com arroz cru. Não deixe muito cheia, para que você 
possa movimentar os grãos. PASSO 2: Amarre a ex-
tremidade aberta do tecido com uma tira. O fecho tem 
que ficar bem firme, para que o conteúdo não escape. 
PASSO 3: Leve a meia ao micro-ondas por cerca 
de um minuto. Se quiser fazer compressa fria, deixe no 
congelador por 45 minutos. PASSO 4: Aplique no 
local desejado. Para limpar sua compressa, remova a 
tira, esvazie o conteúdo e lave a meia normalmente. Se 
não quiser esperar ela secar, é só usar o outro pé. &

Temperatura certa!
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COISA DE COELHO

É ... Passamos por um momento de mudanças ge-
neralizadas, nunca o mundo mudou tanto e tão 
rápido. Acho que essa frase nunca foi tão dita 
como nos últimos anos. Mas me engano, desde 

o ano 2000, com a explosão da internet isso vem sendo 
dito. Ou mais, desde o surgimento dos trens e do início 
da revolução industrial é que essa sensação surgiu e se 
repete. “Tudo está mudando muito rapidamente, pas-
samos por um momento de gran-
des mudanças.” O engraçado é que 
cada um que diz isso, o faz com cara 
de inteligente. “É... Realmente, tudo 
está mudando de maneira muito 
acelerada... Temos que fazer algo a 
esse respeito”, diz o famoso execu-
tivo da famosa multinacional com 
cara de inteligente.

 Não dá pra negar que tudo está 
andando muito rápido, não é mes-
mo? Mas se a pressa é inimiga da 
perfeição, então está tudo explicado! 
Ou não? Ué? Cadê a perfeição?

 Como é que dá pra algo sair 
direito no meio dessa correria? O 
pai tem que criar o filho, alimentar-
-se bem, fazer exercícios, ser o me-

lhor na “firma”, ganhar dinheiro, muito dinheiro, guar-
dar dinheiro, ter um “hobby”, manter-se atualizado, fa-
lar inglês e espanhol, no mínimo, talvez mandarim, per-
der a barriga, baixar o colesterol, tomar menos cerveja 
e comer mais salada, entre outras coisas. A mãe tem 
que fazer tudo isso e ainda carregar o filho nove me-
ses na barriga e dar de mamar. E o filho? O filho tem 
que entender que tudo isso é coisa de adulto e que 

ele tem que se preparar pra isso pois 
já está atrasado.

 Tem alguma coisa errada aí... Faz 
muito tempo que todo mundo sabe 
e fala desse assunto, está tudo muito 
rápido, está tudo muito rápido mes-
mo. Se eu paro, eu penso. Se eu pen-
so, eu choro. Logo? Se eu paro, eu 
penso. Se eu penso, eu paro. Paro? 
Se eu paro, eu penso. Se eu penso, 
eu entendo. Se eu entendo? Se eu 
entendo, eu mudo ou deixo como 
está? Se eu não paro, eu não penso 
e não sinto. Se eu não penso e não 
sinto, tudo fica como está, inclusive 
eu e tudo ao meu redor.

 Tá bom, mas muita gente já falou 
disso também! Parou! &

ANDRÉ MANTOVANI,  
pai de Antonio, Maria e Pedro, é economista, mestre  
em ciências da comunicação e semiótica e cronista.
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coluna: pingos nos is

colunista@paisefilhos.com.br

“TEM ALGUMA 
COISA ERRADA AÍ... 
FAZ MUITO TEMPO 
QUE TODO MUNDO 

SABE E FALA  
DESSE ASSUNTO,  

ESTÁ TUDO  
MUITO RÁPIDO”
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Perigo transparente
EM 2014, OCORRERAM 1.520 INTERNAÇÕES INFANTIS causadas por acidentes que 
envolvem a entrada de corpos estranhos na pele ou no olho. Dentre esses acidentes es-
tão os que aconteceram com vidros. Copos feitos com esse material são objetos propícios 
a causarem acidentes com crianças. Guardar esses utensílios em armários altos ajuda a 
manter a segurança. Os adultos também precisam tomar cuidado ao usar o copo de vi-
dro. “A criança faz movimentos inesperados, então não é bom deixá-lo onde ela possa 
esbarrar”, explica Gabriela Guida de Freitas, coordenadora nacional da ONG Criança 
Segura, filha de Silvia e Ruy. &
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coluna: papo reto
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MÃE ESPECIAL? OBRIGADA, MAS NÃO

Esta é, de longe, a frase que mais tenho escutado 
desde o nascimento do Mateus. Sempre dita com 
muito carinho pelos amigos ou com a melhor das 
intenções por desconhecidos. Mas desde o primei-

ro momento, me recuso a concordar com ela. Assim como 
não quero e não vou me sentir por baixo por ter um filho 
com síndrome de down, também não acho que devo me 
sentir por cima. Não sou melhor que nenhuma de minhas 
amigas, parentes ou conhecidas que tiveram filhos típicos.

Mas também já desisti de argumentar. Agora, escuto a 
frase, agradeço e me calo. Porque a minha resposta só pio-
rava a situação. Só fazia as pessoas insistirem na teoria de 
que realmente sou uma mãe especial. Afinal, além de tudo, 
ainda sou humilde. E tome exaltação à minha coragem, mi-
nha força e minha dedicação ao Mateus. Muito obrigada. 
Mas insisto: nada disso me faz melhor que ninguém.

Fico pensando em todas as mães que conheço e 
acredito piamente que a grande maioria delas sentiria 
e agiria exatamente como eu. Também passariam pelo 
susto, pela tristeza da perda do filho perfeito tão so-
nhado e, em seguida, pela aceitação e pela busca do 
melhor para o pequeno. Tudo isso permeado por mui-
to amor, mas também por muita insegurança.

É mais ou menos como nos filmes de super-heróis. 
Tudo bem que, para quem está dizendo que não se 
acha especial, esta não é uma boa comparação. Mas, 
vamos lá. Você vai entender o raciocínio. Nos filmes, 
quase sempre é assim: o herói só descobre seus su-
perpoderes na hora do aperto. 

Ele está lá com seu poder de voar ou com sua su-
perforça, mas levando uma vida normal. Até que alguma 
situação extrema acontece. A mocinha fica presa em 
um carro pegando fogo, uma criança está prestes a ser 
atropelada ou um parente é cercado por ladrões. E aí, 
de repente, ele percebe que pode levantar carros ou 
chegar ao outro lado do país em segundos.

No filme do Homem Aranha, o tio dele diz: com 
grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No 
caso de quem tem um filho com síndrome de down ou 
qualquer outra dificuldade, o raciocínio se inverte: com 
grandes responsabilidades, vem grandes poderes. Você se 
descobre capaz de fazer coisas que nunca imaginou.

Minha vida totalmente livre, dividida entre carreira, fes-
tas e happy hours, acabou. Mas seria muito injusto colocar 
este peso nas costas do Mateus. A carreira já tinha dado 
uma guinada antes dele chegar. A badalação também já ti-
nha dado o que tinha que dar. Aproveitei demais enquanto 
durou e poderia até ter voltado a este estilo de vida mas, 
realmente, faltou vontade. Faltou vontade de deixar o Ma-
teus com a babá. Faltou vontade de abrir mão de colocá-lo 
para dormir. Por outro lado, sobrou vontade de acompa-
nhá-lo em suas sessões de fono, fisio e terapia ocupacional 
e de acompanhar bem de pertinho seu desenvolvimento. 
Sou mais feliz estando ao lado dele do que sendo apenas 
mais um número na empresa ou na mesa do bar. 

E, quando dá muita saudade de um papo regado 
a uns vinhozinhos, sempre posso convidar uma ami-
ga para vir em casa. Para que eu possa relembrar um 
pouco da velha Ana sem desgrudar o olho da babá 
eletrônica, sem deixar de estar disponível para um 
possível chorinho noturno e, mais importante, sem 
dormir tarde. Porque às seis da manhã, o pixuxu está 
acordado esperando por mim com aquele sorriso que, 
este sim, até me faz acreditar que sou especial. &

“COM GRANDES RESPONSABILIDADES, 
VEM GRANDES PODERES”

ANA CASTELO BRANCO,  
mãe de Mateus, 2 anos, e Helena, 1 ano.  
Redatora publicitária e Embaixadora Pais&Filhos.

colunista@paisefilhos.com.br
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decoração

CHEGA DE PEDIR PARA SEU FILHO não deixar a mochila 
no chão. Um cabideiro pode facilitar o dia a dia da crian-
ça (e o seu!). Além disso, existem tantos modelos diferen-
tes que acabam fazendo parte da decoração do quarto. 
A gente encontrou desde coloridos até os mais temáticos, 
como o ônibus de Londres. &

Para o alto!
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decoração: cabideiro

AMERICANAS,  
R$289,99

TOK&STOK, 
 R$59,90

MOBLY,  
R$39,99

MUMA, 
R$110
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De repente, em uma palestra sobre troca de fral-
das, me deparei com essa questão importante 
que devemos levar em consideração e ensinar 
nossos filhos a praticar também. Fui a um lança-

mento de um creme de assaduras para bebê. Detalhada-
mente, a doutora Silmara Cestari, dermatologista, descrevia 
as características da dermatite de contato e mostrava algu-
mas fotos. (Não, juro que não mudei o assunto desta colu-
na, a parte do dinheiro e sua administração já começa já.)

Pais que vivem no vermelho acabam criando adul-
tos igualmente irresponsáveis. Gente que não se preo-
cupa em ter poupança não tem como ensinar os filhos 
a guardar. Uma família megaeconômica acostuma os 
filhos a uma vida mais espartana.

Pois bem, esse creme é fabricado pela empresa 
francesa Mustela, portanto é importado, o que signifi-
ca ser uma opção mais cara entre os cremes de assa-
dura, afinal, no Brasil, os produtos cosméticos importa-
dos têm um imposto lascado. (Mas também não estou 
aqui para discutir a política de imposto do nosso país.)

 Eu queria me ater a uma observação da doutora que 
achei importante: “custo-benefício”. Ela disse que às vezes 
é preciso optar pela pomada mais eficaz, para não ter con-
sequências. A médica exemplificou os problemas através 
de fotos de vários bebês assados, que tiveram de passar 
por consulta, aplicar anti-inflamatório etc. Imagino como 
esses pais ficaram aflitos ao se depararem com essa situa-
ção. E como acabaram gastando mais tempo e dinheiro do 
que imaginavam. O creme baratinho acabou ficando caro! 

CUSTO-BENEFÍCIO
Foi nesse momento que ela falou de custo-benefí-

cio – atitude, ressalto eu, que a gente precisa exercitar 
a vida toda. Mas confesso, nunca pensei nisso quando 
fabricava de forma caseira meu próprio creme de as-
saduras. Mas e se ele não fosse o melhor para meu 
filho? Valia a pena? E comprar uma fralda que não se-
gura tanto a urina, só porque está em oferta? Ai, ai, ai...

Sou a maior defensora de descontos e promo-
ções. E longe de mim advogar contra isso. Mas é im-
portante colocar na balança o preço, as vantagens e 
as desvantagens, calcular seu risco e só então decidir. 

Considerar o “custo e o benefício” é importante, 
até na prosaica decisão da escolha do creme de assa-
duras. É uma atitude que deve virar automática: meio 
que você olha um produto e fica assim pesando prós e 
contras na sua cabeça. É disso que estou falando.

Mas, veja bem, parece mais fácil tomar a decisão 
quando o que vai ser levado em conta é apenas um 
valor versus o outro. Porém, existem outras avaliações 
que não são tão mensuráveis e que também têm seu 
valor – só que não monetário. O que vale mais:
• Comprar um carrinho de bebê caro, mas que pode ser 
dobrado com uma mão só (enquanto seu bebê está na 
outra) e cabe no porta-malas; ou um barato, mas um pou-
co maior? Você vai precisar quantificar as vezes que terá de 
dobrá-lo sozinha para ver se vale a pena o investimento.
• Escolher um pediatra poderoso, e carérrimo, ou en-
contrar uma alternativa boa que faça parte do seu plano 
de saúde? Se você vai ficar regulando cada vez que pre-
cisar de um médico, melhor a opção do seu plano, não?

Ao encarar essas e todas as outras decisões que o 
nascimento de um filho nos apresenta, a melhor ferra-
menta será avaliar o “custo-benefício”. E, mais importante 
ainda, ensinar seu filho a fazer isso também. Ah! Lembre-
-se de ressaltar que algumas coisas não têm preço, como 
o custo de uma babá para você passar, enfim, uma noite 
namorando seu marido ou apenas dormindo. &

 “IMPORTANTE COLOCAR NA 
BALANÇA O PREÇO, AS VANTAGENS 

E AS DESVANTAGENS”
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LPATRICIA BROGGI, mãe de Luca e Tiago,  
é jornalista e autora do livro Falando de Grana  
(ed. Panda Books). Aprendeu economia no dia  
a dia, de onde tira inspiração para sua coluna.

colunista@paisefilhos.com.br

coluna: falando de grana
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mamíferas: chocolate

UM MITO ENTRE AS MÃES QUE AMAMENTAM é a proibição do chocolate. Mas não se de-
sespere! De acordo com Nelson Ejzenbaum, pediatra, pai de Ariel, Patrick e Alicia, o doce não 
precisa ser vetado. Só é importante ficar de olho na porção. Se for consumida com parcimô-
nia, não faz mal para o bebê. Só há risco de cólica quando se ingere uma barra inteira por dia 
(250g). “Isso porque o chocolate é composto por teobromina, substância encontrada no fruto 
do cacau que aumenta a contração do intestino do bebê, causando cólica”, explica. O médico 
lembra que não há risco de alergia. Sendo assim, vá em frente. Só não vale exagerar, hein! &

Doce na medida
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sustentabilidade

DIRETO DO CAMPO
As hortas verticais trazem saúde para dentro de casa, embelezam  
o ambiente e ensinam que tudo tem um ciclo de vida, até as plantas

T er vegetais colhidos dire-
to da horta de casa é uma 
delícia, mas só pode quem 
tem muito espaço, certo? 

Errado! Uma parede e boa von-
tade são os únicos pré-requisitos 
para um bela horta vertical.

O que você vai plantar e por 
quanto tempo vai durar depende  
da quantidade de sol que bate no 
lugar escolhido. De acordo com a 
paisagista Carol Costa, filha de Pau-
lo e Bia, o mínimo que as plantas 
pedem são quatro horas de sol por 
dia. Mas até esse ponto dá para re-
verter. “Com menos que isso pode 
ter uma horta também, mas as 
plantas vão ficar feias antes da hora, 
então tem que consumir logo”, diz. 

Ainda assim, esse “antes da 
hora” é muito mais tempo que 
a duração de um vegetal fresco 
guardado na geladeira. A maioria 
das ervas têm ciclo anual, contan-
do desde a sementinha germinar 
até a planta morrer naturalmente. 
Se você comprar uma muda adulta 
e cultivá-la em um vaso com pouca 
iluminação, ela pode durar de 15 
dias a dois meses.

Fora isso, vale lembrar que as 
plantas são seres vivos e, por isso, 
morrem. Assim como humanos, 
água e comida são essenciais para 
não antecipar o fim. A rega depen-
de do tipo de cada planta. E so-
bre a comida... “Não interessa se a 
planta vai ficar com você um ano 
ou 15 dias, ela precisa de adubo”, 
explica. No mais, é usá- las na cozi-
nha, sem pena! &

TIPOS DE PLANTAS
� Mediterrâneas: essas plantas suportam bem o vento, 
pedem pouca água e muito sol. O solo, por sua vez, 
deve ser pobre. Uma dica é misturar terra e areia em 
proporções iguais. Se puder, coloque pó de concha. 
Elas amam calcário! Pode plantar junto: alecrim, 
sálvia, orégano e tomilho.
� Folhosas: precisam ficar sempre úmidas e com 
bastante material orgânico, como húmus de minhoca. 
Detestam vento, então você deve protegê-las!!!  
Pode plantar junto: salsa, cebolinha, coentro, alface, 
agrião da terra, rúcula.
� Exceção: a hortelã se espalha e acaba matando 
as companheiras; nesse caso, é melhor ficar sozinha!

CUIDADO COM A ESTRUTURA!
Você pode fixar sua horta em paredes ou pendurá-las 
no teto. Nos dois casos você deve prestar atenção na 
segurança. Como os vasos vão estar cheios de terra, 
tenha certeza de que o peso esteja bem distribuído 
pelos parafusos de fixação. Uma terceira opção é ter 
vasos em estantes.

CINCO REGRAS DE OURO PARA A HORTA
1. Não misture plantas de características diferentes;
2. Sempre toque a terra antes de molhar;
3. Adube sempre sua horta;
4. Não tenha mais plantas do que você dá conta;
5. Coma sua horta!

ADUBOS ORGÂNICOS (E PRATICAMENTE DE GRAÇA)
� Borra de café: espere esfriar e coloque sobre a terra.
� Casca de ovo: triture no liquidificador, sem água, até 
virar pó e coloque na terra.
� Restos de vegetais frescos: bata no liquidificador com 
água até moer bem e coloque nas plantas; depois, regue.
� Cinza da churrasqueira: espere esfriar e espalhe 
sobre a terra.



GRÁVIDA 
sapato sem salto

RECÉM-NASCIDO 
termômetro  
para banho

ATÉ 1 ANO 
óleo de massagem

1-3 ANOS 
aquecedor

4-6 ANOS 
bucha para banho

7-9 ANOS 
carrinho de  
controle remoto
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fasee
CONSULTORIA: 
Dr. Claudio Len, pai de 
Fernando, Beatriz e Silvia

A INFÂNCIA PASSA 
RÁPIDO, TEM QUE 
APROVEITAR. E, PARA TE 
AJUDAR, SELECIONAMOS 
PRODUTOS CERTOS PARA 
CADA FASE: DA GRAVIDEZ  
AOS 9 ANOS
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MARIA,, 
2 anos, filha  
de Carolina  
e Fernando



faseé gravidez

SAPATO SEM SALTO

PÉS NO CHÃO RENATA VIEIRA,  
mãe de Gabi

“Eu não era de usar 
sapatilha. Mas na 
gravidez tive que mudar 
meus hábitos. Com outro 
tipo de sapato, meus  
pés doíam e eu sentia 
muita dor nas costas. 
Passei a usar sapatilhas 
enquanto esperava  
a Gabi e adotei o uso 
até hoje. Porque a 
gravidez passou, mas  
eu continuo com tarefas 
que precisam de um 
sapato confortável,  
como correr atrás dela  
(ela não para!).”
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Abrir mão do salto pode ser, para muitas de 
nós, uma decisão difícil. Mas a partir de um 
determinado momento da gravidez é neces-
sário tomar alguns cuidados para evitar que-

das e torções. Tudo o que uma grávida quer e precisa é 
se sentir confortável. Mas isso não significa que o look 
tem que ser básico. A barriga chama, sim, a atenção, mas 
se vestir de parede não ajuda em nada. Dá para ousar 
sem abrir mão do conforto, principalmente nos pés. 

As sapatilhas, por exemplo, há muito tempo en-
traram de vez para o guarda-roupa feminino e não há 
dúvidas de que são os calçados prediletos das grávidas: 
seguros, confortáveis e flexíveis - o que é ótimo em se 
tratando de pés que vão aumentar de tamanho por 
conta do inchaço. Alguns modelos são perfeitos pois 
se autoajustam nos pés com um elástico na lateral. 

Na hora de comprar, não esqueça de sempre dar 
uma olhadinha na sola: prefira as que são emborrachadas 
ou que têm antiderrapante para não escorregar. E lem-
bre-se: os sapatos são umas das poucas peças do guar-
da-roupa de uma grávida que poderão ser aproveitados 
depois que o bebê nascer.  Então solte a imaginação nas 
composições! As sapatilhas têm muitas cores e estampas. 

POR QUE USAR
> Existem vários modelos, cores 
e estilos de sapatos sem saltos, 
não apenas a sapatilha, como 
slipper e mocassim.

> A gravidez provoca retenção 
de líquido. Os pés incham e por 
isso é imprescindível escolher 
um sapato que não seja muito 
apertado ou com tiras.
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DIJEAN, 
R$99,90

AREZZO,  
R$179,90

BEIRA RIO, 
 R$69,90

MELISSA, 
 R$120CARMEN STEFFENS,   

R$249,90
ANACAPRI,  
R$169,90



NEM QUENTE, NEM FRIO

Omedo de dar banho em um recém-nasci-
do é supercomum nas mães e pais de pri-
meira viagem. Isso é normal nos primeiros 
meses, afinal de contas tudo é novo, são 

mil perguntas e dúvidas.  Mas os cuidados com a pele 
do bebê na hora do banho têm explicação: ela é mais 
fininha e sensível do que a pele de um adulto e por 
isso requer atenção extra. Por isso, a temperatura ideal 
da água para o banho acaba se tornando um assun-
to polêmico já que os conceitos de quente e frio são 
muito pessoais e complexos. 

A gente sabe que, às vezes, ficamos inseguras 
quando perguntam qual a temperatura ideal da água 
do banho e alguém responde apenas “morninha”. Mas 
afinal de contas, o que isso significa? Morninha nada 
mais é do que uma temperatura confortável.

Uma temperatura confortável para a criança é en-
tre 36 e 37 graus, mas cada caso é um caso. Por isso, 
o legal é você descobrir a temperatura que seu fi-
lho mais gosta e registrar com o termômetro de ba-
nho. Dica preciosa: o bebê sempre dá sinais dos gostos 
dele, então se a água estiver muito quente ou muito 
fria, ele vai demonstrar de alguma forma.  

POR QUE USAR
> O termômetro pode ser muito 
útil para dar mais segurança e 
firmeza para pais e mães nos 
primeiros banhos.

> A pele do bebê tem cerca 
da metade da espessura da 
pele de um adulto, tem menos 
pelos e as glândulas que 
produzem o suor ainda estão 
imaturas. Isso faz com que ela 
seja mais sensível, por isso 
devemos ter cuidados extras. 

faseé recém-nascido

TERMÔMETRO PARA BANHO

SARAH PONTES,  
mãe de Maria Eduarda  

e Maria Izabel

“Com a minha filha 
mais velha não usei o 

termômetro para banho. 
Mas depois de oito anos 

tive a Maria Izabel e 
senti insegurança. Não 

tinha a intenção de saber 
exatamente a temperatura 
da água, até porque meu 
termômetro nem indicava 

isso, só dizia com uma 
carinha feliz ou triste se 

água estava boa ou não. 
É que como a temperatura 

é uma questão que 
depende muito de bebê 
para bebê, fiquei mais 

tranquila ao usar.”
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NUK, 
R$ 41,90

CHICCO,  
R$31,40

MULTIKIDS PARA BEBÊ 
STORE, R$39

SAFETY 1ST PARA  
BRASBABY, R$41,90

KUKA PARA ALÔ 
BEBÊ, R$21,90

INCOTERM PARA 
AMERICANAS, R$47,99

BROTHER MAX PARA 
SUBMARINO, R$79,99

DICAN,  
R$31,90



faseé até 1 ano

ÓLEO DE MASSAGEM

TOQUE DE  AMOR PATRICIA FLEURY,  
mãe de Matheus e Alice

“Eu sempre me 
interessei pela shantala, 
um tipo de massagem 
que aproxima  
a mãe do bebê.  
Foi por isso que passei 
a usar o óleo, quando 
aprendi a shantala. 
Eu fazia a massagem 
depois do banho e 
eles ficavam super 
calminhos. A sensação 
de tranquilizar e trazer 
segurança aos meus 
filhos com as minhas 
próprias mãos  
era maravilhosa.”
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C 
arinho nunca é demais. E nessa fase, a troca 
entre você e seu filho é muito valiosa para 
aumentar o vínculo e para o desenvolvi-
mento sadio da criança. Muitas vezes nem 

imaginamos, mas algumas pesquisas apontam que o 
toque delicado dos pais nos bebês pode ajudar eles a 
crescerem mais fortes e menos ansiosos. Ou seja, pe-
quenos e simples gestos hoje podem ajudar seu filho 
a ser um adulto melhor. O que não é nenhum esforço 
para a gente, não é mesmo? 

A massagem, nesse caso, pode ser uma boa aliada. 
Mas atenção! É preciso bastante cuidado: a massagem 
deve ser feita com muita delicadeza e leveza, pois uma 
mão mais pesada pode acabar machucando o bebê ao 
invés de acariciar. Alguns médicos defendem, inclusive, 
que a massagem deve ser realizada apenas depois de 
um treinamento especializado, um curso, por exemplo. 
Então, é sempre bom trocar uma ideia com o pedia-
tra. Ele pode também ajudar a escolher o tipo de óleo 
mais indicado para a pele do seu bebê.

Mas com ou sem massagem, com ou sem curso, o 
óleo pode ser usado para acompanhar um carinho. E 
não há sensação melhor nesta vida.

POR QUE USAR
> O contato físico entre  
pais e bebês ajuda a  
acalmar a respiração 
da criança e aumenta a 
aproximação emocional.

> Dependendo da fragrância, 
o cheirinho do óleo pode 
melhorar o humor, dar mais 
calma, sono e ainda instigar  
a atenção do bebê.
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O BOTICÁRIO,  
R$35,99

JOHNSON'S, 
R$17,90

FISHER-PRICE, 
R$19,99

WELEDA,  
R$94,90

GIOVANNA BABY, 
R$19

LILLO,  
R$10,50

MUSTELA PARA  
BEBÊ STORE, 

 R$ 51,90



faseé 1 a 3 anos

CALOR SEGURO

Overão acabou e a tendência é que as noi-
tes fiquem mais frias nos próximos meses. 
Chegou a hora de tirar do armário os pi-
jamas quentes e felpudos, os cobertores 

e o aquecedor. Ué, mas pode? Muitos pais perdem o 
sono com essa pergunta.  A resposta, para a felicidade 
e a tranquilidade de muitos, é sim! Mas com parcimônia. 

A primeira dica é optar por modelos mais moder-
nos, que não deixam a resistência aparente. Isso por-
que nessa idade, as crianças já começam a andar e o 
risco delas se queimarem com aquecedores de resis-
tência é alto. Também é preciso cuidar da temperatura: 
mesmo nos dias mais frios, não é recomendado deixar 
o aparelho na potência máxima. 

O aquecedor tira bastante a umidade do ar e isso 
pode trazer problemas para as crianças, como o res-
secamento das vias aéreas respiratórias. Uma solução 
para diminuir essa secura é, sempre que ligar o aque-
cedor, colocar no mesmo ambiente uma bacia com 
água. Isso faz aumentar a umidade do ar. Outra opção 
é escolher um aparelho que já vem com umidificador. 
E use e abuse do aquecedor quando você estiver dan-
do banho no bebê. Tudo fica mais quentinho.

POR QUE USAR
> Uma noite quentinha 
assegura não só o bem-estar 
dos pequenos mas também  
a calma dos pais. 

> Para que o aparelho 
funcione exatamente do jeito 
que você quer, não deixe de 
ler o manual de instruções e se 
atentar a detalhes importantes, 
como a eventual limpeza do 
filtro, por exemplo. 

AQUECEDOR

SHIRLEY HILGERT,  
mãe de Léo e Caê

“Minha casa é muito 
gelada e nas noites 

mais frias eu uso um 
aquecedor a óleo que 

é bem legal porque 
não resseca muito o 

ar. Além disso, ele 
tem um termostato 

que faz com que o 
aquecedor desligue 

automaticamente quando 
chega na temperatura 
desejada. Um pouco 

antes de ligar o 
aquecedor, eu costumo 

ligar o umidificador. Mas 
só por umas duas horas, 

não a noite toda.”
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VENTISOL PARA 
AMERICANAS,  

R$64,99

MIDEA HEAT 
PARA ANGELONI, 

R$149

DELONGHI TRN  
PARA SUBMARINO,  

R$379,99

MONDIAL, 
R$179,90

DELONGHI PARA 
PREÇOLANDIA, 

R$509

CADENCE PARA 
PONTO FRIO, 

R$75,90



faseé 4 a 6 anos
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BUCHA PARA BANHO

LIMPO E DIVERTIDO LÍVIA PACHECO,  
mãe de Filipe

“Eu uso bucha no meu 
filho quando ele está 
muito sujo, por exemplo 
quando brinca muito 
descalço. A bucha é um 
hábito que eu herdei da 
minha vó e faço questão 
de usar com meu filho, 
principalmente no verão. 
Já cheguei até a usar 
duas buchas no banho: 
uma para ele brincar e 
outra para eu usar nele.”
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Só de falar em bucha, a gente já pensa naque-
le banho de esfregão da infância, ou então nas 
famosas - e temidas - buchas vegetais. Para a 
nossa sorte e mais ainda das crianças, com o 

passar dos anos, as buchas ganharam novas versões, 
mais modernas, divertidas e, claro, nada doloridas. No 
mercado atual, é possível encontrar opções bem ma-
cias e que funcionam como verdadeiros brinquedos 
aquáticos. A hora do banho fica mais animada.

Mesmo assim, a recomendação médica é não exa-
gerar. As crianças precisam ficar, sim, bem limpinhas, 
mas o uso excessivo de buchas acaba matando ger-
mes não patológicos, que são necessários para a pro-
teção da pele. Ou seja, a intenção, mesmo sendo boa, 
pode trazer resultados opostos. 

Tem um outro detalhe que merece muita atenção, 
principalmente para os mais desligados: não adianta 
comprar uma bucha e deixá-la no banheiro por me-
ses.  É preciso ler a orientação de cada marca e usá-la 
pelo tempo que for recomendado. O banheiro é um 
lugar que geralmente fica úmido, o que ajuda a prolife-
rar bactérias. O ideal, portanto, é usar a bucha e secá-la 
depois para que ela seja conservada por mais tempo.

POR QUE USAR
> Buchas mais divertidas 
podem ajudar a transformar o 
banho num momento lúdico e 
de brincadeira, ou seja, é uma 
boa estratégia para os fujões.

> Em contrapartida,  
se a intenção do banho 
for criar um momento mais 
tranquilo, as buchas mais 
suaves podem ajudar os 
pequenos a relaxarem e  
ficarem mais calmos. 

MONSTROS 
KIDS PARA 
RICCA, R$9,20

KONAD, 
R$26,90

ORGÂNICA PARA 
AMERICANAS, 
R$12,99

SOAPSOX PARA 
MIMOO TOYS, 

R$99,90

PYLONES, 
R$58

ORGÂNICA PARA 
SUBMARINO,  

R$12,99

GARIMPO 
DO ZÉ, 

R$29
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faseé 7 a 9 anos

CARRINHO DE CONTROLE REMOTO

SEM CONTROLELORETA BEREZUTCHI,  
mãe de Cacá e de Pedro

“O carrinho de controle 
remoto fez o Pedro 
despertar para um 
interesse novo: robótica 
ou engenharia. Desde 
que ele ganhou o 
primeiro carrinho com 
controle, ficou encantado 
por ver como aquilo 
funcionava e até hoje 
vive desenhando e 
fazendo esquemas de 
carrinhos e robôs que 
pretende montar no 
futuro. No ano passado, 
ele montou seu primeiro 
carrinho/robô que 
andava sozinho, morri 
de orgulho!”

Que brincar é superimportante para o de-
senvolvimento das crianças, a gente já 
sabe. Já está comprovado que a brinca-
deira é um dos pilares essenciais da edu-

cação. Mas alguns brinquedos ajudam a melhorar ainda 
mais esse processo de aprendizagem, como o carrinho 
de controle remoto. Sucesso entre a garotada!

Muita gente pode nem perceber, mas para crianças 
dessa idade, esse brinquedo é supercompleto. Além de 
divertir, o carrinho traz uma série de benefícios, como 
noções de tempo e espaço, de direita e de esquerda, 
de velocidade, de cuidado (para não bater e quebrar, 
por exemplo), de causa e feito, entre muitas outras. A 
criança coordena os movimentos de olhos com os das 
mãos e têm mais agilidade em tomar decisões. 

Agora, se acabar a pilha, não precisa de drama, ele 
continua sendo um carrinho que sobe pelas paredes, 
passa por debaixo do sofá. O importante é deixar a 
imaginação dos nossos filhos fluir.

 Hoje em dia, é possível encontrar opções de to-
dos os tipos, temas, cores e tamanhos. É enorme a 
quantidade de variedade desse brinquedo. Agora é só 
escolher o preferido do seu filho e se divertir!

POR QUE USAR
> Taí uma forma da gente 
conseguir tirar, pelo menos  
por um tempo, os olhos 
vidrados do tablet, do celular 
ou do computador.

> Meninas adoram carrinho.  
É uma ótima oportunidade 
que os pais têm de mostrar 
a seus filhos que não existe 
brincadeira de menino ou de 
menina, o importante é brincar. 

RI HAPPY, 
R$89,90

CANDIDE 
PARA LOJAS 
AMERICANAS, 
R$89,99

CANDIDE, R$79,99

HOT 
WHEELS, 
R$229

CKS PARA 
FIAT, R$90

PB KIDS, 
R$299,99



  96 pais&filhos
ABRIL 2016

&onde encontrar & serviços

ERRATA
Na edição de 
fevereiro (sessão 
Simples & Prático 
página 28), o kit 
proteção, citado  
como Multilaser,  
é da marca Atrio.   

D

• DICAN 
dican.com.br

• DIJEAN 
dijean.com.br

E

• EXTRA 
extra.com.br

F

• FÁBULA 
fabula.com.br

• FIAT 
fiatfashion.com.br

• FIO ENCANTADO 
fioencantado.com.br

• FISHER-PRICE 
fisher-price.com.br

G

• GAP KIDS 
gap.com

• GARIMPO DO ZÉ 
garimpodoze.com.br

• GIOVANNA BABY 
giovannababy.com.br

H

• HOT WHEELS 
hotwheels.com.br

J

• JOHNSON'S 
johnsonsbaby.com.br

K

• KONAD 
konad.com.br

L

• LANSINOH 
lansinohbrasil.com.br

• LILLO 
lillo.com.br

M

• MELISSA 
melissa.com.br

• MEU NANI 
meunani.com.br

• MIMOO TOYS'N 
DOLLS 
mimootoys.com.br

• MOBLY 
mobly.com.br

• MONDIAL 
mondialine.com.br

• MULTILASER 
armarinhos-fernando.
com.br

• MUMA  
muma.com.br

N

• NUK  
nuk.com.br

O

• O BOTICÁRIO 
oboticario.com.br

P

• PB KIDS 
pbkids.com.br

• PÉG-PEREGO 
pegperegobrasil.com.br

• PONTO FRIO 
pontofrio.com.br

• PREÇOLÂNDIA 
precolandia.com.br

• PYLONES 
pylones.com.br

R 
• RENNER 
lojasrenner.com.br

• RI HAPPY 
rihappy.com.br

• RICCA 
belliz.com.br

• RODALU 
rodalu.com.br

 
S 
• SALAMANDRA 
salamandra.com.br

• SHOPTIME 
shoptime.com.br

• SILMARA 
silmarabebe.com.br

• SUBMARINO 
submarino.com.br

T

• TOK&STOK 
tokstok.com.br

• TYROL 
tyrol.com.br

W 
• WELEDA 
weleda.com.br

Z 
• ZIT EDITORA 
ziteditora.com.br

A 
• ALÔ BEBÊ 
alobebe.com.br

• AMERICANAS 
americanas.com.br

• ANA CAPRI 
anacapri.com.br

• ANGELONI 
angeloni.com.br

• ARCOBALENO 
earcobaleno.com.br

• AREZZO 
arezzo.com.br

B 
• BEBÊ STORE 
bebestore.com.br

• BEIRA RIO 
beirarioconforto.com.br

• BESNI 
besni.com.br

• BRASBABY  
brasbaby.com.br

C

• CAMU CAMU 
camucamu.com.br

• CANDIDE 
candide.com.br

• CARMEN STEFFENS 
carmensteffens.com.br

• CASA DO PSICÓLOGO 
casadopsicologo.com.br

• CASAS BAHIA 
casasbahia.com.br

• CHICCO 
chicco.com.br

• COMPANHIA  
DAS LETRAS 
companhiadasletras.com.br

carrinho de controle remoto 
CANDIDE, R$119,99

carrinho de controle 
remoto PB KIDS, 
R$99,99
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