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6 tendências para comprar 
agora e usar sempre

ELE CHEGOU!
Ainda não é oficialmente inverno, mas as temperaturas 

despencaram por aqui. Manhãs e noites dignas da estação 
mais fria do ano. Aí começa a operação salvem nossas crian-
ças: corremos em busca de “cuecões”, blusas de lã e calças que 
não sejam “pega pinto”. Independente da idade - se bebê ou 
com 3 anos - sempre achamos que as crianças sentem mais 
frio, visto que estão sempre bem agasalhadas, para não dizer 
que estão apenas com os olhos de fora - e olha que só estão 
destapados porque é necessário enxergar. Mas será que de 
fato os pequenos sentem mais frio?

Segundo especialistas, os bebês (e as crianças pequenas 
também) não sentem muito mais frio ou calor do que as crian-
ças maiores ou os adultos. Como dica prática, procure vestir 
seu filho com uma camada de roupa a mais em relação àquela 
que estiver usando. Por exemplo, se você estiver de camiseta 
de manga curta, coloque nele uma de manga comprida; se 
estiver de manga comprida, acrescente, então, um casaco.

Sentir a temperatura no tronco (barriga, peito e costas) 
e na cabeça da criança é o jeito mais indicado de perceber 
se ela está com frio, e não através do toque nas mãos e nos 
pezinhos. As extremidades são quase sempre mais frias que 
o resto do corpo.

Se o bebê está dormindo tranquilamente e se alimentando 
bem, está calmo e não irritado, é bem provável que esteja com 
a temperatura adequada. É muito mais comum bebês serem 
super agasalhados e ficarem irritados com o calor do que se 
mostrarem incomodados por estarem com frio. 

Dá para perceber se uma criança está acalorada porque 
ela vai suar e até ter aumento da temperatura corporal (você 
pode medir com um termômetro). Se a pele do seu filho 
estiver úmida, ele está suando e, portanto, está com calor.

Por outro lado, bebês com frio podem apresentar tremor, 
certa palidez e até apatia. Ao contrário do que diz a sabedoria 
popular, soluços não são um bom parâmetro para medir frio, 
porque são comuns de ocorrer nesta fase de bebê, em que o 
diafragma ainda é imaturo.

BROTOEJA: O SINAL
A brotoeja é sinal de que a criança está com calor demais. 

Quando está com calor, a criança transpira para diminuir a 
temperatura do corpo. A brotoeja aparece quando o suor 
entope os poros da pele e fica impedido de sair. (Os bebês 
novinhos ficam especialmente propensos às bro-

toejas porque seus poros são menores.)
O uso de roupas apertadas ou quen-

tes demais colabora para o acúmulo 
de suor, agravando a irritação. A 
brotoeja pode surgir ainda quan-
do o bebê tem febre, porque ele 

transpira mais. Atenção, então, 
para não agasalhar demais. 

Por aqui já vimos diversas tendências que 
vão bombar neste inverno. Mas existem aque-
las que, ao que parece, prometem fi car muito 
tempo no nosso guarda-roupa, até mesmo 
para as próximas estações. São aquelas peças 
que valem o investimento, porque não adianta 
comprar uma roupa linda e usar ela só uma vez, 
não é mesmo? Então, que tal apostar em peças 
curingas - e que estão em alta - neste inverno? 
Aqui vão algumas dicas para dar aquela reno-
vada no armário com peças super versáteis.

Jaqueta de couro: não que ela seja uma 
novidade, mas é sempre bom lembrar que é 
um clássico necessário. Dura anos e não sai 
de moda. Mais atemporal que ela, não existe!

Xadrez: a estampa mostrou que veio pra 
fi car de vez! Ela sempre apareceu aqui e ali, 
mas ao que indica veio pra fi car mesmo. Se 
você ainda tem receio de apostar nesta tendên-
cia, invista no xadrez Príncipe de Gales, que é 
mais discreto.

Boina: todas as fashionistas estão apostando 
neste acessório. Apesar de ser bem diferente 

e até um pouco contraditório, promete seguir 
conosco no próximo inverno.

Bota de couro: em outras estações ela não 
fez tanto sucesso como está fazendo hoje. 
Mas ao que tudo indica, promete bombar nas 
próximas temporadas. As vermelhas e brancas 
estão fazendo um sucesso danado, mas se não 
quiser arriscar tanto, vale adquirir as pretas ou 
marrons, por exemplo, que são neutras e bem 
fáceis de incorporar nos looks. Vale lembrar 
que as envernizadas também estão em alta e 
são uma ótima dica para dar um toque especial 
ao visual.

Moletom: esse é outro que difi cilmente vai 
sair de moda. Bem estiloso, é uma das peças 
mais quentinhas que podemos ter no armário 
e, se combinado da maneira certa, pode ser 
usado em diversas ocasiões.

Alfaiataria: ela saiu dos escritórios e domi-
nou as ruas. Calças ou blazers, as opções são 
várias. Claro que os tons neutros são ótimos, 
mas que tal apostar nos coloridos? Rosinha, 
azul e vermelho são uma boa pedida.
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