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ÃOMom jeans
Fique preparada para desejar muito os looks 

antigos, lá dos anos 90! Sabe aquela calça de 
cintura alta, mais soltinha, com um jeans bruto 
e com modelagem reta que praticamente todas 
as mulheres usavam antigamente? Pois bem, 
é exatamente ela que você vai desejar nesta 
estação. 

A calça da mamãe, ou mom’s jeans, está 
aparecendo em vários looks super fashionistas. 
Por ser bem básica, sem muitos detalhes, ela é 
perfeita para ser combinada com peças mais 
extravagantes ou para montar um combo 
básico, com camiseta e casaquinho. São 
várias as possibilidades!

Além de ser linda e super estilosa, a 
mom jeans preza pelo conforto e 
a sua cintura alta não marca os 
quadris e nem deixa o corpo 
achatado. Mas entre tantas 
opções e modelos de calças 
jeans, como saber qual é 
qual? Com a mom jeans é 
bem simples: quando for 
provar, fi que atenta se a 
calça tem a cintura bem 
alta (lá na cintura mes-
mo), as pernas mais fol-
gadas e o comprimento 
na altura dos tornozelos. 
Super fácil, né?

E agora vem a parte prin-
cipal: como combinar essa peça tão 
diferente com as roupas que nós já 
temos no armário? O jeans da ma-
mãe pode ser usado em qualquer 
hora do dia, por mulheres dos 
mais variados estilos. Ele pode 
dar um up no visual mais básico, 
mesmo combinado com tênis 
e camiseta. Quando for esse 
o caso, tente deixar a silhueta 
mais alongada, deixando a 
cintura bem marcadinha. Vale 
colocar um cropped ou uma 
blusinha por dentro da calça, 
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isso com certeza irá garantir a 
sensação de silhueta alongada. 
Se a ocasião pedir um visual 
mais formal, vale investir em 
blusas de tecido nobre e bla-
zers. Os sapatos de salto alto 
também são uma boa pedida. 
Como estamos no inverno, as 

mom jeans podem ser combinadas com 
meias arrastão para dar um aquecida 

nos tornozelos. Para deixar a produção 
ainda mais quentinha, os casacos oversize 
são ótimas apostas. As botinhas também 
entram nesta brincadeira, podendo ser 
combinadas de diversas maneiras, de 
acordo com o look escolhido.

E, por fi m, talvez venha a dica mais 
importante: dobre a barra da calça para 
dar a sensação de alongamento. Este truque 
pode mudar completamente as propostas 

dos looks e ainda dá aquela alongada nas 
mais baixinhas. 

VACINAR É PRECISO
Muito tem se ouvido nas últimas semanas sobre o 

sarampo e a poliomielite, ambas doenças que estavam 
erradicadas no Brasil e que voltam a causar temor. Sobre a 
polio, em Goiás já são cinco cidades entre as 312 que estão 
em alerta, segundo dados do Ministério de Saúde.

Talvez a minha geração não tenha tido contato com 
crianças que padeceram com a poliomielite, conhecida 
popularmente como paralisia infantil. E, muito em função 
disso, não dão a devida importância à vacina, única forma 
de prevenção da doença. Neste sentido, o baixo índice de 
imunização preocupa as autoridades do setor, já que a 
doença, que pode ser mortal, pode voltar a circular no país. 
Ela pode causar paralisia, que começa de forma repenti-
na, e pode afetar desde só as pernas até o corpo inteiro, 
comprometendo até a respiração. Segundo o Ministério da 
Saúde, a contaminação ocorre por contato fecal-oral (mais 
frequentemente), por objetos, alimentos e água conta-
minados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via 
oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe 
(ao falar, tossir ou espirrar). O assunto é muito sério.

A vacina inativada contra poliomielite (VIP) é recomen-
dada para crianças aos 2, 4 e 6 meses de vida. Em seguida, 
elas devem receber dois reforços via oral (VOP - conhecida 
como “gotinha”): aos 15 meses e aos 4 anos. A poliomielite 
é uma doença grave e que pode afetar, principalmente, 
crianças com menos de 5 anos. Por isso é tão importante 
que os pais ou responsáveis se atentem à vacinação.

SARAMPO
Outra doença grave e contagiosa que preocupa os 

órgãos de saúde é o sarampo. Erradicada desde 2016 no 
Brasil, a doença voltou em um surto no norte do país em 
2018. Entre 1º de janeiro e 23 de maio deste ano, foram 
registrados 995 casos de sarampo no Brasil (sendo 611 
no Amazonas e 384 em Roraima), incluindo duas mortes, 
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Rio 
Grande do Sul, também já foram confirmados casos de 
sarampo neste ano.

As vacinas que protegem contra o sarampo são as co-
nhecidas como tríplice viral e tetra viral. A recomendação 
do Ministério da Saúde é que aos 12 meses de vida a pessoa 
seja imunizada com a tríplice viral e, aos 15 meses, com a 
tetra.

No entanto, caso não tenha recebido as doses no perío-
do indicado, a pessoas de até 29 anos precisam ter duas 
doses da tríplice ou da tetra. Para pessoas entre 30 e 49 
anos, que não são imunizadas, é recomendado uma dose 
única de qualquer uma das duas versões. A doença afeta 
tanto crianças quanto adultos.

E o que mais impressiona, em ambos os casos, é que as 
vacinas - que protegem contra as doenças - fazem parte 
do calendário vacinal das crianças e estão disponíveis 
gratuitamente. É apenas a vontade e a atitude dos pais de 
imunizarem seus pequenos. Sempre é bom conferir se a 
caderneta de vacinação está dia, com saúde não se brinca! 
#ficaadica.


