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Amarelo: 
a cor do 

verão

VERÃO 40 GRAUS
Os últimos dias tem sido de calor in-

tenso, para não dizer insuportável. E assim 
como os adultos, as crianças sofrem, talvez 
até mais. Precisamos estar de olho na proteção e hidratação 
dos pequenos. Especialmente com bebês, o cuidado deve ser 
ainda mais intenso. 

PROTETOR SOLAR
Como escolher - A partir dos seis meses, a criança já pode 

usar filtro solar, com fator de no mínimo 30. Leve em conside-
ração o tom da pele: quanto mais clara, maior deve ser o índice 
de proteção. Dê preferência para aqueles que são resistentes 
à água, para não sair com tanta facilidade após uma ducha ou 
entrada rápida na piscina ou no mar. Use aqueles que prote-
gem tanto dos raios UVB (que causam vermelhidão e atingem 
a camada superficial da pele) quanto UVA (que penetram na 
camada mais profunda), pois ambos são nocivos.

Como aplicar - Não espere chegar na praia ou na borda da 
piscina para aplicar o protetor no seu filho (pense no estresse 
que é passar corretamente o protetor com a criança querendo 
correr para a água). Faça isso 20 minutos antes da exposição 
ao sol, para que o produto tenha eficácia. O melhor é deixar a 
criança sem roupa e aplicar de maneira uniforme, em sentido 
único e não circular, sem esquecer das dobrinhas, orelhas e do 
peito do pé. Para garantir proteção máxima, vale passar duas 
camadas na primeira aplicação do dia. Se ela ficar mais de 
meia hora na água, passe o produto novamente. E reaplique 
a cada duas horas e após banho de imersão. Mas os cuidados 
não param por aí: é preciso evitar o sol entre 10 e 16 horas e 
lançar mão de roupas e chapéus, que também podem proteger 
seu filho.

AS BROTOEJAS
As bolinhas vermelhas, popularmente conhecidas por bro-

toejas, são provocadas pelo entupimento dos poros por onde 
é eliminado o suor e o problema é mais frequente no verão 
por causa do calor. Elas costumam aparecer principalmente 
no rosto, no pescoço, no tórax e nas costas – e coçam muito! O 
tratamento consiste, na verdade, em eliminar a causa, ou seja, 
o que está provocando tanto suor na criança. Por isso, opte por 
roupas frescas (de algodão, por exemplo), deixe os ambientes 
arejados e aumente a frequência dos banhos – que devem ser 
curtos, com água morna ou fria, para não ressecar a pele. E nada 
de aplicar medicamentos tópicos ou talcos sobre a pele do seu 
filho. Uma opção é a pasta d’água (encontrada em farmácias) 
com o intuito de secar as bolinhas. Outros aliados são as loções 
específicas para aliviar a coceira e banhos coloidais (com amido 
de milho misturado à água da banheira). Mas, claro, antes de 
tomar qualquer medida, consulte o médico do seu filho.

PICADAS DE INSETOS
Assim como acontece com o protetor solar, os repelentes 

só podem ser usados em bebês com mais de seis meses. Antes 
disso, a única forma é a proteção mecânica, ou seja, uso de 
roupas com mangas longas e calças compridas, além de telas 
e mosquiteiros. Se o seu filho tem mais de seis meses e já pode 
usar repelente, fique atento na hora da escolha: leia sempre 
o rótulo para ver a idade permitida para uso e consulte o mé-
dico do seu filho. Saiba que é melhor aplicar o protetor solar 
primeiro e, após 20 minutos, passar o repelente.

ALIMENTAÇÃO
Até os seis meses, período de amamentação exclusiva, não é 

preciso dar nada além do leite materno. O que as mães podem 
fazer é oferecer mais vezes o peito, já que a água provém do 
leite. Assim, o bebê estará bem hidratado. Acima desta idade, 
além de caprichar nos líquidos (água é sempre a melhor bebi-
da!) ofereça refeições mais leves e hidratantes, com legumes, 
verduras e frutas, utilizando os alimentos mais hidratantes 
(pepino, tomate, salsão, abobrinha, alface, abóbora, cenoura, 
couve-flor, brócolis), e evite as carnes vermelhas, que pesam 
mais na digestão. As carnes brancas, como peixe e frango, são 
bem-vindas. E não se preocupe se o apetite da criança diminuir, 
é normal em dias muito quentes.

Se temos uma cor que 
causa certa discórdia entre 
as mulheres é o amarelo. 
Algumas adoram, outras 
odeiam! Polêmico ou não, 
o amarelo já invadiu o 
verão e a verdade é que 
ele é uma forte tendên-
cia, que pode deixar 
qualquer look solar 
e alegre. E existem 
diferentes tipos de 
amarelo que po-
dem ser inseridos 
nas produções, desde 
o neon, bem vibrante, 
até o vintage, em uma 
pegada mais neutra. 
Se a cor for utilizada 
de maneira correta, 
pode dar um up nos 
visuais mais básicos e 
tirar da mesmice qual-
quer look, garantindo 
combinações pra lá de 
estilosas.

Mas e como inserir 
o amarelo nas pro-
duções, já que ela é 
considerada uma cor 
difícil de estilizar? Se 
você for do time das 
mais discretas, basta in-
vestir em um acessório 
na tonalidade para com-

plementar o seu look. 
Bolsas, colares e brin-
cos são ótimas opções 
nestes casos. Já as mais 
fashionistas podem abu-

sar do amarelo em 
suas produções. 
Os vestidos são 
ótimos para o 
calor do verão, 
a s s i m  c o m o 
os macacões. 
Como a cor cha-

ma a atenção 
de longe, 

a  dica  é 
i n v e s t i r 
e m  p e -
ças mais 

comuns e 
básicas, para 

que o visual não 
fique muito carre-
gado. Outra dica 
interessante são as 
peças de alfaiataria, 
que estão fazendo 
grande sucesso nos 
últimos meses. Elas 
ficam estilosas no 
amarelo, e podem 
ser usadas no am-
biente de traba-
lho. E, além de ser 
usado no dia-a-dia, 

o amarelo pode aparecer tam-
bém nas produções praianas. 
Biquínis e maiôs fi cam lindos 
na tonalidade e estão até mes-
mo aparecendo em estampas 
bem coloridas. 

Portanto, fi que de olho: o 
amarelo veio para fi car de vez 
e promete aparecer em muitas 
produções de verão. E não 
tenha medo de arriscar! A cor 
pode ser utilizada de diversas 
maneiras, deixando os looks a 
cara do verão.
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