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DIVULGAÇÃO

Bermudas VACINAR É PRECISO

O título desta coluna também lhe pareceu fami-
liar? Sim, ele é recorrente. Causa uma certa estra-
nheza que em uma época com tanta informação a 
cobertura vacinal ande em rota inversa. Ao invés de 
aumentar, diminui. E a consequência? A pior de todas: 
doenças até então erradicadas voltam a atingir espe-
cialmente as crianças. E não são simples resfriados. 
São doenças sérias e que podem causar epidemias, 
pois algumas são altamente contagiosas.

Sarampo, poliomielite, rubéola e difteria estão 
entre as doenças que podem retornar. O Rio Grande 
do Sul, inclusive, está entre os estados do Brasil que 
já registraram casos de sarampo este ano. O fato da 
doença estar erradicada pode gerar a falsa sensa-
ção de que a vacina é desnecessária. Mas para que 
continue assim, erradicada, a vacina é imprescindível.

Nesta terça-feira, dia 20, o Ministério da Saúde 
anunciou que bebês de 6 a 11 meses e 29 dias devem 
ser vacinados contra o sarampo. A chamada dose 
zero serve para proteger a criança contra o vírus 
até que ela tome a primeira dose da vacina, aos 12 
meses. A longo prazo, a dose zero não oferece prote-
ção significativa, por isso ela deve ser tomada como 
adicional, mas não substitui as vacinas presentes no 
calendário de vacinação.

Portanto, fique atento. Nem tudo que se recebe 
via internet ou se lê é verdadeiro. Se é muito drástico, 
duvide. Procure se informar em fontes confiáveis. E 
não deixe de seguir a orientação do seu pediatra. 
Proteja a saúde do seu filho.

O inverno ainda está por aqui, 
mas as tendências do verão já co-
meçam a pipocar por aí. E são mui-
tas, viu! Algumas retornam do verão 
passado ou até de outras épocas, 
por isso tem tendência para gradar 
todos os gostos. 

E se você está com saudade 
de colocar as pernas pra jogo, as 
bermudas prometem invadir as 
ruas. É verdade que elas são um 
pouco polêmicas e que fogem 
um pouquinho do visual mais fe-
minino e romântico, mas se bem 
combinadas podem dar um up nos 
looks mais básicos e podem, sim, 
ser delicadas.

As bermudas são um tipo de 
short que vão até o joelho, poden-
do ou não cobri-lo. Neste ano elas 
vem em modelagens mais largui-

nhas, super confortáveis e versáteis 
para usar no dia-a-dia. A peça é vista 
principalmente em jeans, podendo ser 
combinada com blusas, tops e até mes-
mo blazer, para deixar o visual moderno 
e elegante. Ela pode ser inserida tanto 
para um look de trabalho quanto para 
um look mais despojado de verão. 
Algumas celebridades já aderiram a 

moda com combinações 
bem ousadas e diferentes, 
mas se você preferir não se 
arriscar tanto, vale investir 
em peças que sejam clean 
para compor a produção, 
como blusas e regatas lisas 
e de cores neutras. 


