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DIVULGAÇÃO

Manga bufante AS TELAS EM FOCO
Nesta quarta-feira, dia 9 de ou-

tubro, iniciou em Porto Alegre 
o 39º Congresso Brasileiro 
de Pediatria, que se esten-
de até o dia 12. Chamou a 
atenção uma proposta de-
fendida pelos médicos, inclusive com recolhimento 
de assinaturas para que vire projeto de lei: incluir nos 
produtos eletrônicos (especialmente smartphones 
e tablets) um alerta de que o aparelho não é reco-
mendado para crianças de 0 a 2 anos de idade. Para 
crianças maiores de 2 até 10 anos, máximo de duas 
horas por dia, com supervisão de um adulto.

De acordo com os pediatras, apesar de ser uma 
espécie de “babá” para os pais terem algum tempo 
de sossego, o uso excessivo causa malefícios, alguns 
deles podem se manifestar na adolescência ou idade 
adulta. Eles argumentam que dos zero aos 2 anos, 
é o período em que há um grande desenvolvimento 
cerebral, e o uso das telas acaba estimulando ape-
nas o desenvolvimento de uma parte do cérebro. 
As crianças precisam de diversidade de estímulos 
para desenvolver as habilidades necessárias. As al-
terações se dão na parte cognitiva, psíquica e física. 
Ainda, o uso excessivo interfere no sono. A luz azul 
dos aparelhos pode causar insônia e afeta a tran-
quilidade do repouso. Adiante, as crianças podem 
apresentar problemas na visão, défi cit de atenção, 
alteração postural, obesidade e as doenças que sur-
gem a partir dela: hipertensão, diabetes e doenças 
cardiovasculares.

O que também preocupa os médicos, e de forma 
intensa, são pesquisas que atestam que as crianças 
estão se sentindo preteridas pelos pais. Os vínculos 
afetivos são prejudicados pelo uso constante dos 
aparelhos, neste caso pelos pais. Este tempo empre-
gado nas telas poderia ser usado para convivência, 
brincadeiras em conjunto, para contar histórias.

O alerta é válido. Mas atire a primeira pedra aquele 
que nunca usou deste subterfúgio para ter uns minu-
tinhos para o serviço doméstico. O mais importante 
é ter bom senso. É triste ouvir uma criança dizendo 
que o pai ou a mãe passa mais tempo no celular do 
que com ela, ou mesmo que o aparelho seja mais 
importante que ela. As crianças de hoje já nascem 
com os pais segurando seus telefones, tirando fotos 
e compartilhando, portanto, para elas é um item nor-
mal, da rotina. Contudo, que tenhamos o bom senso 
e a sabedoria, enquanto pais, de apresentá-las aos 
pequenos para um uso benéfi co, consciente e sem-
pre com orientação. E que elas nunca substituam a 
presença, o toque, o carinho.

Divisora de opiniões, as blusas com 
manga bufante marcaram a última tem-
porada de moda mundo afora. Existem 
as pessoas que amaram esta tendência 
e as que sentiram difi culdade para inserir 
as peças nos looks. Você pode até achar 
que usar este estilo de roupa é só para as 
blogueiras de moda, mas não se engane: 
podemos inserir, sim, a manga bufante em 
nossos looks de dia-a-dia. 

O shape vai ser a cara do verão 2019/20  
e não é tão difícil abusar da tendência. Uma 
dica legal é apostar nos vestidos com esse 
tipo de manga para quem ainda tem medo 
de se arriscar. Por ser uma única peça, fi ca 
mais fácil de combinar com o restante do 
visual e deixa a atenção todinha para o ves-
tido. Outra dica são as blusas cropped que 
combinam com várias modelagens jeans, 
tanto em saia quanto em calça. 

Para acertar ainda mais na produção, 
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aposte na defi nição de silhueta. Deixe a cintura bem 
marcada ou invista na parte de baixo mais justa, para 
manter o equilíbrio com o volume extra que as mangas 
trazem ao look. 

Não tem segredo! Basta deixar as mangas como 
protagonistas do visual e cuidar nas propor-

ções na hora de escolher as peças para 
combinar com o restante da produção.


