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DIVULGAÇÃO

Amarrações CALORZINHO, CALORÃO
Quando a febre vem nas crianças, não tem jeito, 

fi camos afl itos. Especialmente porque não sabemos 
o que está causando o aumento da temperatura. 
E quanto menor a criança, maior a preocupação. 
Na maioria dos casos, a elevação da temperatura é 
apenas uma das respostas do organismo à presença 
de algum micro-organismo estranho, e logo, logo o 
calorão todo passa. Mas é inevitável fi car atento à 
temperatura e aos demais sintomas, tais como cansa-
ço, dores, etc. E estar em contato com o pediatra para 
saber em que momento o antitérmico é necessário.

Até 37,2 ºC – Normal
As pessoas têm organismos diferentes e a tem-

peratura pode variar. Mas até cerca de 37,2ºC tudo 
está normal.

Entre 37,2 e 37,8 ºC – Estado febril
Nem sempre uma temperatura pouco acima de 

37ºC indica que a febre está a caminho. Mas quando 
o estado febril se manifesta, é bom deixar um ter-
mômetro à mão.

Acima de 37,8 ºC – Febre
Em crianças pequenas o termômetro pode marcar 

temperaturas bem mais altas. É a reação natural de 
um organismo que está aprendendo a se defender.

Existem receitinhas caseiras que aliviam o des-
conforto, algumas bem antigas, inclusive:

Lenços úmidos: as nossas avós já sabiam que 
colocar panos molhados com água na testa dos pe-
quenos ajuda. As compressas devem ser mornas. A 
explicação é que o corpo perde calor com o contato 
do tecido úmido em temperatura menor que a dele.

Muito líquido: durante a febre, é comum haver de-
sidratação. Por isso, todo tipo de suco, chá ou mesmo 
um copo de leite ou água são muito bem-vindos para 
manter o corpo funcionando até o calorão passar.

Roupas leves: fuja à tentação de cobrir seu fi lho 
com um cobertor para evitar que ele fi que tremendo. 
Para ajudar o organismo a regular a temperatura, o 
ideal é o contrário: tire o excesso de roupas.

Banhos mornos: a água deve estar morna, em 
torno de 36º C – e pode até parecer gelada para a 
criança que está com febre. Por isso, nada de obrigá
-la a entrar na banheira ou no chuveiro. A estratégia 
é efi ciente, desde que não faça o pequeno chorar 
de desconforto. Afi nal, a ideia é aliviá-lo de qualquer 
mal-estar.

Manter-se calmo e transmitir isso à criança tam-
bém ajuda. Aconchegá-la no colo e dar carinho pode 
proporcionar bom alívio. 

Sapatos em geral podem ser considerados uma grande 
paixão das mulheres, não é mesmo? Sou um pouco sus-
peita para falar sobre este assunto, porque amo um bom 
salto e acho que ele faz toda a diferença no look. Por isso, 
hoje vamos falar um pouquinho sobre as sandálias que 
irão bombar neste verão.

As sandálias defi nitivamente são a aposta para o calor 
que o verão nos entrega. Apesar de não serem nenhuma 
novidade, elas estão vindo repaginadas. Fresquinhas, 
chiques e diferentes, as sandálias com amarração vieram 
para dar aquele up no visual. E são diversos modelos que 
podemos encontrar no mercado. Para quem quer investir 
no básico, as nudes e pretas combinam com tudo. As 
estampadas também fazem sucesso, principalmente as 
animal print. As padronagens em tigrado e cobra 
continuam em alta e podem ser o desta- que de 
qualquer look.  

Para quem quiser investir neste tipo 
de sandália, uma boa dica é deixar 
uma parte da perna em evidência, 
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para não achatar a silhueta. Por 
exemplo: se você for usar o mo-
delo com calça, deixe um pou-
quinho do tornozelo à mostra. 
Se usar com vestidos ou saias, 
melhor ainda! Pernocas de fora 
e silhueta alongada.

Fugindo um pouco do “bá-
sico” de amarrar as tirinhas no 
tornozelo, algumas fashionistas 
estão apostando na amarração 
por cima da calça. Para isso, bas-
ta ter uma calça mais larguinha e 
uma sandália com tiras bem lon-
gas. A tendência divide muitas 
opiniões por aí. E você, usaria?
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