
Melasma na Gravidez: O que é, Causas e Tratamento
Por Lidianne Andrade para o site Solo Infantil

Manchas escuras na pele são comuns no período de gestação. São conhecidas clinicamente como
melasma na gravidez, um problema comum e compartilhado pelas mulheres grávidas de diferentes
faixas etárias. Saiba mais sobre ele e como tratar e prevenir.

Sobre Melasma na Gravidez

As manchas na pele  durante o período gestacional são apresentadas em mulheres de diferentes
faixas  etárias.  É  considerado  "um  problema  comum"  a  ser  enfrentado  e  combatido  durante  o
desenvolvimento  da  criança.  A boa  notícia  é  que  entendendo  mais  sobre  o  assunto  é  possível
prevenir e obter um melhoramento da pele no pés gestação.

O que é?

Melasma, também chamada de cloasma gravínio, é o termo médico para manchas na pele. Pode ser
definido ainda como "mancha marrom" pelos dermatologistas ou escurecimento da pele em pontos
específicos.

O melasma na gravidez pode surgir em diferentes partes do corpo. A região do rosto costuma ser a
mais afetada mas não é a única. Nas áreas do mamilo, rosto e vulva, as manchas são bem comuns.

Em alguns casos surgem manchas novas. Contudo, é comum o escurecimento de sinais na pele ou
manchas já pré existentes. Cicatrizes de cortes e feridas antigas, por exemplo.

Quais as causas?

Existem duas causas possíveis para o surgimento de melasma na gravidez: genética e hormônios. A
pré disposição para o escurecimento na pele é o mais comum. Muitas mulheres infelizmente em
contato direto com o sol são pré dispostas a terem manchas escuras. Uma dica: se sua mãe tem
manchas escuras no rosto possivelmente você terá quando estiver grávida.

Já a questão hormonal é bem comum e infelizmente as gestantes não podem controlar. Durante a
gravidez a futura mamãe produz uma série de hormônios em maior quantidade, causando com isso a
concentração maior de melanina (pigmento responsável pela cor da pele).

O contato  direto  com o sol  também é  um dos  causadores  do melasma na  gravidez  através  da
estimulação melanócita,  ou seja,  maior produção de melanina quando em contato com os raios
solares.  Infelizmente  evitar  o  contato  com o sol  não é  uma opção para algumas,  até  porque a
produção de vitamina D é muito importante nesta fase.

Melasma Some Sozinha?

Uma boa notícia para quem está com medo de ter manchas a vida toda: o melasma na gravidez pode
desaparecer sozinho. Na maioria dos casos as manchas surgem durante o período gestacional e com
o tempo e a renovação celular somem por completo.



O importante mesmo é ter um cuidado redobrado durante este período gestacional. Uma vez que a
mancha escureça em demasiado por conta do sol ela não deve sumir por completo naturalmente.
Ficarão resquícios mesmo com a renovação celular natural, sendo necessário então um tratamento.

Como Evitar?

A melhor forma de não permitir o surgimento de melasma na gravidez e qualquer outro tipo de
mancha é o uso constante e diário do protetor solar. O produto vendido em farmácias e lojas de
manipulação costuma ser a forma mais fácil e eficiente de evitar o contato do sol com a pele e assim
o surgimento de manchas.

Contrariando alguns pensamentos populares o protetor solar não deve ser aplicado apenas na região
do rosto. Ele deve ser aplicado em todo o corpo com raios solares diretos ou não como braços,
pernas, pescoço, peito e nuca. Mesmo nos dias nublados a ação do sol pode afetar e causar melasma
na gravidez.

Focando no rosto, um dos motivos de mulheres não usarem protetor solar é a comum ardência nos
olhos por conta do protetor. O produto de fato é forte e quando o suor escorre pode causar ardência.
Para evitar este problema procure nas farmácias e lojas especializadas por produtos específicos para
o rosto. Alguns ainda deixam a pele uniforme com seu efeito base, escondendo manchas, cicatrizes
e imperfeições.

Como Tratar Melasma na Gravidez

Uma vez que as manchas já estão presentes na pele há algumas medidas a serem tomadas como
tratamento para melasma na gravidez. São elas:

Creme esfoliante - a aplicação caseira de creme do tipo esfoliante com movimentos suaves estimula
a  renovação  celular.  Com isso  a  pele  tende  a  clarear  aos  poucos  em um processo  delicado  e
completamente natural. Não é um processo rápido mas ajuda bastante com resultados a olhos vistos.
O uso do esfoliante deve ser feito uma vez por semana ou a cada 15 dias.

Uso de ácido - a aplicação de ácido é restrita para o período pós gravidez pelos riscos do produto
tanto para a gestação como na lactação. Contudo, é uma das formas mais eficientes de remover
manchas na pele(antigas ou recentes). Ajuda na renovação celular e remove tanto manchas antigas
como novas. Deve ser feito com acompanhamento com dermatologista e com produtos específicos
com a compra apenas com receita médica.

Dermoabrasão mecânica - o nome é complexo mas não é difícil de entender. Este procedimento é
feito por um dermatologista e consiste em remover com bisturi a parte da pele com as manchas.
Neste caso a renovação celular é obrigatória através da cicatrização. A pele morta e com mancha é
removida e com a criação de pele nova as manchas somem. O processo é lento com a exigência de
muitos cuidados para evitar cicatrizes.

Pelling -  este  é  outro tipo de limpeza de pele  profunda responsável  por  estimular  a  renovação
celular.  É  um dos  métodos  mais  usados  para  quem quer  se  livrar  de melasma na  gravidez.  A
aplicação acontece em clínicas dermatológicas  e  de estética especializadas  a  cada 15 dias com
movimentos suaves sem dor.



Batom Infantil: Dicas de Uso, Marcas Seguras e Preços
Por Lidianne Andrade para o blog Solo Infantil.com

Na ânsia de imitar a mãe e amadurecer rápido as crianças se apaixonam rápido pela maquiagem. É linda a
brincadeira de pintar o rosto da menina querendo ser mulher e rende boas fotos e gargalhadas familiares.
Mas será que pode? Saiba tudo sobre batom infantil e quais marcas podem garantir um uso seguro sem danos
à pele da criança.

Criança Pode Usar Batom?

Os olhos das crianças brilham ao assistir a mãe ou irmã mais velha se maquiando. Em alguns casos o desejo
se torna mais prático e elas vão lá pintar a cara escondido. Saem do quarto ou do banheiro exibindo o
rostinho vermelho intenso com o batom fora dos lábios arrancando gargalhadas adultas. Engraçado é com
certeza, mas será que pode?

O uso de maquiagem adulta não pode. O batom infantil, contudo, pode sim! A maquiagem feita para a pele
amadurecida acima dos 10 anos de idade possui química agressiva e causa dermatite dentre outros problemas
sério. A pele da criança ainda é sensível a muitas das substâncias usadas pela indústria da beleza. Logo, não é
indicado para os pequenos usarem batom de adulto.

Sabendo disso a indústria de cosméticos que não é boba já investe pesado para crianças poderem realizar o
seu grande sonho/anseio de usar make up. Grandes marcas possuem linhas exclusivas visando permitir o uso
e evitar a dermatite de contato.

Quando a criança pode usar batom?

A partir de que idade a criança pode usar batom infantil?

Apesar de estarmos falando de linhas de produtos específicas para o público mirim  o uso possui uma faixa
etária. Dermatologistas e pediatras concordam em estipular a idade mínima de 3 anos para o uso do batom
infantil. Isso, claro, sendo uma linha específica para os usuários mirins.

As fabricantes, contudo, focam em uma produção de 0 a 12 anos. O que escolher então? Apesar dos produtos
não serem respeitarem a faixa etária e serem devidamente testados o indicado é a não intervenção por meio
de químicos abaixo dos 3 anos de idade. Nesta fase fique apenas com shampoo e condicionador, cremes
protetores e pomadas.

Batom Infantil: Dicas de Marcas e Preços

As crianças querem e o mercado obedece lançando variantes de todos os preços e cores de batom infantil.
Algumas marcas você já conhece e outras podem ser novidade. Confira algumas a seguir.

Boticário

A gigante brasileira de cosméticos jamais iria perder uma fatia de mercado interessante como essa e com
público  crescente.  Já  lançou  uma  linha  lindíssima  de batom infantil  com cores  bacanas  para  seu  novo
público.

E como tudo que a O Boticário faz é completinho tratou de lançar logo uma maquiagem infantil completa
com esmalte, pó compacto, batom infantil e outros mimos. Toda ela pode ser removida com água rapidinho.
Os preços são de em média R$ 25.

Avon

A líder das vendas diretas ainda é uma das mais legais em se tratando de temática. Acompanhando a onda de
tudo o que as crianças gostam e consomem no mercado ela lança sempre novas roupagens do seu batom
infantil. Um dos mais vendidos é o batom da Elsa, personagem principal do filme de animação Frozen.



O valor é bem convidativo: R$ 9 em média cada batom ou brilho labial. As cores são sempre clarinhas e
variantes do morango e uva.

Luisance

A fabricante brasileira de maquiagem tem mais de 30 anos de história. Está no mercado há bastante tempo
para perceber que as crianças são o futuro e batom infantil é um excelente produto para colocar nas vendas.

Dentre os atrativos para se tornar pauta de compra ela tem embalagens divertidas e atrativos com baixo
preço. Um lindo batom infantil pode sair por menos de R$ 5. Que mamãe consegue resistir a um pedido
barato como esse, não é mesmo?

Yvis Beauty

Quando as gigantes do mercado da beleza ainda estavam engatinhando e pensando se lançariam mesmo um
batom para crianças a Yvis Beauty foi lá e fez o produto mais desejado dos anos 90 pelos pequenos: o batom
em formato de morango. Ele era bonito, fácil de aplicar e com cheirinho de morango. Foi sucesso total!

Nos anos 90 seu preço médio era de R$ 1. Hoje continua em torno de R$ 3 vendido tanto no atacado para ser
usado em lembrancinha de aniversário como varejo.

Etude House

A parceria entre a fabricante de cosméticos Etude House e a Disney rendeu uma linda coleção focada apenas
nas crianças. A linha tem o batom infantil da Minnie e outros mimos com o rostinho da rata mais famosa do
mundo e a mais engraçada também! Tem esmalte, ruge e outros acessórios.

Estamos falando agora de uma marca de maquiagem famosa no mundo todo. Os preços neste caso não são os
mais baixos, indo de R$ 28 a R$ 40. São vendidos online e no parque da Disney para seus visitantes com
menos de 10 anos.

Com o batom infantil faça o teste da pele

Quando criança a gente não sabe a quais substâncias possui alergia. O indicado então é fazer um teste de
amostragem. Afinal só dá para saber testando mesmo! Com a alergia não tem outra forma.

Está com um batom infantil em mãos e quer saber se seu filho pode usar? Teste na lateral da mão em uma
pequena área. Acompanhe a reação da pele por um período médio de 10 minutos. Caso nada aconteça e ele
não sinta coceira ou desconforto o produto pode ser usado nos lábios sem problema.

Outra forma de liberar um batom infantil para uso é fazendo um teste específico com um alergologista. Neste
caso várias substâncias serão testadas na pele da criança, princípios ativos usados na fabricação de diversos
produtos. Depois do teste será mais fácil saber o que a criança pode ou não usar.



Remédio Caseiro para Cólica de Bebê: Dicas, Receitas e Preparo
Texto de Lidianne Andrade para o blog Solo Infantil

Muitos probleminhas de saúde são esperados nos primeiros meses de vida do bebê. Entre 0 e 24
meses a cólica será um dos problemas mais comuns, infelizmente. A boa notícia aos pais é que com
alguns tipos de remédio caseiro para cólica de bebê dá para sanar o problema.

Entendo Mais Sobre Cólica em Bebês

Sabe aquela dor de cabeça que a gente sente sem motivo alguma? Assim são as cólicas em bebê,
vindo sem previsão e causando um choro desesperador nos pais.

A cólica em bebês se apresenta da mesma forma  que em adultos. É uma dor abdominal na região da
barriga, logo abaixo do umbigo. Como a criança não sabe identificar se é fraca ou forte ela apenas
chora.

Principais causas

A boa notícia para os pais é que a cólica não é uma doença. Ela surge mais comumente nos três
primeiros meses de vida da criança porque o sistema digestivo infantil ainda está amadurecendo,
aprendendo a lidar com os alimentos.  É a partir do quarto mês que a flora intestinal começa a
funcionar melhor. Logo, as cólicas devem diminuir.

Após o terceiro mês a cólica deve ser investigada com cautela porque a origem pode ser outra. Uma
das causas comuns é inflamação do sistema intestinal, mas pode ser também intolerância à lactose,
dentre outras causas. Cólicas persistentes devem ser investigadas por um pediatra.

Como saber se é cólica

A maior dificuldade dos pais é saber se é de fato cólica porque o bebê, como sabemos, apenas
chora. Uma análise de alguns sintomas pode ajudar. Se for cólica você vai observar:

• Choro constante;
• Ele não está com febre;
• A bebê se contorce e flexiona as pernas enquanto chora;
• Há gases;
• O rosto do bebê fica vermelho;
• A criança aperta as mãos com força e constantemente.

Dicas de Remédio Caseiro para Cólica de Bebê

Nem sempre medicamento de laboratório é a melhor solução, em especial com um organismo frágil
e em desenvolvimento como de um bebê. Um remédio caseiro para cólica de bebê pode ajudar
bastante e feito rapidamente. Algumas receitas a seguir podem ajudar.

Chá de Camomila e Erva Doce

Esta é uma das receitas mais populares e eficientes dentre os remédio caseiro para cólica de bebê.
Também são substratos fáceis de achar no mercado e baratos, tornando a receita muito melhor para
aderir.



A medida é de uma colher de chá tradicional de erva doce com uma colher de igual medida de
camomila. Coloque os dois em 500 ml de água fervente, deixe esfriar, coe e sirva em seguida.

Chá de louro

Coloque um copo de água para ferver. Quando a água já estiver fervendo acrescente cinco folhas de
louro novas. Tape para abafar e deixe o chá se formar.

Coe e sirva para o bebê em temperatura ambiente. O mesmo chá pode ser ingerido por adultos para
o mesmo problema.

Chá de manjericão

Não é um chá muito conhecido na lista de remédio caseiro para cólica de bebê mas é um dos
melhores.

A medida é de um litro de água com uma colher de sopa de manjericão (cerca de um punhado).
Deixe ferver tudo junto e espere esfriar para coar e servir para o bebê na mamadeira.

Chá de alfazema

Um dos chás mais cheirosos. Vai deixar a sua cozinha com um aroma muito agradável!

Em uma panela  pequena ferva  um copo de  água grande (300 ml)  com uma colher  de  chá  de
alfazema.  Espere esfriar completamente com uma tampa para abafar e deixar o chá mais forte. Coe
e sirva em uma mamadeira.

O que mais pode ser feito para aliviar o desconforto do bebê?

Além do remédio caseiro para cólica de bebê há algumas que os pais podem tomar para aliviar as
cólicas.

São medidas simples que os pais podem fazer em casa:

• Uma bolsa de água morna;
• Coloque o abdome da criança em contato com o seu por alguns minutos. O calor humano

ajuda a aliviar a dor e será muito agradável para a criança;
• Coloque um pano úmido com água morna em cima da barriga do bebê por algum tempo;
• Evite amamentar por um tempo ou enquanto ele estiver em crise porque o leite pode agravar

a cólica;
• Com o bebê de costas flexione suas pernas suavemente para ele liberar os gases.

Outros  remédio  caseiro  para  cólica  de  bebê  são  propagados  na  Internet.  Caso  use  algum
medicamento  para  misturar  a  substratos  naturais  devem ser  ignorados.  Remédios  vendidos  em
farmácia devem ser ministrados tanto para crianças como adultos apenas com acompanhamento de
um pediatra ou outro médico especialista.



Os 20 Principais Cuidados com Recém-Nascidos: Dicas Super Valiosas!
Por Lidianne Andrade

Durante meses o bebê ficou guardado na barriga da mamãe. Chegou o momento de conhecer o
mundo no parto, um período mágico e também preocupante para os pais de primeira viagem. Para
evitar o pânico já podemos afirmar que é prazeroso demais aprender sobre os cuidados com recém-
nascidos. Gera novas experiências e é tão simples que chega a ser engraçado em alguns momentos
com algumas dicas listadas a seguir.

Principais Cuidados com Recém-Nascidos

Muitos pais procuram um grande manual de cuidados com recém-nascidos. Infelizmente este livro
não existe  e  caso fosse real  teria  uma quantidade milenar  de páginas  pela  quantidade de dicas
possíveis (e seria um best seller em horas de vendas!). Podemos não reunir todo o conhecimento do
mundo em algumas folhas de papel na sua tela mas muita coisa já foi listadas e podemos comentar
de experiências de pais e profissionais da área.

Em primeiro momento é importante saber que não é difícil aprender sobre os cuidados com recém-
nascidos. É preciso um pouco de paciência, cautela e se deixar abrir a mente sobre erros e acertos. É
comum em muitos momentos não saber o que fazer ou qual seria a melhor atitude e consultar o
vovô e a vovó. Um pediatra pode ser chamado se achar necessário, dentre outras formas de buscar
conhecimento. Mas para ajudar temos muitas dicas de cuidados com recém-nascidos.

Cuidados na maternidade

O bebê saiu da barriga: e agora? O momento é mágico e pela primeira vez o recém nascido pode
colocar um rosto na voz a qual ele escuta sempre. A mamãe caso seja seu primeiro filho está em um
misto de felicidade e medo de errar e precisa de cautela. O que fazer?

Faça os testes do olhinho, coração e linguinha - são testes simples e rápidos realizados pela equipe
hospitalar  para identificar  doenças congênitas.  A ultrassom é eficiente  mas nem sempre mostra
todos os tipos de anormalidade, necessitando de mais exames.

Vacine ainda no hospital - no geral a maternidade cuida das vacinas de BCC e hepatite B. As demais
podem ser aplicadas em postos de saúde e não devem ser adiadas. Os prazos devem ser respeitados
também porque cedo demais pode causar doenças ou reações fortes.

O primeiro banho é do enfermeiro(a) - a menos que você já seja pai ou mãe há um tempo o melhor
a fazer é deixar os enfermeiros tomarem conta do primeiro banho. Assista com atenção e reproduza
com assistência no próximo.

Os primeiros dias em casa

O bebê sai da maternidade revisado, já com suas roupas tradicionais e nos braços dos pais. Agora
papai e mamãe é quem tomam conta e alguns cuidados com recém-nascidos são essenciais como:

Visitas restritas - Durante os primeiros 30 dias de vida quanto menos gente visitar o bebê é melhor.
Seu sistema imunológico está em formação e o bebê é suscetível a contrair doenças. O ideal é um
quadro de visitas de novas pessoas por no máximo 15 minutos por dia para manter o controle
infeccioso.



Ambiente  tranquilo  e  sons  baixos  -  o  útero  é  um local  tranquilo  e  com sons  muito  baixos  e
calmantes para a audição do bebê. Fora dele os barulhos externos incomodam e agitam o bebê,
alternando seu sono e o deixando nervoso. Quanto mais silenciosa estiver a casa melhor.

Evite os passeios nos primeiros meses - nada de banho de sol até o pediatra autorizar. O melhor é
esperar em casa o sistema imunologico se fortalecer. No máximo uma visita ao pediatra.

O banho de sol, contudo, deve acontecer. Uma vez autorizado pelo pediatra ele deve ser feito pela
mãe ou o pai por 15 minutos por dia no máximo para ativar a vitamina D no organismo do bebê.

Cuidados com a alimentação

Em qualquer fase da vida a alimentação é importante mas é quando estamos cuidando de um recém
nascido que tudo deve receber mais cautela. Durante os primeiros meses de vida o leite materno é o
mais indicado sempre e deve ser estimulado.

Limpar as narinas antes de amamentar - com soro fisiológico em spray específico.

Não lave o interior da boca - a higienização desta parte deve ser feita apenas por fora com uma
toalhinha.

Levante a cabeça para evitar refluxo - refluxo entre os recém nascidos é comum. Logo após a
mamada erga a cabeça do bebê e o permita o arroto leve.

Evite a chupeta na primeira quinzena - ela atrapalha na mamada e no hábito do leite materno.

Choro  por  cólicas?  Faça  uma  massagem  -  esta  é  uma  dica  de cuidados  com  recém-nascidos
apreendida com os pais. Os bebês sentem alívio quando sua barriga é massageada com a ponta dos
dedos por poucos minutos e a cólica vai embora.

Trocando a fralda

Os pais se acostumam rápido com a troca de fralda porque os recém nascidos costumam precisar de
em média oito por dia. Sim, isso mesmo! Entre xixis e cocôs serão oito trocas todos os dias até a
ingestão de sólidos iniciar.

Não use lenço umedecido - eles são para os primeiros meses e não assim que sair da maternidade.
Algumas substâncias contidas são agressivas e podem causar alergias fortes na pele do bebê. No
lugar do lenço use algodão e água morna.

Troque  a  fralda  rápido  -  evite  que  o  bebê  fique  com  assaduras  e  manchas  na  pele  (e  muito
incomodado) para tentar economizar fraldas.

Cuidados na hora do banho

Segure firme o bebê na banheira - durante os primeiros meses o bebê não é rígido o suficiente para
conseguir se segurar na banheira sozinho e deve receber um sustento de mão dos pais no pescoço e
nas pernas. A água deve ser apenas jogada suavemente sobre o corpo da criança e sem imersão
completa.



Água morna sempre - uma dica legal dos pais é esquentar um pouco de água no fogão e mixar na
banheira com água fria. Assim terá a temperatura perfeita para o recém nascido tomar banho. A
temperatura considerada ideal é de 36º.

Não lave dentro das orelhas - apenas passe a toalha para remover a umidade.

A cabeça deve ser lavada primeiro - enrole o corpo do bebê com uma toalha e lave a cabeça. Depois
o restante.

Deixe tudo o que for usar de fácil acesso - o bebê jamais deve ser deixado sozinho em uma banheira
de água. Por este motivo durante o banho tudo o que for usado deve ser levado para o lado da
banheira e assim é evitado o movimento e acidentes.

Todos  os  produtos  devem ser  exclusivos  para  recém nascido  -  a  química  usada  em produtos
específicos para os primeiros meses de dia é diferenciada e não agride a pele do bebê. O valor não
muda tanto para manter os cuidados com recém-nascidos com carinho.




