
Cuidados ao sol
A Naomi como um bebê recém nascido, ela tem a pele muito sensível.
Então ela é branquinha demais e eu tenho que tomar todo o cuidado.
pra que ela não pegue esse sol do Rio de Janeiro que é muito forte
Pra aproveitar ainda mais as experiências ao ar livre com a Naomi, eu sigo
algumas orientações:
As partes mais sensíveis ao sol são os lábios, as orelhas e o nariz.
Como a Naomi ainda é muito novinha, os pediatras ainda não recomendam o
uso do protetor solar.
Então, eu protejo o rostinho dela com um chapéu.
Nós também ficamos pouquinho tempo no sol,
e sempre nos horários em que ele está mais leve, como no início da manhã e no
fim da tarde.
Todos os dias de manhã, até umas 8 horas, eu levo a Naomi para pegar uns 10
minutinhos de sol.
Os raios de sol são muito bons para a produção de vitamina D e também
absorção de cálcio que fortalecem o bebê.
Quando eu levo a Naomi pra pegar sol ela gosta muito.
principalmente porque a gente fica num espaço ao ar livre né, numa área verde
É um momento da gente ficar juntas e brincar um pouco, fazer uma
massagem.
Esse solzinho pra ela todo dia faz ela mais feliz também.
O Gael agora tá com 6 meses e a gente ficou esperando muito tempo ele fazer
6 meses
porque ele finalmente ia poder ir a praia, ir a piscina
e a gente leva ele bem de manhãzinha, ele até prefere, mais quente, assim, um
sol mais gostoso.
Depois dos 6 meses, os pediatras já começam a recomendar um protetor solar
infantil.

É legal você conversar com o seu pediatra pra saber qual é o melhor protetor
pro seu bebê,
que seja hipoalergênico e ideal pro tipo de pele dele
A aplicação geralmente se faz 20 minutos antes da exposição solar e pode se
repetir de 2 em 2 horas ou quando a criança entrar na água.
Lembre-se, o famoso mormaço também queima e dias nublados também.
O Gael é bem agitado, às vezes ele fica fugindo pra passar o protetor solar,
então tem que ter um certo jogo de cintura ali, criar uma historinha lúdica.
Transformar a proteção em brincadeira.
Hidratação é fundamental: água, suco de fruta, água de coco, são grandes
aliados e bem refrescantes.
Os óculos de sol podem ser grandes companheiros na proteção dos olhos
já que eles também são afetados durante a exposição solar.
Mas escolha uma marca confiável que realmente proteja o seu pequeno e
consulte um oftalmologista se sentir necessidade.
Aos pouquinhos a gente vai deixando ele também cada vez pegar mais sol.
Agora com 6 meses ele pode passar o filtro e enfim,
vai entrando mais na nossa vida também, de cotidiano dos pais e entrando mais
pra galera, pro mundão.
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