SAÚDE

Modelo posta foto da filha
de 6 anos com cílios
postiços e gera polêmica;
entenda os riscos
No feed da mãe, Bunny, 6 anos, já apareceu maquiada outras vezes. No entanto, os
cílios postiços da menina causaram um grande debate entre os seguidores da modelo
britânica. Saiba porque pode ser prejudicial às crianças
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Filha de Katie Price aparece no feed da mãe maquiada e com cpilios postiços (Foto:
Reprodução Instagram)
Salvar

Há poucos dias, os seguidores da modelo britânica Katie Price, 42,
ficaram divididos depois que ela postou uma foto da filha, Bunny, 6

anos, maquiada e com cílios postiços. Na legenda da imagem em
que a menina aparece com base, sombra cintilante e uma extensão
de cílios, a mãe de cinco escreveu: "Bunny adora maquiagem, o
que não é uma surpresa porque sua irmã e eu adoramos".
Muitas pessoas criticaram a atitude de Katie, alegando que a
menina é muito nova para usar maquiagem. "Muito nova, não é
legal", escreveu uma. "Ela é linda, mas ninguém precisa de cílios
postiços. Ela é muito jovem", disse mais uma. Outros defenderam
Katie. "Ah, tão fofa! Os odiadores virão, mas toda garotinha adora
experimentar maquiagem", disse uma. "Minhas filhas usam
maquiagem desde os 3 anos e, sim, cílios também", disse mais
uma.
Mas essa não foi a primeira vez que a modelo é alvo de críticas por
esse motivo. Um mês antes, Katie também postou uma série de
fotos dela e da filha, devidamente maquiadas. Na ocasião, muitas
pessoas não aprovaram as imagens. "Não concordo com o
delineador na criança, por favor, que sejam crianças", pediu um
seguidor.

Á direita, Katie com a filha há um mês; à esquerda, a menina com enormes cílios postiços
(Foto: Reprodução Instagram)

CRIANÇA X MAQUIAGEM
Perguntamos a especialistas: afinal, criança pode usar maquiagem
de adulto? Segundo a dermatologista Luciana Samorano, membro
do Departamento de Dermatologia da Sociedade de Pediatria de
São Paulo (SPSP) e médica do Ambulatório de Dermatologia
Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, não é recomendável. A especialista lembra que ainda não
existem estudos com bom rigor científico indicando a partir de qual
idade é seguro usar maquiagem de adulto em criança. Por isso, é
melhor evitar. "É mais recomendado a partir da adolescência.
Nesse caso, se o uso for eventual, pode ser seguro", completou.
"Melhor utilizar, eventualmente, maquiagem infantil. As maquiagens
infantis têm baixo poder de fixação e são mais facilmente removidas
com água", orientou. E mesmo entre as maquiagens próprias para
crianças, a dermatologista alerta que "deve-se escolher opções com
registro sanitário e verificar a idade de uso do produto". Além disso,
utilizar de forma eventual e não diária, e depois do uso, remover
completamente o produto do rosto. Já sobre acessórios postiços,
ela é direta: "Eles não devem ser utilizados por crianças, pois
podem irritar os olhos, causar perda dos cílios naturais pelo peso e
pela pressão exercida pelos fios falsos e ainda provocar conjuntivite
química, sobretudo pela cola utilizada para fixá-los", explicou.
A pediatra Alessandra Cavalcante, do Hospital e Maternidade São
Luiz (SP), explicou que a pele das crianças é mais sensível que a
do adulto e seu sistema imunológico não está maduro o suficiente
para lidar com algumas substâncias. “Cosméticos têm muita
química e a pele da criança absorve todos esses compostos. Eles
podem causar vermelhidão, coceira e manchas”, diz. "Produtos não
registrados ou de composição incerta podem causar intoxicação.
Alguns produtos ainda contêm metais pesados e materiais tóxicos
que não devem ser usadas nem por adultos. No entanto, até
mesmo as maquiagens de boa qualidade podem causar alergias em
crianças", alerta a dermatologista Maria Cecília da Matta Rivitti
Machado, membro do Departamento de Dermatologia da Sociedade
de Pediatria de São Paulo (SPSP).

Além dos riscos à saúde física, a especialista também chama
atenção para a questão comportamental. "A criança que usa
maquiagem está se fantasiando de adulto, assim como quando ela
se fantasia de princesa ou super-herói. Mas tem outro ponto que é a
questão da erotização precoce da criança. Então, na minha opinião,
esse risco para a saúde mental é muito pior do que o risco de
alergia. Cílios postiços, por exemplo, é completamente
inapropriado. Você está transformando uma criança em um mini
adulto. Produtos como esse ainda envolve o uso de cola que pode,
eventualmente, causar uma lesão acidental nos olhos", finaliza.

