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INTRODUÇÃO

ABC da
Paternidade
O primeiro ano de vida de um bebé está repleto de
desafios e de descobertas, tanto para os pais, como
para os bebés. Se, no início, os pais levam para casa um
ser pequenino, que ainda mal consegue abrir os olhos,
passados 12 meses, os pais já têm um ser falante,
capaz de se deslocar de um lado para o outro, seja a
gatinhar, seja a caminhar. Ao longo deste primeiro
ano, são muitas as dúvidas que surgem, à medida que
se adensa a certeza de que este é um amor eterno e
incondicional. Porém, as incertezas e as inseguranças
podem atormentar o dia a dia de alguns pais.
Por tudo isto, disponibilizamos um guia supercompleto
sobre as principais questões da parentalidade, no
primeiro ano de vida do bebé. Saiba como alimentar
o seu bebé; dar-lhe banho; e, ainda, estimulá-lo ao
máximo; sem esquecer as consultas e as vacinas a
que ele não deve faltar. Nós sabemos... parece muita
coisa! Mas neste guia vai encontrar todas as respostas
e esclarecimentos de que precisa, de forma bastante
prática e objetiva, como qualquer pai ou mãe gosta.
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Tipos de
Arritmias
Enquanto estiver no hospital e antes de receber
alta médica, há algumas coisas de que deve tratar,
nomeadamente:
• Registar o bebé, através do projeto “Nascer Cidadão”,
disponível na maioria das maternidades portuguesas.
Saiba mais, aqui;
• Esclarecer dúvidas junto de todos os profissionais de
saúde, disponíveis para ajudarem;
• Guardar e passar a transportar sempre consigo o
Boletim de Saúde Infantil e Juvenil (BSIJ) e o Boletim
de Vacinas do seu filho(a). Estes documentos são
essenciais sempre que tiver de levar o bebé a uma
unidade de saúde.
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Assim que receber alta hospitalar, poderá
voltar a casa, mas esse regresso será diferente, já que vai acompanhado de um novo
ser. Portanto, é normal e expectável que a
vida familiar sofra alterações e seja necessário
mudar algumas rotinas.

É, também, habitual sentir-se medo, insegurança ou
sensação de que não somos capazes. Por esse motivo,
é importante que o casal partilhe o que sente:
• Falar sobre sentimentos e emoções;
• Dividir tarefas relacionadas com o bebé, como as suas
consultas e cuidados de higiene diários;
• Partilhar os afazeres domésticos;
• Descansar, enquanto o bebé dorme.

Esta é, ainda, a altura certa para os pais se informarem
acerca das licenças e apoios financeiros (como o
abono) a que podem ter direito e requerê-los.
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No regresso a casa, há que definir algumas regras
no que respeita ao número, duração e frequência das
visitas. Nos primeiros tempos, as visitas devem ser
em número reduzido e de breve duração. Além disso,
deve evitar que toda a gente pegue no bebé e lhe dê
beijos, sobretudo, nas mãos, parte do corpo que o bebé
leva frequentemente à boca. As pessoas doentes não
devem visitar o bebé.
Se os visitantes quiserem levar um presente para o bebé,
peça coisas úteis e práticas, como fraldas, toalhitas,
roupa para o dia, entre outros.
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Logo na primeira semana de vida do bebé (entre o
3º e o 6º dia de vida do bebé), devem agendar a primeira
consulta do bebé, onde lhe será feito o teste do pezinho
e administradas as vacinas BCG e Anti-Hepatite B (caso
elas não lhe tenham sido dadas no hospital), assim como
realizada a consulta de revisão de puerpério à mãe.
Nesse dia, devem fazer-se acompanhar do registo de
nascimento (cédula), do Boletim de Saúde Infantil e
Juvenil (BSIJ) e do Boletim de Vacinas do bebé e do
cartão de cidadão/bilhete de identidade dos pais. Durante
o primeiro ano de vida, o bebé deve ter Consultas de
Saúde Infantil aos 1, 2, 4, 6, 9 e 12 meses.
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O Programa Nacional de Vacinação contempla
várias vacinas que são administradas, gratuitamente, nos Centros de Saúde, de acordo
com o calendário estipulado, para defesa e
proteção do bebé. Neste momento, até aos
12 meses de vida, o bebé deve tomar as
seguintes vacinas:

À NASCENÇA
1.ª dose da vacina contra a Hepatite B (VHB)

2 MESES DE IDADE
Vacina hexavalente DTPaHibVIPVHB:
• 1.ª dose contra doença invasiva por Haemophilus
influenzae tipo B (Hib);
• 1.ª dose contra a poliomielite (VIP);
• 2.ª dose da vacina contra a Hepatite B (VHB) vacina
meningocócica B (MenB 1) (para crianças nascidas
depois de 01.01.2019).
1.ª dose da vacina conjugada contra infeções por
Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos (Pn13)

4 MESES DE IDADE
Vacina meningocócica B (MenB 2) (para crianças
nascidas depois de 01.01.2019)
2.ª dose de DTPa, Hib e VIP (vacina pentavalente
DTPaHibVIP)
2.ª dose de Pn13

6 MESES DE IDADE
3ª dose de DTPa, Hib, VIP e VHB (vacina hexavalente
DTPaHibVIPVHB)
Vacina contra o Rotavírus (vacina ROTA) para grupos
de risco

1 ANO DE IDADE
Vacina contra a doença invasiva por Neisseria
meningitidis C – MenC (dose única)
Vacina meningocócica B (MenB 3) (para crianças
nascidas depois de 01.01.2019)
1.ª dose da vacina contra o sarampo, parotidite
epidémica e rubéola (VASPR)
3.ª dose da Pn13
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Vacinas extra
Além das vacinas gratuitas, contempladas
no Programa Nacional de Vacinação, existem
outras vacinas, pagas, não-comparticipadas,
que podem ser dadas ao bebé para o proteger de outras doenças.

Para isso, deve falar com o médico de família ou
pediatra do bebé. Eis algumas dessas vacinas:
Vacina Anti Meningo ACWY (Nimenrix): esta vacina é
administrada em três doses que devem ser tomadas
entre as 6 e as 12 semanas de vida do bebé. Ela protege
da doença meningocócica invasiva, provocada por
quatro serogrupos da bactéria Neisseria meningitidis
(A, C, W135 e Y). Preço da dose: cerca de 45,71 €.
Rotavírus: a toma da Rotateq ou Rotarix alivia os
sintomas de gastroenterite, em caso de contração
desta doença. A sua administração é feita por via oral e
pode ser realizada em bebés até aos 6 meses de vida.
Desde dezembro de 2020, que esta vacina faz parte do
Programa Nacional de Vacinação, mas apenas para os
grupos de risco. A RotaTeq® é tomada em 3 doses e tem
um custo aproximado de 51,18 € por dose, enquanto
a Rotarix® implica a toma de 2 doses e tem um custo
médio de 71,08 € por dose.
Gripe: Esta vacina pode ser administrada anualmente,
a bebés a partir dos 2 meses de idade. Se não fizer
parte dos grupos de risco, mas possuir prescrição
médica, tem direito a uma comparticipação de 37 %,
não pagando mais de 7,50 € pela vacina.
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De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, a amamentação deve ser iniciada
logo na primeira hora após o parto e mantida
em exclusivo até aos 6 meses de vida do
bebé, momento após o qual pode continuar
em paralelo com a diversificação alimentar.
Apesar das diversas vantagens da amamentação, este não é um processo fácil para
todas as mulheres e bebés, pelo que vale a
pena esclarecer alguns aspetos.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO LEITE
MATERNO?
Antes de falar sobre o processo de amamentar propriamente dito, importa destacar alguns dos principais benefícios da amamentação e do leite materno:
• Alimento mais completo e equilibrado do ponto de
vista nutricional, digestivo e imunológico;
• Económico, pronto a usar e à temperatura ideal;
• Adapta-se às necessidades nutricionais do bebé, à
medida que ele cresce;
• Ajuda na recuperação pós-parto da mãe e evita o
cancro da mama, dos ovários e a osteoporose;
• Melhora a relação mãe-bebé.

Assim, para amamentar, após lavar bem as mãos, pode
ficar sentada ou deitada e fazer uso de almofadas,
de modo a obter maior apoio e conforto. É muito
importante que o bebé esteja sempre de frente para si
e que seja ele a ir ao encontro da mama. O bebé deve
estar um pouco mais baixo da mama, de modo a sentir
o mamilo e a inclinar-se para o agarrar. É fundamental
introduzir todo o mamilo e a maior parte da aréola na
boca do bebé. Estes são passos importantes para
conseguir uma boa pega.
A duração da mamada pode variar, mas é importante
que o bebé mame entre 10 a 15 minutos. Só deve
oferecer a outra mama quando sentir que o bebé
esvaziou a mama em que se encontra. Na mamada
seguinte, deve começar pela mama da qual ele não
mamou ou da qual ele mamou apenas parte.

SERÁ QUE O BEBÉ FAZ UMA BOA PEGA?
Esta é outra dúvida recorrente e é normal que seja
um aspeto que preocupe as mães, já que pode estar
aqui a resposta para uma amamentação bem ou mal
sucedida.
Contudo, existem alguns sinais que podem evidenciar
se o bebé faz ou não uma boa pega. Tome nota:
• O queixo do bebé toca na mama;
• O lábio inferior fica voltado para fora;

COMO PÔR O BEBÉ A ARROTAR?
Após mamar, é importante pôr o bebé a arrotar, de modo
a que elimine o ar presente no seu estômago. Isso pode
ajudar o bebé a beber mais leite, mas também a evitar
cólicas. Este é um ritual que deve ser executado no final
de cada mamada. Para isso, coloque o tronco do bebé
na posição vertical, com o queixo encostado ao seu
ombro. Assim, o resultado é mais rápido e eficaz.

COMO AMAMENTAR?

• A boca apanha a maior parte da aréola e o mamilo;
• A aréola é mais visível acima da boca do bebé;
• A língua do bebé fica por baixo da mama;
• O bebé tem as bochechas com leite e o pescoço
evidencia que ele está a engolir;
• Não sente dor (apesar de, no início, amamentar poder
ser desconfortável, não é suposto que essa dor se
prolongue em todas as mamadas. Nesse caso, deve
corrigir a posição da mama, pois o bebé não deverá
estar a fazer uma boa pega).

Esta é a dúvida de muitas recém-mamãs. Importa,
desde logo, dizer que há diversas posições possíveis
para amamentar e o mais relevante é que mãe e bebé
se sintam confortáveis.
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DICAS PARA UMA AMAMENTAÇÃO BEM
SUCEDIDA
Além de uma boa pega, existem ainda outros truques
que podem ajudar a uma amamentação bem sucedida,
tais como:
• Amamentar em horário livre;
• Aumentar a frequência das mamadas nos primeiros
dias de vida o bebé;
• Não exceder as 3/4 horas de intervalo entre mamadas,
no primeiro mês de vida;

• Lavar as mãos;
• Fazer uma massagem na mama, de forma circular,
com a ponta dos dedos, para ajudar o leite a fluir;
• Estimular suavemente os mamilos, rodando-os entre
os dedos;
• Pressionar a aréola atrás do mamilo, entre o polegar e
o indicador, ou seguir as instruções do fabricante, no
caso de optar por usar uma bomba.

Nota: É importante que os objetos utilizados estejam devidamente
lavados e esterilizados.

• Evitar o uso de mamilos artificiais, chupetas e biberões,
sempre que possível;
• Estimular o toque no bebé, durante a mamada;
• Amamentar num ambiente calmo e acolhedor;
• Estar relaxada.

QUAIS OS SINAIS DE QUE O BEBÉ ESTÁ
SACIADO?
Outra dúvida frequente entre as recém-mamãs é se o
seu leite é suficiente e se os seus bebés estão satisfeitos.
Uma vez que os recém-nascidos não falam e não
conseguem verbalizar se têm ou não fome, há sinais
de saciedade a que podemos estar atentos, tais como:

RECOMENDAÇÕES PARA A MÃE
Enquanto a mãe estiver a amamentar, ela deve ter
alguns cuidados extra consigo e com a sua alimentação,
nomeadamente:
• Beber pelo menos 1,5L de água por dia;
• Fazer uma alimentação completa, equilibrada e variada;
• Não fumar, nem ingerir bebidas alcoólicas;
• Não beber mais do que três cafés por dia e evitar o
chá preto;
• Não tomar medicação, sem indicação médica.

• Fazer várias micções por dia;

COMO CONSERVAR O LEITE MATERNO?

• Ter uma perda de peso inferior a 10 % nos primeiros
10 dias e recuperar esse peso perdido até aos 15 dias
de vida. Ou seja, é suposto que o bebé ganhe 20 g a
30 g de peso por dia, entre o 10.º e o 14.º dia de vida,
devendo depois esse número estagnar nos 20 g diários.

Caso deseje conservar o leite materno, deve fazer a
sua refrigeração e congelação, recorrendo a recipientes
de plástico duro ou de vidro próprios, que devem ser
enchidos até 3/4 do seu volume. O leite pode ser
mantido no fundo da primeira prateleira do frigorífico
durante 48 horas ou congelado durante duas semanas
a seis meses, em função da temperatura do congelador.

COMO EXTRAIR O LEITE MATERNO?
Caso o bebé não faça uma boa pega ou se, por outra
razão, não puder amamentar, deve extrair o leite, algo
que pode fazer manualmente ou recorrendo a uma
bomba. Para isso, deve:

Para descongelar, deve colocar o leite no frigorífico,
no dia anterior ao seu uso ou, em alternativa, colocá-lo
sob água morna corrente.Se desejar aquecer o leite,
deve fazê-lo no fogão e nunca no micro-ondas ou em
banho-maria.
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Aleitamento
misto
Há situações em que a produção de leite materno pode
reduzir e, por esse motivo, ser necessário complementar
a amamentação com o aleitamento artificial. Neste
caso, fala-se em aleitamento misto. Nestas situações, o
bebé deve começar por mamar até esvaziar ambas as
mamas e, só depois, ser-lhe oferecido o leite de fórmula.
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Aleitamento
artificial
Quando o aleitamento materno não é possível,
é sempre possível recorrer ao aleitamento
artificial. De uma forma simples, até ao primeiro
ano de vida, o bebé deverá beber o leite 1
para lactentes, adequado até aos 6 meses
do bebé; e o leite 2 de transição, o qual pode
começar a beber a partir dos 6 meses.
Entre os leites artificiais, existem fórmulas
especiais, como é o caso das anti-cólicas,
anti-obstipantes, hipoalergénicas, antirefluxo,
anti-diarreia e conforto, que podem ser recomendadas pelo médico, em função de algumas
particularidades e caraterísticas do bebé.

COMO DAR O BIBERÃO AO BEBÉ?
Para dar o biberão ao bebé, deve procurar um local e
uma posição confortáveis para si e para a criança.
O bebé deve estar semi-sentado e o biberão inclinado,
de maneira que a tetina fique totalmente cheia de leite
e dentro da boca do bebé. Depois de cada mamada, o
bebé deve ser posto a arrotar.

COMO PREPARAR O LEITE DE FÓRMULA?
• Deve ferver a água.
• Deixar arrefecer.
• Colocar no biberão, devidamente esterilizado.
• Juntar a devida quantidade de leite em pó sendo que,
para cada 30 ml de água deve ser adicionada uma
colher de leite em pó.
• Colocar a tetina, fechar bem o biberão e agitar até o
pó se dissolver na água.
• Verificar a temperatura do leite, antes de o dar ao bebé.

COMO ESCOLHER OS BIBERÕES
E AS TETINAS
Neste caso, vai mesmo ter de adquirir biberões e tetinas
que sejam:
• Biberões livres de BPA;
• Tetinas que evitem a ingestão de ar e, consequentemente, as cólicas;
• Tetinas com um furo com o tamanho adequado à
idade do bebé.

Nota: Deve adaptar a quantidade de leite à idade do bebé e às recomendações do pediatra ou às indicações presentes na embalagem
da fórmula.

COMO LIMPAR O BIBERÃO?
Após cada uso, o biberão e a tetina devem ser lavados
com um escovilhão próprio, água quente e detergente
da loiça, enxaguando bem no final.
Depois, é importante esterilizar estes utensílios, recorrendo a máquinas próprias para o efeito ou seguindo
o método mais tradicional de pôr estes objetos numa
panela com água e deixar ferver durante 10 a 15 minutos.

Nota: É, no entanto, importante informar-se previamente sobre
as instruções de lavagem recomendadas pelo fabricante de cada
produto.
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Entre os 4 e os 6 meses de idade do bebé,
pode ser iniciada a diversificação alimentar,
ou seja, podem começar a adicionar-se novos
alimentos à dieta dos bebés.

A ordem pela qual os alimentos são inseridos pode
variar, mas geralmente segue um esquema semelhante
ao seguinte:
• 5/6meses: uma refeição de sopa de legumes (com
três legumes e sem sal) + fruta (pera, maçã ou banana
ralada ou esmagada);
• 6 meses: sopa com carnes brancas e, só mais tarde,
vermelhas (10 g a 3 g) + uma refeição de papa de
cereais com glúten;
• 7 meses: duas refeições de sopa, uma das sopas
com peixe (pescada, solha, maruca);

• 9 meses: sopa com gema de ovo (em substituição
da carne e do peixe) + massa, açorda, farinha de
pau + iogurte natural não açucarado (que pode ser
combinado com bolacha e/ou fruta);
• 12 meses: integrar a dieta familiar, que deve ser saudável e
equilibrada. Nesta fase, podem ser oferecidos ao bebé:
leite de vaca gordo, queijo meio-gordo, clara de ovo e
leguminosas demolhadas e sem casca.

Nota: Deve adaptar a quantidade de leite à idade do bebé e às
recomendações do pediatra ou às indicações presentes na
embalagem da fórmula.

ALIMENTOS QUE NÃO DEVEM SER
DADOS AOS BEBÉS ATÉ AOS 12 MESES
• Açúcar, sal, mel;
• Sumos e refrigerantes;
• Conservas e marisco;
• Frutos secos (pelo risco de engasgamento);
• Frutos vermelhos e kiwi;
• Espinafres, aipo, beterraba, nabo e nabiça.
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Nos primeiros tempos, não é necessário, nem
recomendável, que se dê, diariamente, banho
ao bebé. Contudo, não se deve descurar na
higiene diária em regiões como os olhos,
o rosto, as preguinhas da pele, a zona da
fralda, a região externa dos ouvidos e as mãos.
O banho pode acontecer a qualquer hora.
O ideal é que seja num momento com tempo e
em que o pai e a mãe possam estar presentes.
Inicialmente, o banho deve ser rápido e durar
apenas cinco minutos, tempo que pode ser
prolongado à medida que o bebé cresce.

PASSO A PASSO PARA O BANHO
1. Antes de começar o banho, reúna tudo aquilo de que
precisa: produtos de higiene e de hidratação, toalha,
fralda, roupa. Não se esqueça que nunca deve deixar
o bebé sozinho na banheira!
2. O local onde vai ser dado o banho deve estar a 22ºC e
a temperatura da água deve rondar os 37ºC.
3. Deve submergir o bebé apenas até à região abdominal
e apoiar a cabeça do bebé no antebraço, colocando a
mão por baixo da axila. Outra opção é apoiar o peito
do bebé no antebraço, de modo a conseguir lavar as
suas costas e o seu rabinho.
4. À água pode juntar um gel/óleo/loção emoliente
adequado à idade, ao corpo e ao cabelo do bebé.
5. Use a mão ou uma compressa, em vez de esponja.
6. O banho deve começar pelas zonas mais limpas e
progredir até às zonas mais sujas, seguindo esta
ordem: cabeça, corpo e genitais.

Após o banho, é importante secar bem a pele do bebé,
sem esfregar, Não se esqueça de zonas como as axilas,
a região atrás das orelhas, pescoço, pele entre os dedos
e os genitais.

TRATAR DO COTO/CORDÃO UMBILICAL
Geralmente, o coto umbilical cai entre o 5º e o 15º dia de
vida do bebé. Enquanto isso não acontece, o coto deve
ser mantido fora da fralda, bem limpo e seco, sobretudo
após o banho e a muda da fralda.
Para o limpar, pode usar simplesmente água ou soro
fisiológico. Em caso de mau cheiro, vermelhidão ou
secreções, o coto deve ser observado por um profissional de saúde.

DESOBSTRUIR O CANAL LACRIMAL
Há bebés que lacrimejam mais e que, por isso, podem
ter mais secreções nos olhos. Porém, isso não é sinal de
conjuntivite, nem carece de qualquer tipo de tratamento.
Mais uma vez, este problema pode ser resolvido usando
uma compressa com soro fisiológico (para cada olho)
para higienizar a região, fazendo-se uma ligeira pressão
com o indicador, desde o canto do olho até à asa do
nariz, durante 5 minutos, algumas vezes por dia.

LIMPAR O NARIZ
Pode limpar o nariz do bebé utilizando compressas e
soro fisiológico. Em caso de secreções, pode recorrer a
aspiradores manuais, os quais devem ser usados com
cautela e seguindo as instruções de uso.

CORTAR AS UNHAS
Para evitar que o bebé se magoe, é importante manter
as suas unhas curtas e limpas. Por isso, deve cortarlhe as unhas semanalmente. Para isso, deve usar uma
tesoura de pontas redondas ou uma lima própria para
bebés. Corte de forma reta, de maneira a evitar que as
unhas encravem.

A seguir, pode aplicar uma camada fina de creme e
massajar o bebé. O hidratante deve ser um emoliente
sem fragrâncias, perfume ou conservantes.
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MUDAR A FRALDA
Mude a fralda sempre que for necessário, sobretudo
após as mamadas, depois de acordar e antes de ir dormir.
Para limpar os genitais e o rabinho, use compressas
embebidas em água, de modo a reduzir as irritações
cutâneas. Depois, seque muito bem a pele, antes de
colocar a fralda. Nunca saia de perto do bebé enquanto
lhe muda a fralda.
No caso das meninas, limpe a região genital, afastando
os grandes lábios e retirando o excesso de secreções
vaginais. Deve sempre limpar no sentido vagina-ânus,
de modo a prevenir contaminações e infeções.
Já no caso dos meninos, é importar limpar bem a zona dos
testículos, nomeadamente, por baixo do saco escrotal.
Em caso de irritação ou dermatite da fralda, pode ser
necessária a aplicação de um creme barreira, o qual
deve ter óxido de zinco.

FAZER A HIGIENE ORAL
Os primeiros dentes podem surgir aos 6 meses, embora
isso possa variar de bebé para bebé.

Antes do bebé ter dentes, a higiene oral deve ser feita
após a amamentação, com uma compressa embebida
em água morna e colocada em volta do dedo, fazendo
movimentos rotativos para limpar os lábios, a boca, a
gengiva e a língua do bebé.
Quando nascerem os primeiros dentes, pode usar
uma compressa, uma dedeira ou uma escova macia
e higienizar os dentes, usando uma pequena porção
(equivalente à unha do dedo mindinho do bebé) de pasta
dentífrica com 1000-1500ppm de flúor. A lavagem deve
ser feita duas vezes por dia.

LIMPAR A CHUPETA E OS BRINQUEDOS
No primeiro ano de vida do bebé, é normal que ele coloque
vários objetos na boca, como a chupeta e os brinquedos.
Estes objetos podem ser portadores de bactérias, pelo
que a sua limpeza regular também é importante.
Assim, a chupeta deve ser lavada em água quente
corrente e seca em seguida. Também é importante ir
trocando de chupeta, sobretudo se ela se apresentar
danificada.
Os brinquedos também devem ser higienizados com
frequência e, por isso, deve optar por oferecer à criança
objetos facilmente laváveis.

24

GUIA COMPLETO
ABC DA PATERNIDADE

Vestuário
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Também no que respeita ao vestuário do
bebé existem dúvidas, sobretudo em relação
à quantidade de roupa de que ele necessita,
quais os melhores tecidos e como tratar da
sua lavagem, de modo a evitar irritações ou
alergias.

ROUPA
De um modo geral, deve privilegiar roupas confortáveis e
de algodão para o bebé, evitando as lãs e os tecidos sintéticos. As peças também devem ser práticas de vestir,
podendo por isso optar por molas, botões ou fechos.
Independentemente da estação do ano em que estejamos, deve sempre vestir o bebé com mais uma peça de
roupa do que o número de peças de roupa que está a
vestir.
À medida que os bebés vão crescendo, os seus mecanismos de regulação da temperatura corporal vão
melhorando, o que significa que não só pode reduzir na
quantidade de roupa, como deve preferir peças mais
largas que não lhe prendam os movimentos.

CALÇADO
Antes dos 12 meses, o bebé não precisa de usar
sapatos. Aliás, o ideal é que ele ande descalço ou
com meias, de preferência antiderrapantes. Ao sentir
mais diretamente o chão, o bebé terá de se adaptar e
equilibrar, o que o ajudará a aprender a caminhar.

TRATAMENTO DA ROUPA
Há alguns cuidados que deve ter com a roupa do bebé,
de modo a evitar irritações na sua pele, por exemplo.
Assim, deve:
• Retirar todas as etiquetas da roupa;
• Lavar a roupa do bebé em separado e usando um
detergente próprio para roupa delicada;
• Enxaguar bem a roupa até não restarem resíduos de
detergente;
• Se possível, secar a roupa ao sol;
• Finalizar, passando a ferro.
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O sono do bebé é um tópico importante e
que pode variar de bebé para bebé e de idade
para idade. Nos primeiros meses, os bebés
dormem muitas horas, mas também acordam
muitas vezes, nomeadamente, para comer.

SINAIS DE QUE O BEBÉ TEM SONO
Quando o bebé começa a ficar cansado e com vontade
de dormir, ele começa a dar alguns sinais, tais como:
• Bocejar, maior agitação e desvio do olhar;
• Esfregar as orelhas e os olhos;
• Chorar e mostrar irritabilidade.

Assim, à medida que o bebé cresce, ele vai dormindo,
ao todo, menos horas por dia, mas os seus sonos
começam a ser cada vez mais longos. Eis uma lista
indicativa dessa tendência.
• 0 aos 3 meses: 16-18 horas de sono/dia;
• 4 aos 5 meses: 16 horas de sono/dia;
• 6 aos 12 meses: 14-15 horas de sono/dia.

É importante estabelecer, desde cedo, rotinas de sono
saudáveis. O bebé deve conseguir distinguir o dia da
noite e, para isso, é importante que a casa tenha luz e
barulho durante o dia e esteja mais escura e silenciosa
à noite.
É também fundamental habituar o bebé a adormecer
sozinho no berço. Para isso, ele deve ser deitado na sua
cama quando já demonstra sinais de sono, mas ainda
não chora, nem grita.
É ainda importante deitar o bebé sempre à mesma hora
e recorrer a alguns elementos que possam induzir o seu
relaxamento como a chupeta, a música ou a projeção
de algumas luzes de presença.

ALGUNS CUIDADOS A TER
Sobretudo nos primeiros meses de vida, a temperatura
do quarto e da cama do bebé devem ser adequados,
evitando-se quaisquer objetos que possam constituir
um risco para ele. O colchão deve estar bem adaptado
à cama de grades e não devem existir nela quaisquer
objetos que favoreçam a asfixia.
Além disso, não use roupa de cama pesada, nem em
excesso. Não utilize cobertores pesados, almofadas ou
gorros e carapuços no bebé. Antes de deitar o bebé, retire
a corrente da chupeta. Deite sempre o bebé de barriga
para cima, com os pés encostados ao fundo da cama.
O lençol e o cobertor não devem ir além da parte superior
do tronco, mantendo os braços e a cabeça do bebé
descobertos, sobre o cobertor.
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Há cuidados de segurança essenciais que deve ter em
conta na hora de transportar o bebé. Para circular a
pé, pode usar o sling, o marsúpio e o carrinho de bebé,
cumprindo as instruções de uso de cada objeto.
Quando se desloca de carro, o bebé deve ser colocado
num sistema de retenção adequado ao seu peso e
idade, sempre voltado contra o sentido da marcha.
O ideal é que o bebé fique na cadeirinha (ovo) o máximo
de tempo possível, pois oferece mais segurança à
criança, devido à fragilidade da sua coluna cervical.
No momento de adquirir o ovo, deve selecionar um que
cumpra as normas internacionais de fabrico e seguir as
suas instruções de uso.
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Estimular o desenvolvimento psicomotor do
bebé é fundamental, embora a forma de o fazer
vá mudando à medida que o bebé cresce. Desde
cedo, é importante estimular os seus sentidos,
com jogos, brincadeiras e brinquedos interativos e que despertem a sua visão, audição e tato.

A partir dos 3 meses, pode começar a colocar o bebé
de barriga para baixo, enquanto ele explora o espaço à
sua volta e ganha força na musculatura do pescoço, ao
tentar levantá-lo.
Aos 6 meses, é normal que já consiga sentá-lo e que,
quando ele estiver deitado, se tente arrastar para
alcançar os objetos e brinquedos.
A partir dos 9 meses, deve começar a colocar objetos
fora do alcance do bebé, de maneira que ele os tente
alcançar sozinho.
Com 12 meses, é importante insistir na linguagem,
conversando com o bebé, lendo-lhe histórias e repetindo
palavras.
É importante, ao longo do seu crescimento, ir comprando
brinquedos didáticos e adaptados à idade. Contudo, a
interação com os pais é a melhor forma de estimular o
bebé na sua plenitude, até porque ele tende a replicar os
comportamentos e as palavras das pessoas à sua volta.
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CÓLICAS
Durante o primeiro trimestre, as cólicas são muito
frequentes, podendo estar relacionadas com fatores
gastrointestinais; biológicos; psicossociais; ou exposição
ao fumo do tabaco.
Normalmente, elas provocam dores e crises de choro
intenso ao bebé, sendo mais comuns ao final da tarde,
noite ou madrugada. Perante uma crise de cólicas, além
de tentar acalmar o bebé, pode experimentar algumas
técnicas como:
Pressionar com a palma da mão a barriga do bebé e,
com a outra, juntar os braços do bebé, enquanto canta
para ele e o embala;
Fazer uma massagem abdominal suave, sempre no
sentido dos ponteiros do relógio, ao mesmo tempo que
movimenta as pernas do bebé como se ele estivesse a
pedalar;
Colocar o bebé de barriga para baixo, sobre o seu peito,
e esfregar-lhe as costas;
Envolver o bebé numa manta, aconchegando-o e
limitando os seus movimentos, ao mesmo tempo que
o embala.
Há ainda terapêuticas farmacológicas que podem
aliviar estes sintomas e que devem ser recomendadas
pelo pediatra. Além disso, há bebés que podem sofrer
quer de obstipação, quer de diarreia, problemas que
podem estar ou não relacionados com a alimentação.
Em todo o caso, é importante consultar um pediatra, de
modo a compreender melhor a origem destas situações.

ENGASGAMENTO
O bloqueio parcial ou total da via aérea por um corpo
estranho é um acontecimento sempre temido pelos
pais. Nesse momento, deve procurar manter a calma,
sentar-se e colocar o bebé na sua perna, apoiado no seu
braço, segurando-lhe a cabeça.
O bebé deve estar de barriga para baixo, com a cabeça
ligeiramente mais baixa do que o tórax. Nessa altura,
deve dar cinco pancadas vigorosas no meio das costas,
entre os ombros.

Se não conseguir reverter a situação, coloque o bebé de
barriga para cima na outra perna e faça cinco compressões
torácicas rápidas.
Repita este procedimento até o bebé recuperar. Se
necessário, contacte a linha de emergência médica 112
e leve o bebé ao hospital.

ESPIRROS
Nos primeiros dias e meses de vida, é frequente os
bebés espirrarem e isso não é, necessariamente um
sinal de estarem constipados ou de terem frio ou
alergias. Caso não haja outra sintomatologia associada,
não se preocupe.

ESTRABISMO
Até aos 6 meses, podemos considerar o estrabismo
normal nos bebés, pois ele deve-se à imaturidade dos
músculos e nervos que controlam os movimentos dos
olhos. Depois desta idade, se o estrabismo permanecer,
é importante consultar um oftalmologista.

EXPOSIÇÃO SOLAR
Até aos 12 meses de vida, a exposição solar do bebé
deve ser indireta, devendo colocar a criança com roupas
escuras, chapéu com abas, óculos de sol e protetores
solares minerais, com filtros Anti-UVA e UVB e com
fator de proteção (FPS) de 50 ou mais.

FEBRE
A febre é outro aspeto que assusta os pais, principalmente,
no primeiro ano de vida do bebé. Primeiramente, convém
dizer que se considera febre quando a temperatura
retal e/ou timpânica é superior a 38,5ºC ou quando a
temperatura axilar é superior a 38ºC.
Quando o bebé tem menos de 3 meses, ele deve ser
visto de imediato por um médico.
Já após o segundo trimestre, é possível tentar controlar a
febre em casa, hidratando o bebé, retirando-lhe algumas
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peças de roupa e dando-lhe um antipirético. O antipirético
deve ser dado segundo as indicações médicas, tendo em
conta a idade e o peso do bebé. Para ajudar a febre a
baixar, podem ainda aplicar-se panos humedecidos com
água tépida na testa, peito e costas do bebé.

FONTANELAS (MOLEIRINHAS)
As fontanelas também geram grande ansiedade junto
dos pais. Enquanto a fontanela posterior costuma
encerrar no 1º/2º mês de vida; a anterior encerra entre
os 12 e os 18 meses de vida do bebé. O único cuidado
a ter por causa delas é o de variar a posição da cabeça
do bebé, já que nesta fase ela é mais mole e moldável.

HIPERTROFIA MAMÁRIA

QUEDA DE CABELO
É normal que o bebé perca o cabelo, sobretudo entre
os 3 e os 6 meses de vida. Só a partir dos 6 meses é
que começa a nascer aquele que podemos considerar
“o verdadeiro” cabelo do bebé.

REFLUXO/BOLÇAR
Principalmente até aos 4 meses de vida os episódios
de refluxo e de bolçar são mais ou menos comuns, pois
devem-se à imaturidade do esfíncter esofágico inferior.
Assim, estas situações só são motivo de preocupação
se perdurarem para lá dos 4 meses de vida do bebé ou
se forem acompanhadas por outros sintomas, como
perda de peso ou vómitos em jato.

Alguns recém-nascidos têm uma espécie de caroços
na região mamária, que podem inclusive possuir leite.
Não deve mexer nesses caroços, pois geralmente eles
desaparecem a partir dos 2/3 meses de vida. Se tal não
acontecer ou sentir que isso incomoda o bebé, deve
consultar o médico.

Apesar de surpreenderem muitos pais, os soluços
são recorrentes em bebés, principalmente depois de
mamarem ou de chorarem. Mais uma vez, esta é uma
situação de curta duração e inofensiva.

ICTERÍCIA

URINA

A icterícia pode surgir entre o 2º e o 14º dia de vida
do bebé. Alguns casos podem ser revertidos com a
amamentação, enquanto alguns carecem de observação
médica e de fototerapia.

É natural que, nos primeiros dias, a urina do bebé possa
apresentar cristais avermelhados, que fazem parecer
sangue.

SOLUÇOS

ÓRGÃOS GENITAIS
É normal que os órgãos genitais dos recém-nascidos
sejam desproporcionais e grandes. As meninas podem
exibir um corrimento vaginal esbranquiçado ou ensanguentado. Nenhuma destas situações deve ser motivo
de preocupação.
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