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CUIDADOS COM O BEBÉ II
ǌǌ Banho

Cuidados prévios com o banho1,22

Dar banho ao bebé deverá ser um momento de prazer, cumplicidade e de brincadeira.
É habitualmente um dos momentos mais apreciados pelo bebé.

Hora do banho e frequência1,22
ǌǌ A hora do banho depende da rotina dos pais e do efeito que o banho exerce sobre

o bebé. Pretende-se que o bebé relaxe o mais possível, no entanto recomenda-se
que as necessidades mais básicas (fome) estão saciadas independentemente do
horário escolhido (dia ou noite).
ǌǌ Quanto à frequência, mais uma vez é opção dos pais, no entanto, nos primeiros
tempos e também devido à dificuldade do recém-nascido em manter a
temperatura corporal, poderá optar por dar banho em dias alternados.
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Cuidados prévios com o banho1,22

Duração e ambiente1,22
ǌǌ A duração dos primeiros banhos deverá ser o mais curta possível para evitar a

perda de calor e estimulação excessiva do bebé. Com o crescimento do bebé, os
banhos poderão ser mais longos, para que o bebé usufrua desse momento.
ǌǌ O ambiente deve ser calmo e aquecido (entre 23 a 25ºC), sem correntes de ar e a
temperatura da água deverá rondar os 37ºC.
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Cuidados prévios com o banho1,22

Produtos de higiene1,22
ǌǌ Devem ser escolhidos produtos neutros, específicos para bebés, todos da mesma
gama para identificar possíveis alergias. Os produtos essenciais são: creme
“lavante”, creme hidratante, creme barreira e a pomada para irritações nas áreas
genitais.
ǌǌ Sabonetes e barras não são recomendados visto que constituem um excelente
meio de cultura para bactérias e fungos.
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Material necessário para o banho1,22
ǌǌ Roupa preparada por camadas;
ǌǌ Toalha de banho;
ǌǌ Produtos de higiene;
ǌǌ Fralda;
ǌǌ Compressas de “tecido não tecido” esterilizadas e não esterilizadas;
ǌǌ Escova de pelos suaves;
ǌǌ Soro fisiológico e aspirador nasal (se necessário);
ǌǌ Material para cortar as unhas (se necessário).
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Como fazer ?
1. Dispa o bebé e limpe a zona genital se esta se encontrar suja;
2. Embrulhe-o numa toalha;
3. Inicie o banho com a limpeza do rosto e dos olhos se estes não tiverem qualquer

tipo de secreções, com água limpa;
4. Molhar e lavar a cabeça do bebé com movimentos circulares;
5. Colocar o bebé na banheira, segurando-o pela axila e ombro, e apoiando o dorso
com o antebraço; molhar e lavar o corpo do pescoço para baixo;
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Cuidados prévios com o banho1,22

Como fazer ? (continuação)
6. Virar o bebé de costas e lavar o dorso;
7. Lavar os genitais e o rabinho, num sentido único de frente para trás;
8. Retirar o bebé da água, secar a pele com movimentos suaves, tendo em conta as
pregas cutâneas;
9. Aplicar o creme hidrante corporal e o creme barreira (muda fraldas);
10. Colocar a fralda verificando que o coto umbilical fica de fora;
11. Vestir e pentear o bebé.
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