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CUIDADOS COM O BEBÉ III
ǌǌ Sono
ǌǌ Choro
ǌǌ Cólicas

Sono22

ǌǌ O bebé necessita de descansar e dormir para ter um desenvolvimento físico e

psicológico adequado.
ǌǌ Tal como os adultos, a criança apresenta diferentes padrões de sono enquanto
dorme. Assim, verá que por vezes mexe-se ou até tem sobressaltos enquanto
dorme ou, pelo contrário, permanece completamente quieto.
ǌǌ É importante que não o acordar bruscamente. É possível falar-lhe e tocá-lo
suavemente antes de iniciar qualquer cuidado.
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Sono22

ǌǌ Os recém-nascidos passam a maior parte do dia e da noite a dormir, uma vez que

necessitam entre 15 e 20 horas de sono, e acordam a cada 3-4 horas para comer.
Posteriormente, passam mais tempo acordados.
ǌǌ Os recém-nascidos também não distinguem o dia da noite. Por essa razão, quando
acorda durante a noite é importante que não seja estimulado, para que comece a
distinguir o ciclo diurno do noturno.
ǌǌ Recomenda-se que se estabeleça uma rotina do sono e que se crie um ambiente
adequado (quarto arejado e com temperatura adequada), não agasalhando o bebé
em demasia e colocando-o dentro do berço de barriga para cima.
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Choro22

ǌǌ O choro é a única forma que o bebé tem para comunicar antes de conseguir falar, e,
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ

em geral, transmite uma necessidade física ou psicológica que o bebé sente:
Fome ou sede;
Fralda molhada ou suja e estar desconfortável;
Sentir frio ou calor;
Estar desconfortável devido à posição ou à roupa que tem vestida;
Estar muito cansado, ou aborrecido, ou até porque se sente sozinho e necessita de
afeto;
Com o decorrer do tempo será possível distinguir os diferentes tipos de choro do
bebé e responder conforme as suas necessidades.
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Cólicas
Afeta entre 10 a 20 % dos bebés saudáveis, independentemente do tipo de
alimentação (aleitamento materno ou artificial);

Como atura nas cólicas?
ǌǌ Ajudar o bebé a diminuir a ingestão de ar (desobstrução nasal antes da
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ

amamentação e da observação dos sinais de boa pega);
Colocar o bebé a arrotar após ser alimentado (ajuda na expulsão do ar);
Manter a calma, é importante que o bebé se sinta seguro em momentos mais
difíceis;
Massagem de prevenção de cólicas, exercidas no abdómen do bebé (realizar-se
apenas quando o bebé está acordado);
Aplicar calor no abdómen do bebé (com recurso a uma almofada anticólicas ou ao
banho);
Evitar estimular o bebé;
Por indicação médica, utilizar medicação específica para cólicas.
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