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Cartilha do Bebê
PRIMEIROS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO:
O primeiro cuidado é dado pelo pediatra imediatamente após o nascimento e
incluem a verificação de:
Estatura
Comprimento
Pele
Temperatura
Olhos
Visão
Orelhas
Boca
Cabeça
Pescoço
Tórax
Pulmões
Pulso
Coto Umbilical
Genitália
Locomoção
Comportamento

ALOJAMENTO CONJUNTO
Depois do nascimento, o ideal para o bebê sadio é permanecer ao lado de sua
mãe. Esse tipo de sistema hospitalar em que a mãe e o filho permanecem juntos
no mesmo quarto, desde o parto até a alta, é chamado de alojamento conjunto.
O sistema de alojamento conjunto traz uma série de benefícios entre eles:
Favorece o vínculo entre a mãe e seu bebê;
Permite que os pais observem constantemente o seu bebê;
Oferece condições à equipe de enfermagem e médica para orientar melhor
os pais e dar demonstrações práticas dos cuidados ao recém-nascido;
Possibilita que os pais saiam da maternidade conhecendo as principais
necessidades do seu bebê;
Possibilita que o os pais aprendam a lidar com os cuidados básicos como
banho, higiene, entre outros.
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CUIDADOS IMPORTANTES COM O RECÉM-NASCIDO
AINDA NO HOSPITAL:
A amamentação:
A mãe deve aproveitar o momento no hospital e tirar todas as dúvidas
com a equipe de saúde acerca da prática da amamentação, pois o melhor
alimento para seu filho é o leite materno. O ideal é que ele seja
amamentado pelo menos até os 06 meses de vida. O leite materno é
composto por cerca de 160 substâncias representadas por proteínas,
carboidratos e células, sendo essencial para o desenvolvimento do bebê.
Os bebês que mamam no peito têm menos doenças do que aqueles que
tomam leite de vaca, porque o leite materno é rico em anticorpos e
nutrientes. Não existe leite fraco, pois o leite materno atende à todas as
necessidades específicas do seu filho.
Posição do bebê para dormir:
Desde os primeiros dias em que estiver convivendo com o seu bebê na
maternidade, esteja atento ao posicioná-lo para dormir. O bebê deve
dormir em seu berço, de barriga para cima e caso
apresente
regurgitações
e
vômitos
frequentes, a posição de lado pode ser
adotada desde que o bebê seja
adequadamente escorado com alguma
almofada para não se virar de barriga para
baixo.
As visitas:
Os horários de visitas devem obedecer às
normas da maternidade. O ideal
é que as visitas evitem tocar o
bebê, mas se o fizerem,
devem lavar bem as mãos
com água e sabão e/ou
passar álcool gel a 70%. O
mesmo cuidado deve ser
tomado pelos pais quando
pegarem o bebê.
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A alta hospitalar:
Para receber alta, o recém-nascido deve passar por uma avaliação das
suas condições clínicas e não pode ter apresentado icterícia as primeiras 24
horas de vida; tem que ter eliminado o mecônio (nome dado às primeiras
evacuações); deve estar urinando normalmente e mamando bem.
Após deixarem a maternidade, mãe e filho devem comparecer à
primeira consulta com o pediatra no prazo de 48 a 72 horas após
a alta.
O bebê deverá iniciar seu calendário de vacinação logo após a
alta hospitalar.
Importância da realização dos testes de triagem neonatal (teste
do olhinho, do pezinho e da Orelhinha):
Teste do Olhinho (Pesquisa do reflexo vermelho ou Teste do
reflexo de Bruckner): Permite a detecção precoce de doenças que
comprometem a visão, como a catarata congênita, o glaucoma
congênito, algumas más-formações oculares assim como
determinados tumores, como o retino-blastoma. Deve ser realizado
até o 5º dia de vida.
Teste do Pezinho: Permite a detecção de uma série de doenças e
infecções como hipotireoidismo congênito, anemia falciforme,
fenilcetonúria, fibrose cística, dentre outras. Deve ser realizado
entre o 3º e 7º dia de vida.
Teste da Orelhinha (Teste de emissões Otoacústicas): Permite
detecção precoce de deficiência auditiva o qual podem acarretar
deficiências de linguagem e de aprendizagem. Deve ser realizado
até o 30º dia de vida.

CUIDADOS COM O BEBÊ EM CASA:
A cólica:
A crise de cólica tem duração variável,
podendo desaparecer em minutos ou
durar até horas. Às vezes, a cólica cede
de forma brusca espontânea e na
maioria dos casos as crises desaparecem
em torno dos 04 meses de vida.
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Quando está com o cólica o bebê:
Chora violentamente, emitindo gritos agudos e altos;
Faz extensão e flexão rítmica das pernas;
Fica com a face vermelha;
Não aceita alimentação;
Técnicas para aliviar as cólicas:
Massagem abdominal;
Compressas mornas na barriga do bebê;
Colocar o bebê deitado de bruços sobre o seu peito ou barriga, para que o
calor de seu corpo aqueça a barriguinha dele;
Levar o bebê ao colo na posição de bruços, apoiando o abdome dele em
suas mãos.

Evacuações
A primeira evacuação do recém-nascido é de coloração escura, pois consistem em
mecônio. A frequência das evacuações varia de 5 a 8 vezes ao dia até uma vez a
cada 5 ou 7 dias. A consistência das fezes também é bastante variável e pode
apresentar-se de líquida a pastosa no mesmo dia.
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Técnicas para limpeza:
Limpar o bebê utilizando algodão e água morna. Deve-se retirar o excesso
de fezes sempre fazendo movimentos em sentido de frente para trás, para
evitar a contaminação.
Após a limpeza da pele, secar a área com uma toalha fralda.
Aplicar uma fina camada de pomada à base de óxido de zinco para
proteger a pele do bebê e prevenir assaduras.
Urina
Nos primeiros dias de vida a urina do recém-nascido
costuma conter cristais de urato em abundância,
o que deixa uma coloração bem clara e a
quantidade
de
urina
aumenta,
principalmente no bebê que mama
exclusivamente leite materno, pois é
bem hidratado.
A troca de fraldas:
A presença de fezes e o acúmulo de
urina na fralda irritam a pele do bebê e a
umidade retirada é uma das principais
causadoras de assadura. Por isso, a troca
de fraldas e a higiene da pele devem ser
realizadas sempre que o bebê estiver com
a fralda suja de fezes ou urina.
Técnicas para a troca:
Não trocar a fralda do bebê logo após
a amamentação, para evitar regurgitação;
Usar produtos de proteção para a pele com orientação médica.
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Banho
Banho de banheira desde o 1º dia em casa. Usar água morna/quente. Lavar
primeiro a cabeça, depois a face (lavar os olhos de dentro para fora), depois o
corpo, deixando os genitais por último. Usar sabonete de glicerina ou sabonete
neutro. Durante os primeiros meses de vida, o
melhor horário do dia para o banho é o
período mais quente, isto é, próximo
ao meio dia. Após o 3º mês de
vida, o banho pode ser dado à
noite, antes de dormir.
Coloque roupas no bebê
conforme a temperatura
do dia. Evite tecidos
sintéticos em contato
direto com a pele.
Ouvido
Enxágue a parte de fora do
ouvido. Não utilize cotonetes
para retirar a cera, ela protege o
ouvido.
Boca
Realizar a limpeza da boca do bebê com água filtrada. Basta enrolar uma gaze ou
fralda de pano limpa no dedo, umedecer na água e limpar levemente a língua e
lateral da boca do bebê. Não fazer a higiene logo após a mamada, para que a
criança não fique nauseada.
Umbigo
Não tenha medo de limpar o coto umbilical do bebê. No banho, lavar com água
e sabonete neutro o coto umbilical, secá-lo bem e proceder a limpeza com álcool
à 70%, desde a base até o final do coto. A limpeza deve ser feita com álcool a
70% pelo menos três vezes ao dia. Até a queda do coo umbilical, que cai em
média, de 7 a 14 dias, a limpeza deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia.
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Sol
O bebê pode tomar sol diariamente, sendo o
horário mais indicado antes das 10 horas da
manhã ou após as 16 horas. Comece com
05 minutos e aumente aos poucos, até no
máximo de 15 minutos.
Passeios
O ideal é que o bebê possa sair de casa após
30 dias de vida e que já tenha iniciado esquema
de vacinação. Nos primeiros meses, evite lugares com
muita gente ou com fumaça, as saídas nos dias de chuva,
dias frios, ou para lugares que existam pessoas doentes.

Sono e repouso
Nos primeiros meses de vida, o
bebê passa a maior parte do tempo
dormindo. A melhor posição para
colocá-lo é de barriga para cima,
podendo ser colocado também de
lado.
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Massagens para acalmar o bebê
Técnica Shantala
Trata-se de uma técnica de massagem para bebês que foi desenvolvido por
Frederick Le Boyer e consiste em um momento de afeto entre a mãe e o bebê.
A Shantala é uma massagem milenar indiana e surgiu em Kerata no Sul da Índia.
A técnica surgiu quando o médico francês estava de passagem pelo país e
presenciou a cena de uma mãe numa calçada pública massageando seu bebê,
esta mulher se chamava Shantala, por isso esta técnica recebeu este nome.
A técnica hoje é bastante usada pelas mães como forma de carinho e para
acalmar os seus bebês.

***Passo a passo da massagem Shantala:

01

08

Sente-se no chão com as costas
apoiadas na parede e as pernas
esticadas;

02

Aqueça as mãos na água morna
ou friccionando-as com óleo
vegetal puro.

Cada movimento feito deve ser repetido de três a dez vezes.
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03
05
07
09
11
13
15
09

Deslize as mãos espalmadas do
centro do peito do bebê para as
axilas e do centro do peito para
os ombros.

Envolva o braço do bebê com a
mão, como se formasse um
bracelete, e vá do ombro em
direção ao punho.

Deslize toda a mão do bebê pela
sua mão.

Com as mãos em concha,
escorregue a lateral externa das
mãos desde as costelas até o
quadril.

Envolva a perna do bebê
formando um bracelete e vá
desde a virilha até o tornozelo,
alternado as mãos.

Movimente os seus polegares do
centro do pé do bebê até os
dedinhos.

Segure cada dedo, começando
sempre pelo polegar, e massageie
a pontinha de cada um deles.
Repita os movimentos com a
perna e o pé direito.

04
06
08
10
12
14
16

Depois, com as mãos em X
deslize uma mão do peito para
o ombro esquerdo e a outra do
peito para o ombro direito.

Abra a mão do bebê com seus
polegares, indo desde a palma
até os dedinhos.

Segure cada dedinho fazendo
uma massagem na ponta de
cada um. Repita os movimentos
no braço e na mão direita.
Segure as pernas do bebê para
o alto e uso o antebraço para
deslizar da costela ao quadril do
bebê.

Com as duas mãos faça um
movimento de vai e vem, desde
a virilha até o tornozelo, ficando
um pouco mais no tornozelo
para estimular a circulação.
Deslize toda a mão pelo pé do
bebê.

Depois vire o bebê de bruços no
seu colo, deixando-o
perpendicular às suas pernas e
com a cabeça voltada para o
seu lado esquerdo, mantenha as
duas mãos espalmadas e faça
movimentos de vai e vem,
descendo da nuca ao bumbum
e depois subindo.
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17
18
19
20
21
22
23
24

Mantenha a sua mão direita no bumbum do bebê
e deslize a mão esquerda com o polegar aberto,
da nuca ao bumbum.
Depois volte o bebê para a posição inicial,
junte os dedos no centro da testa do bebê e
faça um semicírculo, contornando cada olho.
Volte para o centro da testa e faça outro
semicírculo, indo em direção à maçãs do rosto.
Por fim, faça semicírculos, indo até o queixo.
Com os polegares, suba desde a base do nariz
até o centro da testa e volte, fazendo um
movimento de vai e vem.
Segure as mãos do bebê, abra seus bracinhos e
depois feche, cruzando-os e alternando o braço
que fica por cima. O exercício ajuda a aliviar
tensões nas costas e melhora a respiração.
Cruze as perninhas do bebê em posição de
lótus, com os pés sobre o joelho oposto e o
outro joelho sobre o outro pé, e leve-as em
direção à barriga. Alterne as perninhas.
Para finalizar banhe o bebê em água morna com
apenas o rostinho e os ouvidos de fora, elimina as
tensões que ainda possam existir no corpo dele e
retira o excesso de óleo.
Segure-o por baixo e deixe-o flutuar de cinco
a dez minutos.

***Depois desse “ritual” mamãe e bebê se
sentirão bem mais calmos.
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