
Guia de cuidados
com o bebê





Se permita um bom parto.
Se permita nascer bem.
Conte conosco!



Em casa, a higienização das mãos é tão importante quanto no
ambiente hospitalar. Lave sempre as mãos com água e sabão antes
dos cuidados com o seu bebê.

Pessoas com sinais de virose (tosse, febre ou coriza) não devem
carregar o bebê no colo.

O ambiente do bebê deve ser sempre arejado, bem ventilado e
fumantes não devem fumar no local. Evite espaços fechados e,
principalmente, com aglomeração de pessoas. 

Todos os utensílios do bebê devem ser lavados com sabão neutro e
fervidos por cinco minutos. Use uma caixa com tampa para
acondicioná-los. Deixe separado sabão, esponja e pano de prato
somente para as coisas do seu pequeno.

Utilize a cadeira de segurança para o transporte, desde a alta da
maternidade. O bebê deve ser transportado no banco traseiro do
veículo, virado de costas para a direção do carro.

 

 

 

 

 

Seguem algumas orientações da equipe
do Neocenter Maternidade para os
cuidados nos primeiros dias do seu
bebê. Boa leitura!

Queridos pais,

Orientações gerais

LEMBREM-SE: O USO DA CADEIRA É OBRIGATÓRIO E NÃO OPCIONAL.



As primeiras vacinas do recém-nascido são a BCG (proteção
contra a tuberculose) e hepatite B. Elas devem ser aplicadas
logo após a alta, em um posto de saúde ou em clínicas de
vacinação.
A BCG é aplicada no bracinho direito e sua resposta pode
demorar de 03 a 06 meses, resultando em uma cicatriz de
cerca de 01cm de diâmetro.
A hepatite B causa dor leve no local da aplicação (coxa) e,
geralmente, não causa febre. Lembre-se de evitar carregar o
seu bebê segurando a perninha. 
 

Vacinas

Faça o teste do pezinho no quinto dia de vida do recém-
nascido, no posto de saúde ou laboratório credenciado do
seu convênio O teste pesquisa doenças raras que, se
diagnosticadas precocemente, podem ser tratadas para
impedir suas manifestações ou permitir uma melhor
qualidade de vida à criança.

Teste do pezinho



Teste do coraçãozinho, linguinha e olhinho

 
Pode ser feito na maternidade ou em clínicas especializadas,
no primeiro mês de vida. Consiste na emissão de sons de
fraca intensidade, por meio de um fone colocado na
orelhinha do bebê e acoplado a um computador que analisa
a transmissão do som. É muito importante a realização
precoce do exame para identificar crianças que necessitam
de intervenção fonoaudiológica.

São feitos no primeiro dia de vida, na maternidade.
 

Teste da orelhinha



O leite materno é o alimento ideal e completo para o seu bebê.
Possui proteínas, vitaminas, ferro, açúcar, gordura, enzimas,
anticorpos e outros nutrientes essenciais para o recém-nascido.
Ele supre todas as necessidades nutricionais até os seis meses
de idade e protege a criança da desidratação e da desnutrição.
 
A recomendação atual da alimentação do lactente é o leite
materno exclusivo até os seis meses de vida. Amamentar um
filho é um gesto de amor e o seu leite tem um valor imensurável
para a saúde dele.
 
A amamentação é quase sempre descrita como um momento
prazeroso, mas ela é também uma experiência que gera
expectativas e dúvidas nas mães. A amamentação é vivenciada
como uma experiência intensa, uma íntima comunicação entre
mãe e filho. O toque, a conversa e o embalo são importantes
para que mãe e filho entrem em sintonia.
 
Os intervalos entre uma mamada e outra devem ser de, no
máximo, 03 a 04 horas. No início, o bebê não tem horário fixo
para se alimentar, portanto, assim que ele pedir, a mãe deve
oferecer o seio (amamentação em livre demanda). 
 
Com o tempo, a mama se adequa ao horário do bebê. Quando
ele acordar com fome a sua mama já estará pronta! E, quando
estiver mamado o suficiente, ele mesmo vai soltar o seio e
dormir. Não limite o tempo de mamada.
 
O bebê deve esvaziar uma mama antes que a outra seja
oferecida, para receber o leite chamado de posterior, rico em
gorduras.

Amamentação



Assim, ele fica mais saciado e ganha peso. Após a descida do
leite, se sentir que sua mama está cheia, você deve ordenhar
um pouco do leite antes de amamentar, para facilitar a pega do
bebê.
 
A melhor forma de amamentar é aquela que proporciona
tranquilidade à mãe e é cômoda para os dois.  A técnica ideal é
abocanhar a maior parte da aréola e não apenas o mamilo. É
importante que o bebê esteja acordado, portanto, vale estimulá-
lo trocando-o antes do início da mamada.
 
O tempo de duração da mamada varia muito. É comum que o
bebê não sugue da mesma forma em todos os horários. Além
disso, a sucção depende do estado de alerta, da fome e do vigor
do recém-nascido. Normalmente, os dois seios são usados em
cada mamada, mas, se o seu bebê se satisfizer apenas com um
seio, dê o outro na mamada seguinte, alternando entre o seio
direito e o esquerdo.
 
Lembre-se que o bebê precisa arrotar após mamar. Coloque-o
em posição vertical, com a barriguinha encostada no seu seio
para que ele possa eliminar o ar que deglutiu com o leite. Alguns
arrotam logo, outros levam até 30 minutos para expulsar o ar.
 
Não existe leite fraco! A aparência do leite materno muda com o
tempo. O colostro, primeiro leite, é espesso, em pouca
quantidade e amarelo. Com o passar dos dias o leite aumenta o
volume e fica mais claro. O fato do seu bebê mamar mais vezes
também não é sinal de que ele não está satisfeito.
 
A digestão do leite materno é bem mais fácil que o leite de vaca.
A proteína do leite de vaca é composta de macromoléculas o
que dificulta a digestão.



Recomenda-se tomar banho de sol por 15 minutos na região
mamária duas vezes ao dia, antes das 10 horas e após as 16
horas, para o fortalecimento da pele mamilar e diminuição
da sensibilidade, além de evitar fissuras.
 
A limpeza em excesso do mamilo retira a oleosidade da
mama que é a sua proteção natural. A limpeza é feita no
banho. Não é necessário limpar o seio antes das mamadas.
 
Se ocorrerem fissuras procure seu obstetra.
 
Toda nutriz tem ingurgitamento fisiológico na descida do
leite. Pode-se utilizar compressas frias e ordenha para aliviar
o desconforto. Às vezes, a mama pode ficar brilhante, tensa
e dolorida, com pontos avermelhados e o leite não “desce”.
Pode aparecer uma febre baixa e sensação de que a mama
está “empedrada”. Isso pode acontecer em toda a mama ou
em pontos específicos (obstrução de um ducto). Se isto
acontecer, procure seu obstetra para avaliar a existência de
mastite.
 
Se o bebê mamou apenas um seio, o outro deve ser
esvaziado. O leite pode ser acondicionado em recipiente
esterilizado, refrigerado por 12 horas ou congelado em
freezer por até 15 dias.

Cuidado com as mamas



É importante uma dieta balanceada durante a fase de
amamentação. 
 
Devem fazer parte da dieta: frutas, cereais integrais,
proteínas, verduras e legumes. Evite alimentos
industrializados e muito gordurosos.
 
A ingestão de líquidos é primordial uma vez que é a matéria
prima para a produção do leite. Isso significa de 03 a 04
litros de líquidos por dia (água, sucos, sopas, etc). Lembre-se
de hidratar antes das mamadas.
 
Bebidas alcoólicas não devem ser ingeridas uma vez que o
álcool passa para o leite materno. Alguns alimentos podem
causar desconforto para o bebê. Procure evitar café, chá
preto e refrigerantes.

Tabus que precisam ser esclarecidos:
 
• O ato de amamentar não deixa a mama caída. É importante
usar um sutiã que dê boa sustentação.
 
• Ingerir canjica, cerveja preta ou canja não aumenta a produção
do leite. O importante é a hidratação!
 
• O tamanho da mama não é proporcional à produção de leite.
Uma mama pequena é capaz de produzir o leite necessário para
o bebê. A produção do leite é estimulada e mantida pela sucção.
 

Alimentação da mãe



O bebê deve dormir em seu próprio berço. Ele deve
experimentar a sensação do dia e da noite. Durante o dia é
interessante manter a luminosidade normal e à noite evitar
luz forte durante os cuidados.
 
Deixar os estímulos e brincadeiras para o período diurno.
Não é interessante um ambiente completamente sem
barulho. Bebês que são superprotegidos de barulho
acordam muito facilmente com qualquer estímulo.

Colocar sempre o bebê para dormir na posição de “barriga
para cima”. É fundamental proporcionar um ambiente
tranquilo, com redução de luz e ruídos, lembrando que o bebê
dorme a maior parte do tempo.

Utilizar colchão firme, evitar acolchoados que possam
prejudicar a respiração durante o sono.

Retirar tecidos que estejam sobre o rosto do bebê e que
possam atrapalhar a sua respiração.

Manter o ambiente ventilado para evitar superaquecimento
do bebê.

Manter o ambiente do sono do bebê livre de fumaça de
cigarro.

Recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria:
 

 

 

 

 

 

Sono



• Usar roupas folgadas e confortáveis no bebê para que ele
possa explorar o próprio corpo e o ambiente.
 
• Carregar a criança de frente (“cadeirinha”), estimulando
explorar o ambiente.
 
• Dar preferência à postura de barriga para baixo quando o
bebê estiver próximo a um adulto para supervisão. Pode-se
colocar um rolinho (de toalha ou de espuma) debaixo do
peito, com os braços para frente, explorando brinquedos.
Este posicionamento favorece o fortalecimento muscular
global, facilita o controle de  cabeça, função dos braços e
evita refluxo gastro esofágico.
 

Na fase de alerta

O choro é a linguagem do bebê e sua comunicação. As
causas mais comuns podem ser: frio, calor, fome, dor,
cólicas, incômodo com a posição, fraldas sujas ou molhadas
ou roupas molhadas e apertadas.
 
 
 
 
O soluço nada mais é do que a contração do músculo
diafragma e, geralmente, acontece quando o bebê está com
a barriguinha cheia. Uma forma de ajudá-lo é oferecer mais
um pouquinho do seio no intuito de inibir o soluço no ato de
engolir.
 
 

Choro

Soluços



São muito comuns e, na grande maioria das vezes, não
significa que o bebê esteja gripado. Qualquer poeira ou
secreção pode desencadear o espirro.
 

Espirros

É uma situação comum nos bebês e, geralmente, ocorre
entre o primeiro e terceiro mês de vida. Se deve,
normalmente, pela incoordenação do intestino que leva a
um acúmulo de gases.
As cólicas costumam acontecer em determinado período do
dia. Colocar para arrotar depois das mamadas ajuda a
evitar. Deixar o bebê de bruços sobre os seus braços,
massagear a barriguinha e embalar com os movimentos
rítmicos ajuda a acalmá-lo. Às vezes, é necessário usar
alguma medicação. O seu pediatra pode te orientar.
 
 

Cólicas

O corrimento vaginal brancacento (às vezes com raias de
sangue) pode acontecer nas mocinhas nos primeiros dias de
vida. Ocorre devido a uma descamação de dentro do útero e
é um fenômeno normal. Não é preciso fazer nada, somente
higienizar a região com cuidado.

Corrimento vaginal nas meninas



Deve-se trocar a fralda a cada 03 horas, ou sempre que
estiver molhada ou com fezes, para evitar assaduras. 
 
Ao trocar a fralda, limpar a região com algodão umedecido
em água morna respeitando o sentido de frente para trás.
Seque bem com algodão ou gaze limpos antes de fechar a
fralda.
 
O uso de um creme protetor é opcional e o pediatra pode
orientar os pais.  Não é recomendado usar lenços
umedecidos ou outras substâncias químicas no primeiro
mês de vida.
 
Sempre lavar as mãos com água e sabão antes e após
realizar a troca de fraldas.
 

Higiene

Corte de unhas
As unhas devem ser cortadas sempre que necessário. Use
tesouras sem ponta.



O banho é um momento muito especial, de troca de afeto e
interação. Aproveite para massagear o seu bebê e estimulá-lo
com exercícios e brincadeiras.
 
O banho deve ser realizado sempre na banheira. É válido deixar
tudo separado: sabonete neutro, toalha, fralda e as roupinhas.
 
Coloque água morna na banheira. Para testar a temperatura
deve-se usar as costas da mão. Se houver presença de fezes,
higienizar o bebê antes de colocá-lo na banheira.
 
Coloque primeiro os pezinhos. Dessa forma conseguimos testar
a tolerância da temperatura. Depois deixe o bebê assentado e
recostado com o apoio de um dos braços. Com a outra mão
livre, inicie a lavagem pelo rosto e depois o resto do corpo. Não
se deve esfregar a pele, para evitar lesões. Enxague e lave
por último a cabeça. Não tem problema algum molhar o coto
umbilical.
 
Retire e seque o bebê com toalha macia. Primeiro a cabeça e a
seguir o corpo. Atentar em secar bem todas as dobrinhas e
dedinhos dos pés e mãos.
 
Talcos não devem ser utilizados.
 
A banheirinha deve ser lavada e secada após o banho. Não há
necessidade de passar álcool  após utilização.
 
Não é bom dar o banho logo após a mamada, pois existe o risco
de vomitar. Caso ele esteja com muita fome, permita que ele
mame um pouco antes, e termine a mamada após o banho.
 

Banho



O coto umbilical é uma substância gelatinosa que contém
duas artérias e uma veia. Ele não tem inervação, portanto,
não dói. Não incomoda o bebê, é muito fácil de cuidar e só
vai cair quando realmente estiver pronto (em torno de 15
dias de vida). Quanto mais grosso ele for, mais tempo vai
precisar para cair.
 
Lave as mãos com água e sabão antes de manipular para
evitar infecção.
 
Umedeça um cotonete com álcool a 70% e limpe a base do
coto umbilical em movimentos circulares. Caso tenha
formado uma “bolsinha de pele” em volta do coto, tracionar
para expor a base. Cuidado para não deixar o álcool cair na
pele do bebê, pois pode queimar.
 
Umedeça a ponta da gaze com álcool e enrole ao redor do
coto. Coloque uma gaze seca e dobrada na barriguinha, com
o objetivo de proteger a pele da gaze embebida no álcool.
Posicione o coto para cima e coloque a fralda.
 
Não utilizar faixas e/ou outros objetos sob o coto umbilical.
 
É comum ocorrer um pequeno sangramento. É só trocar a
gaze e, caso ocorra um sangramento persistente,
surgimento de secreção, vermelhidão ou odor fétido é
importante procurar o seu pediatra.
 

Coto umbilical



Embora o bebê ainda não tenha dentes, a boca deve ser
limpa diariamente com uma gaze e água fervida (após
esfriar) ou filtrada, para retirar resíduos de leite.
 
Envolva a gaze no dedo indicador e delicadamente limpe as
gengivas, bochechas e a língua.
 

Higiene Oral

A congestão nasal é habitual nos primeiros meses de vida
sem que signifique sinal de doença. Caso ocorra obstrução
nasal, pode-se instilar 05ml de soro fisiológico em cada
narina do bebê. Se houver secreção espessa na entrada da
narina, pode-se retirá-la com auxílio de um cotonete, porém
sem introduzi-lo.
 
Somente as partes externas do ouvido devem ser limpas. Se
tiver acumulado cera no canalzinho do ouvido, somente o
pediatra pode retirá-la.

Nariz e ouvido

O bebê é capaz de sentir calor ou frio desde os primeiros
dias de vida. Portanto, não agasalhe muito em dias quentes
e é importante protegê-lo do frio nos dias de inverno.
 
Os bebês não gostam de ser apertados com mantas ou
faixas. As roupinhas devem ser lavadas com sabão de coco e
amaciantes não devem ser usados.
 

Vestuário



A icterícia é um termo dado quando o bebê fica com coloração
amarelada da pele e olhos.
 
As nossas células são constantemente destruídas e repostas ao
longo da vida. Quando os glóbulos vermelhos são destruídos
liberam um pigmento amarelo chamado bilirrubina que, quando
em excesso, se deposita na pele do recém-nascido. 
 
A maioria dos bebês desenvolve icterícia na primeira semana de
vida, uma situação normal e passageira. Geralmente, apenas a
face e o tronco apresentam coloração amarelada que, após o
sétimo dia de vida, começa a desaparecer.
 
Em alguns casos a icterícia se inicia de forma precoce (nas
primeiras 24-48 horas de vida) e evolui rapidamente para níveis
elevados de bilirrubina. Essas situações geralmente estão
associadas à incompatibilidade sanguínea da mãe e do recém-
nascido e necessitam de tratamento precoce.
 
O tratamento é realizado com a fototerapia, conhecido como
“banho de luz”. Quando indicado, deve ser iniciado rapidamente
pois quando não tratada, a icterícia pode trazer sérios prejuízos
ao recém-nascido, como atrasos importantes do
desenvolvimento. A luz aumenta a remoção da bilirrubina e sua
duração depende da resposta de cada criança. 
 
Portanto, se notar que o seu bebê está amarelinho é muito
importante procurar um pronto atendimento para um pediatra
avaliar, dosar a bilirrubina no sangue e orientar se haverá
necessidade ou não da fototerapia.
 

Incterícia



Os medicamentos devem ser guardados em local arejado e, de
preferência, trancados, fora do alcance das crianças.
 
Se o medicamento for em forma de pomada ou creme é
aconselhável limpar o bico da bisnaga. No caso das formulações
líquidas, evite que escorra no vidro para não manchar os dados
que estão no rótulo. Isso dificulta a leitura depois.
 
A não ser que seja uma orientação do pediatra, não é
recomendável misturar os remédios na mesma seringa ou
colher.
 
Se for notado alguma alteração no aspecto, cor ou sabor, não
administrar. Procure orientação de um profissional.
 
Não encoste o conta-gotas no olhinho do bebê ou a bisnaga de
pomada em alguma lesão. Pode contaminar o recipiente.
 
Confira o nome do medicamento, a dose indicada, a data de
validade, os horários de administração e armazene conforme a
bula. Não administre nenhuma medicação sem a prescrição e
orientação do pediatra do bebê.
 

Medicações



Calendário básico de vacinação do Programa Nacional 
de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS)

Idades Vacinas Dose

Ao nascer BCG - ID
Vacina hepatite B (recombinante)

Dose única
1ª dose(monovalente)

2 meses Vacina pentavalente (DTP/Hib/HB)
Vacina inativada poliomielite
Vacina monovalente rotavírus humano
Vacina pneumocócica 10 (conjugada)
 

1ª dose

3 meses Vacina meningocócica C (conjugada) 1ª dose

4 meses Vacina pentavalente (DTP/Hib/HB)
Vacina inativada poliomielite
Vacina monovalente rotavírus humano
Vacina pneumocócica 10 (conjugada)
 

2ª dose

5 meses Vacina meningocócica C (conjugada) 1ª dose
6 meses Vacina pentavalente (DTP/Hib/HB)

Vacina inativada poliomielite
 

3ª dose

9 meses Vacina febre amarela Dose única
12 meses Vacina tríplice viral (SCR)

Vacina pneumocócica 10 (conjugada)
Vacina meningocócica C (conjugada)
 

1ª dose
Reforço
Reforço

15 meses Vacina tríplice bacteriana (DTP)
Vacina oral poliomielite
Vacina Hepatite A
Vacina tetraviral (SCR+V)

1ª reforço
Reforço
Dose única
Reforço/1ª dose

4 anos Vacina tríplice bacteriana (DTP)
Vacina oral poliomielite
Varicela
Febre Amarela

Reforço
Reforço
Reforço
Reforço

9 a 14 anos Vacina HPV Duas doses

10 a 19 anos dT (dupla adulto) Reforço
11 a 14 anos Vacina meningocócica C (conjugada) Reforço

Menores de 5 anos Vacina contra poliomielite/atualização do esquema vacinal
De 6 meses a
menores de 6 anos Vacinação contra a influenza 

Campanhas nacionais de vacinação para as crianças
 



Calendário de vacinação da criança
 

(Baseado no calendário da Sociedade Brasileira de Imunizaçoes - SBIm)

Idades Vacinas  

Ao nascer BCG - Hepatite B  

2 meses Hepatite B + DTPa + Hemófilos B + Poliomielite inativada (HEXA) +
Pneumo 13 -  valente conjugada + Rotavírus pentavalente

3 meses Meningocócica ACWY conjugada + Meningocócica B recombinante

4 meses DTPa + Hemófilos B + Poliomielite inativada (PENTA) + Pneumo
13 - valente conjugada + Rotavírus pentavalente

7 meses Gripe  

9 meses Febre Amarela⁵  

12 meses Hepatite A + Tríplice Viral + Varicela + conjugada + Pneumo 13 -
valente conjugada
 

5 meses Meningocócica ACWY conjugada + Meningocócica B recombinante

6 meses Hepatite B + DTPa + Hemófilos B + Poliomielite inativada (HEXA)¹ +
Pneumo 13 -  valente conjugada + Gripe² + Rotavírus pentavalente

Meningocócica ACWY conjugada + Meningocócica B recombinante13 meses

DTPa + Hemófilos B + Poliomielite inativada (PENTA) + Tríplice Viral
+ Varicela³

15 meses

Hepatite A 18 meses

DTPa ou dTPA + Poliomielite + Meningocócica ACWY conjugada +
Febre Amarela

4 a 6 anos

HPV + Dengue⁴9 anos

Observações: 
1) Crianças menores de 5 anos de idade devem receber a vacina oral contra a Poliomielite nos Dias Nacionais
de Vacinação após terem recebido três doses de vacina inativada.
2)Respeitando-se a sazonalidade da vacina e da doença, a partir dos seis meses. 
3)Recomendam-se duas doses de Varicela, podendo a segunda dose ser com Tetraviral. 
4) O esquema é composto por três doses com intervalo de 6 meses entre as doses, apenas para infectados
anteriormente pelo vírus da Dengue. 
5) A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda considerar uma segunda dose a partir dos 4 anos de idade.
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