
CUIDADOS AO  

RECÉM-NASCIDO 

 O QUE NÃO DEVE FAZER  

 

 

 Usar pó de talco! 

 Dar água com açúcar ou chá! 

 Roer-lhe as unhas com a boca! 

 Espremer as mamas do bébé! 

 Usar cotonetes no nariz e ouvidos! 

 Usar almofadas no berço ou alcofa! 

 Deitar o bébé de barriga para baixo! 

 Vestir lãs ou fibras junto à pele! 

 Usar fios no pescoço do bébé! 

 Dar leite de vaca antes do 1º ano! 

 Transportar o bebé no carro ao colo ou 

em alcofa! 

 Passeá-lo no centro comercial ou na 

praia! 

 VIGILÂNCIA NA USF 

 Inscrever o recém-nascido na 

USF. 

 Realizar o “Teste do Pezinho” 

entre o 3º e o 6º dia de vida. 

 Marcar a 1ª consulta do bebé 

nos primeiros 15 dias de vida. 

 Pesar o bebé semanalmente durante o 1º mês. É 

normal perder peso nos primeiros dias (10% do 

peso nos primeiros 10 dias). 
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 Dê-lhe de mamar! 

NÃO dê leite artificial                         

sem consultar o seu 

Médico ou 

Enfermeiro de 

Família! 



 BANHO DO BEBÉ 

 O banho deve ser diário. 

 Preparação do banho: 

 Lavar as mãos e antebraços 

 Retirar anéis e pulseiras e ter unhas curtas 

 Ambiente aquecido e sem correntes de ar 

 A temperatura da água 
deve ser de cerca de 37ºC 
(verificar com o cotovelo 
ou idealmente com um 
termómetro) 

 A melhor altura para o banho é ao final da 
tarde ou à noite 

 Ter tudo à mão: 

 Superfície plana e ampla para vestir o bebé 

 Banheira, sabão neutro (glicerina), óleo, 
esponja, compressas esterilizadas, álcool a 
70º sem cetrimida, creme para assaduras, 
soro fisiológico e uma fralda 

 Toalha macia, aquecida e aberta 

 Roupa para vestir o bebé (uma muda 
completa) 

 Após o banho, aplicar creme 
hidratante no corpo do bebé. 

 Limpar os olhos com soro 
fisiológico. 

 Limpar apenas a parte de fora dos ouvidos. 
Não usar cotonetes. 
 

 NARIZ 

 É normal o bebé espirrar e fungar com 
frequência 

 Pode usar soro fisiológico morno, 1 a 2 gotas 
antes de mamar e de dormir. 

 PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

VIAÇÃO 

 Transportar o bebé em cadeira própria. 

 Nunca transportar o bebé ao colo ou em cima 
do banco. 

 Não deixar o bebé sozinho dentro do carro. 

 As CADEIRINHAS 0-13 Kg (grupo 0+) têm 
de estar aprovadas de acordo com a norma 
internacional mais recente (R 44/03) 

 As cadeirinhas devem ser as indicadas para a 
idade, altura e peso da criança e adaptar-se 
bem ao automóvel. 

 

 PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 Não deixe o bebé sozinho em cima da mesa, 
cama ou sofá. 

 Não deixe outras crianças pegar no bebé ao 
colo sem supervisão de um adulto. 

 As grades do berço devem ter no mínimo         
60 cm de altura. 

 A distância entre as grades do berço deve ser 
inferior a 6 cm. 

 

 PREVENÇÃO DA MORTE SÚBITA 

 Deitar o bebé de barriga para cima com a 
cabeça para o lado. 

 A roupa da cama não deve cobrir a cabeça do 
bebé. 

 No berço não deve haver brinquedos, 
almofadas ou outros objectos. 

 Usar um colchão rígido, sem almofada e não 
aquecer demasiado o bebé. 

 CUIDADOS COM O COTO 

UMBILICAL 

 O coto umbilical cai entre o 7º e 10º dia e pode 
ser acompanhado de um pequeno sangramento. 

 Antes de mexer no coto umbilical lave as mãos. 

 Desinfecte o coto umbilical pelo menos 2 vezes 
ao dia e sempre que este fique sujo. 

 Desinfecte com uma compressa embebida em 
álcool a 70º sem cetrimida (não colocar 
Betadine® ou mercúrio!). 

 Limpe à volta da base do cordão com 
movimentos circulares. 

 Deixe-o exposto ao ar. 

 Dobrar a fralda abaixo do umbigo. 

 Após a queda, o local da cicatriz deve ser limpo 
durante mais alguns dias. 

 Não colocar faixas, ligaduras ou adesivos. 

 Se notar a área do umbigo vermelha, com 
cheiro ou pús, contacte o seu Médico ou 
Enfermeiro de Família. 

 

 ROUPA DO BEBÉ 

 A roupa em contacto com a pele deve ser 
sempre 100% de algodão. 

 Retire as etiquetas da roupa. 

 Vista o bébé mais ou menos com a mesma 
quantidade de roupa com que se veste a si. 

 

 FRALDA 

 Deve ser mudada sempre que o bebé a molhar 
ou evacuar, limpando bem os restos de urina e 
fezes com água ou um toalhete. 

 Não é necessário aplicar creme barreira em 
cada muda de fralda. 


