
O que fazer? 

Consolar um bebé que chora não é tarefa fácil. 

Não existem receitas mágicas nem soluções 

cem por cento efetivas. E as que podem resul-

tar eficazes para um bebé, talvez não sirvam 

para outro. No entanto, é possível ensaiar algu-

mas técnicas que certamente o ajudarão a 

recuperar a tão ansiada calma. 

 

Nada melhor do que uma 

boa massagem 

As massagens são muito rela-

xantes. Deite o bebé de barri-

ga para baixo e dê-lhe uma 

massagem, pela parte superior 

das costas e descendo até ao 

rabinho; 

Para facilitar a massagem e conseguir um maior 

efeito, aplique um pouco de óleo de amêndoas 

doces no bebé. 

 

 

 

Conselhos para aliviar os gases 

Os gases também podem motivar o choro - são 

as chamadas cólicas. O que pode ajudar: 

 Massaje o abdómen do bebé no sentido dos 

ponteiros do relógio ao mesmo tempo que fle-

te e estica os joelhos, como movimentos de 

bicicleta; 

 A primeira forma de comunicação do 

bebé com o mundo é o choro. É a forma mais 

poderosa e eficaz de conseguir chamar a 

atenção dos outros para o que está a sentir. O 

bebé chora não somente porque está com 

fome ou dor, chora para demonstrar que algo 

o incomoda. Todos os bebés choram.  

 

 O primeiro passo consiste em averi-

guar o motivo do choro; porque nem sempre 

significa que o bebé tenha dores ou esteja 

doente. 

 

           Com o passar dos dias, os papás apren-

dem a identificar os diferentes tipos de cho-

ro. O bebé não chora da mesma maneira quan-

do reclama alimento ou quando tem uma cólica. 
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PORQUE 

CHORAM OS 

BEBÉS? 



MOTIVOS MAIS FREQUENTES DO CHORO 

Sugestões para acalmar o 

bebé que chora: 

☹ Alimentação quando a fome for a causa; 

☹ Estar atentos se a fralda está limpa e a roupa 

confortável; 

☹ Enrolar o bebé confortavelmente num cobertor 

promoverá o sono e manterá a temperatura cor-

poral; 

☹ Coloque o bebé de barriga para baixo sobre o 

seu antebraço; 

☹ Coloque-o de maneira que o peito do bebé fique 

contra o seu e ele possa olhar por cima do seu 

ombro; 

☹ Ande com o bebé ao colo - promove a relação 

com o seu bebé; 

☹ Em pé, ponha o bebé ao colo e embale-o para a 

frente e para trás de forma suave e rítmica; 

☹ Se tem uma cadeira de embalar sente-se nela 

com o bebé. Caso contrário, pode imitar o movi-

mento balançando-se num cadeirão; 

☹ A música suave pode ajudá-lo a recuperar a cal-

ma. Recorra a um CD ou então cante-lhe; 

Fome 

 Cólicas ou uma dor 

 Aborrecimento, desconforto 

 Necessidade de contacto físico 

 “Pedido de atenção” 

 Doença  

Outros: 

Fralda suja 

Sono 

Mal estar , irritação 

Frio ou  

calor 


