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 1. Amamentação

Porquê amamentar?

O leite materno é o melhor alimento para o bebé!

O leite materno adapta-se exatamente às necessidades
nutricionais do bebé nas diferentes etapas de crescimento
e desenvolvimento, modificando a sua composição à medida
que o bebé cresce. Previne doenças como as infeções,
obesidade, diabetes, entre outras, sendo esta uma vantagem
exclusiva do leite materno.

O leite materno está sempre pronto e à temperatura ideal,
sendo o alimento mais completo e económico.

A Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação
exclusiva pelo menos até aos 6 meses e como complemento,
com outros alimentos, até aos 2 anos de vida.

Amamentar também é benéfico para a mãe! A mãe que
amamenta recupera rapidamente o seu peso habitual, tem
também menos risco de cancro da mama, do ovário e de
osteoporose.

Amamentar é um ato de amor e carinho! Amamentar
reforça a relação íntima entre mãe e bebé, sendo uma
experiência enriquecedora para ambos.
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Como ter sucesso na amamentação?

A amamentação é um processo evolutivo de aprendizagem
e adaptação tanto para o bebé como para a mãe.

1. Dê de mamar sempre que o bebé apresentar sinais de fome
e em horário livre (caso o bebé deseje poderá mesmo ma-
mar a cada hora).

2. Assegure uma pega correta.

3. Mantenha as mamadas da noite, de modo a assegurar uma
boa produção de leite.

4. Evite a utilização de mamilos artificiais, chupetas e biberões
(confusão com o mamilo).

5. Procure ajuda técnica sempre que necessite. Para o efeito,
o Hospital Pedro Hispano, acreditado como Hospital Amigo
dos  Bébes, dispõe  de  conselheiras em amamentação ha-
bilitadas, um Cantinho de Amamentação e uma linha tele-
fónica 24h/dia. Também em todos os  centros de saúde da
ULSM   existem  Cantinhos  de  Amamentação  onde  pode
recorrer.
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Sinais precoces de fome

São sinais precoces de fome: a agitação, os ruídos, os
movimentos com a cabeça e a boca à procura da mama.

Se estes sinais não forem atendidos então o bebé fica
agitado e chora cada vez mais intensamente. Nesta altura
a disponibilidade para mamar pode não ser a melhor pela
agitação intensa do bebé, que exausto adormece pro-
fundamente, perdendo a oportunidade para ser alimentado.

 1. Amamentação

  Dicas para uma Boa Pega

Segure o bebé bem aconchegado a si

A barriga do bebé deve estar encostada à mãe

O nariz e o lábio superior do bebé devem estar na direção
do mamilo

Espere que o bebé abra bem a boca (pode roçar levemente
os lábios contra o seu mamilo)
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Mova o bebé em direção à mama

Quando a  boca do bebé estiver bem  aberta e o queixo en-
costado à mama, confirme se o lábio inferior está próximo
da base inferior da aréola.  Encoste com  firmeza o bebé à
mama, fazendo  pressão  de  modo a que o bebé não fique
a sugar apenas no mamilo mas sim na aréola.

A  aréola  é  mais  visível  acima  do  que  abaixo da boca do
bebé.

O bebé mantém a boca bem aberta durante toda a mamada
e o lábio inferior fica voltado para fora.



Quais os sinais de ingestão suficiente de leite?

O bebé mama várias vezes ao dia — o recém-nascido deve
mamar 8 a 12 vezes por dia:

Durante a mamada ouvir a deglutição do bebé

Após cada mamada o bebé ficar satisfeito

O bebé apresentar várias vezes ao dia dejeções e micções

O bebé aumentar adequadamente  de peso (nos primeiros
10 dias de vida poderá perder até 10% do peso ao nascimen-
to, recuperando este durante a 2ª semana de vida).
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Como conservar o leite materno?

Utilize  recipientes  próprios  para  alimentos  preferindo:

Sacos de congelação para curtos períodos de tempo (72h)

Recipientes de plástico rígido/ vidro, com tampa, para perío-
dos de tempo alargados

Mantenha o leite em recipientes fechados para o proteger
do sabor e cheiro dos outros alimentos.

O leite  materno  pode  ser  congelado mesmo que tenha
permanecido no frigorífico por 48h, mas tome em atenção:

Nunca  junte  leite  recém extraído ainda morno ao leite já
frio ou congelado

Identifique os recipientes e registe a data de cada congelação

Mantenha  todos  os outros alimentos em caixas fechadas,
para não contaminarem o seu leite

Quando  não  tiver  ao seu dispor frigorífico ou precisar de
transportar o seu leite, utilize um saco térmico e renove o
gelo com frequência.



Como utilizar o leite congelado:

Consuma em 1º lugar o leite guardado há mais tempo

Prefira uma descongelação lenta dentro do frigorífico

Consuma o leite nas 24h seguintes

Se  acelerar  a descongelação  sob água corrente (1º fria e
depois morna) consuma o leite de imediato

Não utilize o micro-ondas para descongelar ou amornar o
leite

Homogeneíze suavemente antes de oferecer à temperatura
ambiente

Nunca volte a congelar.
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Fonte: Programa nacional saúde reprodutiva (DGS) - adaptado

Conservação do leite materno em casa

Leite Recém Extraído (Fresco) Tempo máximo

À temperatura ambiente (se <25ºC) 6 - 8 Horas

Leite Refrigerado Tempo máximo

Fundo do frigorífico - 1ª prateleira (0/4º C) 8 Dias

Fundo do frigorífico - 1ª prateleira (4/10º C) 3 Dias

Leite Congelado Tempo máximo

No congelador (dentro do frigorífico) 2 Semanas

No congelador (separado-Tipo Combi) 3-6 Meses

Na arca frigorífica (<-19ºC ) > 6 Meses

Descongelação do leite Tempo máximo

Descongelado dentro do frigorífico 12-24 Horas

Descongelado fora do frigorífico Imediato
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2. Banho e cuidados de higiene

O banho diário, mais do que uma necessidade, é um prazer!

Para o recém-nascido de termo,  o banho de imersão para
além de hidratar a pele pode ter um efeito calmante.

A duração do banho varia entre 3 a 5 minutos nos primeiros
dias, alargando-se depois, pouco a pouco, segundo a vontade
do bebé, até 15 ou 20 minutos.

Banho passo a passo

 1. O ambiente deve estar aquecido a cerca de 27ºC

 2. Antes de iniciar o banho reúna todo o  material necessário
(para não expôr o recém-nascido ao frio)

 3. Coloque  a roupa  já  desabotoada e pela ordem que se vai
vestir

 4. Retire todas  as suas jóias/adornos que possam magoar o
bebé e lave as mãos

 5. Coloque uma pequena quantidade de água na banheira,pri-
meiro  a  água  fria  e  depois tempere com água quente. A
temperatura da água deve ser confortável ao toque com o
cotovelo (36-37ºC)
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6. Caso a fralda se encontre suja proceda à limpeza da região
genital antes de iniciar o banho

 7. Prefira utilizar o gel de banho da mesma gama dos cremes
corporais, que  deverão  preferencialmente  ser  livres  de
detergente, perfume ou conservantes (parabenos)

 8. Pegue  o  bebé  com segurança, apoiando-lhe a cabeça no
seu antebraço  e  segure-o, colocando a mão por baixo da
axila (o coto umbilical não deve ficar submerso na água)

 9. Comece por lavar o rosto, utilizando assim a água ainda
limpa

10.Lave toda a área corporal da cabeça aos pés, deixando para
último os genitais, que devem ser lavados da sínfise púbica
para o ânus — “da frente para trás”

11.Seque o bebé com uma toalha grande e macia, com movi
mentos suaves, sem esfregar a pele. Seque primeiro a cabe-
ça e tenha especial atenção às pregas cutâneas (pescoço,
axilas e virilhas), para evitar lesões de irritação da pele

13.Se necessário poderá aplicar creme emoliente (de preferên-
cia da mesma gama do gel de banho)

14.Coloque a fralda e vista a roupa



15.Retire o  excesso de água do pavilhão  auricular utilizando
a ponta da toalha

16.Penteie o bebé com uma escova macia ou pente.

Higiene Ocular

A limpeza dos olhos do bebé deve fazer-se com água limpa
no início do banho!

Uma  vez  que  que  o  pequeno  lactente  pode  apresentar
uma  produção  lacrimal  ainda  escassa,  na  presença  de
secreções  oculares deve  limpar  o  olho  com  uma com-
pressa   esterilizada   embebida   em  soro  fisiológico,  no
sentido Nariz > Orelha,  utilizando  uma  compressa  para
cada olho.

Se, apesar  dos  cuidados de higiene, persistir  a presença
de secreções oculares ou surgirem outros sintomas deverá
procurar ajuda médica.

Atenção: O frasco de soro fisiológico que utiliza na higiene
ocular não deverá ser usado na lavagem nasal!
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Higiene Nasal

Até aos 6 meses de vida o bebé tem uma respiração
predominantemente nasal!

Qualquer pequena obstrução nasal pode resultar numa
dificuldade respiratória importante.

A limpeza do nariz deverá ser realizada de modo cuidadoso
e superficialmente, utilizando uma toalha humedecida
apenas na entrada das fossas nasais mas sem introduzir.
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2. Banho e cuidados de higiene

Se o bebé apresentar muitas secreções, poderá fazer a
lavagem nasal sempre que necessário, utilizando soro
fisiológico e aspirando posteriormente com aspirador nasal
apropriado. Caso persistam ou dificultem a normal
respiração deverá procurar ajuda médica.

Atenção: O frasco de soro fisiológico que utiliza na higiene
nasal não deverá ser usado na higiene ocular!
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Higiene dos Ouvidos

Ter cera não é sinónimo de falta de higiene!

A cera que o canal auditivo externo produz é um ótimo
mecanismo de defesa e ajuda a proteger o ouvido médio e
interno das infeções.

A utilização de cotonetes, ou aspiradores de secreções, não
estão aconselhados. O uso destes instrumentos constitui
um risco, pois empurram a cera e compactam-na podendo
causar a oclusão do canal auditivo, além do risco de
perfuração timpânica.

A água, que durante o banho possa entrar no ouvido do
bebé, também acaba por sair naturalmente. Caso haja
necessidade, poderá limpar a parte de fora do ouvido (a
orelha e pavilhão auricular) com uma toalha macia, sem
introduzir no canal auditivo
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2. Banho e cuidados de higiene

Higiene do Umbigo

Não se preocupe que o coto umbilical não dói!

O coto umbilical passa por um processo de desidratação e
putrefação, caindo  entre o 8º e 10º dia  (podendo ser mais
tardia nos partos por cesariana).

É normal  encontrar  pequenas  quantidades de sangue na
fralda, durante  a  mumificação, e 2 ou 3 dias após a queda
do coto umbilical.

A zona do coto umbilical deve manter-se sempre limpa e
seca, para evitar o aparecimento de infeções. Para tal:

Lave as mãos antes e depois dos cuidados de higiene

Não use faixas ou pensos fechados

Mantenha o cordão fora da fralda (se necessário pode dobrar
a parte superior da fralda)
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Limpe o  coto  umbilical e a pele adjacente sempre que se
suje com fezes ou urina, usando água tépida e sabão suave
não perfumado. De seguida seque com gaze limpa

Deverá  procurar  ajuda  médica  se a região do umbigo se
apresentar edemaciada (inchaço), ruborizada ou com odor
fétido.
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2. Banho e cuidados de higiene

Higiene Genital

Rapaz:

Basta lavar gentilmente a pele do pénis, não force ou tente
puxar a pele do prepúcio para trás pois pode magoá-lo.

Rapariga:

Lave sempre de frente para trás. Poderá afastar os pequenos
lábios vaginais para remover sujidade no seu interior. Nos
primeiros dias de vida, é comum surgir pequenas quanti-
dades de sangue ou fluido esbranquiçado na vagina — é
normal.

Muda de fralda:

No que toca ao eritema da fralda o ponto-chave é a sua
prevenção, para tal é essencial mudar frequentemente a
fralda. Deve mudar a fralda após cada refeição e sempre
que o bebé tiver uma dejeção. Sempre que possível evite o
uso de toalhetes, se optar por utilizá-los certifique-se que
não contêm álcool.
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O que devo ter à mão em cada muda de fralda?

Nunca perca o contacto físico com o bebé durante a troca
da fralda!

Utilize uma zona de muda segura, estável, com uma super-
fície limpa e facilmente lavável.

Durante a muda de fralda deverá ter acesso fácil a tudo o
que necessita:

Uma fralda descartável limpa

Compressas de algodão

Água morna

Creme barreira — a utilizar apenas se presença de verme-
lhidão (eritema)

Muda de roupa — caso a fralda suja tenha transbordado.
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2. Banho e cuidados de higiene
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Cuidados com as Unhas

As unhas devem ser mantidas curtas de modo a evitar os
arranhões e diminuir a acumulação de sujidade.

Deverão ser cortadas com uma frequência de 7-10 dias, de
acordo com o seu crescimento.

Quando a parte branca da unha ultrapassar o tamanho do
dedo estará na altura de as cortar.

Pode utilizar um pequeno corta-unhas de bebé ou uma
tesoura de bicos redondos.

Aproveite os momentos em que o bebé está em repouso,
mais calmo, para lhe cortar as unhas.

Segure firmemente a ponta do dedo do bebé de modo a
tornar a unha mais saliente, reduzindo assim o risco de
cortar a pele e corte a unha num movimento retilíneo.

Atenção: O corta-unhas/tesoura de bicos redondos do bebé
deverão ser para uso exclusivo do bebé!

2. Banho e cuidados de higiene
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3. Cuidados com a pele

A hidratação cutânea adequada é essencial para a
manutenção das funções da pele!

A pele do recém-nascido, quando comparada com a da
criança mais velha e a do adulto, é mais seca apresentando
menor capacidade de reter água.

Os emolientes são substâncias que por manterem a
epiderme hidratada funcionam como uma barreira mecânica
à perda de água. A sua utilização é recomendada em todos
os recém-nascidos. A eficácia de qualquer emoliente
aumenta se aplicado imediatamente após o banho, com a
pele ainda húmida. O seu uso é também um momento de
prazer.

O uso de óleos na água do banho é desaconselhada, não
só por não ser eficaz como hidratante, mas também por
representarem um potencial risco ao tornar o bebé
escorregadio.

São sempre recomendados produtos sem detergente,
perfume ou conservantes (parabenos) pelos riscos de
toxicidade e alergia.

Independentemente da marca comercial utilizada, devem
ser evitados os produtos que contenham propilenoglicol,
glicerina, lactato de amónio, alcatrão mineral e triclosan.



24

4. Vestuário

A roupa do bebé deve ser confortável permitindo a livre
movimentação dos braços e pernas!

O algodão e outras fibras naturais são geralmente bem
toleradas.

Por sua vez, os tecidos sintéticos, as lãs e as etiquetas
colocadas no interior da roupa, podem provocar desconforto,
comichão e irritação.

Antes da primeira utilização, a roupa deve ser lavada e as
etiquetas retiradas ( não cortadas). A roupa deve ser lavada
separadamente com um detergente indicado para roupa
de bebé, hipoalergénico e livre de fragrâncias. Não é
necessária a utilização de amaciador, mas deve-se enxaguar
muito bem com água limpa.

Os bebés têm alguma imaturidade na regulação da sua
temperatura corporal pelo que, a quantidade e tipo de roupa
que lhe veste deve ser adequada à temperatura do ambiente.
Regra geral, o bebé será vestido com mais ou menos o
mesmo número de peças que o adulto mais "friorento" está
a usar.
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5. O Calçado

Antes  dos  12-18  meses não  há  necessidade de comprar
sapatos.  Os bebés podem usar meias  antiderrapantes ou
andar descalços, se o chão não for frio. É importante este
contacto  para que o pé se habitue às irregularidades e se
adapte a andar no chão

Ao escolher  sapatos para o bebé, deve ter  a preocupação
de verificar se:

Não apertam o pé do bebé

Têm solas antiderrapantes

A palmilha  tem  alguma  elevação para que o arco plantar
seja estimulado

Lateralmente,  têm  o  apoio  necessário  para  que o pé se
mantenha direito.
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6. É normal?

Bolçar

O leite passa da boca para o estômago através de um tubo
chamado esófago.  Entre a parte final do esófago e o estô-
mago temos um músculo — esfíncter esofágico inferior —

 que funciona como uma porta que impede que os alimentos
chegados ao estômago voltem para trás.

Os bebés não têm um esfíncter esofágico inferior suficiente-
mente competente, pelo que o leite poderá voltar para trás,
ou seja, vem à boca e o bebé bolça/regurgita. Ao longo dos
meses este esfíncter torna-se mais competente bolçando
o bebé cada vez menos.

Espirrar

Os bebés espirram desde o nascimento, mas não significa
que estejam com frio, alergias ou doentes.

O bebé espirra por contactar com diferentes cheiros, partí-
culas, temperaturas, luz, etc... Os espirros são um mecanis-
mo de "limpeza" das vias aéreas superiores, pelo que é su-
posto que isso aconteça.
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Soluçar

Os  bebés  soluçam  com muita frequência, principalmente
nos primeiros meses de vida e após as mamadas.

O soluço incomoda pouco o bebé, embora muitas vezes seja
motivo de ansiedade para os pais.

Os soluços são contrações do diafragma, provocadas pela
irritação  ou  pela estimulação  deste músculo que ainda é
imaturo.

Cristais de uratos na fralda

Surgem  como  uma tonalidade rosa/alaranjada na fralda.
Não tem qualquer valor patológico, sendo normal no recém-
nascido.

Perante esta situação, o  fundamental  é hidratar o recém
nascido, oferecendo leite.
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Hipertrofia mamária

A tumefação  mamária que pode ocorrer entre a 1ª  e a 3ª
semana de  vida e desaparece progressivamente aos 2 - 3
meses.

Resulta da  normal  estimulação hormonal materna e não
se  deve espremer.

6. É normal?
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Mancha mongólica

É uma mancha plana na pele de tom azul acinzentada, mais
frequente na região lombossagrada e nádegas.

É benigna e desaparece, habitualmente, até aos 5 anos de
idade.
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7. Calendário de consultas

As idades referidas não são rígidas — se uma criança se
deslocar ao Centro de  Saúde, por outros motivos, pouco
antes ou pouco depois da idade-chave, poderá ser efetuado
o exame indicado para essa idade.

É através das consultas realizadas regularmente que o
médico controla o crescimento e o desenvolvimento do
bebé, avalia o seu estado de saúde e sugere as medidas
mais adequadas para fortalecer o seu bem-estar.

Calendário de consultas

1ª semana

1º mês

2 meses

4 meses

6 meses

9 meses

1ª ano

12 meses

15 meses

18 meses

2 anos

3 anos

1- 3 anos

4 anos

5 anos

6-7 anos

8 anos

4 - 9 anos

10 anos

12-13 anos

15-18 anos

10 - 18 anos
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Diagnóstico Precoce

O diagnóstico precoce, ou “teste do pezinho”, é um exame
laboratorial que tem como objetivo detetar doenças
congénitas graves (25 doenças), antes de estas darem
sinais.

Consiste na colheita de algumas gotas de sangue, através
da picada do calcanhar do bebé, realizada em internamento
ou no Centro de Saúde, entre o 3º e 6º dia de vida.

Caso esteja alterado, os pais serão contactados pelo Instituto
Nacional Ricardo Jorge. Porém, podem sempre consultar
o resultado no site oficial desta instituição.

www.diagnosticoprecoce.org
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8. Síndrome de Morte Súbita do Lactente

Nos países desenvolvidos, o Síndrome da Morte Súbita do
Lactente é a 1ª causa de morte entre o primeiro mês e o
primeiro ano de vida.

A sua incidência atinge um pico entre os 2 – 3 meses de
vida.

A sua causa específica continua por esclarecer, sendo o
decúbito ventral (deitar de barriga para baixo) o principal
fator de risco modificável.

Recomendações para prevenção do
Síndrome da Morte Súbita do Lactente

A maneira mais segura de pôr o bebé a dormir

Não cubra a cabeça do bebé

Use um colchão que encaixe bem na cama

Deite o bebé de barriga para cima

Não use almofada

Ajuste bem a roupa à cama
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O bebé deve dormir numa cama própria, no quarto dos pais,
durante os primeiros 6 meses

Ponha o bebé a dormir com os pés a tocar no fundo da cama

Não use edredões, protetor ou brinquedos

Mantenha o bebé num ambiente livre do fumo de tabaco.

Não cubra a cabeça do bebé

Deite o bebé de barriha para cima

Ajuste bem a roupa à cama

Ponha o bebé com os pés
a tocar o fundo da cama

Não use edredões,
protetor ou brinquedos

Use um colchão que encaixe bem

Não use almofada
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9. Cólicas

O que são as cólicas do lactente?

As cólicas do lactente caracterizam-se por períodos de
irritabilidade e choro súbito, persistente e inconsolável, que
surgem sem aparente causa identificável. Caracteris-
ticamente afetam bebés saudáveis e surgem mais frequen-
temente ao final do dia.

Qual a sua causa?

É uma situação transitória de resolução espontânea em
torno do 3º mês de vida.

A sua causa específica não é conhecida, podendo ser
explicada por deglutição excessiva de ar, imaturidade
gastrointestinal e tensão emocional.

Como saber que são cólicas?

Sendo o choro a ferramenta de comunicação usada pelo
bebé nos primeiros meses de vida, pode ser sugestivo da
presença de cólicas se:
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O bebé chora de forma inconsolável, muitas vezes num tom
mais agudo do que o normal e sem uma causa identificável.

Ao chorar o bebé contorce-se, encolhe as pernas, agita os
braços, cerra os punhos, apresenta a face vermelha, podendo
ser  audível  a  libertação  de gases com posterior acalmia
transitória e novo reinício do quadro descrito.

Que atitudes tomar?

Sabendo que este choro intenso é normal, os pais deverão
manter uma postura calma, tentado proporcionar algumas
medidas de conforto.

Coloque o bebé ao colo com a barriga para baixo.

Massaje  o  abdómen  do bebé com movimentos lentos das
mãos de  cima  para baixo e da direita para a esquerda, no
sentido do trânsito intestinal.

Poderá também realizar alguns movimentos delicados com
as  pernas  do  bebé,  tanto  pressionando  suavemente  os
joelhos contra a barriga durante 5 segundos, como fazendo

 movimentos  de  flexão-extensão  de modo  lento e ritmado,
idênticos ao movimento de pedalar.
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9. Cólicas
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10. Obstipação

No recém-nascido não existe um número de dejeções ou
um horário considerado “normal”.

É importante saber que todos os bebés fazem força para
defecar, mesmo que as fezes não sejam duras. Assim será
normal que observe o recém-nascido a fazer força, ficar
vermelho e por vezes chorar quando defeca.

Que atitudes tomar?

As medidas adotadas para o alívio das cólicas são também
eficazes nas situações de obstipação, podendo também
realizar medidas de relaxamento do esfíncter anal (utilize
com cuidado a cânula de um micro-clister ou um cotonete
embebido em vaselina).

Note que não existe um número de dejeções dito “normal”,
se o bebé estiver confortável não será necessário tomar
nenhuma atitude de imediato.

Não se trata de uma verdadeira obstipação pelo que é
errado iniciar outros tratamentos sem orientação médica.
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11. Febre

O que é a febre?

Febre não é uma doença. Pelo contrário, é uma arma
poderosa no combate à doença que lhe está subjacente. O
alvo é o controlo da infeção, estimulando a produção de
defesas pelo organismo e limitando a multiplicação de vírus
e/ou bactérias.

Considera-se febre uma temperatura corporal igual ou
superior a 38ºC, devendo ser avaliada a nível retal até aos
24 meses (com termómetro de ponta flexível) e axilar desde
então.

O que acontece durante a febre?

A subida térmica é frequentemente acompanhada de
tremores e extremidades frias (mãos e pés). Posteriormente,
perante a necessidade de diminuir a temperatura corporal
verifica-se aumento das perdas de calor (desfervecência),
com aparecimento de sudação e ruborização cutânea.
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Como tratar? | Medidas gerais

Arrefecimento físico

Dispa a criança e dê-lhe um banho curto, com água tépida
/morna.  O recurso a água fria ou álcool é desaconselhado!

Hidratação

A desidratação é o mais frequente dos efeitos indesejáveis
da febre, pelo que é fundamental o reforço da ingestão de
líquidos em contexto febril.

Como tratar? | Medidas farmacológicas

Deve-se optar por um dos fármacos antipiréticos: parace-
tamol ou ibuprofeno. As doses devem ser calculadas com
rigor, ajustadas ao peso e idade da criança.

A maioria dos casos de doenças febris agudas na infância
é de natureza vírica e auto-limitada pelo que requerem, de
modo geral, apenas as medidas de terapêutica de suporte
previamente descritas.
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11. Febre

Quando deve procurar ajuda médica?

Febre em recém-nascido ou lactente com menos de 3 
meses.

Febre de duração igual ou superior a 72h (se idade > 3 
meses).

Febre acompanhada de:

Exantemas  (manchas/”pintinhas” no corpo)

Dificuldade respiratória

Vómitos persistentes

Dor de cabeça

Irritabilidade

Sonolência / Prostração

Convulsão.
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12. Os primeiros dentes

Quando surge o 1º dente?

O aparecimento do primeiro dente surge normalmente após
os  6  meses  de  idade,  sendo  variável  de bebé para bebé.
Habitualmente,  os  primeiros  dentes  a  aparecer  são  os
incisivos centrais inferiores, seguidos pelos incisivos centrais
superiores.

A primeira dentição, dita «de leite», é composta por 20 den-
tes e estará completa pelos 2 - 3 anos de idade.

Quais os sintomas associados á
chegada do 1º dente?

Muitos bebés não apresentam qualquer alteração de com-
portamento com a erupção do primeiro dentinho.

Alguns  dos  sintomas  mais frequentemente associados a
erupção dentária são:

Maior irritabilidade

Aumento de salivação
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12. Os primeiros dentes

Aumento do hábito do bebé de levar a mão à boca

Inchaço (edema) e inflamação da gengiva.

A erupção dentária está associada a febre?

A  literatura  médica  não relaciona a febre com o apareci-
mento do 1º dente.

Como aliviar a dor associada                              
   a erupção dentária?

Massaje  suavemente  as  gengivas  do bebé  com  um  dedo
limpo

Ofereça um anel de dentição/brinquedo de dentição. Se o
colocar no frigorífico por alguns minutos, o efeito tranqui-
lizador poderá ser maior.

Deverá escolher estes objetos com cuidado, preferindo os
de plástico mole ou as versões preenchidas de líquido, para
não ferir as gengivas do bebé.
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Existem no mercado géis e outras formulações com efeito
analgésico que apenas deverão ser utilizadas após indicação
médica.

Quando e como deve iniciar a
higiene oral do bebé?

Mesmo antes da erupção dos dentes, devem limpar-se as
gengivas do bebé com uma gaze humedecida com água
(sem utilizar dentífrico), uma vez ao dia, preferencialmente
à noite, após a última mamada.

Após a erupção do primeiro dente, a higiene oral deve ser
realizada duas a três vezes por dia (uma delas depois da
última refeição do bebé).
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12. Os primeiros dentes

Poderá usar uma gaze ou dedeira adequada, utilizando
uma quantidade mínima de dentífrico fluoretado –
escolhendo uma pasta dentífrica infantil com uma
concentração entre 1000-1500ppm de flúor.

Quando o bebé já tiver a dentição completa poderá utilizar
uma escova de tamanho adequado, usando como medida
orientadora para a quantidade de pasta de dentes o tamanho
da unha do dedo mindinho do bebé.

Não é necessário recorrer a suplementos de flúor.

Quando deverá ser realizada a
1ª consulta de Odontologia Pediátrica?

A Academia Americana de Pediatria aconselha que a
primeira consulta seja realizada aos 3 anos.
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É importante garantir a segurança do bebé durante o
transporte automóvel logo desde a 1ª viagem!

O transporte de crianças em automóvel encontra-se
regulamentado em Portugal, pelo artigo 55º do Código da
Estrada.

O bebé tem o pescoço muito frágil e a cabeça grande e
pesada. Viajar voltado para trás é a melhor proteção que
podemos dar às crianças, pelo que devemos mantê-las
nessa posição até o mais tarde possível.

Até aos 18 meses:

Independentemente do peso, a criança deve viajar sempre
voltada para trás. Assim, num choque frontal, a cabeça, o
pescoço e as costas serão amparados uniformemente pela
cadeira.

Depois dos 18 meses:

A criança pode viajar voltada para a frente, mas é
aconselhável viajar para trás o máximo de tempo possível,
de preferência até aos 4 anos.

13. Transporte Automóvel
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13. Transporte Automóvel

Não se preocupe quando começar a bater com os pés no
banco do carro ou quando ficar com as pernas um pouco
dobradas. Não é desconfortável nem pouco seguro.

Depois dos 7 — 8 anos:

Podem ser utilizados os bancos elevatórios (15 — 36Kg ou
22 — 36 Kg) se o automóvel tiver apoio de cabeça e se o
cinto de segurança não incomode no pescoço da criança.
No entanto, pode continuar a utilizar a cadeira de apoio se
esta for suficientemente alta, uma vez que oferece maior
proteção lateral.

É obrigatório a utilização de uma cadeira ou banco
elevatório até a criança ter 135 cm de altura ou 12 anos.
Só assim o cinto ficará corretamente colocado na bacia e
não sobre a barriga.

Existem diversos dispositivos de retenção à venda, todos
eles devidamente homologados e identificados com a
“Etiqueta E”.



Idade

< 18
meses

> 18
meses

Só para casos especiais

Posição

De
lado

Virado
para trás

Preferen-
cialmente

virado
para trás

Cintos

Cinto
de pontos

Grupo

Cadeira
Grupo O

Cadeira
Grupo O+

Cadeira
Grupo O+ / I

Cadeira
Grupo I

Cadeira
Grupo II / III

Cadeira
Grupo O+ / I

Banco elevatório
Grupo II / III

Banco elevatório
Grupo III

Peso

0-13
Kg

0-18
Kg

0-18
Kg

9-18
Kg

15-36
Kg

15-36
Kg

22-36
Kg

Idade(aprox)

Até aos
18 meses

8-9 meses
2-3 anos

8-9 meses
2-3 anos

18 meses
2-3 anos

2-3 anos
12 anos

7-8 anos
12 anos

7-8 anos
12 anos

O sistema isofix é um sistema de fixação ao carro através
de encaixe, presente em alguns veículos mais recentes.
Aumenta a segurança das crianças e facilita a instalação
das cadeiras, diminuindo os erros de colocação. Exige
cadeiras específicas (com sistema isofix), que encaixam em
dois pontos inferiores (na base das costas do banco do
automóvel) e se fixam num terceiro ponto ou apoiam no
chão do carro. A existência de três pontos é essencial para
evitar rotação da cadeira em caso de acidente.
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13. Transporte Automóvel

Aplica-se  sobretudo  a cadeiras do grupo 0+ e I, mas nem
todas são universais — verifique sempre nas instruções se
a cadeira é compatível com o seu automóvel).

Instalação segura

  1. Antes  de  comprar  a cadeirinha experimente-a no próprio
carro, verificando se é de fácil utilização;

  2. Siga as instruções do manual. Guarde-o no carro, pois pode
ser necessário consultá-lo mais tarde se trocar de automóvel
ou para adaptar o cinto de segurança à medida que a criança
cresce;

  3. Utilize a cadeirinha em todas as viagens independentemente
da sua distância/duração;

  4. Os lugares de trás são mais seguros. Coloque as cadeirinhas
de  forma  que  as  crianças  entrem  no automóvel sempre
pelo lado do passeio, num lugar sem airbag;

  5. As  cadeiras viradas para a frente só podem ser transpor-
tadas no banco traseiro, salvo raras exceções.

Transporte  a  criança,  até  o  mais  tarde  possível,  voltada
para trás — confere melhor proteção;
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  6. A cadeira deve ser presa ao automóvel, com o cinto de segu-
rança (que não pode ficar torcido) ou através de um sistema
isofix, num lugar sem airbag frontal ativo — pode ser fatal
em caso de colisão.

  7. Certifique-se de que a cadeira fica firme depois de instalada:
os movimentos para a frente e laterais devem ser mínimos;

  8. Se utilizar o cinto do automóvel, passe-o ao nível dos om-
bros,  e  não  do  pescoço,  para  evitar  magoar. Deve utilizar
um cinto de 3 pontos, em vez do cinto de 2 pontos;

  9. Nas  cadeiras  que têm  cintos internos é muito importante
que  estes  estejam sempre bem ajustados. Regule o com-
primento deste em função da espessura da roupa da criança,
de  modo  a ser impossível colocar mais de um dedo entre
a criança e o cinto;

10. Se a cadeira já esteve envolvida num acidente, não volte a
utilizá-la.  Mesmo que aparente estar em boas condições,
poderá ter ficado com os fechos ou apoios fragilizados.
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Contactos Úteis

Linha Verde da Amamentação

Hospital Pedro Hispano Serviço de Obstetrícia

Telefone: 229 391 340

Cantinho da Amamentação

Hospital Pedro Hispano

2ª a 5ª feira: 13h30 às 14h30

6ª feira: 12h00 às 13h00
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Linha Saúde 24h

Telefone: 808 24 24 24

Centro de Saúde

Telefone:

Enfermeira de Família

Telefone:

Pediatra ou médico de família

Telefone:
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