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Orientações para os pais 
 

Perda de Peso 
A criança perde até 10% do peso após o nascimento e demora na média até 10 dias para 
voltar ao peso que nasceu. Esta perda não é um emagrecimento real, mas apenas um 
desinchaço normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Amamentação 
O leite materno (LM) é o alimento ideal para o seu bebê. Ele supre todas as necessidades 
nutricionais até os 6 meses de idade. Dar LM livre demanda, sem horário fixo. A criança 
mama a hora que quiser, mas um intervalo comum 
seria de 2 a 3 horas entre as mamadas. Um tempo 
adequado de mamada gira em torno de 10 até 30 
minutos. No início, o leite é praticamente transparente 
e é particularmente rico em água e açúcar (leite do 
início da mamada) para acalmar a fome e sede do 
bebê. Conforme o tempo de mamada vai passando o 
leite vai se tornando mais espesso e mais rico em 
gorduras e proteínas (leite do fim da mamada). Isso 
vai fornecendo a energia necessária ao seu 
crescimento saudável. Mamadas que excedam este 
tempo, podem indicar a necessidade de dar complemento. Não existe leite fraco, o que 
pode existir é mãe com pouco leite. Durante o período da madrugada não precisa acordar 
a criança para mamar. 
 

Complemento 
Quando for necessário dar um pouco de 
complemento, usar uma fórmula maternizada. Pode 
ser usado o fórmula infantil de partida*, 30ml 
após as mamadas. A forma de preparo está bem 
explicada na lata. 
Sempre dar em copinho plástico para que a criança 
não largue o seio materno. 
*fórmula infantil de partida (Geralmente são à base de leite de vaca e para que sua composição se assemelhe ao 
leite materno, ele é modificado para adequar a quantidade e tipo de carboidratos, proteínas e gorduras) → exemplos 
NAN Pro 1, NAN 1, Aptamil Premium 1; Aptamil Pro futura 1; Enfamil 1, Enfamil Premium 1; Sempre 
consulte o pediatra para melhor orientação de qual fórmula oferecer. 
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Arrotar 
Após cada mamada colocar a criança para arrotar e esperar em média 10-15 minutos e 
depois disso colocar deitada de lado ou de barriga para cima. 
O bebê só arrotará se tiver muito ar no estômago. Lembrando que o bebê não é obrigado 
a arrotar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Higiene Bucal 
A higiene bucal deve ser feita 
umas três vezes por dia, com água 
potável em gaze ou fralda limpa. 
Esfregando as gengivas, língua e 
as bochechas na parte interna. 
Levar o bebê para a primeira 
consulta com o dentista antes do 
nascimento do primeiro dente. 
Esta consulta deve ser em torno 
dos 4 meses de vida. 
 

Nariz Trancado (nariz obstruído), Espirros e Soluços 
É comum o bebê soluçar todos os dias e várias vezes ao dia e fará isso nos primeiros 
meses de vida, pois já fazia isso na vida intra-uterina. A criança espirra com frequência, 
sem indicar que está resfriada e pode ficar com o nariz trancado, fazendo “ronc-ronc”, 
sendo isto uma obstrução nasal fisiológica que reverte espontaneamente. Nos casos de 
obstrução mais intensa e persistente, pode ser usado o Salsep 360 (spray de soro 
fisiológico), borrifando 2x no mínimo em cada narina, antes das mamadas ou sempre 
que for necessário. 
 

Reflexo do Susto (Reflexo de Moro) 
É um reflexo primitivo que todo bebê normal possui, parecendo que a criança “levou um 
susto”. Este reflexo é desencadeado por estímulo sonoro ou mexendo na criança, sendo 
caracterizado pela abertura brusca dos braços e extensão das pernas, vindo com choro logo 
em seguida. Este reflexo normalmente acaba entre 4 a 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 

Gases ou Cólicas 
Em casos de gases e/ou cólicas, pode ser 
usado o Mylicon, 3 gotas via oral a cada 8 
horas, mas só usar após consultar seu 
pediatra. 
Tentar também com massagens na barriga 
e bolsa de água morna. 
Usar Colidis (lactobacillus reuteri) 5 gotas 
via oral 1x ao dia, até completar 3 meses 
de vida. Este lactobacilo promove o 
equilíbrio da flora intestinal, inibindo o crescimento das bactérias nocivas ao organismo. 
 

Banhos do Bebê 
O número de banhos a ser dado por dia depende do clima. Se estiver um dia frio, damos 
apenas um banho e se o dia for quente, poderá ser dado até dois banhos ao dia. 
Recomenda-se usar água na temperatura do corpo (em torno de 36-37 °C), para não 
haver perda de calor. 
Na prática coloque o cotovelo ou a pele do antebraço na água para se certificar de que a 
temperatura está morna e não quente. 
Lembre-se de usar sabonete neutro (Dermacyd líquido ou Granado líquido) apenas 1x 
ao dia e os outros banhos apenas com água. 

 

Banho no Balde 
Dar banho no balde é uma ótima opção, pois o bebê 
fica muito mais calmo e relaxado, onde a sensação é 
de estar dentro do útero materno. Pode ser feito logo 
após sair da maternidade 
O balde deve ser transparente para que a mãe possa 
observar a criança. O banho em média deve durar de 
10 a 15 minutos. 
A temperatura ideal da água deve ser 36-37ºC. Colocar 
o bebê sentado com as pernas encolhidas e dobradas, 
com a água ao nível dos ombros. 
Em caso de bebê recém-nascido, pode-se enrolar uma 
fraldinha à volta do bebê para ele ficar mais seguro e 
deve-se segurar em volta do pescoço porque o bebê 
ainda não sustenta a cabeça. 
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Coto Umbilical 
Lavar bem o coto umbilical na hora do banho, 
passando o sabonete no local. Fazer a higiene bem 
na base do coto umbilical, 3x ao dia e secar com 
cotonete. É comum a secreção de sangue no local 
mesmo depois da queda do coto, chegando próximo 
de um mês. 
Não pense que ao encontrar a fralda com sujeira de 
sangue é porque está machucando o umbigo. 
Nunca usar faixas ou curativos abafados no local. A 
queda do coto umbilical pode demorar de 7 a 20 dias. 
 

Troca das Fraldas 
Na troca das fraldas pode ser usado um creme preventivo (Hipoglós, Drapolene, 
Dermodex Prevent, Bepantol, Cetrilan, etc.) em média 3x ao dia. Não usar lenços 
umedecidos nos primeiros meses de vida, pelo risco de alergias ou dermatites e o ideal é 
limpar apenas com água morna e algodão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fezes do Recém Nascido 
Logo após o parto, nas primeiras vezes que o bebê evacua, o cocô apresenta coloração 
verde-escura. Estas fezes bem escurecidas são chamadas de mecônio. 
Cerca de três a quatro dias após o nascimento, as fezes passam a ter uma coloração 
marrom escuro (fezes de transição), ficando assim até o sexto dia de vida em média. 
Após isso, o cocô passa a ser mais amarelado, semilíquido e com alguns grumos, 
podendo a evacuação ser também explosiva. Nesta fase muitas mães pensam que o 
bebê está com diarreia, mas não é. Até mais ou menos 2 meses, o bebê evacua quase 
todas as vezes que mama. Após este período, a criança entra no ritmo biológico, ou seja, 
uma, duas ou até três vezes ao dia. E existem casos que eles ficam até sete dias sem 
evacuar, desde que o leite materno seja o alimento exclusivo. Um mito precisa ser 
derrubado: não existe uma frequência certa para os bebês fazerem cocô, pois isto 
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dependerá da idade, tipo de leite que a criança toma e da introdução de novos alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descamação da Pele 
É comum nos primeiros dias de vida a 
descamação da pele. 
É uma troca normal da pele do bebê. Os 
locais mais que mais descamam e ficam 
ressecados são pés e pernas, mas pode 
também ter na barriga, tronco e mãos. 
Neste caso pode ser usado um creme ou 
loção hidratante, adequado à pele de bebê. 
Lanugem É o pêlo felpudo que às vezes 
está presente nas costas, orelhas e ombros 
do recém-nascido. Ele é mais comum em 
crianças prematuras, mas pode aparecer 
em qualquer bebê e cairá sozinho, por volta 
de duas até quatro semanas de vida. 
 

Fontanela ou Moleira 
A "moleira" anterior se encontra no topo da parte 
frontal do crânio. Ela tem formato de um losango e 
é recoberta por uma fina camada fibrosa. 
Existe também a moleira posterior, mas de 
tamanho menor e pouco conhecida pela maioria. 
Tocar esta área é bastante seguro, embora exista 
uma crendice popular sobre isto, onde alguns ficam 
com medo de passar a mão na cabeça do bebê. 
A função da "moleira" é permitir o crescimento 
rápido do cérebro. 
Essa área pode pulsar normalmente com cada 
batimento cardíaco e tem dias em que ela está 
mais abaulada ou deprimida. Ela se fecha entre 12 
a 18 meses de vida. 
 

Nódulos Brancos – Gengivas e Céu da Boca 
Nódulos de Bohn são estruturas benignas, com o formato de pequenas bolas branco-



 

6 
 

amareladas, que surgem na boca de recém-nascidos. Geralmente, desaparecem nos 
primeiros meses de vida. Esses nódulos podem ser encontrados na gengiva. Por isso, 
costumam são confundidos com a ponta de dentes. 
Outra manifestação semelhante é a chamada pérola 
de Epstein. Só que, nesse caso, a bolinha fica 
localizada no “céu da boca”, bem na linha média, onde 
pode ter duas ou três bolinhas. Tanto as pérolas, como 
os nódulos somem naturalmente. 
Calo de Sucção (ou de mamar) 
O calo de mamar acontece no centro do lábio superior 
devido ao atrito constante deste ponto durante a 
amamentação no peito ou mamadeira. 
Forma como se fosse uma bolha e cai a pele quando o 
local fica ressecado. 
Desaparecerá com o passar do tempo e da transição 
quando começar a usar o copo para beber.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Sono do Bebê 
Durante a infância, a criança sofre 
constantes modificações no sono 
que refletem o grau de maturidade 
e desenvolvimento do sistema 
nervoso central. 
Nos primeiros 30 dias de vida o 
bebê apresenta ciclos de sono com 
1 a 4 horas de duração, 
intercalados por períodos acordado 
de 1 a 2 horas, independente de 
ser noite ou dia. Na média podem 
dormir entre 14 a 18 horas por dia. 
 
 
 
 
 
Banho de Sol e Vitamina D 
Nos primeiros dias de vida, começar a dar banho de sol na criança. Os horários podem 
ser no começo da manhã entre 8 e 10 horas ou final de tarde, depois das 16 horas. 
A criança deve estar se possível, sem roupas para que o sol atinja uma grande parte da 
pele. Começar com 5 minutos e aumentar gradativamente até chegar a 15 minutos. O sol 
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deve bater direto na pele da criança e não através de vidro. Isto é para que seja produzida 
a vitamina D em nossa pele, através da incidência dos raios ultravioletas. A vitamina D 
participa da manutenção adequada dos níveis de cálcio e fósforo no nosso organismo, 
ambos importantes para a fortificação óssea. 
Deveremos complementar também com vitamina D artificial, mas isto será receitado pelo 
pediatra na primeira consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posso Cortas as Unhas do Meu Bebê? 
Alguns recém-nascidos já nascem com 
as unhas grandes e estas devem ser 
aparadas ou lixadas logo após o 
nascimento, para evitar que o bebê 
arranhe todo o rosto ou machuque os 
olhos. 
Cortar as unhas dos bebês é uma tarefa 
fácil e simples, mas espere o momento 
em que a criança esteja mais calma, 
que normalmente é quando está 
dormindo ou mamando. 
As unhas das mãos crescem mais rápidas do que as dos pés. Deste modo o corte das 
unhas das mãos deve ser feito a cada semana enquanto que a dos pés podem ser 
cortadas uma vez por mês ou de acordo com a necessidade. Normalmente no primeiro 
mês, como as unhas são bem molinhas e frágeis, apenas lixá-las é uma boa opção. 
 
Lugares Públicos e Tumultuados 
Evitar em média até um mês e meio, lugares 
tumultuados como restaurantes, lojas, igreja, 
shopping, festas de aniversário, churrascos, etc. 
Também evitar muitas visitas simultâneas, pois 
isso pode deixar a criança muito irritada, além do 
risco de pegar infecções. Ir à casa de parentes 
pode ser feita mesmo com poucos dias de vida, 
desde que o número de pessoas da casa seja 
pequeno. 
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Uso de Chupeta 
A sucção é um reflexo do bebê desde o 
útero materno e pode ser observado 
através de ultrassonografias, que 
mostram alguns bebês chupando o 
dedo. Esse reflexo é vital para o 
crescimento e desenvolvimento 
psíquico do bebê. 
A amamentação é suficiente para 
satisfazer o desejo básico de sucção 
do bebê, desde que ele esteja 
mamando exclusivamente no peito e a 
mãe o ofereça sempre que o bebê 
quiser. 
O uso da chupeta tem prós e contras, 
por isso deve ser discutido com o seu 
pediatra antes de usá-la. 
 
Lavagem da Roupa e Perfumes 
Lavar as roupas da criança apenas com sabão de côco nos primeiros meses, evitando o 
uso de amaciantes, pois estes podem causar irritação na pele. Evitar perfumes e colônias 
nas roupas da criança nos primeiros 3 meses. 
 
Icterícia (pele amarelada) 
É extremamente comum a criança ficar ictérica (pele com a cor amarelada). Começa no 
branco dos olhos, depois o rosto e vai descendo para o resto do corpo. Se a cor estiver 
chegando ao quadril ou estiver muito intensa, avise o pediatra. Não usar chá de picão e 
nem o banho, pois isso é crendice popular. 
Se a icterícia atingir um nível muito alto, será preciso que o bebê faça fototerapia (banho 
de luz). A criança fica em um berço com uma fonte de luz que converte a bilirrubina 
impregnada na pele e nas mucosas em outra substância deixando a pele do bebê com 
coloração normal. 
São raras às vezes em que o acúmulo de bilirrubina seja grande que cause acúmulo no 
cérebro ocasionando prejuízos irreversíveis. 
 
Manchinhas Roxas na Pele (Mancha Mongólica) 
A mancha mongólica possui coloração azul-acinzentada ou 
arroxeada, com bordas irregulares, sendo relativamente 
frequente em recém-nascidos. 
Localizada geralmente nas costas ou nádegas, pode 
aparecer também em coxas e ombros, embora com menor 
frequência. 
Apenas 10% dos recém-nascidos de raça branca 
apresentam a mancha mongólica, e cerca de 80% dos 
recém-nascidos de raça negra e amarela. 
Não está relacionado com algum trauma sofrido durante o 
parto. Não é um problema de saúde e não há tratamento a 
fazer. 
A mancha mongólica tende a desaparecer nos primeiros 
anos de vida, podendo demorar mais tempo que isso. 
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Eritema Tóxico 
O Eritema Tóxico Neonatal é uma erupção na pele, benigna e autolimitada que ocorre 
apenas no período neonatal. 
A erupção é caracterizada por lesões vermelhas planas (manchas) ou elevadas (pápulas), 
medindo de 1 a 2mm (“como se fossem picadas de insetos”), algumas podem 
apresentar uma lesão amarelada no centro. As áreas mais afetadas são face, tronco, 
braços e nádegas. 
A causa real é desconhecida, mas existe uma tendência de ser de causa alérgica ou 
resposta a estímulos térmicos, mecânicos ou químicos. Não necessita de nenhum 
tratamento. 

 
Meu Bebê já Enxerga? 
O feto já começa a perceber a luz dentro do 
próprio útero, entre o sexto e o sétimo mês, 
quando as pálpebras ganham movimento. Os 
principais avanços no desenvolvimento da visão 
ocorrem nos primeiros seis meses de vida. 
Quando nasce, o bebê consegue enxergar o que 
o rodeia entre 15 a 40cm, na forma de vultos 
enevoados, sem detalhes ou profundidade e 
apenas distingue algumas cores, principalmente 
os tons fortes. Até o terceiro mês de vida, podem 
não apresentar um perfeito alinhamento dos 
olhos porque a fixação monocular e a visão binocular não estão ainda completamente 
desenvolvidas. As conexões da retina com a região do cérebro que recebe os impulsos da 
visão, só ficam maduras por volta dos 6 meses de idade. É a partir desta idade que a 
criança começa a ter mais nitidez nas imagens. 
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Hemangioma Plano (Mancha Salmão ou Bicada da Cegonha) 
São manchas rosadas, localizadas na maioria 
das vezes na nuca, testa, pálpebras 
superiores e na região naso-labial. 
Não precisa nenhum motivo de preocupação 
e costumam desaparecer até o final do 
primeiro ano de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milium 
São bolinhas brancas, peroladas, firmes, 
medindo de 1 a 2mm, localizando-se 
predominantemente no nariz, bochechas, 
testa e queixo. 
Aparecem em 40% dos recém-nascidos. 
Podem ser 2 a 3 lesões, ou inúmeras. Podem 
ocorrer solitariamente em outras partes do 
corpo como nos mamilos e bolsa escrotal. 
Desaparecem sozinhas, não é necessário 
nenhum tratamento. 
 
 
 
Secreção Vaginal 
Nas meninas é comum uma secreção esbranquiçada nos pequenos lábios. Não se 
preocupe em querer tirar tudo, pois vai saindo naturalmente com a higienização, pode ser 
passado um cotonete para retirar o excesso. Pode também aparecer uma secreção 
sanguinolenta que é normal nos primeiros dias de vida. 
 
Meu Filho tem Fimose? 
A maioria dos recém-nascidos do 
sexo masculino tem um prepúcio 
(pele que cobre a cabeça do pênis) 
apertado e bem fechado, não 
permitindo a exposição da cabeça 
do pênis. 
Isto é normal e não pode ser 
chamado de fimose 
Esta pele pode abrir de modo 
espontâneo, entre 12 a 24 meses, 
por isso não forçar para a pele abrir. 
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Mancha Vermelha na Fralda (Meu Bebê fez Xixi com Sangue?) 
É comum ficar na fralda uma 
mancha vermelho-alaranjada, 
que a mãe pensa que a 
criança fez xixi com sangue. 
Não é nada disso, trata-se de 
cristais de urato, uma 
substância na urina do 
recém-nascido que deixa 
esta cor característica nos 
primeiros dias de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrabismo 
O recém-nascido não é capaz de 
coordenar os músculos responsáveis por 
movimentar o globo ocular, gerando o tal 
“estrabismo”. Por volta do terceiro mês, a 
criança começa a fixar o olhar nos objetos 
e a visão começa a se alinhar. 
É nesse período que o cérebro “aprende” a 
unir as imagens captadas por cada um dos 
olhos e é provável que o “estrabismo” do 
bebê desapareça nesse período. Esse 
aprendizado do cérebro é aperfeiçoado, 
geralmente, até o sexto mês. Caso não 
ocorra melhora após este período, é necessária a avaliação de um especialista. 
 
Entupimento do Canal Lacrimal  
Se o olho de seu bebê está continuamente úmido e lacrimejando, ele pode ter um ducto 
lacrimal entupido. Isto significa que o canal que normalmente leva as lágrimas do olho 
para o nariz está bloqueado. É uma condição comum, e mais de 90% dos ductos 
lacrimais bloqueados desobstruem sozinhos até que a criança tenha 12 meses de idade. 
Caso isto fique muito persistente, com acúmulo de secreção, o bebê será encaminhado 
ao oftalmologista para as devidas orientações. 
 
Hipertrofia Mamária 
Excesso de hormônios maternos pode passar para o bebê, de ambos os sexos. Grande 
parte dos bebês apresenta hipertrofia mamária, ou seja, as mamas ficam um pouco 
aumentadas. Não se preocupe, pois isto é normal. Não se deve espremer nem massagear, 
pois poderá abrir uma porta de entrada para infecções. 
 
 
 
 



 

12 
 

 
Acne Neonatal 
Em alguns bebês, podem 
aparecer pequenas 
espinhas ou cravos no rosto, 
é a acne neonatal. 
Geralmente não é 
necessário nenhum 
tratamento, nem espremer, 
pois elas acabam 
regredindo 
espontaneamente. 
Em alguns casos pode 
persistir por meses. 
 
 
 
 
Vacinas 
Ao nascimento a criança toma a 
primeira dose da vacina contra a 
Hepatite B. 
A vacina BCG será feita dentro dos 
primeiros 15 dias. Geralmente é feito no 
Posto de Saúde. 
Estas duas primeiras vacinas 
normalmente não dão reação como dor 
ou febre. 
As próximas vacinas depois destas, 
serão discutidas nas consultas, todas 
dentro da data adequada à época de 
serem realizadas. 
 
 
 
 
Testes do Recém-Nascido 
1. Teste do Pezinho 
É um exame laboratorial, feito 
através da coleta de sangue. É 
também chamado de triagem 
neonatal. Sua finalidade é 
detectar precocemente doenças 
metabólicas e/ou genéticas, onde 
algumas delas poderão causar 
alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor do bebê. 
A coleta do teste será agendado 
conforme orientação na alta 
hospitalar. 
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2. Teste da Orelhinha (Audiometria) – Triagem Auditiva Neonatal 
Esse exame consiste na colocação de um fone 
delicado na orelhinha do bebê. É rápido, muito 
seguro e indolor. Está fone de ouvido fica 
acoplado a um aparelho eletrônico e emite 
sons de fraca intensidade e recolhe as 
respostas que a orelha interna do bebê produz. 
No caso de suspeita de alguma anormalidade, 
o bebê será encaminhado para uma avaliação 
otológica e audiológica completa. 
Devido à presença de secreção no conduto 
auditivo o teste pode falhar em um dos lados. 
Caso isto aconteça, não deve ser motivo de 
preocupação até outro exame seja repetido. 
Esse exame é coberto pelo plano de saúde. 
 
3. Teste do Olhinho (Teste do Reflexo Vermelho) 
Será feito pelo pediatra antes da alta. Com 
o Teste do Olhinho é possível detectar 
várias doenças oculares, principalmente as 
que precisam de tratamento urgente, como 
a catarata congênita, que causa cegueira 
infantil, e o retinoblastoma (tumor mais 
freqüente da infância). 
 
 
 
 
 
4. Teste do Coraçãozinho (Oximetria de Pulso) 
O Teste do Coraçãozinho é indolor, não 
invasivo e exige apenas a utilização de um 
aparelho denominado "oxímetro", que mede o 
nível de oxigênio no sangue. 
Será feito dentro do hospital, entre 24 a 48 
horas de vida e serve para diagnosticar 
cardiopatias congênitas críticas, sendo apenas 
um exame de triagem. Será realizado por um 
profissional da enfermagem, e não exige mais 
do que 5 minutos para que seja feito. Caso haja 
necessidade, será encaminhado para um 
cardiologista infantil. 
 
Observações: 
Marcação da Primeira Consulta 
Marcar a primeira consulta entre 7 a 15 dias de vida. 
Telefones: Dr. Mateus Andrade 
(16) 3442-7180 Consultório 
(16) 99131-5581 Celular e WhatsApp 
e-mail: mateusandrade.gastroped@hotmail.com 
 


