OS CUIDADOS BÁSICOS COM O BEBÊ
Os primeiros dias de vida
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A DÁDIVA DE NOS TORNARMOS PAIS

Seu filho é o maior presente que você poderia receber da vida. A partir do
momento em que você for segurá-lo, seu mundo se tornará mais
abrangente e rico. Você irá experimentar uma série de sentimentos,
alguns de admiração e grande felicidade e, outros de insegurança e temor
de não conseguir corresponder ou atender às necessidades deste
pequeno novo ser. Estes sentimentos contraditórios você provavelmente
nunca havia sentido antes tão intensamente, mas saiba que são
sentimentos que não se pode realmente vivenciar sem passar pela
experiência de se ter um filho.
Até mesmo descrever tais sentimentos é muito difícil, porque o elo de ligação entre pais e filhos é muito intenso e
pessoal. Por que você se emociona ao ver seu bebê sorrir para você pela primeira vez? Por que você se sente tão
orgulhoso ao ver seu bebê balbuciar suas primeiras palavras? Por que seu coração fica apertado e dispara ao ver seu
bebê tropeçar e cair pela primeira vez? As respostas para estas
perguntas está no fato de
que o relacionamento entre pais e filhos é único e recíproco.
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OS PRESENTES QUE SEU FILHO VAI TE DAR
Apesar de singelos, os presentes que seu filho vai te
proporcionar serão suficientemente poderosos a
ponto de mudar a sua vida positivamente!
Amor incondicional: desde o nascimento, você será o centro do universo
para o seu filho. Ele te dará todo amor, sem nenhum questionamento.
Conforme for crescendo, demonstrará esse amor de inúmeras maneiras,
como os primeiros sorrisos, ou o primeiro desenho que ele fará e irá te
presentear. O amor do bebê por você é carregado de admiração, afeição,
lealdade, e um imenso desejo de te agradar.
Confiança total: seu bebê confia totalmente em você. Para ele, você é uma
pessoa forte, capaz, poderosa e sábia. Mais tarde, ele irá demonstrar esta
confiança sentindo-se seguro e confiante quando você estiver por perto, te
procurando quando tiver problemas, e demonstrando orgulho ao dizer aos
outros quem você é. Muitas vezes, o bebê irá apoiar-se em você e buscará
proteção para enfrentar as situações que o assustam e lhe causam
insegurança. Por exemplo, na sua presença ele tentará fazer coisas que
jamais faria sozinho ou com pessoas estranhas. Ele deposita plena
confiança em você e no sentimento de segurança que lhe transmite.
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OS PRESENTES QUE SEU FILHO VAI TE DAR
Apesar de singelos, os presentes que seu filho vai te proporcionar serão
suficientemente poderosos a ponto de mudar a sua vida positivamente!
A emoção das novas descobertas: o fato de ter um filho lhe dará a chance única de redescobrir todo
o prazer e o encantamento da infância. Embora você não possa reviver a sua vida através do seu
filho, você pode dividir e vibrar com ele conforme começar a sua exploração e conhecimento do
mundo. Através deste processo, talvez você descubra habilidades e talentos que nunca imaginou que
tivesse. Descobrindo coisas juntos, sejam elas novas habilidades ou maneiras de transpor os
obstáculos da vida, você irá enriquecer as suas experiências e se tornar mais confiante e seguro (a)
em ser um pai ou uma mãe.
Para você que é mãe ou pai, o desafio está em aceitar e apreciar
todos os sentimentos que o seu filho expressa e ao mesmo tempo
desperta em você, procurando sempre mostrar à criança os limites.
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AMAMENTAÇÃO
Devido à sua composição nutricional, o leite materno é o alimento ideal
para os bebês. Ao serem amamentados com leite materno, eles
apresentam baixos riscos de contraírem infecções nos ouvidos, diarreia,
de desenvolverem reações alérgicas. Além disso, existem algumas
evidências de que para as mães, a amamentação reduz a probabilidade
de ocorrerem certos tipos de câncer. Por isso, os pediatras e mesmo a
Organização Mundial de Saúde incentivam as mães a optarem pela
amamentação.
Mas é importante que você não se sinta culpada se optar pela
mamadeira. As fórmulas infantis são uma alternativa aceitável e com
bom valor nutricional em substituição ao leite materno.
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AMAMENTAÇÃO
Qualquer que seja a razão pela qual você decidir não
amamentar o bebê (e ela pode ser simplesmente por quê
você não quer), lembre-se de que a escolha é sua. Contudo, é
importante que você reflita bastante antes mesmo da
chegada do bebê, porque começar com a mamadeira e depois
mudar para o peito pode ser muito difícil, ou até mesmo
impossível se você esperar muito tempo.
A produção de leite pelo seio (processo chamado lactação) é
mais bem-sucedido se a amamentação começar logo após o
parto. Se você começar amamentando e, por qualquer razão,
decidir que não quer ou não pode continuar, você pode
sempre mudar para a fórmula (mamadeira).

AMAMENTAÇÃO

Vantagens e desvantagens do aleitamento materno
O leite materno é o alimento mais completo para qualquer bebê. Ele é composto em sua maior parte por açúcar (lactose), proteínas de
fácil digestão, e gordura (ácidos graxos digeríveis) – todos devidamente balanceados para satisfazer o bebê e protegê-lo de doenças
como infecções no ouvido, alergias, vômitos, diarreia, pneumonia, bronquiolites e meningites.
Além disso, o leite materno possui inúmeros minerais e vitaminas, bem como enzimas que facilitam o processo digestivo. As fórmulas
apenas se aproximam dessa combinação de nutrientes e não possuem enzimas, anticorpos e vários outros componentes do leite
materno.
Há muitas razões práticas para se amamentar no peito. O leite materno tem baixo custo comparado com o que se gasta com as fórmulas,
não requer nenhuma preparação prévia e está disponível sempre que necessário. Outra vantagem é que para a maioria das mulheres que
amamentam a perda de peso após o parto se torna mais fácil e o útero retorna mais rapidamente ao seu tamanho original.
Do ponto de vista psicológico, a amamentação proporciona um contato pele a pele, que tranquiliza o bebê e costuma ser muito
prazeiroso para a mãe. Os mesmos hormônios que estimulam a produção de leite também proporcionam uma sensação de bem-estar na
mulher. A maioria das mulheres que amamentam acham que essa experiência aproxima mais mãe e filho e as deixam mais confiantes
quanto à capacidade que terão em cuidar bem dos próprios bebês.
Entretanto, a mãe que amamenta vai perceber que terá que dedicar mais tempo ao bebê, pois as mamadas no peito costumam ser mais
demoradas e mais frequentes do que as dos bebês que se alimentam exclusivamente com fórmulas (mamadeiras). Consequentemente,
durante a noite, o tempo de sono para a mãe que amamenta também será menor entre as mamadas e ela terá que acordar mais vezes do
que aquela que só dá mamadeira para o bebê. Assim sendo, normalmente outras pessoas da família acabam tendo que auxiliar nas
tarefas domésticas.
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AMAMENTAÇÃO

Vantagens e desvantagens do aleitamento materno
Quando a mãe precisa se ausentar e deixar o bebê com alguém por um curto período de tempo (como por exemplo para voltar a
trabalhar, fazer compras ou por compromissos sociais), o bebê pode continuar a ser amamentado. Contudo, ela terá que retirar o leite
manualmente ou com o auxílio de uma bomba e guardá-lo sob refrigeração para que outra pessoa possa dar ao bebê utilizando uma
mamadeira, o que é sem dúvida mais trabalhoso do que simplesmente preparar uma fórmula.
Existem algumas circunstâncias raras em que, por motivos de saúde, a mãe não pode amamentar. Ela pode também precisar de certos
medicamentos que podem ser excretados no leite materno e serem prejudiciais ao bebê, contraindicando também a amamentação. Se for
necessária alguma medicação, avise o pediatra antes de tomar qualquer remédio. Ele saberá orientá-la quanto à segurança para o bebê.
Ocasionalmente, algumas mães podem achar o ato de amamentar muito desconfortável e senti-lo como se fosse um grande peso ao
invés de sentir prazer em fazê-lo. O começo realmente pode ser difícil, mas na maioria dos casos, o desconforto passa com o tempo,
principalmente se elas receberem uma orientação adequada. Porém, se a amamentação não se tornar mais tranquila para você ao
término do segundo mês, e entre os prós e contras vocês achar que os aspectos negativos dessa experiência ainda superam os positivos,
talvez seja melhor você conversar com o pediatra do seu filho e passar a utilizar uma fórmula. E tente não se sentir culpada se isso
acontecer! O importante é você encontrar um meio de tornar o ato de alimentá-lo uma experiência positiva para ambos,
mãe e filho. O amor e carinho da mãe certamente será sentido pelo bebê, não importando se a amamentação é feita
através do peito ou com uma mamadeira!
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AMAMENTAÇÃO

Vantagens e desvantagens da mamadeira (fórmulas)

Apesar dos enormes benefícios que o aleitamento materno
apresenta, é importante reconhecer que a alimentação
realizada com fórmulas proporciona à mãe uma maior
liberdade e tempo para se dedicar a outras atividades.
Qualquer outra pessoa da família pode dar a mamadeira
para o bebê, proporcionando, assim, muito mais
flexibilidade para a mãe e permitindo, por exemplo, que o
pai também participe dessa importante experiência que é a
alimentação do bebê.
Existem também outras razões pelas quais alguns pais
preferem a mamadeira: com ela é possível saber
exatamente quanto o bebê está mamando e não há nenhum
motivo para se preocupar com relação à dieta que a mãe
queira fazer ou medicamento que necessite tomar e que
poderia passar para o leite.

AMAMENTAÇÃO

Vantagens e desvantagens da mamadeira (fórmulas)

Os fabricantes de fórmulas ainda não conseguiram
reproduzir exatamente o leite materno. As fórmulas atuais
não apresentam os anticorpos e todos os componentes do
leite humano, embora contenham os nutrientes de que os
bebês necessitam para um bom desenvolvimento.
A alimentação com fórmulas representa um gasto a mais
no orçamento familiar. Demanda também a compra de
mamadeiras e bicos e requer idas constantes para a
cozinha (inclusive no meio da noite) para a preparação das
mamadeiras, bem como a necessidade de se ter também
várias
mamadeiras,
bicos
e
equipamentos
para
esterilização. Existe também o risco de contaminação
tanto das mamadeiras quanto do pó para preparação da
fórmula. Por essa razão, um cuidado maior com a higiene
na preparação e esterilização se faz necessário quando se
optar por alimentar o bebê com fórmulas.

O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Aparência física e crescimento

Quando o bebê nasce, seu peso inicial inclui excesso de
fluido corporal que o recém-nascido elimina durante os
primeiros dias. A maioria dos bebês perde cerca de um
décimo do seu peso de nascimento durante os primeiros
cinco dias de vida, para depois recuperá-los do quinto ao
décimo dia de vida. Assim, por volta do décimo dia de vida
retornam ao peso com o qual nasceram.
A maioria dos bebês cresce rapidamente após recuperar o
peso do nascimento. Um recém-nascido ganha em média de
20 a 30 gramas por dia, e por volta de um mês de vida pesa
cerca de 4 quilos. Crescem de 2,5 a 4 centímetros no
primeiro mês. Meninos tendem a ser um pouco mais
pesados que as meninas (cerca de 400 gramas). Os meninos
também tendem a ser um pouco mais compridos do que as
meninas (cerca de 1,25 centímetros).
O pediatra irá medir e acompanhar também o crescimento
da cabeça do bebê, pois ele reflete o desenvolvimento do
cérebro do bebê. O crânio deve crescer mais rápido durante
os 4 primeiros meses de vida do nenê do que em qualquer
outro período. A tamanho médio da cabeça de um recémnascido é de aproximadamente 35 centímetros, e cresce até
37,75 centímetros ao completar um mês de vida. Devido ao
fato de que os meninos tendem a ser ligeiramente maiores
do que as meninas, a cabeça também pode ser um pouco
maior, embora a diferença, normalmente, seja de menos de
um centímetro.
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Aparência física e crescimento

Os bebês que nascem de parto vaginal algumas vezes
ficam com a aparência da cabeça um pouco menos
arredondada, mas essa aparência logo volta ao normal.
Os bebês também podem apresentar manchas no couro
cabeludo ou inchaço nas pálpebras decorrentes do parto,
mas isso tudo tende a desaparecer após as primeiras duas
semanas de vida. Manchas avermelhadas nos olhos são
também comuns e tendem a desaparecer após 3 semanas.
Para seu espanto, você vai descobrir que o fino cabelo que
cobria a cabeça do seu bebê ao nascer vai provavelmente
começar a cair. Se o bebê costuma esfregar a parte de trás
da cabeça no travesseiro, ele pode perder cabelo só nessa
região. Mesmo que isso ocorra, não se preocupe. Em
poucos meses a cabeça do bebê ganhará um novo cabelo e
ele deixará de ser careca!
Uma outra ocorrência muito comum é a acne no neném.
São pequenos pontos que aparecem na face, geralmente
entre a quarta e a quinta semana de vida. Esses pontos
aparecem devido à estimulação das glândulas sebáceas da
pele pelos hormônios que passaram pela placenta durante
a gravidez.
Este tipo de acne pode ser agravada se o bebê dormir em
fronhas e lençóis lavados com sabão muito forte ou se o
bebê dormir em cima de leite regurgitado.
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA

Aparência física e crescimento

A pele do recém-nascido pode às vezes parecer manchada,
com coloração variando de rosada até meio azulada. As
mãos e pés particularmente podem ficar frios e mais
azulados do que as demais partes do corpo. Os vasos
sanguíneos que irrigam estas áreas são mais sensíveis às
mudanças de temperatura e tendem a se contrair como
reação natural ao frio.
Como resultado, menos sangue chega à pele exposta,
causando esta aparência pálida ou azulada. Se você
movimentar os braços e pernas do bebê, verá que
rapidamente os pés e mãos se tornarão rosados
novamente.
O “termômetro” interno do bebê, que deveria fazê-lo
transpirar quando está muito calor ou sentir arrepios
quando está frio não vai funcionar por enquanto. Nas
primeiras semanas de vida, o bebê também não tem ainda
uma camada isolante de gordura que vai protegê-lo mais
tarde das mudanças repentinas de temperatura. Por isso, é
importante vesti-lo apropriadamente: quentinho quando
está frio e com roupas mais leves no calor. Não o agasalhe
demais só porque é um bebê.
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Reflexos

A maior parte das atividades que o bebê fará nas primeiras
semanas de vida são puramente reflexos. Por exemplo,
quando você põe o seu dedo na boca do bebê, ele não pensa
no que fazer, mas começa a chupá-lo por puro reflexo. Se
você o colocar sob uma luz forte, ele vai fechar os olhinhos
fortemente, por reflexo também. O bebê nasce com estas
“respostas automáticas”, algumas das quais o acompanham
por alguns meses, outras somem em algumas semanas.
A sucção é outro reflexo presente antes mesmo do
nascimento. Você talvez tenha visto através de uma
ultrassonografia o seu bebê chupando o dedo ainda dentro
do útero. Depois do nascimento, quando o bico do seio (ou
da mamadeira) é introduzido na boca do bebê, ele
automaticamente começa a sugar.
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Reflexos

Além desta força “Hercúlea” que o bebê tem ao nascer, outra habilidade especial que você poderá
observar nele é “dar passinhos”. Naturalmente o bebê ainda não é capaz de sustentar seu próprio
peso, mas se você segurá-lo embaixo dos braços (tomando cuidado para apoiar a cabeça dele
também) e deixar a sola dos pés tocar uma superfície plana, ele vai colocar um pé na frente do outro
e “andar”. Este reflexo desaparece após os dois meses de vida, mas a atitude de andar reaparece
como vontade própria por volta dos 12 meses, quando o bebê tenta dar os primeiros passinhos.
Embora você possa pensar que o seu bebê é completamente indefeso, ele na realidade tem vários
reflexos de defesa própria.
Por exemplo, se um cobertor ou travesseiro caírem sobre seus olhos, nariz, ou boca, ele vai balançar
a cabeça de um lado para o outro e mexer os braços para empurrá-lo para longe para que ele
possa respirar e enxergar novamente. Ou se um objeto for lançado na direção dele, ele vai
virar a cabeça e tentar se contorcer para não ser atingido. Na verdade, o bebê depende
muito de você, mas ele não é um ser totalmente indefeso!
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Os estados de consciência

À medida em que você for conhecendo melhor o seu
bebê, você vai perceber que haverá momentos em
que ele estará bastante ativo e alerta a tudo, outros
em que ele estará acordado mas um tanto passivo, e
outras vezes em que estará cansado e irritadiço.
Existem 6 estados de consciência através dos quais
o bebê passa várias vezes ao dia. Dois deles são
durante o sono; os outros são acordado.
O “estado 1” é o sono profundo, quando o bebê
descansa quieto e sem se mover.
Se você agitar um chocalho em seu ouvido, ele
talvez se mexa um pouco, mas não muito. Durante
um sono mais leve (estado 2), o mesmo
chocalho deverá ser suficiente para acordá-lo.
Durante este sono mais leve você poderá observar
também rápidos movimentos dos olhos sob as
pálpebras fechadas. O bebê alternará estes dois
“estados” do sono, experimentando ambos
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Os estados de consciência

ciclicamente até um determinado momento.
Algumas vezes, o bebê “retoma” estes estados do
sono quando está muito excitado ou fisicamente
cansado.
Quando o bebê acorda ou começa a dormir, ele passa
para o “estado 3” (sonolência). Os olhos começam a
girar sob as pálpebras semi-cerradas e ele pode
esticar braços e pernas (se espreguiçar) e também
bocejar. Quando despertar completamente, ele
passa para um dos três estados restantes. Ele pode
estar desperto, feliz e alerta mas relativamente
preguiçoso (estado 4). Ou ele pode estar alerta, feliz
e muito ativo (estado 5). Ou ainda, pode chorar e
“espernear” (estado 6).
Se você agitar um chocalho perto do ouvido do bebê
quando ele estiver feliz e atento (estados 4 e 5) ele
provavelmente irá ficar quieto e virar o rosto na
direção do barulho. Nestes momentos a resposta do
bebê a você e aos estímulos externos será a melhor
possível.
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Os estados de consciência

Em geral, é um erro esperar atenção de um bebê que
está chorando. Nestas horas o bebê não estará
receptivo a nenhuma nova informação ou sensação;
o que ele quer realmente é ser reconfortado. O
mesmo chocalho que o encantou quando estava feliz
irá irritá-lo profundamente e aborrecê-lo ainda mais
quando ele estiver chorando. Conforme ele crescer
talvez você poderá distraí-lo com algum objeto
especial ou som que fará com que pare de chorar,
mas no primeiro mês o melhor mesmo para
reconfortá-lo é pegá-lo no colo e abraçá-lo.
Conforme o sistema nervoso do bebê vai se
desenvolvendo, ele demonstrará certos padrões de
comportamento como chorar, dormir, comer e
brincar de tal forma que você saberá como ele
costuma se comportar ao longo do dia. Ele ainda
necessitará se alimentar a cada 3 ou 4 horas, mas ao
término do primeiro mês ele ficará acordado por
períodos mais longos durante o dia e permanecerá
mais atento nestes períodos.
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Principais desenvolvimentos alcançados pelo
bebê ao término do primeiro mês de vida,
referentes aos movimentos:
Faz movimentos ainda bruscos e trêmulos
Traz as mãos na direção da boca e dos olhos
Movimenta a cabeça de um lado para o outro
quando está de bruços
A cabeça cai para trás quando não está
apoiada
Mantém as mãos com os punhos sempre
fechados
Faz movimentos por reflexos
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Principais desenvolvimentos alcançados pelo
bebê ao término do primeiro mês de vida,
referentes à visão
A visão do bebê muda bastante durante o primeiro mês.
Ele gosta de olhar objetos posicionados entre 20 e 40 cm
de distância dos seus olhos, mas ao término do primeiro
mês ele será capaz de focalizar objetos a 90 cm de
distância.
Ao mesmo tempo, ele aprenderá a seguir objetos em
movimento. Você poderá estimulá-lo movendo a sua
cabeça vagarosamente de um lado para o outro, enquanto
você segurar o bebê olhando para você. Ele se sentirá
muito
atraído
por
desenhos
contrastantes,
principalmente por figuras em preto e branco como
listras, desenhos de xadrez, e desenhos simples de
rostos, sem muitos detalhes. Os desenhos coloridos que o
atraem devem ter cores bem contrastantes. O bebê nesta
idade ainda não consegue diferenciar cores similares
como verde e turquesa por exemplo.
Consegue focalizar objetos entre 20 e 40 cm dos olhos
Pode apresentar olhar um pouco estrábico
Prefere desenhos em preto e branco como listras ou
cores bem contrastantes
Prefere olhar a figura de rostos humanos do que
qualquer outro desenho
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Principais desenvolvimentos alcançados pelo
bebê ao término do primeiro mês de vida,
referentes à audição
Durante o primeiro mês, o bebê presta muita atenção
a vozes humanas, especialmente as que falam num tom
suave e em “linguagem de bebê”.
O bebê é sensível a diferentes níveis de ruído. Ele não
gosta de lugares barulhentos. Quando exposto a sons
muito altos, pode até chorar.
Nesta idade, além de já ouvir bem, ele pode até se
lembrar de sons que ouvia ainda durante a gravidez,
como músicas suaves que a mãe escutava ou até mesmo
histórias que costumava contar repetidamente para o
bebê.
Procure, portanto, não expor o bebê a sons muito altos.
Fale delicadamente com ele e se for escutar música perto
dele prefira as de melodias mais suaves.

Possui a audição totalmente madura
É capaz de reconhecer certos sons
Pode se virar na direção de sons e vozes familiares
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Brinquedos mais apropriados para o primeiro mês de vida do bebê:

Móbiles com cores e desenhos bem contrastantes
Espelho inquebrável amarrado de forma segura dentro do
berço
Brinquedos musicais e com músicas suaves
Brinquedos “macios” com cores fortes e que tenham sons
bem suaves
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O PRIMEIRO MÊS DE VIDA
Na hora de dormir

Colocar o bebê de barriga para cima ou de lado são as posições mais seguras
durante o sono. Ainda não se sabe bem porquê, mas em alguns casos muito raros,
bebês aparentemente saudáveis e bem cuidados que eram colocados de bruços
para dormir tiveram complicações durante o sono que os levaram até a morte,
sem razão aparente.
Portanto, ao colocar o bebê para tirar uma soneca durante o dia ou para dormir à
noite, posicione-o de barriga para cima ou de lado, com o braço inferior
perpendicular (e não paralelo) ao corpo para evitar que o bebê role e acabe
ficando de bruços.
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UM RECADO ESPECIAL PARA AS NOVAS MAMÃES

Uma das razões pelas quais o primeiro mês pode se tornar
muito difícil é que você ainda está se recuperando do stress da
gravidez e do parto. Pode levar muito tempo antes do seu
corpo voltar ao normal, do seu corte cicatrizar ou de você ser
capaz de reassumir suas atividades. Você também estará
sujeita a grandes oscilações de humor pela descarga hormonal
que ocorre em seu corpo. Do mesmo modo poderá sentir uma
vontade incontrolável de chorar sem motivo aparente, ou se
sentir deprimida nas primeiras semanas após o parto. Estas
fortes emoções se intensificam mais pela exaustão a que você
deverá se expor por ter que acordar a cada 2 horas de
madrugada para amamentar o bebê. Para não se deixar
dominar pela depressão que pode te atingir, evite isolar-se dos
familiares e pessoas amigas durante as primeiras semanas,
peça ajuda! Tente dormir quando o bebê dorme, assim você
poderá minimizar o cansaço.

Ligue: (11) 5056-8818
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