
Todos os bebês choram às vezes, mas 
você pode ajudá-lo a chorar menos

Pegue-o no colo assim que começar a chorar. Você 
não pode mimar demais um bebê. Você pode ensinar 
o bebê a confiar em você. De uma forma geral ele 
chorará menos se você responder ao seu pedido de 
ajuda imediatamente.

Carregue o bebê em um “canguru” ou um carregador 
de bebês de pano que tenha sido certificado (verifique 
www.cpsc.gov para a atualização de artigos que foram 
retirados do mercado). Os bebês que são carregados 
várias horas ao dia tendem a chorar muito menos.

Alguns bebês respondem melhor quando comem e 
dormem em um horário consistente todos os dias.

Quando o bebê chorar de cansaço, crie um ambiente 
calmo e tranquilo. Coloque uma luz baixa e deixe 
apenas um adulto com ele.

Se o bebê chorar sem consolo por várias horas ao 
dia, converse com seu médico ou enfermeiro sobre a 
possibilidade dele ter alergias, intolerância a alimentos, 
refluxo, eczema ou outros problemas de saúde.

Se o seu bebê tiver menos de seis meses e estiver 
comendo alimentos sólidos, tente dar apenas leite 
materno ou fórmula até os seis meses de idade.

Como acalmar o seu bebê

Todos os bebês têm o instinto de chupar. O seu bebê 
pode precisar chupar mesmo sem ter fome. Tente dar-
lhe uma chupeta (“bico”), ou lave as mãos e dê-lhe o 
seu dedo, ou ajude-o a encontrar seu próprio dedinho 
para chupar.

Os bebês precisam ser carregados. Estar próximo a 
você é muito confortante para o seu bebê.

Um passeio no carrinho pode ajudar.

A maior parte dos bebês com menos de quatro 
meses ficam mais confortáveis ao estar firmemente 
embrulhados em um cobertor leve ou uma faixa 
(“swaddle”). Tente embrulhá-lo com os bracinhos 
ao longo do corpo e depois leve-o para passear ou 
embale-o. Se ele ainda estiver triste, dê a chupeta ou 
ajude-o a encontrar seu dedinho.

Os bebês também gostam de movimentos ritmados e 
suaves. Tente levá-lo no colo ao caminhar, ou use uma 
cadeira de balanço. Ou ainda, encoste-o contra o seu 
ombro e balance o corpo suavemente para frente e 
para trás.

Seu bebê pode precisar arrotar depois de comer ou 
mesmo interromper a alimentação para arrotar.
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TODOS 
OS BEBÊS 
CHORAM Alguns bebês são fáceis de acalmar e outros 

choram várias horas durante o dia, independente 
do que você faça. Pode ser muito difícil para os 
pais escutar o bebê chorar. Você pode se perguntar 
o que há de errado e achar que deveria ser capaz 
de solucionar o problema. 

O bebê não chora por ser mimado demais, estar 
zangado com você ou para tentar controlá-lo. Os 
bebês amam as pessoas que tomam conta deles.



Distração

Se o seu bebê estiver irritado mas sem chorar 
desesperadamente, tente distrai-lo.

Brinque de “cadê o neném? Achou!” ou coloque-o 
perto da janela para que ele possa ver uma rua 
movimentada ou crianças mais velhas brincando. 
Mostre-lhe um brinquedo ou um móbile.

Sons

A maioria dos bebês gosta de sons que os lembre 
do que escutavam antes de nascer. O útero não é 
silencioso, o som do coração e do fluxo sanguíneo 
da mãe é bastante alto. Os melhores sons são os 
ritmados, monótonos e constantes,

como o tique-taque alto de um relógio, aspirador de 
pó, ventilador, ar condicionado, lava-louças, lavadora 
ou secadora de roupa. Mas nunca coloque o bebê 
em cima de um eletrodoméstico.

No banheiro, tente ligar o chuveiro e o ventilador, 
sem acender a luz.

Cante para o bebê.

O que não ajuda

Medicamentos, como sedativos, anti-histamínicos, 
remédios para o enjôo, lactase ou Simethicone não 
servem para diminuir o choro do bebê e podem ser 
perigosos. Converse com o médico ou enfermeiro do 
seu bebê antes de dar-lhe um remédio. 

Quando o bebê não conseguir parar de 
chorar

Tire-lhe toda a roupa para verificar se alguma coisa 
pode estar incomodando ou se há um fio de cabelo 
enrolado num dedinho da mão ou do pé.

O bebê pode estar doente. Se ele vomitar, tiver diarreia 
ou febre acima de 100.4oF, ou se parecer que está com 
dor ou doente, ligue para o seu médico ou enfermeiro.

Os dentes podem estar nascendo. Converse com o 
médico ou enfermeiro sobre o que fazer.

Coloque o bebê em um carregador ou faixa 
certificados, assim suas mãos estarão livres para 
fazer outras coisas (verifique www.cpsc.gov para a 
atualização dos artigos retirados do mercado). O seu 
bebê gosta de estar perto de você, mesmo quando 
está triste.

Lembre-se que ele não chora por sua causa. Ele se 
sente bem pior do que você.

Se você ficar muito frustrado ou zangado

Coloque o bebê deitado de costas em um lugar 
seguro, como o berço, e saia do quarto até você se 
acalmar. Descanse do choro.

Coloque fones de ouvido para escutar música ou 
tome um banho de chuveiro com o ventilador do 
banheiro ligado.

Ligue para um amigo, sua mãe ou pai simplesmente 
para conversar.

A linha direta de ajuda para pais estressados (Parental 
Stress Line) oferece apoio gratuito ao telefone, 24 horas 
por dia, 7 dias na semana, através do 1-800-632-8188 
(conta com assistência disponível em outras línguas).

Cuide de si mesmo

A falta de sono dificulta tudo. Tente dormir quando o 
bebê dorme.

Pode haver um grupo para mamães ou um Centro de 
Recursos para a Família na sua cidade. O programa 
Parents Helping Parents (1-800-632-8188) pode 
ajudar a encontrar um grupo para pais. 

Ou verifique www.onetoughjob.org para dicas sobre 
a educação dos filhos.

NUNCA SACUDA 
UM BEBÊ.
Sacudir ou bater em um bebê 
pode causar danos cerebrais 
permanentes ou a morte.

Para mais informações ligue para 617-
624-5450 (conta com assistência em 
outras línguas), ou verifique www.mass.
gov/dph/dvip.


