
Como conseguir que o meu filho durma toda a noite?
Os recém-nascidos geralmente acordam em cada 2 a 3 horas. No entanto,
cada bebé tem hábitos de sono diferentes e, invariavelmente, vão tendo pe-
ríodos de sono cada vez mais prolongados à medida que crescem. A maioria
dos bebés dorme a noite toda quando atinge os 12 meses, mas alguns fazem-
no a partir dos quatro a seis meses.
Se o seu bebé não dorme durante toda a noite até o final do primeiro ano

de vida, pode tentar alguns truques para o ajudar a dormir mais tempo. Res-
ponder menos frequentemente ao seu choro pode ser uma boa ajuda. Por
exemplo, inicialmente fazê-lo só ao fim dos 5 minutos de choro, depois pas-
sar para os 10 minutos e, a pouco-e-pouco, ir aumentando o tempo de respos-
ta para que ele se acalme e volte a dormir.
Ter o seu bebé a acordar à mesma hora todas as manhãs e conseguir que

ele comece a dormir à mesma hora todas as noites é excelente. Para que isto
suceda, procure acordá-lo antes dos habituais despertares a meio-da-noite.
Por exemplo, se ele geralmente costuma acordar à 1:00, 4:00, e 7:00, tente
acordá-lo 15 minutos antes dessas horas e, gradualmente, vá aumentando o
tempo até conseguir que estes despertares sejam cada vez mais alargados e ele
acabe por permanecer adormecido durante toda a noite.

O que são as cólicas abdominais do lactente?
As cólicas abdominais do lactente são definidas como um bebé cujo choro
dura mais de 3 horas por dia, pelo menos 3 dias por semana e durante mais
de 3 semanas. As cólicas habitualmente acontecem mais no final do dia, mas
podem surgir em qualquer altura. Geralmente, começam poucas semanas de-
pois do nascimento e desaparecem entre os 3 e os 6 meses de idade.
Quando o seu bebé tiver cólicas, tenha em atenção que os pais não são os

seus causadores e, por isso, não se devem sentir culpados. Mas pode tentar al-
guns truques para o acalmar, como, por exemplo, dar-lhe colo, acarinhá-lo,
procurar dar-lhe uma posição mais confortável ou oferecer-lhe água.

Como arranjar maneira do meu filho deixar de chupar no polegar?
A sucção do polegar é um comportamento normal. A maioria das crianças
deixa de chupar o polegar entre os 2 e os 4 anos de idade. Aquelas a quem
isto não sucede até começarem a frequentar a escola deve verificar-se se, por
esse motivo, não desenvolveram problemas de oclusão dentária. Se o seu fi-
lho não parar de chupar o polegar, então tem aqui alguns conselhos para que
possa alterar a situação:
• Elogie seu filho quando ele não chupa o polegar.
• Encontre outra maneira de o consolar (exemplo: oferecendo-lhe um urso
de peluche).

• Lembre-lhe insistentemente que deve parar de chupar o dedo e 
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Ter o seu bebé a acordar à mesma hora
todas as manhãs e conseguir que ele
comece a dormir à mesma hora todas as
noites é excelente.

Pode tentar alguns truques para acalmar o
bebé, por ex., dar-lhe colo, acarinhá-lo,
procurar dar-lhe uma posição mais con-
fortável ou oferecer-lhe água.

A maioria das crianças deixa de chupar o
polegar entre os 2 e os 4 anos de idade.

2-4 anos de idade



coloque-lhe, por ex., um penso no polegar ou espalhe um líquido amargo
nesse dedo.

• Ofereça-lhe uma recompensa se ele não chupar o dedo, como, por ex.,
marcar com um X no calendário todos os dias em que ele não chupa o
dedo e, se atingir um determinado número de dias sem chupar, oferecer-
-lhe uma recompensa.

O que posso fazer para que o meu filho coma mais facilmente?
As crianças geralmente começam a mostrar a sua independência escolhendo
o que querem comer. Por isso, tente fazer as refeições o mais saborosas que for
possível. Forçar a criança a comer ou ralhar-lhe insistentemente só piora o
problema. A quantidade de calorias e nutrientes que a criança precisa é segu-
ramente muito menos do que os pais pensam. Sobre este ponto pode recolher
informações muito úteis se consultar o website americano: http://www.choo-
semyplate.gov. Algumas maneiras de reduzir o problema criado por crianças
que têm dificuldade em comer incluem:
• Não deixar a criança beber demasiado leite ou sumos porque as calorias
dos líquidos podem tirar-lhe o apetite. Uma criança não deve beber diaria-
mente mais do que 470 a 700 ml de leite e 118 a 177 ml de sumo.

• Siga a regra das 10 vezes: as crianças devem experimentar uma comida
pelo menos 10 vezes antes de se chegar à conclusão que não gostam e não
vale a pena insistir.

• Ofereça-lhe alimentos que são semelhantes aos que ele gosta. Por exem-
plo, se ele gosta de ervilhas enlatadas, ofereça-lhe cenouras cozidas em vez
de cenouras cruas. A suavidade da comida pode fazer a diferença.

• Use um irmão mais velho como modelo para o ajudar a experimentar coi-
sas que ele acha que não gosta.

• Dê-lhe alimentos misturados, mesmo que, por vezes, a mistura não faça
muito sentido. Por exemplo, dê-lhe de comer em simultâneo, e de forma
divertida, aipo, manteiga de amendoim e uvas.

Como sei se o meu filho está apto para frequentar o jardim-de-infância?
As crianças aprendem muito mais no plano social e estudantil se frequenta-
rem o jardim-de-infância do que aqueles que ficam em casa. Embora existam
testes de preparação para se indagar se as crianças estão aptos a frequentá-lo,
eles não devem ser usados para atrasar muito a sua entrada. As crianças adap-
tam-se bem ao jardim-de-infância se tiverem igualmente um bom apoio em
casa. Se está preocupado porque pensa que o seu filho não está pronto para
frequentar o jardim-de-infância, então deve consultar o seu médico sobre o
assunto.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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Ofereça uma recompensa se o seu filho
não chupar o dedo.

Não deixar a criança beber demasiado leite
ou sumos porque as calorias dos líquidos
podem tirar-lhe o apetite

As crianças adaptam-se bem ao jardim-
de-infância se tiverem igualmente um bom
apoio em casa. 

As crianças geralmente começam a
mostrar a sua independência escolhendo o
que querem comer.


