Cuidados a ter com o seu
bebé nos primeiros dias de
vida
Nos primeiros 30 dias do recém-nascido os profissionais de saúde realizam um
exame físico ao bebé, avaliam o peso e a alimentação e informam os pais do que
fazer em situações de icterícia (coloração amarelada dos olhos e pele) e de febre,
assim como prevenir a síndrome da morte súbita infantil.
Exame físico: todos os recém-nascidos são habitualmente sujeitos a um exame físico completo e detalhado antes de terem alta do hospital e devem fazer
uma visita ao centro de saúde na primeira semana de vida. Nessa primeira consulta fazem o diagnóstico precoce de hipotiroidismo, fibrose quística, fenilcetonúria e outras 22 doenças hereditárias através do teste do pezinho. Os bebés saudáveis podem perder até 10% do peso na primeira semana de vida (cerca de 30 a
50 gramas por dia), que normalmente voltam a recuperar ao longo da segunda
semana de vida (cerca de 25 gramas por dia).
Alimentação: A alimentação ideal do recém-nascido, e até aos 6 meses de
vida, é a amamentação. Esta deve ser feita a pedido ou a cada 2/3 horas. Uma
forma útil de monitorizar se a amamentação está a ser adequada é fazer uma tabela escrita ou utilizar uma aplicação de telemóvel que monitorize o horário e duração da mamada, frequência das micções e dejecções de fezes. Ao 5.o dia de vida o
normal é de pelo menos 6 micções e 3/4 defecações diárias. Não estão recomendados biberões, mamilos artificiais nem líquidos, além de leite materno na alimentação do recém-nascido, a não ser que haja indicação médica.

Conselhos aos
Doentes:

A alimentação ideal do recém-nascido, e
até aos 6 meses de vida, é a amamentação.
Esta deve ser feita a pedido ou a cada 2/3
horas.

Vantagens da amamentação:
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Caso se opte por alimentação com
fórmulas artificiais a maioria é feita à base
de leite de vaca, não existindo diferenças
significativas entre marcas.

Consoante a altura de vida do
recém-nascido o surgimento de icterícia
pode representar doenças que necessitem
de intervenção hospitalar urgente. Deste
modo, todos os bebés que se encontrem
com a coloração amarelada devem ser
vistos por um médico.
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– Para a mãe: é económico, conveniente (não precisa de preparação), ajuda na
perda de peso pós-parto, promove bem-estar psicológico materno, diminuiu o risco de cancro da mama, útero e ovários, diminui o risco de osteoporose e atrasa o
aparecimento da menstruação, funcionando como contracetivo e promovendo as
reservas de ferro que podem estar diminuídas pela hemorragia no parto.
– Para o bebé: estimula o sistema imunitário e, por isso, previne infeções e alergias; é um alimento equilibrado contendo todos os nutrientes necessários para o
bebé; contém endorfinas que facilitam digestão e absorção; promove vínculo afetivo entre a mãe e o bebé; e ajuda a manter os bebés mais calmos.
Caso se opte por alimentação com fórmulas artificiais a maioria é feita à base
de leite de vaca, não existindo diferenças significativas entre marcas. As fórmulas à base de soja só devem ser utilizadas em caso de suspeita de intolerância às
proteínas de leite de vaca, que, mesmo assim, costuma ser temporária, podendo
voltar-se a tentar a fórmula normal entre 2 a 4 semanas depois.
Icterícia: A icterícia corresponde à coloração amarela da pele e das escleróticas (parte branca dos olhos). Devido à imaturidade do sistema digestivo do recém-nascido é frequente surgir a chamada icterícia fisiológica. Contudo, consoante a altura de vida do recém-nascido o aparecimento de icterícia pode significar doenças que necessitem de intervenção hospitalar urgente. Deste modo, todos os bebés que se encontrem com a coloração amarelada devem ser vistos por
um médico.

Conselhos aos Cuidados a ter com o seu bebé nos
primeiros dias de vida (continuação)
Doentes:

Na icterícia fisiológica o bebé está ativo,
come e dorme bem, não sendo
necessários outros cuidados.

Cuidados abrangentes aos recém-nascidos

Todos os recém-nascidos com febre
devem ser avaliados de imediato por um
médico porque pode estar em causa uma
infeção bacteriana que pode ter
consequências graves.

Para prevenir a síndrome de morte súbita
deve-se deitar o bebé de costas ou de lado
num colchão firme, amamentar, partilhar o
quarto com os pais, mas em camas
separadas, vacinar, evitar o excesso de
roupa e a exposição ao tabaco, álcool ou
drogas.

Icterícia fisiológica: surge normalmente entre o 2.o e 3.o dia de vida do recém-nascido e pode manter-se durante toda a 1.a semana de vida no caso de um
bebé que tenha nascido com mais de 37 semanas de gestação ou pode só resolver
às 2s semanas de vida se tiver nascido antes das 37 semanas. Normalmente neste
tipo de icterícia o bebé está ativo, come e dorme bem, não sendo necessários outros cuidados. Dois fatores que podem agravar este processo são a desidratação e
a desnutrição, pelo que durante 1.a semana de vida está recomendado que o bebé
seja amamentado 8 a 12 vezes por dia.
Icterícia associada ao leite materno: outro tipo de icterícia, também sem gravidade, é a que está associada ao leite materno. Esta normalmente surge entre o 4.o-7.o
dia de vida e tem intensidade máxima entre o 10.o-15.o dia. Apesar disso, esta icterícia é um diagnóstico de exclusão, devendo ser feita uma investigação de outras causas mais graves. Quando a investigação é negativa para outras patologias a amamentação deve manter-se, e a icterícia acabará por se resolver gradualmente até aos 4
meses. Uma forma de a atenuar é aumentar a frequência da amamentação.
Depois existem dois tipos de icterícia que merecem avaliação médica urgente
e que podem ser graves.
Icterícia precoce: toda a icterícia que surge nas 1.as 24 horas de vida não é
normal. Dado que todos os bebés devem ser observados antes da alta hospitalar
normalmente é raro que surja após a alta.
Icterícia prolongada: É a que se inicia após a 1.a semana de vida e que se
mantém para além dos 14 dias de vida. A causa mais frequente é a icterícia associada ao leite materno, mas deve ser feita a exclusão de causas patológicas graves; daí a importância de avaliação médica.
Febre no recém-nascido: Os métodos preferíveis para avaliação da temperatura são a medição da temperatura retal (método mais rigoroso) ou da temperatura axilar (menos rigoroso). A febre define-se quando existe uma temperatura
retal ≥ 38oC, temperatura axilar ≥37,6oC.
Todos os recém-nascidos com febre devem ser avaliados de imediato por um
médico porque pode estar em causa uma infeção bacteriana que pode ter consequências graves (incluindo sépsis)
Síndrome de morte súbita no lactente: define-se como morte que ocorre
num lactente com menos de 1 ano de idade sem que que haja explicação e após
investigação e revisão do historial clínico. O pico de incidência é entre os 2 e os
4 meses de idade.
Existem diversos fatores de risco para que este evento possa surgir, nomeadamente:
• Fatores intrínsecos: prematuridade, baixo peso ao nascimento.
• Fatores extrínsecos: dormir de barriga para baixo, superfícies moles, com acessórios, partilha de cama e sobreaquecimento.
• Fatores maternos: mães jovens e tabagismo.
Para prevenir esta síndrome deve-se deitar o bebé de costas ou de lado num
colchão firme, ser amamentado, partilhar o quarto com os pais, mas em camas
separadas, vacinar, evitar o excesso de roupa e a exposição ao tabaco, álcool ou
drogas.
Colaboração de Joana Coelho e Sofia Guedes
Esta informação não substitui o tratamento médico
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