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 70% crianças tem algum problema de sono 

Hábito da cama compartilhada 

Dormir de dia perde o sono da noite 

Dormir no claro e com barulho 

 Precisa mamar à noite 

 Colocar de castigo no berço 

 

 



 Andar com o bebê 

Não sinalizar que é hora do sono  

Não estabelecer rotina 

 Colocar no berço já em sono profundo 

Manter vigia constante 

Não ensinar os limites: dizer NÃO 

 

 



PRIMEIRA LIÇÃO  

QUE ENSINAMOS  

ÀS CRIANÇAS 



 RN: a cada 3 horas 

 3 meses: 3 sonecas  

 9 meses: soneca da manhã e da tarde 

 Após 1 ano: soneca da tarde 

Noite toda: após jantar aos 7 meses 

 



 Bocejo 

Olhar distante  

 Pisca os olhos 

Olhos caídos e vermelhos 

 Coça os olhos 

 Puxa as orelhas ou aranha o rosto 

 Choro, arqueia as costas 

 Irritação ao brincar ou perde o interesse 

Não querer sair do lugar 



Durante o dia, acordar a cada 2 horas  

Quando chorar, entrar e acalmar no berço: 

1. Enrolar em um pano 

2. Lateralizar com um rolo no berço 

3. Fazer chiado 

4. Balanço ou tapinhas nas costas 

5. Chupeta  

 





Dormir às 21h 

 Acorda entre 8 e 9h  

 Iniciar soneca da tarde até as 15h 

 Soneca termina às 17h 

Mínimo 50 minutos de sono 

Durante o dia, acordar a cada 2 h  

Quando chorar, entrar e acalmar no berço 

 

 



Elevar a cabeceira com 

suportes, travesseiro 

Anti-refluxo ou travesseiro 

comum por baixo do colchão 
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 Interpretado como fome ou cólicas 

 Tensão no ambiente 

 Toque muito lento 

Movimentos rápidos 

 Aconchegar. 

dor 
arroto 

gazes 

fome 

sono 

Sonoplasta autraliana 

Priscilla Dunstan 



1. Fome 

2. Sono 

3. Desconfortos: 

 Fralda Molhada, Traumatismo, Calor 

 Estímulo Sensorial Forte: som, luz 

 Falta de Carinho  3º mês em diante 

 Posição Desconfortável 

 Restrição de movimentos 

 Dor no ouvido 

 Cólicas 



• Fim de tarde 

• Massagem 

• calor local 

• Bruços 

• Bicicleta 

• Medicação 

• Chá sem açúcar, pois fermenta 

• Se contorce, encolhe as pernas, grita e 

fica vermelho.  

 



 Fomeestende o pescoço na lateral, rotação da 

língua para os lados, arqueia as costas (uá-a ou né) 

 

 Superestimulação dá as costas ao brincar com 

ele, afasta o rosto ou enterra no peito, choro longo 

e alto 

 

 Excesso de alimentaçãochoro após a mamada 

 

 



 



Sulco nasolabial Mão 

espalmada 

Mão fechada 

Olhos 

espremidos 
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