
do teu pequenote de 0 a 18 meses
Dicas para o sono

Não sabemos quando vai dormir a noite toda,

mas sim que a cada dia irá melhorar.

1 Necessidade do sono conforme a sua idade

Nas tabelas seguintes damos-te a média desono de um bebé conforme a sua idade.

Nestas vais encontrar

 Horas de sono ininterrupto à noit
 Sono diurno e em quantas sestas deveser dividid
 Janelas de sono, a média de horas que deve estar acordado

Até aos 4 meses não começa adesenvolver o seu ritmo circadiano,

quelhe permite diferenciar o dia da noite,portanto se não consegues 
estabeleceruma rotina nestes meses, não tem mal, étotalmente

normal que durmamais durante o dia do que à noite.

Vai regular sozinho!
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Para criar o seu próprio horário, o melhor éestar atento às janelas de sono conforme asua idade. 
De seguida vais encontrar umatabela com um horário de sono comoexemplo.

Trata-se de uma média, depende muito daépoca do ano (por causa da luz solar),

de cada pequenote, da família…



+6
meses

Até aos 6 meses é difícil estabelecer umhorário e uma rotina estrita. 
Duranteeste tempo, aconselhamos-te a exporesà luz solar durante o dia 
e manter as luzes de casa desligadas ou ténues ànoite, isto vai ajudá-lo 
a desenvolver oritmo circadiano para diferenciaro dia e a noite.
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2 Dicas para melhorar o seu sono
Já conheces as necessidades do sonoconforme a sua idade.Agora é hora de estabelecer

uma rotinade sono e cumprires com a mesma.Damos-te aqui alguns conselhos

 Presta muita atenção às suasjanelas de sono. Um bebédemasiado cansado acordará 

maisvezes

 Estabelece uma rotina de sono e mantém-te com essa. Por exemplo:primeiro um banho 
relaxante, depoisjantar, logo uma história… E hora de dormir

 Evita os ecrãs pelo menos 2 horasantes de ir dormir.Estes inibem a sua produção natural 
demelatonina (hormona do sono)

 O ruído branco a menos de 50 dB vai ajudar com a conciliação e a manter o sono.

Podes deixar o ruído a noite toda

 Cria um ambiente adequado:
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3 Dúvidas frequentese respostas
Co-sleeping: vantagens e inconvenientes
Existem pequenotes que dormem pior afazer co-sleeping porque não têm


o seuespaço próprio ou porque são muitosensíveis e qualquer movimento


ou ruídoos acorda. Porém outros pequenotes sentem-se maiscalmos


com a presença da mamã/papá evão dormir melhor. Se decides fazer co-

sleeping, garante que ofazes de forma segura: sem almofadasnem mantas,


com berço co-sleeping.

Biberão ou peito durante a noite?
Se estás a amamentar, o idealé fazê-lo antes de dormir, com a luz noquarto ténue 

e com um ambiente calmo,sem que chegue a adormecer no peito,separar


e continuar com a rotina paradormir (história, canção…) depois berço,


miminhos e dormir.


O resto da noite pode ser dado em biberão,mas nunca numa posição deitada.


É necessário ter em consideração a horada extração do leite materno,


uma vez que modifica conforme o horário. De noiteo leite materno leva melatonina, 

queajuda na conciliação natural do sono.

Adormecê-lo nos braços ou no berço?
Se dorme a noite toda e adormecer nosbraços funciona, não há grande problema.


Mas, se acorda durante a noite, é importanteque aprenda a conciliar


o sonosozinho (não antes dos 6 meses) e queadormeça no seu berço,


sendo conscientede onde está.Desta forma será capaz de voltar


aadormecer autonomamente.

Como estabelecer uma rotina de sono saudável?
É preciso reparar nas necessidades desono para a sua faixa etária e garantir


está a ter o seu sono diurno.Se descansam durante o dia, vão dormirmelhor 

durante a noite. Se não dormem o suficiente durante o dia, ou dormem fora de 

horas, irão ficar demasiado cansados custando-lhes mais conciliar e manter o sono 

a noite toda.Os pequenotes acalmam-se ao saber oque vai acontecer. 


Portanto, é importanteseguir uma rotina.

Como conseguir que durma no berço
A consistência é a chave principal.


Quando decidirem que o pequenote vai dormir no seuberço, mantenham o 

plano. Se um dia estiveremmais cansados e da segunda vez queacorda o 

colocam na cama, vão darmuitos passos atrás, visto que o bebé vaiestar a 

receber mensagens diferentes. Também é importante familiarizá-los como 

seu quarto e o berço. Brincar com elesuns dias antes no mesmo, para que 

criemassociações positivas.

Como fazer com que adormeça maiscedo?
É necessário evitar vários fatores quedesfavorecem a conciliação do sono

 A luz azul dos ecrãs inibea produção natural de melatonina,

dificultando a conciliação do sono

 O cansaço em excesso faz com que lhescuste mais conciliar o sono

 Estimular em demasia antes de ir dormircomo luzes de casa


muito intensas, ruído,visitas

 Não ter uma rotina de sono estável.

 Alimento insuficiente, ou muito pesado.É importante que tenham 

umaalimentação adequada à sua idade.



e a cozinha

deixa 

connosco
O melhor conselhoque te podemos dar

é que enquanto o teu pequenotedurma, 
aproveites para descansartambém e fazer 
as coisasque realmente importam.

*Contém açúcares 

naturalmente presentes

O meu bebé tem refluxo, o que faço para que durma melhor?
Aqui tens algumas dicas

 Coloca-o de barriga para cima,ligeiramente inclinado em direção àscostas 

(cerca de 30 graus), e que o lado esquerdoseja o que está para baixo

 Dá-lhe comida ao acordar e não antes dedormir

 Reduzir os laticínios na dieta da mamã, se está a amamentar,


costuma ajudar

 Elevar o berço com uma cunha, e ajudá-loa arrotar depois de comer,


bem comomantê-lo elevado pelo menos 30 mindepois de comer.

Como identificar os sinais de cansaço?
Os sinais de cansaço mais comuns são:mexer na orelha, esfregar os olhos,


mexer no cabelo, bocejar…Cada bebé tem a sua forma, mascostumam 

repetir o mesmo padrãosempre que têm sono.As janelas de sono ajudam


a saberquando é hora de dormir.Quando têm sono mas não dormem


econtinuam ativos, acabam por ficar bemdespertos, o que nos dá a falsa 

sensaçãode estarem sem sono… Experimenta acalmá-lo e dá-lhe a 

oportunidade dedormir.

Tens mais dúvidas?

@shhleepcoach +34 695 10 39 39

www.shhleepcoach.com

Lucía Gómez
é Gentle Sleep Coach certificada

e terá todo o gosto em ajudar-te

Na Smileat sabemos que ter filhosé algo maravilhoso,

mas reconhecemos que não é fácil.


Desde que nascemos em 2015, sabíamos bem que te queríamosajudar

com produtos honestose elaborados como tu farias em casa.

Nutrimos com

honestidade

Frutas

e legumes

de época

Embalagens

sustentáveis

Livre de

alérgenos

100%

biológico

e natural

envases y envíos

responsableswww.smileatbaby.pt

smileatportugal  @smileatportugal @smileatportugal

Sem aditivos, nem sal
nem açúcar adicionado
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