Cuidados com Recém Nascidos

Após o nascimento, o bebê merece muito cuidado e atenção. Nessa fase inicial da vida é necessário
tomar algumas precauções, pois a criança é mais sensível e muito influenciada pelo ambiente e pelas
pessoas de seu convívio.
Os principais cuidados com o recém-nascido são:

Pele: A pele do bebê deve ser higienizada com produtos não tóxicos, e neutros. A limpeza das
nádegas e da região perianal deverá ser feita com água e algodão. Um sabonete suave, com
posterior enxágue, deve ser utilizado quando for necessária troca de fraldas.

Umbigo: Pediatras recomendam a higiene frequente de até três vezes por dia. Quando for trocar as
fraldas do bebê, faça primeiro a limpeza do coto umbilical com álcool 70% e cotonetes flexíveis de
algodão. Depois volte à troca do bebê. Entre uma ou duas semanas, o coto pode cair, mas a
desinfecção da área deve ser mantida até a autorização do seu pediatra.

Mãos e Unhas: As mãos e unhas do recém-nascido são áreas que também precisam de atenção e
limpeza, pois os bebês costumam levar as mãos até a boca com muita frequência. Mantenha as
unhas sempre limpas e curtas.

Orelhas: Muita atenção com a higienização das orelhas do bebê. Assim como nós, eles também
produzem cera de ouvido como mecanismo de defesa. Mesmo assim, nunca utilize cotonetes de
algodão para a limpeza interna dessa região, apenas para secar a parte externa. A melhor maneira
de limpar as orelhas do bebê é higienizá-las na hora do banho e secar bem a parte externa com uma
toalha macia.

Trocando as fraldas: Trocar as fraldas do seu bebê não é importante apenas para o conforto, mas
também para evitar assaduras e claro, garantir a higiene do bebê. Então, sempre troque
imediatamente as fraldas ao perceber que estão molhadas ou sujas.
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