
O SONO DO BEBÊ 
 

 

 

O QUE EU DEVO FAZER ? 
 Tentar, o quanto antes, estabelecer uma rotina de horários e 

hábitos, para a hora de dormir. Dar um banho, mamar, luzes mais 
fracas, casa mais silenciosa, e tentar fazer “os rituais” no mesmo 
horário, todos os dias. 

 Usar as informações que você tem , a seu favor : Não adianta 
tentar aplicar uma técnica que não combine com você , com sua 
personalidade, com o seu bebê… Isso só vai trazer frustração e 
momentos de incerteza e stress. Na hora de escolher qual técnica 
vai tentar implantar, pense bem ! E, também , se decidir  fazer do 
seu jeito… é isso aí ! Siga em frente ! 

 



O QUE EU NÃO DEVO FAZER? 
 

 Não tirar as sonecas do dia : 
  Até os 4 meses- os bebês titam , em media , 2 sonecas por dia. 
 A partir dos 18 meses,1 soneca por dia. 
Se o bebê ficar muito cansado, ele fica irritado e hiperestimulado, e aí… a roda começa        
a girar no negativo !! Isso é uma cilada ! 

O bebê vai demorar muito mais para conseguir relaxar, e , o sono será agitado. 

 

 Não dê mamadeiras, nem introduza alimentos antes da hora: 
No desespero , para tentar espaçar um pouco as mamadas, algumas mamães ficam tentadas 
a introduzir uma mamadeira com leite artificial, antes do bebê dormir , já que a digestão 
deles é mais lenta e demorada. Ou ainda, tem mamães que introduzem frutas e sucos, 
durante o dia , para abastecer melhor a barriguinha do seu pequeno, tentando fazer com 
que acorde menos para mamar de madrugada. 

Nos dois casos, o tiro pode sair pela culatra , e , tanto o leite diferente, quanto os alimentos, 
podem causar reações gastro intestinais no seu bebê, que podem ir desde um leve 
desconforto, até reações alérgicas graves, por exposição precoce a determinados nutrientes 
e substâncias , que o Sistema digestivo do bebê ainda não estava pronto para isso. 

O bebê pode chorar mais, por sentir cólicas oud ores abdominais, e ainda pode passar a 
fazer cocô durante a madrugada. 

 Não acorde o bebê durante a noite para mamar : 
Até 12 semanas de vida do bebê,ou por recomendação do Pediatra, em 
caso de pouco ganho de peso, a gente acorda os bebês a cada 3 – 4 h , 
no máximo , para mamar . 

For a isso, se passaram 3 -4 horas e seu bebê continuar dormindo … deixa ele dormir ! E 
aproveita para dormir também !Ás vezes ele está tentando estabelecer uma rotina de sono , 
e nós , sem querer, atrapalhamos ! 

 

Não troque a fralda do bebê de madrugada – a não ser que ele faça 
cocô ! 
 
Pelos mesmos motivos que não devemos acordá-lo para mamar …  
Use uma fralda que aguente umas 8/10 horas sem vazar o xixi, caprice 
na pomada anti assaduras , e fica tranquila ! 
  
Não ligue mobiles ou brinquedos com luzes e sons : 

Os bebês se sentem muito atraídos por luzes , e com mais de um mês, por 
sons também ! Ás vezes, achando que estamos ajudando nossos bebês a 
relaxarem, estamos estimulando !  



 

 

TÉCNICAS MAIS CONHECIDAS PARA “EDUCAÇÃO DO SONO “ 
DOS BEBÊS  

 

Eu não vou entrar em muitos detalhes de cada técnica , aqui com vocês.  

O meu objetivo é te apresentar o que existe, e dar a minha opinião ! 

Alguns pontos são consenso entre os especialistas . São eles : a rotina de horários é 
fundamental para se estabelecer a rotina de sono. E, antes dos 3 meses, não é aconselhável 
iniciar nenhuma das técnicas que existem . O bebê precisa mamar de madrugada, ser 
acolhido e atendido sempre que precisar.  

Outro ponto que todos concordam é : dependendo da idade do seu bebê, as te´cnicas 
precisam de alguns ajustes … e umas funcionam melhor com bebês mais novos, e outras 
com bebês maiorezinhos. 

 

FERBERISMO- RICHARD FERBER- 
É uma das técincas mais radicais. Resumidamente: você deve estabelecer 
uma rotina rígida de horários com o bebê, e deve ensiná-lo a dormir . 

O bebê vai acordado para o berço, sem chupeta, sem mamadeira. 

Se ele chorar, você não pode pegá-lo.  

Deixa chorando por alguns minutos, que vão aumentando gradualmente, até 
chegar em 30 min. 

Você sai do quarto. Não fica á vista do bebê. 

 
 



 
TRACY HOGGY - "A ENCANTADORA DE BEBÊS " 

    Esse livro é bem famoso e bem aceito aqui no Brasil. 

A Dra. Tracy, criou uma técinca que chama de “EASY” : eat, activity, sleep, you. 

Ou seja : o bebê mama, “brinca” ( se distrai, passeia, se cansa), dorme e o You è para a 
mamãe ter seu momento ( tomar um banho, jantar, relaxar , dormir !) 

Você faz o “ritual “ com o bebê para ele ir entendendo que está na hora de dormir, uns 40 
min após a mamada. 

Embala, canta, apaga as luzes, e quando ele estiver quase dormindo, põe no berço. 

Pode dar chupeta.  

Na técinca, ela aconselha o “Pick up/ Put down”. Ou seja : você põe o bebê 
para dormir, se ele chorar, você o pega mas , logo o devolve para o berço. 

 

Uma das orientações mais difíceis de engolir é : “ Dê uma mamadeira de leite artificial por 
volta das 23 h , assim a mãe pode descansar um pouco mais … “ 

 

 

 

EDUARD ESTIVIL –“NANA NENÊ” 
 

Se parece muito com a técnica acima, da “Encantadora de Bebês “ … Você cria um ritual pré 
sono, que seja relaxante, agradável , e que signalize para o bebê que a hora de ir dormir  
está chegando. 

Põe o bebê acordado no berço,beija , diz que o ama, “boa noite” (pode dar chupeta e 
brinquedos), e sai do quarto. 

Aí vema “Técnica do Choro Controlado”. Você deixa o bebê chorar por alguns minutos ( 
começa com 1 min, no primeiro dia , e vai aumentando até chegar em 17 min).  

Se o bebê chorar muito , ele aconselha ir até lá, tentar acalmá-lo SEM TIRAR DO BERÇO . 

Com conversa, cantando uma música e dando tapinhas ritmados nas costas e bumbum, até 
o bebê dormir novamente. 

 
 
 
DANA OBLEMAN - LIVRO "SLEEP SENSE PROGRAM." 

 



Esse método é o 'FERBERISMO " mais brando, sem muitas regras rígidas. 
Nele, a autora sugere que se retirem todos os “props” do bebê … 

Props , são “manias” pessoas, objetos, que o bebê se acostuma para dormir, que ele 
aprenda a dormir por ele mesmo. Assim, se acordar no meio da noite, saberá voltar a dormir 
sozinho novamente. 

Exemplos de “props “ : chupeta, colo da mamãe, peito da mamãe, passeios de carro, ser 
embalado… 

Ela sugere que ponhamos o bebê acordado no berço, mas que fiquemos por ali.  

Quando sairmos, e ele chorar, espere o tempo que aguentar, antes de ir lá para tentar 
acalmá-lo. 

Não é para tirar do berço. Senta perto, acaricia, conversa, canta… Até que  ele adormeça 
de novo. 

KIM WEST – “O MÉTODO DA  CADEIRA” 
 

Nesse método os pais sentam-se numa cadeira ao lado do berço e , aos 
poucos , a cadeira vai se afastando do berço até sair do quarto.  
 Não consola o bebê no colo, só no berço. 

 

SUZY GIORDANO-“ 12 HORAS DE SONO COM 12 SEMANAS DE 
VIDA” 

 

Esse método foi desenvolvido por uma brasileira, que mora nos EUA. Aos 26 
anos, já tinha seus 5 filhos… e teve que desenvolver um método parar ele 
própria conseguir sobreviver !!  
Ela sugere rotina rígida, que o bebê deve se adaptar a rotina da casa.  
Alimentação a cada 4 horas , para que o bebê consiga dormir 12 horas 
seguidas. Não consola o bebê no colo,só no berço e , permite chupeta, só 
para dormir. 

 

 

MITOS SOBRE O SONO DOS BEBÊS: 
 bebê mais cansado dorme melhor ( estou repetindo porque acho 



essa informação super importante !)  
 Tirar a soneca da tarde , vai fazer o bebê dormir mais e melhor 

durante a noite. 
 Os bebês só aprendem a dormir depois de 1 ano de vida !  
 banho acalma – serve para a maioria, mas não para todos os 

bebês… abra o olho !  
 

 

 
 
 

 
VERDADES SOBRE O SONO DOS BEBÊS: 

 EXISTEM 4 TRANSIÇÕES DE SONO PARA OS BEBÊS 
 A PRIMEIRA É AOS 8 MESES: SAI A SONECA DO FINAL DA TARDE 

- FICA A SONECA DA MANHÃ E A DA TARDE. 
 A SEGUNDA É POR VOLTA DOS 15-18 MESES : UMA SONECA 

POR DIA SÓ ! QUANTO MAIS PERTO DO MEIO DIA, MELHOR. 
 PRÓXIMA AOS 3 ANOS- A MUDANÇA DO BERÇO PARA A CAMA - 

15 DIAS PARA SE ESTABELECER O NOVO HÁBITO. 
 A ÚLTIMA  ACONTECE ENTRE 3 E 5 ANOS : O FIM DA SONECA 

DURANTE O DIA 
UMA PISTA : A CRIANÇA NÃO TIRA MAIS A SONECA DO MEIO DIA, MAS SIM 
NO FINAL DA TARDE - NÃO AGUENTA O CANSAÇO ! 
 A ROTINA VAI SER SUA GRANDE ALIADA NO SONO DO SEU 

BEBÊ 
 VOCÊ TEM OS SEUS LIMITES 
 BEBÊS QUE SÓ MAMAM NO PEITO , DORMEM MENOS HORAS 

SEGUIDAS 
 OS MÉTODOS GENTIS , SEM DEIXAR CHORAR, DEMORAM 

MAIS PARA FUNCIONAR, MAS A GENTE SUPORTA MELHOR. 
 DORMIR SE APRENDE 

 

 

 

ALERTA IMPORTANTE ! A posição ideal para o seu bebê dormir é de 
barriga prá cima!! Sem discussão, tá ?  



 

 


