
INDICAÇÕES CIENTÍFICAS DA CHUPETA

Estudos científicos tem sugerido que dormir com a chupeta diminui o risco da Síndrome da 
Morte Súbita do Lactente (SMSL), quando o mesmo está sujeito a fatores de risco, 
principalmente.
Lembrando que sua utilização é somente para dormir. Ou seja, não à noite, é para dormir, 
somente. Utilizando-se somente durante o sono e até por volta de 1 ano e 6 meses, a 
criança não terá problemas de oclusão.

NUTRIÇÃO - ALIMENTOS TERMOGÊNICOS

Alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo. Consumo de alimentos termogênicos estimula 
gasto calórico.
Alimentos termogênicos são capazes de aumentar o gasto energético corporal, causando a 
queima de calorias e favorecendo a perda de peso. A seguir, confira uma lista com alguns 
destes alimentos.

Pimenta
A pimenta é rica em capsaicina, substância que beneficia a quebra de gorduras no tecido 
adiposo. Pode acelerar o metabolismo em até 15%.

Chá verde
O chá verde beneficia a utilização da gordura corporal e age como fonte de energia, com 
função de estímulo metabólico para garantir o efeito termogênico.

Óleo de coco virgem
O óleo de coco virgem é rico em ácido láurico e o monolauril, que ajudam na redução do 
percentual de gordura corporal. Quatro colheres de sopa diárias são suficientes para cumprir 
essa função.

Ômega 3
Existente em peixes como salmão, sardinha e atum, o ômega 3 aumenta o metabolismo basal, 
diminui a retenção de líquidos e facilita a comunicação entre as células do organismo.

Guaraná em pó
O guaraná em pó contém cafeína, estimulante do sistema nervoso central que ajuda a 
aceleração do metabolismo.

Gengibre
O gengibre pode aumentar em até 10% o gasto calórico diário. O consumo pode ser feito com 
chás, sopas, molho de tomate e como tempero para carnes, aves e peixes.

Canela
Com alto teor de cálcio, a canela é um mineral importante para perder peso, já que é capaz de 
aumentar o metabolismo basal.



O BEBÊ PODE SORRIR DORMINDO?

É muito comum nas primeiras semanas de vida do bebê, notá-lo sorrindo enquanto dorme, ao 
mamar e aparentemente em resposta a uma brincadeira. Isso são espasmos, e até mesmo 
especialistas ainda não sabem dizer ao certo o porque deles ocorrerem. O sorrisinho mesmo 
começa a aparecer por volta do terceiro mês, por conta da interação com o meio ambiente e 
especialmente com os pais. Além de ser muito gostoso ver cada sorriso do pequenino, saiba 
que o gesto é um dos indícios que seu bebê está se desenvolvendo bem.

GRÁVIDAS DE GÊMEOS

Para as mamães que estão grávidas de gêmeos, aqui vai uma dica muito boa: Vocês sabiam 
que o pilates é o exercício ideal para a gestação múltipla? Isso mesmo! Pois o exercício se 
concentra nos músculos da barriga e assoalho pélvico, que são bastante pressionados pela 
gravidez de mais de uma criança. O ideal é procurar aulas de pilates voltadas para grávidas, 
assim o seu instrutor saberá exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Alguns 
exercícios da modalidade são feitos na posição “de quatro”, o que ajuda a aliviar a pressão 
sobre as costas e a bacia, além de ser um ótimo auxílio para os bebês se movimentarem na 
direção certa para o parto. O importante é não abusar dos exercícios, pois se for feito em 
excesso pode acabar prejudicando. Conversem com o seus obstetras, e vejam o que ele 
recomenda para vocês.



VACINAS NA GESTAÇÃO

A vacina de coqueluche é muito importante durante a gravidez. A vacina é gratuita para 
mulheres grávidas na rede pública de saúde, junto com a tríplice acelular dTpa, que 
protege também do tétano e difteria. Quando a mãe estiver imunizada, ela transferirá os 
anticorpos para o bebê pela placenta, o que ajudará a proteger o recém-nascido nas 
primeiras semanas de vida, quando ele ainda não está imune contra a doença, já que a 
vacina contra coqueluche é tomada com dois meses de idade.
Não existe nenhum problema ou risco em tomar a vacina durante a gravidez. O ideal é ser 
tomada entre a 27 e 36 semana de gestação, período que ocorre maior transferência de 
anticorpos da mãe para o feto. Importante lembrar que, mesmo você tomando a vacina 
contra coqueluche durante a gravidez, o seu bebê ainda terá que ser vacinado contra a 
doença aos 2 meses de idade, depois aos 4 meses e aos 6 meses, com reforços aos 15 
meses e aos 4 anos. Se você é gestante e ainda não recebeu recomendação para se 
vacinar, converse com seu obstetra. A proteção, além de ser para você, é principalmente 
para o bebê que ainda está na sua barriga.



CUIDADOS COM A DENGUE PARA PROTEGER O SEU BEBÊ

O surto da Dengue está presente em várias regiões do Brasil. A doença atinge adultos e 
crianças de todas as idades e é de extrema importância se prevenir. Use roupas claras, calça 
comprida, blusa de manga comprida para reduzir a exposição da pele e tente se manter em 
áreas mais frescas ou com ar condicionado, já que o mosquito não sobrevive em temperaturas 
baixas. Importante também é usar repelentes e mosquiteiros para evitar picadas. 
Caso a mãe pegue dengue enquanto estiver amamentando, pode ficar tranquila! Pesquisas 
mostram a presença de anticorpos contra a dengue no leite materno e no colostro, isto indica 
que amamentar protege seu bebê do vírus.


