
PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA NO 
RECÉM-NASCIDO - O QUE DEVE SABER!

As 15 regras de ouro para a prevenção!

O QUÊ? COMO?

1. Deitar o bebé de barriga para cima

2. Usar uma superfície firme para 
dormir

3. Promoção do aleitamento 
materno

4. Dormir no quarto dos pais, perto
da sua cama, mas em superfície 
separada destes

5. Manter os objetos moles/macios 
fora da área de sono do bebé 
para evitar risco de sufocação, 
estrangulação e aprisionamento

6. Oferecer uma chupeta ao bebé

7. Evitar exposição ao fumo durante a 
gravidez e após o nascimento

8. Evitar álcool e consumo de drogas 
ilícitas durante a gravidez e após o 
nascimento

9. Evitar o sobreaquecimento e 
cobrir a cabeça dos bebés

10. Vigilância pré-natal

11. A criança deve ser vacinada de 
acordo com as recomendações da 
Direcção Geral de Saúde

12. Não usar aparelhos que 
“prometem” reduzir o risco de Morte 
Súbita no lactente

13. Não use monitores 
cardiorespiratórios como estratégia 
para diminuir o risco de Morte Súbita 
no Lactente

14. Estimular a posição de “barriga 
para baixo” com o bebé acordado

15. Não há evidência que a técnica 
“swadding” reduza o risco de Morte 
Súbita no Lactente

Pelo menos até 1 ano de idade
< probabilidade de engolirem o vómito e asfixiarem-se

Não usar colchões moles, como os de espuma
Atenção ás camas ou berços usados, pois já podem não ser seguros
Atenção às peças coladas ou arranjadas
O colchão deve encaixar perfeitamente no berço ou cama, sem qualquer lacuna entre o próprio berço e o 
colchão

< risco de morte súbita do lactente
A sociedade Americana de Pediatria, a par da OMS, recomenda aleitamento materno exclusivo até aos 6 
meses de idade

Idealmente durante o 1º ano de vida, mas se não for possível, pelo menos até aos 6 meses de idade
(    risco de Morte Súbita em até 50%)
Não deitar os bebés a dormir em sofás, são extremamente perigosos!

Podem obstruir as vias aéreas do recém nascido
Não usar contornos dos berços se a distância entre as grades da cama for a recomendada

Factor protetor contra a morte súbita do lactente (mecanismo não conhecido)
Não existe necessidade de reintroduzir a chupeta no caso do bebé adormecer
Não devem ser acoplados peluches ou outros objetos às chupetas.
Se amamentados com leite materno : adiar a introdução da chupeta até a amamentação estar 
completamente estabelecida
Se sem aleitamento materno: podem usar de imediato a chupeta.

Risco  maior de morte súbita quer com exposição activa ou passiva
> se o bebé partilha a cama com um adulto fumador (mesmo quando esse adulto não fuma na cama)

Risco mesmo na pré-concepção
O consumo de álcool por parte dos pais, associado à partilha da cama com o bebé, com > risco de Morte 
Súbita

Vestir a criança com uma peça a mais em relação ao nº de peças de vestuário que um adulto está a vestir 
naquele ambiente, de forma a a estar confortável
Atenção aos sinais de sobreaquecimento: criança suada, quente, irritada.

A grávida deve ser vigiada pelo seu médico assistente (visite o seu Médico de Família na periodicidade 
recomendada)

Informe-se no centro ou unidade de saúde com o seu médico ou enfermeiro de família

Não usar cunhas ou posicionadores colocados na cama dos adultos para posicionar os bebés (entre outros 
dispositivos)
A consultar: Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) e  Consumer Product Safety Commission 
(CPSC)

Não compre, se não foi aconselhado pelos profissionais de saúde

Estimular esta posição com o bebé sempre vigiado e acordado
Aumenta a “força” muscular do pescoço e ombros

Se optar por usar esta técnica aconselhe-se com profissionais de saúde
SEMPRE de barriga para cima
Pode ter benefícios para acalmar ou adormecer o bebé
Não usar depois do bebé manifestar tentativas em rolar sobre si
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COMO REDUZIR OS RISCOS
DO SÍNDROME DE MORTE SÚBITA
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Não cubra a cabeça do bebé

Use um colchão que encaixe bem

Deite o bebé de barriga para cima

Não use almofada

Ajuste bem a roupa à cama

O bébé deve dormir numa cama própria, 
no quarto dos pais, durante os

primeiros 6 medes

Ponha os pés do bebé a tocar o fundo da cama
Não use edredões, protetor ou brinquedos

Mantenha o bebé num ambiente livre de fumo 
de tabaco, antes e depois do nascimento

A maneira mais segura de colocar
o bebé a dormir
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