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O que são cólicas?

Mesmo assim, representam

um sofrimento, tanto para

o bebê como para os pais,

por ser uma situação

muito estressante. 

Não são uma doença, uma

vez que não trazem risco de

vida, não interferem no

crescimento da criança e são

passageiras.

PRA COMEÇO DE CONVERSA

3



Muitos pais f icam sem 

saber o que fazer quando 

veem seu bebê chorando ou se

irr itando faci lmente. Por isso, é

muito importate saber reconhecer 

os s inais !

Como mamãe 
ou papai, devo 
me preocupar?

As cól icas causam grande

desconforto. É fundamental que 

os pais saibam os padrões de

comportamento do bebê, para

serem capazes de reconhecer o

choro em diferentes 

momentos, tais como 

fome, cól ica, fr io 

ou col inho
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E como reconhecer a cólica 
do bebê?

As cólicas se caracterizam

por irritabilidade, agitação,

choro sem uma causa

aparente, num horário

predeterminado, geralmente

ao anoitecer

Se estica
Fica vermelho
Vira a cabeça para os
lados
Fecha as mãozinhas 
Contrai as pernas sobre a
barriga
Pode eliminar gases

O bebê:
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Fatores relacionados ao bebê

Intolerância ao leite de vaca
Bebê com menos de 3 meses (sistema
digestivo ainda não adaptado)              
Desmame precoce

Ansiedade
Insegurança
Falta de interação entre
mãe-bebê

Não se sabe ao certo as causas
da cólica do bebê. Alguns fatores
apontados são:

Fatores relacionados aos pais

  O que causa as cólicas?

Depressão
Aborrecimento
Estresse
Inexperiência
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A frequência 

se intensifica entre 

a 4ª e a 6ª semana

Com que frequência ascólicas ocorrem?

Costuma 

aos poucos 

aliviar com o 

decorrer dos meses

Podem ocorrer

durante 3 horas 

por dia, mais de 3

dias na semana, por

até 3 semanas. 

Geralmente 
surgem na 2ª semana

de vida do bebê
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Quando suspeitar
que o choro do bebê

é de cólica?

E isso pode trazer 

 sentimentos de

 frustração e impotência

aos pais

Durante um episódio de

cólica, o bebê chora sem

parar, o que pode se

prolongar por horas

8



O choro é a principal maneira dos

bebês se comunicarem e eles choram

por muitas razões.  É o modo como

chamam atenção e

expressam suas necessidades 

MAS ATENÇÃO!

Os pais devem observar quando a

criança não parar de chorar após

receber alimentos ou trocar as fraldas,

pois pode ser cólica 

Devem também observar as condições

do ambiente, como temperatura, ruídos

e iluminação 

Nem todo choro que não para é cólica. Assim, se

essa situação permanecer, um profissional de

saúde deve ser consultado para avaliar o bebê.
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No entanto, caso perceba algum desconforto no

bebê após mamar, ela deve estar atenta ao

alimento consumido , testando retirá-lo da dieta

por algum tempo e reintroduzi-lo depois,

observando se o bebê ainda apresenta os sintomas

São muitos os mitos e tabus quando o

assunto é a alimentação da mãe que está

amamentando. A mãe não necessita de uma

dieta restritiva , ou seja, não precisa parar de

comer os alimentos a que está acostumada

É sempre importante orientar-se com

profissionais da saúde . Embora o auxílio de

familiares e amigos seja importante, muitas

informações ainda provêm de mitos

A dieta da mãe
influencia na cólica?
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A mãe deve se alimentar de 

acordo com suas possibil idades, mas 

é bom lembrar que é importante dar

preferência a frutas, legumes e

verduras. Pães, cerais, e derivados do

leite também podem fazer parte da

dieta!

Também é fundamental ingerir

bastante água! Em média, de 2 a 3

litros por dia

Algumas dicas
importantes
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Além disso, alimentos

industrializados e café

devem ser evitados!



Como prevenir 
as cólicas?

Durante os 6 primeiros

meses de vida do bebê,

ofereça apenas leite

materno

É importante também

evitar variações de

temperatura, barulho e

claridade em excesso. 

Um ambiente familiar

calmo faz toda diferença!

Estabeleça uma rotina

para o banho, sono, e

outras atividades 
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Como
tratar 
as cólicas?

É fundamental que os pais

tenham tranquilidade e

confiança, para que

possam transmiti-las ao

bebê!

Acalmar os pais

Acalme o bebê
Música suave, balanço no colo,

compressas mornas e

massagens na barriga, e flexões

leves com as pernas do bebê

sobre a barriga são alguns dos

modos de tranquilizá-lo

Pode dar chá?
Chás, soluções de açúcar,

suplementos alimentares e

medicamentos nunca devem

ser administrados sem a

orientação do pediatra
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Com cuidado, enrole o

bebê, cobrindo a cabeça,

usando cobertores

volumosos, e permitindo

que as pernas sejam

flexionadas

SWADDLE
(CASULO SEGURO)

TÉCNICA DOS 5S

As técnicas de relaxa-

mento são eficazes para

acalmar bebês com cóli-

cas. Uma delas consiste na

abordagem dos “5s”, que

são:

SIDE POSITION
(POSIÇÃO DE LADO)

Deixe que o bebê deite

de lado, ou de barriga

para baixo, com as

pernas flexionadas
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Faça um som de shhh

shhhhh próximo ao

ouvido do bebê, para

acalmá-lo

SHUSH SOUND
(SOM DE SHHH)

Balance o bebê

suavemente no colo,

sempre apoiando a

cabeça e o pescoço

SWING (BALANÇO)

Quando os “5S” são

feitos corretamente e

combinados, eles podem

reduzir o choro e

melhorar o sono do

bebê!
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SUCK (SUCÇÃO)

Deixe o bebê mamar

no seio ou chupar a

mãozinha
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