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 Fazer o bebê dormir a noite inteira não é fácil, mas é 

possível alcançar esse objetivo adotando hábitos e cuidados que 

são essenciais para a qualidade do sono.  

 

 Neste pequeno e-book você vai aprender algumas técnicas 

que com certeza vão fazer o seu bebê dormir melhor.  Por isso, 

leia atentamente e coloque em prática o que aprendeu.  

  

 

 

 

Boa leitura! 
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Introdução 



Dicas para fazer o bebê dormir a noite inteira  

Capítulo 1 

 O sonho de todas as mães é ver o seu filho dormir a noite inteira sem choro, estresse ou 

qualquer outro problema que impeça a qualidade do sono do bebê.  

 

 Vários fatores acabam comprometendo o sono do bebê como, por exemplo, barulho em 

excesso, luzes fortes, mal-estar e entre outros.  

 

 Felizmente grande parte dos problemas que aparecem podem ser solucionados rapidamente 

e alguns hábitos precisam ser inseridos na vida do bebê para que ela possa dormir melhor.  Alguns 

desses hábitos você vai aprender agora.  
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1. Rotina para dormir  

 
 Para fazer com que o bebê 

adormeça rápido e assim possa 

dormir a noite inteira é fundamental 

que você crie uma rotina para ele.  

 

 Essa rotina deve fazer com 

que o bebê saiba o que é dia e o 

que é noite. Por exemplo, durante o 

dia a casa deve ser alegre e 

iluminada para que ele se divirta. 

  

 Porém, a noite é importante 

preparar a casa, reduzir as luzes, 

diminuir o barulho e definir um 

horário para colocar o bebê no 

berço para dormir.  

. 
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Para saber mais sobre a importância da Rotina do Sono clique no link - 

https://bit.ly/2VfL1p3 

Vídeo sobre rotina do sono clique no link - https://bit.ly/3hY7XTK 
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 O sono diurno ajuda a melhorar o 

sono noturno. Na maioria das vezes 

quando o bebê está cansado ele não 

consegue dormir bem à noite.  

 

 Por isso, durante os primeiros seis 

meses de vida o bebê precisa tirar 

sonecas durante o dia.  

 

 As sonecas podem ser depois do 

almoço ou no meio da tarde e não se 

preocupe com a quantidade de horas que 

ele passar dormindo. 
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2. As sonecas são importantes  
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 Cada bebê possui um jeito de dormir. A 

quantidade de horas de sono varia de 

organismo para organismo.  

 

 Por isso, é comum que alguns bebês 

durmam pouco enquanto outros dormem 

mais.  

 

 Além disso, a quantidade de sono a 

noite depende de alguns fatores do dia 

como, por exemplo, agitações, sono diurno 

e entre outros.  

3. Evite comparações  

É normal o bebê dormir por muito tempo? Clique no link https://bit.ly/37W5wwa 
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 Para fazer o bebê dormir a noite 

inteira o ambiente deve ser 

confortável para ele.  

 

 Por isso, antes de colocá-lo 

para dormir crie um ambiente 

agradável nem muito quente, nem 

muito frio.  

 

 Além disso, deve reduzir o 

barulho e também as luzes ligadas 

por perto para que o bebê não 

desperte.  

4. Crie um ambiente confortável para o 

bebê 

Como criar um ambiente ideal para o sono do bebê clique no link - https://bit.ly/31auXJ6 
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5. Amamentação antes de dormir  
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 Outra dica para fazer o 

bebê dormir mais rápido e a 

noite toda é amamentar antes de 

deitá-lo.  

 

 Ao dar de mamar o seu 

bebê fica saciado e assim não 

vai sentir fome muito cedo.  

Vídeo sobre amamentação antes de dormir clique no link - https://bit.ly/2Z2EWxm  
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 Vestir uma roupa confortável no 

bebê permite que ele fique relaxado 

para dormir a noite inteira.  

 

 A roupinha para dormir deve ser 

de algodão, sem botões, fios ou 

elástico, para que ela não fique 

apertando o bebê durante a noite. 

 

6. Vista um pijama confortável  
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7. Faça uma massagem  

 Você provavelmente não sabia, mas 

fazer uma massagem nas costas e pernas 

do bebê pode ajudá-lo a adormecer mais 

rápido.  

 

 Essa técnica faz com que o bebê fique 

relaxado como se tivesse tomado um 

banho. 

Massagens para acalmar o seu bebê clique no link - 

https://bit.ly/3fXwzdw 



8. Dar banho antes de dormir  

 Para deixar o bebê confortável para 

dormir a noite inteira um banho relaxante 

é recomendado.  

 

 Ele ajuda o bebê a adormecer mais 

rápido e assim dormir melhor. 
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9.Troque a fralda antes do bebê  

 Antes de colocar o seu bebê para 

dormir é importante trocar a fralda dele, 

limpando e lavando a região genital para que 

o bebê se sinta confortável e limpo. 

 

 Quando a fralda fica suja ela acabando 

ficando desconfortável, além de poder causar 

irritação na pela. Por isso, é importante que 

trocá-la.  



Mitos e verdades sobre o sono do bebê 

 

Capitulo 2 
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 Observe alguns mitos e verdades sobre o sono do bebê que foram 

revelados pelo o médico espanhol Eduard Estivill, autor do livro Nana, Nenê.  



1. Não é bom o bebê dormir com a barriga cheia? 

 

 Verdade. Após o bebê comer alimentos sólidos em excesso não é 

recomendado colocá-lo para dormir.  

  

 Isso porque o peso dos alimentos pode causar mal-estar na criança.  
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 Verdade.  Segundo uma pesquisa da Universidade de Saint 

Joseph (EUA) a rotina conseguem promover uma boa noite de 

sono.  

 

 A pesquisa mostra que o simples fato da criança ir para 

cama no mesmo horário todas as noites melhora a o sono 

noturno.   

2. Para dormir bem, é preciso ter rotina? 
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 Verdade. O Chá de camomila possui capacidade para induzir o 

organismo ao relaxamento. 

 

 Além disso, a planta é rica em substâncias que possui efeito anti-

inflamatório e antioxidante, além de auxilia na diminuição da ansiedade. O 

chá deve ser tomado em temperatura morna após o sexto mês.  

3. Chá de camomila ajuda a acalmar? 
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 Mito. Geralmente os bebês recém-nascidos podem dormir em torno de 

16 a 19 horas diárias, distribuídas entre o dia e a noite.  

 

 No entanto, com passar dos meses, o sono do bebê acaba se 

concentrando mais à noite e vai diminuindo durante o dia.  

Por volta dos 6 meses, o bebê costuma dormir 12 horas diárias, tirando 

sonecas durante o dia e concentrando mais sono para a noite.  

4. O bebê dorme a noite inteira se não 

dormir durante o dia? 

coisasparabebe.com 



 Verdade.  Quando os pais aconchegam o bebê no colo estão ensinando para 

ele que é desta forma que ele tem que dormir.  

 

 Por isso, quando ele acorda no meio da noite geralmente está assustado por 

não reconhecer onde está.  

Então para evitar que isso aconteça é importante que os pais deixem a criança 

adormecer apenas no berço. 

5. Se o bebê é acostumado a dormir no colo, 

será difícil dormir no berço depois? 
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 Mito. Para que o bebê consiga adormecer basta apenas que o ambiente seja 

calmo.   

 

Sem volume de TV alto e entre outros barulhos em excesso.  

6. É preciso silêncio total para o bebê dormir? 
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