
Como é um ambiente seguro para dormir? 
A imagem abaixo mostra um ambiente seguro para um bebê dormir.

Use uma superfície firme e 
plana para dormir, como um 
colchão em um berço seguro 
e aprovado*, coberta com um 
lençol de elástico.

Não coloque almofadas, cobertores, cobertas 
de pelo, nem protetores de berço, em 
nenhuma parte do espaço onde o seu bebê 
dorme.

Não deixe objetos macios, brinquedos, nem 
lençol solto, no espaço onde o seu bebê 
dorme. Certifique-se de não deixar que 
nenhum objeto cubra a cabeça do bebê.

Vista o bebê com roupas 
apropriadas para dormir, como o 
cobertor de vestir que vira uma 
roupa. Não use cobertor solto, 
nem cubra demais o bebê.

Não fume, nem permita 
que outra pessoa fume 
perto do seu bebê. 

Sempre posicione o bebê 
deitado de costas para dormir, 
tirar cochilos e durante a noite.

O espaço para o bebê 
dormir é ao lado de onde 
os pais dormem, no 
mesmo cômodo.

O bebê não deve dormir na 
cama de adultos, em sofás, 
nem sobre uma cadeira, seja 
sozinho, com você ou outra 
pessoa.

 * A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (CPSC, Consumer Product Safety Commission) recomenda usar um berço, cesto, berço 
portátil ou cercadinho que siga seus respectivos padrões de segurança. Para obter informações sobre segurança de berços, entre em contato 
com a CPSC pelo telefone 1-800-638-2772 ou acesse o site http://www.cpsc.gov.



Evite produtos que vão contra as 
recomendações de segurança durante o sono 
do bebê, principalmente aqueles produtos que 
alegam evitar ou reduzir os riscos de SIDS.

Não use monitores para verificar o batimento 
cardíaco ou a respiração do bebê em casa para 
reduzir os riscos de SID.

Deixe o seu bebê deitado bastante tempo de 
barriga para baixo quando ele estiver acordado 
e tiver alguém supervisionando ele.

Sempre posicione o bebê deitado de costas para 
dormir, tirar cochilos e durante a noite para reduzir 
os riscos de SIDS.

Use uma superfície firme e plana para dormir, como 
um colchão em um berço seguro e aprovado*, 
coberta com um lençol de elástico, sem nenhum 
outro lençol ou objetos macios no espaço de 
dormir.

Divida o seu cômodo com o bebê. Deixe o bebê em 
seu cômodo, perto da sua cama, mas em um 
espaço separado designado para bebês. O ideal é 
que o bebê fique nesse cômodo pelo primeiro ano 
de vida, ou no mínimo nos primeiros 6 meses.

Não coloque objetos macios, brinquedos, 
protetores de berço nem lençol solto embaixo do 
bebê, sobre o bebê, nem em nenhuma parte do 
espaço onde o bebê dorme.

Para reduzir os riscos de SIDS, a mulher deve:

Fazer o atendimento regular de pré-natal 
durante a gravidez.

Evitar fumar, ingerir bebidas alcoólicas, usar 
maconha ou drogas ilícitas durante a 
gravidez ou depois do nascimento do bebê.

 Não fumar durante a gravidez, e não fumar, nem 
permitir uma pessoa fumar perto do seu bebê ou 
no ambiente onde o seu bebê estiver.

Considerar oferecer ao bebê uma chupeta quando 
tirar cochilos e dormir à noite para reduzir o risco 
de SIDS.

Não permitir que o bebê fique com muito calor 
durante o sono.

Siga as orientações do seu médico sobre vacinas e 
consultas regulares para verificar a saúde do bebê.

SAIBA MAIS: http://safesleepforme.org/

Amamente o seu bebê para reduzir os riscos de 
SIDS. A amamentação tem muitos benefícios para 
a saúde da mãe e do bebê. Se você adormecer 
enquanto estiver alimentando ou confortando o 
bebê em uma cama de adultos, coloque o bebê de 
volta em um espaço separado para dormir assim 
que você acordar.

Sono seguro para o seu bebê
Reduza o risco da síndrome de morte súbita infantil (SIDS, Sudden Infant Death 
Syndrome) e outras causas de morte infantil relacionadas com o sono.
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* A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (CPSC, 
Consumer Product Safety Commission) recomenda usar um berço, 
cesto, berço portátil ou cercadinho que siga seus respectivos padrões 
de segurança. Para obter informações sobre segurança de berços, 
entre em contato com a CPSC pelo telefone 1-800-638-2772 ou 
acesse o site http://www.cpsc.gov.

Cortesia de Safe to Sleep®

https://safetosleep.nichd.nih.gov


