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Deixar 
chorando?

Você já deu de mamar, trocou a 
fralda e verificou a temperatura 
do seu filho, mas a choradeira não 
para. E agora? Recente pesquisa 
da Universidade de Melbourne, na 
Austrália, reacendeu a polêmica 
sobre deixar as crianças chorarem 
durante a noite: provoca traumas 
ou pode melhorar o sono do bebê? 
Diminui sintomas de depressão entre 
as mães? Dois feras debatem o assunto
Mari SiVELLi E patrícia gattonE

Debate

O choro é a única forma de comu-
nicação que os bebês têm. Por isso, 
quando choram, estão expressan-
do alguma necessidade, seja física, 

seja emocional. A evolução se deu 
de tal forma que os pais querem aten-

der ao choro, já que eles não estão imunes a esse 
som. Fisiologicamente, um bebê chorará quando 
precise de algo, a menos que ele tenha sido treinado 
para não fazê-lo.

Há pesquisas que mostram que, ao atender às ne-
cessidades do bebê prontamente, ocorre uma redução 
no choro a longo prazo, de forma saudável. As ameri-
canas Mary Ainsworth e Silvia Bell, psicólogas espe-
cializadas em desenvolvimento, analisaram como as 
mães respondiam ao choro do bebê e descobriram 
que, quanto mais rápido tocavam nos filhos, menos 
eles choravam mais tarde. 

Atualmente, a razão mais provável para uma criança 
parar de chorar durante o processo de treinamento de 
sono é que ela desistiu ou aprendeu que não será atendi-
da. Se os pais veem um bebê chorando como uma cria-
tura manipuladora, acharão positivo esse resultado da 
desistência do choro. Mas isso é algo que, na psicobiolo-
gia, é chamado de extinção de comportamento, que 
acontece quando há omissão. É possível ensinar o filho 
a não chorar, mas isso tem uma consequência muito sé-
ria, o desamparo aprendido. 

Há pessoas que dizem que deixar chorar é bom, que a 
criança aprende a adormecer sozinha e a ter autonomia. 
Entretanto, autonomia e independência vêm com a ma-

turidade. Não acredito que o ideal seja ensinar o bebê a 
adormecer sozinho, já que ele ainda não tem maturida-
de neurológica para tal. Quando a criança cresce, o sis-
tema de angústia da separação do seu cérebro inferior se 
debilita de forma natural. A angústia da separação al-
cança o seu auge por volta de 6, 8 meses, idade comum 
em que os treinamentos de sono são aplicados. Algumas 
crianças que não receberam uma resposta emocional 
válida entram em estado de falsa independência. Elas 
não chamam a mãe, não  porque não precisam dela, mas 
sim porque aprenderam que não terão resposta. Assim, 
o vínculo entre os pais e os filhos treinados pode ser al-
terado. Pesquisas mostram que o contato físico regular 
gera confiança, e responder prontamente à criança na 
infância resulta em adultos seguros que são capazes de 
formar relacionamentos funcionais.

Muitas famílias aplicam esses métodos que abordei 
anteriormente por estarem exaustas, após procurarem 
outras alternativas sem ver nenhum progresso no pa-
drão de sono, porém outras (talvez a maioria) os aplicam 
por acreditarem que os bebês devem ser treinados para 
dormir à noite sozinhos e sem interrupções desde cedo. 
Tudo isso ignora sua biologia. Bebês são designados pa-
ra acordar durante a noite. É parte de como evoluímos, 
em termos de amamentação, tamanho do estômago e 
de como o leite materno é produzido.

Andréia Cristina Karklin Mortensen é neurocientista, doutora 
em Bioquímica pela Faculdade de Medicina da USP e professora 
assistente de Pesquisa no Departamento de Farmacologia e 
Fisiologia na Universidade Drexel, na Filadélfia, EUA.

É muito importante que o pai ou a 
mãe tenham atitudes, no momento 
do choro, que deixem claro para o 
bebê que eles não estão indo até o 
berço só por causa disso. 
Sempre oriento os pais a deixarem a 

criança chorando por um período de um a 
quatro minutos, antes de tomar a iniciativa de ir até o 
quarto para vê-la no berço. Além disso, também é im-
portante alternar esse espaçamento de tempo para 
atendê-la, entre um choro e outro, a fim de que não se 
acostume com uma duração previsível. Caso essa rotina 
não seja aplicada, cria-se um círculo vicioso e a criança 
passa a utilizar o choro como forma de manipulação.

Digo aos pais que, nunca, em hipótese nenhuma, ti-
rem o bebê do berço. Depois de alguns minutos de cho-
ro, devem apenas se aproximar e deixar que ele perceba 
que estão presentes e sinta segurança para voltar a dor-
mir. Insistiu no choro e não pegou no sono? O mais in-
dicado é fazer carícias na cabeça, ler algo para o filho ou 
colocar uma música. Digamos que adormeça, mas logo 
acorde: nesse caso, uma orientação importante é evitar 
acender a luz, chacoalhá-lo ou pegá-lo no colo. 

Um hábito que muitos pais têm, e que considero erra-
do, é o de condicionar o sono do bebê a determinadas 

condições, como deixar a TV ligada ou ainda colocá-lo 
no carro para passear. É fundamental que ele se acostu-
me a pegar no sono de maneira natural, em seu quarto. 
Daí, se durante a madrugada acordar e chorar, vale usar 
os procedimentos que expliquei no parágrafo anterior.

Também oriento a não alterar situações antes e de-
pois de o bebê pegar no sono, como deixá-lo usar a 
chupeta e depois tirar ou permitir que adormeça na 
cama dos pais para levá-lo ao berço. Isso não deve ser 
feito porque a criança estranha. Em outras palavras, 
para que seu filho acorde e se sinta seguro, é preciso 
que tenha pegado no sono no mesmo ambiente, o que 
facilitará identificá-lo depois.

Se os pais aplicarem corretamente essas orientações, 
o choro vai acontecer nas dez primeiras noites e depois 
deverá passar. Até porque, normalmente, o bebê dorme 
de quatro a cinco horas e costuma acordar quando está 
com frio, fome ou incomodado com algo. E as mães não 
precisam se sentir culpadas. Não há motivos para trau-
mas ou preocupações em aplicar tais técnicas, já que é 
fácil identificar um choro de manha. Se você chegar 
perto da criança e ela parar de chorar... é manha.

Dr. Marcelo Reibscheid é pediatra e neonatologista do Hospital 
São Luiz, em São Paulo.
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Carrinho de atleta  Para quem gosta de correr 
ou caminhar, o ideal é o modelo triciclo, com 

amortecimento nas rodas, que devem ser de borracha, 
infláveis – semelhantes às de bicicleta – e giratórias. 

Carrinho de viagem  Na hora de curtir bons 
roteiros ao lado do seu bebê, opte por um 

carrinho compacto e leve, como os de alumínio. 

Carrinho para dois  Para gêmeos, a 
recomendação é escolher carrinhos com 

assentos de encostos reclináveis independentes e 
que não possuam largura acima de 80 centímetros. 

Carrinho seguro  Preste atenção na faixa 
etária, no peso e no tamanho do bebê. Já o 

cinto de segurança deve ter cinco pontos. As rodas 
precisam ter freio traseiro e trava dianteira. 

Carrinho 3 em 1  Modelos que oferecem 
a possibilidade de encaixar outros 

acessórios, como bebê conforto e até mesmo 
moisés, são boas opções. o travel System 
inclui ainda a cadeirinha utilizada no carro. 

Carrinho confortável  A posição adequada 
para crianças acordadas é a inclinação entre 

45º e 60º graus, que não prejudica a coluna. Bebês 
muito novos devem evitar o assento completamente 
deitado, para não comprometer a respiração. 

Carrinho lúdico  objetos no carrinho estimulam 
a criatividade e auxiliam no desenvolvimento 

da criança. o ideal é colocá-los acima do bebê. 

Carrinho guarda-chuva  Seu fechamento simples 
e retrátil pode ser feito com uma só mão. Este 

modelo é de fácil transporte e cabe em qualquer lugar.

Carrinho importado  Se vai comprar o carrinho 
lá fora, visite antes o site do fabricante. Leve em 

consideração que, muitas vezes, não haverá direito a 
assistência e garantia. troque experiências com outras 
mães que já tenham comprado o mesmo produto. 

Carrinho preservado Utilize capa protetora, 
guarde o carrinho em local arejado e mantenha 

as rodinhas lubrificadas, prolongando sua vida útil.

Vida prática

10
mandamentos do
CaRRInHo
Recentemente assistimos à cena da 
modelo Peaches Geldof caminhando 
por Londres quando o carrinho de 
bebê virou, levando ao chão seu 
filho de 5 meses. E você, será que 
sabe qual o modelo mais adequado 
e  seguro para chamar de seu?
Maria Flor Calil
reportageM patríCia gattone
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Fique atenta!
A partir de 2013, todos os fabricantes e importadores 
deverão ter a certificação do INMEtro para vender o 
produto no mercado brasileiro. Fo
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1anoº
Festa

É pique, é pique! Chegou 
a hora de comemorar 
e ajudamos você nessa 
deliciosa tarefa

maria flor calil e 
patrícia gatonne

o tEmA o primei-
ro passo é escolher o mote 
da festinha. A partir daí, 
fica fácil pensar na cartela 
de cores, nas lembranci-
nhas e na decoração. Estéfi 
machado, designer e fotó-
grafa, autora do blog www.
estefimachado.com.br, diz 
que no primeiro aniversário 
a mãe não precisa recorrer 
aos temas batidos, como 
os da Disney, já que o bebê 
ainda nem conhece os per-
sonagens. “o mais legal é 
pensar em uma referência 
que agrade a adultos e crian-
ças, como os temas ligados 
à natureza.” Na foto ao lado,  
Estéfi se inspirou em um 
bosque, e os brigadeiros de 
colher viraram ninhos para 
os ovinhos de pássaros.

o BoLo Eis um desafio: ele 
precisa ser lindo por fora e gostoso 
por dentro. E ainda tem que agradar 
ao paladar de adultos e crianças. Sa-
bores imbatíveis: chocolate recheado 
com doce de leite e baunilha com ga-
nache de chocolate. Daniela Folloni, 
diretora do It Festa, serviço de con-
sultoria para eventos do site www.
itmae.com.br, dá a dica: “os bolos 
com pasta americana são ótimos 
para decorar a mesa, como este que 
enfeitei com passarinhos (2). mas às 
vezes ficam meio secos. Uma alter-
nativa é fazer um bolo fake, só com o 
topo de verdade, para ser cortado no 
parabéns, e servir um outro delicioso, 
já nos pratos, para os convidados”. 
outra ideia bem atual é usar cupcakes 
e biscoitos como no arranjo da foto (1), 
do Ateliê Fabíola & Liana.

Ideal para 
crianças: bolo 
feito com 
barrinhas de 
chocolate e 
coberto de 
confetes, da 
Nívia Faber

1 2



8    C L AU D I A  B E B Ê   o U t U B r o  2 0 1 2 o U t U B r o  2 0 1 2   C L AU D I A  B E B Ê    9 

ImprovISE Se você não 
tem muito tempo ou o orçamento 
está limitado, hora de botar a criativi-
dade para funcionar. “olhe e reolhe os 
brinquedos do seu filho e as coisas da 
casa. Às vezes uma bacia colorida de 
lavar salada vira uma peça-chave na 
mesa, cheia de balas de coco enrola-
das naqueles papeizinhos de antiga-
mente. os porta-talheres ao lado (1), 
por exemplo, foram improvisados com 
blocos de montar e funcionaram muito 
bem”, ensina Estéfi. portanto, objetos 
que aparentemente só teriam uma 
função também entram na decoração, 
inspirada nas cores (2 e 3) ou em outro 
tema singelo. outra ideia é bater perna 
por armarinhos e lojinhas de r$ 1,99. 
Há muita coisa legal e divertida nesse 
universo e mais barata do que nas lojas 
especializadas em festa.

Tati Leme 
Produções 
colou rótulo 
personalizado 
na garrafa 
de água

Regadores com 
balas enfeitam 
a mesa e viram 
lembrancinhas 

depois

LEmBrANCINHAS o momento de ganhar algo para levar 
para casa dá aos convidados a impressão de serem queridos. As crianças, prin-
cipalmente, esperam ansiosas por ele. para a festa do primeiro ano é bacana 
transformar em realidade algo muito especial para o aniversariante e seus pais. 
pode ser um mimo comestível, como os tubetes recheados de confete (3) e os 
docinhos no pote (4), com o nome do aniversariante no rótulo ou até gravado 
na colherinha. os utilitários, como é o caso das ecobags (1) e das almofadinhas 
personalizadas (2) da Layouteria, são práticos e reaproveitáveis. “A novidade 
são os brinquedos e lembrancinhas com que as crianças poderão interagir 
após a festa: como dedoches, jogos, fantasias e bonecos. Isso acaba sendo 
muito bom para elas, pois a festa termina, mas a diversão continua em casa”, 
diz patrícia Hernandez, da empresa patta Choca.

Festa
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ComIDINHAS Alma da 
festa, os comes e bebes do conves-
cote têm que ser adequados ao clima, 
horário e tema (2). também devem 
ser práticos e fáceis de pegar com 
as mãos, como o minibúrguer assa-
do (3). “Lembre-se de servir opções 
saudáveis para os pequenos. Biscoi-
tos amanteigados sem glacê, pão de 
queijo e frutas apetitosas cortadinhas 
são ótimas opções”, ensina tammy 
montagna, que faz doces, biscoitos 
(1) e decorações originais e tem o site 
tammymontagna.com. Não se es-
queça das bebidas alcoólicas para os 
adultos. para os petits, muita água e 
suco natural — afinal, o próprio aniver-
sariante ainda não toma refrigerante. 

Dadinhos de 
brownie feitos 
com chocolate 
belga, Buffet 
Zest Cozinha 
Criativa
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