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BANHO
O banho deve ser diário com água morna e sabonete para que se retirem as sujidades na pele que se 
acumuladas podem favorecer infecções e irritações na pele

água
Água morna

sabonete
Sabonetes do tipo syndet 
devem ser empregados 
para preservar a hidratação 
da pele do bebê e o 
sabonete deve ser aplicado 
apenas nas áreas de dobra

duração
Menos de 5 minutos. A 
exposição prolongada da 
pele à água pode 
comprometer a hdiratação 
da pele



Sabonetes syndet

Dove baby Mustela corpo e cabelo

Eucerin baby
Cetaphil baby

Não há conflitos de interesse
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FOTOPROTEÇÃO

Episol infantil
Mustela filtro solar

Anthelios infantil Eucerin kids

Não há conflitos de interesse

A fotoproteção está liberada a partir dos 6 meses de idade. Até abuse de chapéus, roupa de UV e da sombra.



HIDRATAÇÃO

03.



HIDRATAÇÃO

Para bebês com doenças 
da pele como dermatite 
atópica, ictiose, psoríase

A hidratação durante o 
inverno auxilia a 
preservar a pele enquanto 
barreira mecânica íntegra

A hidratação durante o 
verão não é necessária. Os 
banhos nessa estação são 
mornos e curtos. O creme 
pode ser oclusivo nessa 
estação precipitando 
dermatoses como miliária 
por exemplo.

DIÁRIA INVERNO VERÃO



Hidratantes

Umiditá infantil Mustela hydra bebê

Eucerin baby
Cetaphil baby

Não há conflitos de interesse
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DERMATITE DE FRALDAS

Trocas de fralda

O contato e o atrito com as fezes, 
urina e a umidade ocasionam 
irritação na pele no bebê na áreas 
da fralda. Troque de fralda com 
frequencia.

Evitar lenços umedecidos

Os lenços umedecidos contém 
detergentes e fragrâncias que podem 
irritar a pele do bebê. Use água morna e 
algodão e sabonetes tipo syndet.

Creme de barreira

Os cremes de barreira como 
Bepantol, Desitin, Dermamon ajudar 
a proteger mecanicamente o contato 
e a fricção com a urina e as fezes.

Tratameno precoce

Caso surjam lesões vermelhas com 
descamação e erosão, consulte seu 

dermatologista.



TESTIMONIALS

Jenna Lin, 22

“Neptune is the 
farthest planet 
from the Sun”

Michael Doe, 45

“Venus has a 
beautiful name, 
but it’s very hot”

James Smith, 30

“Saturn is a gas 
giant and has 
several rings”
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