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Lembre-se que

Em qualquer posição/atividade o/a bebé deve 
estar confortável e sempre com o membro 
superior afetado corretamente posicionado.

Informações úteis para os pais

Equipa de Reabilitação Pediátrica do SMFR
214348483/214348484

Higiene
Durante a higiene, como, 
por exemplo, no banho, 
o membro superior deve 
estar suportado/apoiado. 
O movimento deve ser 
facilitado dentro dos 
padrões corretos.

Transporte
O membro superior deve 
estar suportado/ apoiado 
(ex.: ao colo, na cadeira), 
devendo a mão estar 
corretamente posicionada.

Vestir/Despir
Deve começar a vestir o/a 
bebé sempre pelo lado 
afetado.
Deve começar a despir o/a 
bebé sempre pelo lado não 
afetado.

Este folheto deve ser lido com orientação 
específica do/a Fisioterapeuta/Médico/a.
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Os cuidados prestados ao/à recém 
nascido com LNPB são determinantes 
para uma boa evolução clínica.

Posicionamento

Um posicionamento adequado do/da bebé 
e do membro superior é fundamental para 
prevenir eventuais complicações.

Estes posicionamentos devem fazer parte de 
todos os cuidados diários do seu/sua 
bebé (alimentação, transporte, higiene...).

Decúbito Dorsal (de barriga para cima): 

Atualmente esta é a posição aconselhada para 
o/a bebé dormir.

O membro superior deve estar sempre 
suportado/apoiado (por exemplo: apoiado em 
cima da barriga, almofada/brinquedo ou com 
a mão na boca), mantendo o cotovelo em 
flexão e evitando que fique “caído”.

Decúbito Ventral (de barriga para baixo)

Assumida exclusivamente sob vigilância.

O ombro deverá ficar posicionado em abdução 
e rotação externa, cotovelo em flexão e mão 
devidamente apoiada, se possível em contacto 
com a face (boca).

Decúbito Lateral (de lado) sobre o lado 
não afetado

O membro superior deve estar suportado 
sobre um rolo ou um peluche, com flexão 
do cotovelo e a mão apoiada.

Decúbito Lateral (de lado) 
sobre o lado afetado

A mão deverá estar debaixo da face sempre 
com a palma virada para cima, promovendo a 
rotação externa e abdução do ombro e flexão 
do cotovelo.

Atividades

Alimentação

A alimentação é uma atividade importantíssima 
em termos de aprendizagem para o/a bebé.

O membro superior do/da bebé deve ser colocado 
para a frente de modo a promover a simetria e 
nunca colocado para trás das costas.

Se o/a bebé for alimentado por biberão deve 
alternar, uma vez de um lado outra vez do outro.


