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Aproximadamente 3500 crianças morrem anualmente nos Estados 
Unidos a partir de óbitos infantis relacionados ao sono, incluindo 

diminuição inicial na década de 1990, a taxa de mortalidade geral 
atribuível a óbitos infantis relacionados ao sono não diminuiu nos 

-
veis   para SIDS e outras mortes infantis relacionadas ao sono são 
surpreendentemente similares. A Academia Americana de Pediatria 
recomenda um ambiente de sono seguro que possa reduzir o risco de 
todas as mortes infantis relacionadas ao sono. Recomendações para um 
ambiente de sono seguro incluem a posição supina, o uso de uma 

-
lhamento de cama, evitando o colchão suave e o superaquecimento. 
Recomendações adicionais para redução de SIDS incluem evitar a 
exposição ao fumo, álcool e drogas ilícitas; Aleitamento materno; 
Imunização de rotina; E uso de chupeta. Novas evidências são apresen-
tadas para cuidados pele a pele para recém-nascidos, uso de partilha de 
cama e leito ao lado da cama, dormindo em sofás/poltronas e em 
dispositivos sentados e uso de cama macia após 4 meses de idade. As 
recomendações e a força de evidência para cada recomendação estão 
incluídas nesta declaração de política. A fundamentação dessas 
recomendações é discutida em detalhes no seguinte relatório técnico 
(www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/ peds.2015-3147).

A morte infantil inesperada repentina (SUID), também conhecida como morte súbita inesperada na infância, 
ou SUDI, é um termo usado para descrever qualquer morte repentina e inesperada, (incluindo síndrome de 
morte súbita infantil (SIDS) e mortes mal definidas), ocorrendo durante a infância. Após a investigação do 
caso, SUID pode ser atribuído a sufocação, asfixia, aprisionamento, infecção, ingestões, doenças metabólicas, 
canalopatias cardíacas associadas à arritmia e trauma (não intencional ou não acidental). SIDS é uma 
subcategoria de SUID e é uma causa atribuída a óbitos infantis que não podem ser explicados após uma 
investigação minuciosa, incluindo uma investigação de cena, autópsia e revisão do histórico clínico.1 (Ver 
Tabela 1 para definições de termos.) 
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TABELA 1 De�nições de Termos  

TABELA 2 Resumo das recomendações com força da recomendação 

Recomendações de nível A: 

Recomendações de nível B: 

Recomendações de nível C: 

 Voltar a dormir para cada sono.

 Evite o uso de dispositivos comerciais que sejam inconsistentes com as recomendações de sono 
     seguro. Supervisionado, recomenda-se o tempo de barriga desperto para facilitar o desenvolvi-
     mento e minimizar o desenvolvimento de plagiocefalia posicional.

 Continuar a pesquisa e vigilância sobre os fatores de risco, causas e mecanismos �siopatológicos 
de SIDS e outras mortes infantis relacionadas ao sono, com o objetivo �nal de eliminar essas mortes 
inteiramente.

 Use uma superfície de sono �rme.
 Aleitamento materno é recomendado.
 É recomendado o compartilhamento de quarto com a criança em um local de sono separado.
 Mantenha os objetos macios e a cama solta longe da área do sono do bebê.
 Considere oferecer uma chupeta na hora da soneca e na hora de dormir.
 Evite a exposição à fumaça durante a gravidez e após o nascimento.
 Evite o uso de álcool e drogas ilícitas durante a gravidez e após o nascimento.
 Evite o superaquecimento.
 As mulheres grávidas devem procurar e obter cuidados pré-natais regulares.
 Os bebês devem ser imunizados de acordo com as recomendações da AAP e CDC.
 Não use monitores cardiorrespiratórios domiciliares para reduzir o risco de SIDS.
 Os prestadores de cuidados de saúde, o pessoal das creches e as UTIN das recém-nascidas e os 
     prestadores de serviços de assistência à infância devem endossar e modelar as recomendações 
     de redução do risco de SIDS desde o nascimento.
     As mídias e os fabricantes devem seguir diretrizes de sono seguro em suas mensagens e publi-
     cidade. Continue a campanha "Seguro para dormir", com foco em formas de reduzir o risco de 
     todas as mortes infantis relacionadas ao sono, incluindo SIDS, sufocação e outras mortes não 
     intencionais. Os pediatras e outros provedores de cuidados primários devem participar ativamen-
     te desta campanha.

A distinção entre SIDS e outros SUIDs, 
particularmente aqueles que ocorrem durante 
um período de sono não observado (óbitos 
infantis relacionados ao sono), como asfixia 
involuntária, é desafiador, não pode ser 
determinado unicamente por autópsia e pode 
permanecer sem solução depois de uma 
investigação completa. Muitos dos fatores de 
risco modificáveis e não modificáveis para SIDS 
e asfixia são surpreendentemente similares. Este 
documento centra-se no subconjunto de SUIDs 
que ocorrem durante o sono.
As recomendações aqui descritas foram 
desenvolvidas para reduzir o risco de SIDS e 
asfixia, asfixia e aprisionamento relacionado ao 
sono entre os bebês da população em geral. 
Conforme definido pelos epidemiologistas, o 
risco refere-se à probabilidade de ocorrência de 
um resultado, dada a presença de um 
determinado fator ou conjunto de fatores. 
Embora todas as 19 recomendações sejam 
destinadas a todos os que cuidam de bebês, as 
últimas 4 recomendações também são 
direcionadas aos formuladores de políticas de 
saúde, pesquisadores e profissionais que cuidam 
ou trabalham em favor de bebês. Além disso, 
como certos comportamentos, como o 
tabagismo, podem aumentar o risco para o 
bebê, algumas recomendações são direcionadas 
para as mulheres que estão grávidas ou podem 
engravidar no futuro próximo.
A Tabela 2 resume cada recomendação e 
fornece a força da recomendação, que se baseia 
na Taxonomia de Força de Recomendação. 
Deve-se notar que não há ensaios controlados 
randomizados em relação a SIDS e outras 
mortes relacionadas ao sono; Em vez disso, 
estudos de casos e controles são o padrão.
As recomendações são baseadas em estudos 
epidemiológicos que incluem crianças até 1 ano 
de idade. Portanto, as recomendações para a 
posição de sono e o ambiente de sono, salvo 
indicação em contrário, são para o primeiro ano 
após o nascimento. 
As recomendações baseadas em evidências qu 
eseguem são fornecidas para orientar os 
prestadores de cuidados de saúde em conversas 
com pais e outros que cuidam de bebês. Os 
prestadores de cuidados de saúde são 
encorajados a conversas abertas e sem 
julgamentos com as famílias sobre suas práticas 
de sono. As condições médicas individuais 
podem garantir que um prestador de cuidados 
de saúde recomenda o contrário depois de pesar 
os riscos e benefícios relativos.
Para a revisão da literatura de fundo e as 
análises de dados sobre as quais esta declaração 
e recomendações da política se baseiam, 
consulte o relatório técnico que acompanha, 
"SIDS e outras mortes infantis relacionadas ao 
sono: base de evidências para recomendações 
atualizadas para 2016 para um ambiente de 
sono infantil seguro", disponível Nas páginas 
eletrônicas desta edição (www.pediatrics.org/c-
gi/ doi / 10.1542 / peds.2016-2940).

Não há provas para recomendar cueiro como uma estratégia para reduzir o risco de 
SIDS.
Os seguintes níveis são baseados na Taxonomia de Força de Recomendação (SORT) para 
a atribuição de notas de letra a cada uma das suas recomendações (A, B ou C).2 Nível A: 
há evidências orientadas para o paciente de boa qualidade. Nível B: há evidências 
orientadas para o paciente inconsistentes ou de qualidade limitada. Nível C: A recomen-
dação é baseada em consenso, evidência orientada para a doença, prática usual, 
opinião de especialistas ou série de casos para estudos de diagnóstico, tratamento, 
prevenção ou triagem. Nota: "evidência orientada para o paciente" mede os resultados 
que importam para os pacientes: morbidade, mortalidade, melhora dos sintomas, 
redução de custos e qualidade de vida; "evidência orientada para a doença" mede os 
pontos �nais imediatos, �siológicos ou de substituição que podem ou não Re�ete 
melhorias nos resultados dos pacientes (por exemplo, pressão arterial, química do 
sangue, função �siológica, achados patológicos). CDC, Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças.

Compartilhamento de cama: pai (s) e criança dormindo juntos em qualquer superfície (cama, 
sofá, cadeira).
Cuidadores: em todo o documento, os "pais" são usados, mas este termo é destinado a indicar 
qualquer cuidador infantil.
Cosleeping: Este termo é comumente usado, mas a força tarefa acha confuso e não é usado neste 
documento. Quando usado, os autores precisam deixar claro se eles estão se referindo ao sono 
em proximidade (o que não implica necessariamente a partilha de cama) ou a partilha de cama.
Compartilhamento de quarto: pai (s) e criança dormindo na mesma sala em superfícies separa-
das.
Morte infantil relacionada ao sono: SUID que ocorre durante um período de sono observado ou 
não observado.
Síndrome de morte súbita do lactente (SIDS): causa atribuída a óbitos infantis que não podem ser 
explicados após uma investigação minuciosa, incluindo uma investigação de cena, autópsia e 
revisão do histórico clínico.
1 Morte infantil inesperada repentina (SUID) ou morte súbita e inesperada na infância (SUDI): 
uma morte repentina e inesperada, explicada ou inexplicada (incluindo SIDS), ocorrendo durante 
a infância.
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RECOMENDAÇÕES PARA REDUZIR 
O RISCO DE SIDS E OUTRAS MORTES 
INFANTIS RELACIONADAS AO SONO

1. Dormir de costas em todo sono.

3

Para reduzir o risco de SIDS, os bebês 
devem ser colocados para dormir em 
posição supina (totalmente nas costas) 
para cada sono por cada cuidador até 
que a criança atinja 1 ano de idade.       
O sono lateral não é seguro e não é 
aconselhável.
A posição de suspensão supina não 
aumenta o risco de sufocação e 
aspiração em bebês, mesmo aqueles 
com re�luxo gastroesofágico, porque os 
bebês possuem anatomia e mecanis-
mos que protegem contra a aspiração.
A Academia Americana de Pediatria 
(AAP) concorda com a Sociedade 
norte-americana de gastroenterologia 
pediátrica e nutrição que "o risco de 
SIDS supera o bene�ício da posição de 
suspensão propensa ou lateral no RGE 
[re�luxo gastroesofágico]; portanto, na 
maioria dos bebês, do nascimento até 
os 12 meses de idade, recomenda-se o 
posicionamento supino durante o sono. 
... Portanto, o posicionamento propen-
so é aceitável se a criança é observada 
e acordada, particularmente no 
período pós-prandial, mas o posiciona-
mento propenso durante o sono só 
pode ser considerado em bebês com 
certos distúrbios das vias aéreas 
superiores em que o risco de morte por 
DRGE [Doença de re�luxo gastroesofá-
gico] pode superar o risco de SIDS". 
Exemplos de tais distúrbios das vias 
aéreas superiores são aqueles nos 
quais os mecanismos de proteção das 
vias aéreas são prejudicados, incluindo 
crianças com anormalidades anatômi-
cas, como fendas laríngeas tipo 3 ou 4, 
que não foram submetidos a cirurgia 
anti-re�luxo. Não há evidência que 
sugira que os bebês que recebem 
alimentos nasogástricos ou orogástri-
cos tenham um risco aumentado de 
aspiração se colocados em posição 
supina. Elevar a cabeça do berço do 
bebê é ine�icaz na redução do re�luxo 
gastroesofágico  e não é recomendado, 
além de elevar a cabeça do berço pode 
resultar na criança deslizando para o 
pé do berço em uma posição que pode 
comprometer a respiração.

Os recém-nascidos prematuros devem 
ser colocados em decúbito dorsal o 
mais rápido possível. Os recém 
nascidos prematuros correm maior 
risco de SIDS,       e a associação entre a 
posição do sono propenso e SIDS entre 
o baixo peso ao nascer e prematuros é 
igual ou talvez mais forte do que a 
associação entre os que nasceram no 
prazo.
A força-tarefa Concorda com o Comitê 
AAP sobre Feto e Recém-Nascido que 
"os recém-nascidos prematuros devem 
ser colocados em decúbito dorsal, 
assim como os bebês no não prematu-
ros, e os pais de recém nascidos 
prematuros devem ser aconselhados 
sobre a importância do sono supino em 
prevenir SIDS. Os bebês prematuros 
hospitalizados devem ser mantidos 
predominantemente em posição 
supina, pelo menos a partir da idade 
pós-menstrual de 32 semanas, de 
modo que eles se aclimatem a dormir 
em posição supina antes de receberem 
alta".     O pessoal da NICU deve 
endossar diretrizes de sono seguro 
com os pais de bebês desde o momento 
de admissão à UTIN.
Conforme indicado no relatório clínico 
da AAP, "o cuidado de pele para pele é 
recomendado para todas as mães e 
recém-nascidos, independentemente 
do método de alimentação ou parto, 
imediatamente após o nascimento 
(assim que a mãe esteja clinicamente 
estável, acordada e capaz de responder 
pelo seu recém-nascido) e continuar 
por pelo menos uma hora".     Poste-
riormente, ou quando a mãe precisa 
dormir ou cuidar de outras necessida-
des, os bebês devem ser colocados em 
decúbito dorsal em um berço. Não há 
provas de que colocar crianças do seu 
lado durante as primeiras horas após o 
parto promova a depuração do líquido 
amniótico e diminui o risco de aspira-
ção. Os bebês no berçário e os bebês 
que estão hospedados com seus pais 
devem ser colocados em posição 
supina assim que estiverem prontos 
para serem colocados em um berço.
Embora os dados para fazer recomen-
dações especí�icas sobre quando é 
seguro para os bebês dormir na 
posição propensa ou lateral estão 
faltando, os estudos que estabelecem o 
sono propenso e lateral como fatores 

de risco para SIDS incluem crianças até 
1 ano de idade. Portanto, a melhor 
evidência sugere que os bebês devem 
continuar a ser colocados em decúbito 
dorsal até 1 ano de idade. Uma vez que 
um bebê pode rolar de supino para 
propenso e de propenso a supino, a 
criança pode permanecer na posição de 
sono que ele ou ela assume. Como o 
rolamento de cama macia é um fator de 
risco importante para SUID após 3 
meses de idade,    pais e cuidadores 
devem continuar a manter o ambiente 
de sono do bebê livre de roupas macias 
ou soltas.

2. Use uma super�ície de sono �irme.

Os bebês devem ser colocados em uma 
super�ície de sono �irme (Ex., Colchão 
em um berço aprovado pela segurança) 
coberto por uma folha equipada sem 
outro material de cama ou objetos 
moles para reduzir o risco de SIDS e 
sufocação.
Uma super�ície �irme mantém a sua 
forma e não vai se afastar ou se 
conformar com a forma da cabeça do 
bebê quando a criança é colocada na 
super�ície.
Colchões macios, incluindo aqueles 
feitos de espuma de memória, podem 
criar um bolso (ou indentação) e 
aumentar a chance de re-respirar ou 
sufocar se a criança é colocada ou rola 
para a posição propensa.
Um berço, moisés, berço portátil ou 
chiqueirinho que estejam em conformi-
dade com os padrões de segurança da 
Consumer Product Safety Commission 
(CPSC), incluindo aqueles para 
espaçamento de chapa inferior a 2-3 / 
8 polegadas, colchões confortáveis e 
�irmes, e sem queda são recomenda-
dos. 
Além disso, os pais e provedores 
devem veri�icar se o produto não foi 
retirado. Isto é particularmente 
importante para berços usados. Os 
berços com peça faltante não devem 
ser usados, nem o pai ou o provedor 
tentarem consertar componentes 
quebrados de um berço, porque muitas 
mortes estão associadas a berços que 
estão quebrados ou com partes 
faltantes (incluindo aqueles que 
presumivelmente foram corrigidos). 
Organizações locais em todo os Estados 
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Unidos podem ajudar a fornecer berços 
ou chiqueirinhos gratuitos ou de baixo 
custo para famílias com restrições 
�inanceiras.
As travessas da cama estão presas ao 
lado do leito parental. A CPSC publicou 
padrões de segurança para esses 
produtos,    e eles podem ser considera-
dos por alguns pais como uma opção. 
No entanto, não há padrões de 
segurança da CPSC para travessas na 
cama. A força-tarefa não pode fazer 
uma recomendação a favor ou contra o 
uso de leitos laterais ou travessas na 
cama, porque não houve estudos que 
examinassem a associação entre esses 
produtos e SIDS ou lesão e morte 
involuntária, incluindo sufocação.
Somente os colchões projetados para o 
produto especí�ico devem ser usados. 
Os colchões devem ser �irmes e devem 
manter a forma, mesmo quando a folha 
apropriada designada para esse 
modelo é usada, de modo que não haja 
lacunas entre o colchão e a parede do 
berço, moisés, berço portátil ou 
chiqueirinho. Travesseiros ou almofa-
das não devem ser usados como 
substitutos para colchões ou para além 
de um colchão. Os topos de colchão, 
projetados para tornar a super�ície do 
sono mais macia, não devem ser 
usados para bebês menores de 1 ano.
Não há provas de que os colchões de 
berço especiais e as super�ícies de sono 
que pretendem reduzir a chance de 
re-respirar o dióxido de carbono 
quando o bebê está na posição propen-
sa reduzem o risco de SIDS. No entanto, 
não há desvantagem para o uso desses 
colchões se cumprirem os padrões de 
segurança conforme descrito anterior-
mente.
Materiais macios ou objetos, como 
travesseiros, colchas, edredons ou pele 
de carneiro, mesmo que cobertos por 
uma folha, não devem ser colocados 
sob um bebê dormindo. Se for utilizada 
uma cobertura de colchão para 
proteger contra a umidade, ela deve ser 
bem ajustada e �ina.
Os bebês não devem ser colocados para 
dormir nas camas, devido ao risco de 
aprisionamento e sufocamento.         
Além disso, os trilhos de cama portá-
teis não devem ser usados com bebês, 
devido ao risco de aprisionamento e 
estrangulamento.

A criança deve dormir em uma área 
livre de perigos, como cabos pendura-
dos, �ios elétricos e cabos de cobertura 
de janela, pois estes podem apresentar 
um risco de estrangulamento.devido ao 
risco de aprisionamento e estrangula-
mento.
Dispositivos sentados, como assentos 
de carro, carrinhos de criança, balan-
ços, transportadores infantis e eslingas 
infantis, não são recomendados para o 
sono de rotina no hospital ou em casa, 
particularmente para crianças peque-
nas.
Os bebês com menos de 4 meses estão 
particularmente em risco, porque eles 
podem assumir posições que podem 
criar um risco de sufocação ou obstru-
ção das vias aéreas ou podem não ser 
capazes de sair de uma situação 
potencialmente as�ixiante. Quando os 
calções infantis e os suportes de tecido 

ropmi é ,ratropsnart arap   sodasu oãs -
tante garantir que a cabeça da criança 
esteja para cima e acima do tecido, o 
rosto estar visível e o nariz e a boca 
estarem livres de obstruções.   Após a 
amamentação, a criança deve ser 
reposicionado no canguru sling para 
que a cabeça esteja para cima, livre do 
tecido e não esteja contra o corpo do 
adulto ou o canguru sling. Se um bebê 
adormecer em um dispositivo sentado, 
ele ou ela deve ser removido do 
produto e transferido para um berço 
ou outra super�ície plana apropriada 
assim que seja seguro e prático. Os 
assentos de carro e produtos similares 
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berço ou outras super�ícies elevadas.
Os bebês não devem ser deixados sem 
vigilância em assentos de carro e 
produtos similares, nem devem ser 
colocados ou deixados em assentos de 
carro e produtos similares com as tiras 
desabotoadas ou parcialmente 
a�iveladas.

3. Aleitamento materno é recomen-
dado. 

Aleitamento materno está associado a 
redução de risco de SIDS. 
A menos que contra-indicado, as mães 
devem amamentar exclusivamente ou 
se alimentar com leite expresso (ou 
seja, não oferecer qualquer fórmula ou 
 

outros suplementos à base de leite não 
humanos) por 6 meses, em alinhamen-
to com as recomendações da AAP.
O efeito protetor do aleitamento 
materno aumenta com a exclusividade.  
No entanto, qualquer aleitamento 
materno mostrou ser mais protetor 
contra o SIDS do que o não aleitamento 
materno.

4. Recomenda-se que as crianças 
durmam no quarto dos pais, perto 
da cama dos pais, mas em uma 
super�ície separada projetada para 
bebês, idealmente para o primeiro 
ano de vida, mas pelo menos nos 
primeiros 6 meses.

Há evidências de que dormir no quarto 
dos pais, mas em uma super�ície 
separada, diminui o risco de SIDS em 
até 50%.            Além disso, esse arranjo 
é mais provável para evitar as�ixia, 
estrangulamento e aprisionamento que 
pode ocorrer quando o bebê está 
dormindo na cama de adulto.
O berço do bebê, berço portátil, 
chiqueirinho ou moisés deve ser 
colocado no quarto dos pais até o 
primeiro aniversário da criança. 
Embora não haja evidência especí�ica 
para mover um bebê para o quarto 
dele antes do 1 ano de idade, os 
primeiros 6 meses são particularmente 
críticos, porque as taxas de SIDS e 
outras mortes relacionadas ao sono, 
particularmente aquelas que ocorrem 
em situações de compartilhamento de 
cama, são mais elevadas nos primeiros 
6 meses. Colocar o berço perto da cama 
dos pais para que a criança seja vista e 
acessível pode facilitar a alimentação, o 
conforto e o monitoramento da criança. 
O Compartilhamento de quarto reduz o 
risco de SIDS e remove a possibilidade 
de sufocação, estrangulamento e 
aprisionamento que podem ocorrer 
quando o bebê está dormindo na cama 
de adulto.
Não há evidências su�icientes para 
recomendar a favor ou contra o uso de 
dispositivos promovidos para tornar a 
partilha de cama "segura". Não há 
evidências de que esses dispositivos 
reduzam o risco de SIDS ou sufocação 
ou são seguros. Alguns produtos 
projetados para o uso na cama (traves-
sas na cama) estão atualmente em 
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estudo, mas os resultados ainda não 
estão disponíveis. Leito lateral, que se 
encaixam no lado do leito parental e 
para os quais a CPSC publicou padrões,    
podem ser considerados por alguns 
pais como uma opção. Não há padrões 
de segurança da CPSC para travessas 
na cama. A força-tarefa não pode fazer 
uma recomendação favorável ou 
contra o uso de leitos laterais de cama 
ou travessas na cama, porque não 
houveram estudos que examinassem a 
associação entre esses produtos e SIDS 
ou lesões involuntárias e morte, 
incluindo sufocação. 
Os bebês que são trazidos para a cama 
para serem alimentados ou reconforta-
dos devem ser devolvidos ao seu 
próprio berço ou moisés quando o pai 
estiver pronto para voltar a dormir.
Sofás e poltronas são lugares extrema-
mente perigosos para bebês. Dormir 
em sofás e poltronas coloca crianças 
com um risco extraordinariamente 
elevado de morte infantil, incluindo 
SIDS,                 sufocação através de 
aprisionamento ou calção entre 
almofadas de assento ou sobreposição 
se outra pessoa também estiver 
compartilhando esta super�ície. 
Portanto, os pais e outros cuidadores 
devem estar especialmente atentos 
quanto à sua vigília quando se alimenta 
os bebês ou estejam deitados com 
bebês nessas super�ícies.
Os bebês nunca devem ser colocados 
em um sofá ou poltrona para dormir.
O lugar mais seguro para uma criança 
dormir é em uma super�ície de sono 
separada projetada para bebês perto 
da cama dos pais. No entanto, a AAP 
reconhece que os pais muitas vezes 
adormecem ao alimentar a criança. 
Evidências sugerem que é menos 
perigoso adormecer com a criança na 
cama de adulto do que em um sofá ou 
poltrona, se o pai adormecer. É 
importante notar que uma grande 
porcentagem de crianças que morrem 
de SIDS são encontradas com a cabeça 
coberta por cama. Portanto, almofadas, 
lençóis, cobertores ou quaisquer 
outros itens que possam obstruir a 
respiração infantil ou causar supera-
quecimento não devem estar na cama. 
Os pais também devem seguir as 
recomendações de sono seguro 
descritas em outro lugar nesta declara-

ção. Como há evidências de que o risco 
de compartilhar o leito é maior com 
maior duração, se o pai �ica dormindo 
ao alimentar o bebê na cama, o bebê 
deve ser colocado de volta em uma 
super�ície de sono separada assim que 
o pai acordar.
Há circunstâncias especí�icas que, em 
estudos de caso-controle e séries de 
casos, demonstraram aumentar 
substancialmente o risco de SIDS ou 
lesões involuntárias ou a morte 
durante a partilha de cama, e estes 
devem ser evitados em todos os 
momentos:
•Compartilhamento de cama com um 
bebê não prematuro e peso normal 
com menos de 4 meses                               
e bebês nascidos prematuro e/ou com 
baixo peso ao nascer,     independente-
mente do estado de tabagismo paren-
tal. Mesmo para bebês amamentados, 
existe um risco aumentado de SIDS 
quando compartilhar cama com menos 
de 4 meses.    Isso parece ser um 
momento particularmente vulnerável, 
então, se os pais escolhem alimentar 
seus bebês menores de 4 meses na 
cama, eles devem ser especialmente 
vigilantes para não adormecer.
•Compartilhamento de cama com um 
fumante (mesmo que ele não fume na 
cama) ou se a mãe fumasse durante a 
gravidez.
•Compartilhamento de cama com 
alguém com de�iciência no estado de 
alerta ou capacidade de despertar 
devido à fadiga ou ao uso de medica-
mentos sedativos (por exemplo, certos 
antidepressivos, medicamentos contra 
a dor) ou substâncias (por exemplo, 
álcool, drogas ilícitas).
•Compartilhamento de cama com 
qualquer pessoa que não seja mãe do 
bebê, incluindo cuidadores não-paren-
tes e outras crianças.
•Compartilhamento de cama em uma 
super�ície macia, como um leito de 
água, colchão antigo, sofá, espreguiça-
deira ou poltrona.
•Compartilhamento de cama com 
acessórios de cama macia, como 
travesseiros ou cobertores.
•A segurança e os bene�ícios de cama 
compartilhada para gêmeos e múlti-
plos de ordem superior não foram 
estabelecidos. É prudente fornecer 
super�ícies de sono separadas e evitar 

cama compartilhada para gêmeos e 
múltiplos de ordem superior no 
hospital e em casa.
5. Mantenha os objetos macios e a 
roupa de cama solta longe da área de 
sono do bebê para reduzir o risco de 
SIDS, sufocação, aprisionamento e 
estrangulamento.
Os objetos macios,                    como 
travesseiros e almofadas, colchas, 
edredons, pele de carneiro e roupas de 
cama soltas,              como cobertores e 
lençóis não equipados, podem obstruir 
o nariz e a boca de uma criança . Uma 
via aérea obstruída pode representar 
um risco de sufocação, aprisionamento 
ou SIDS.
Roupa de cama infantil, como um 
cobertor de vestir, é preferível aos 
cobertores e outras tipos de cobertas 
para manter o bebê quente enquanto 
reduz a chance de cobertura da cabeça 
ou armadilha que poderia resultar um 
cobertor de uso geral.
Almofadas para-choques ou produtos 
similares que se encaixam em lâminas 
ou lados do berço foram originalmente 
destinados a prevenir lesões ou mortes 
atribuíveis ao aprisionamento de 
cabeça. Os berços fabricados com 
padrões mais novos têm uma distância 
mais estreita entre as lâminas para a 
evitar o aprisionamento da cabeça. 
Uma vez que as almofadas de para-cho-
ques foram implicadas como um fator 
que contribui para mortes por sufoca-
ção, aprisionamento e estrangulamento                
e         porque eles não são necessários 
para prevenir o aprisionamento de 
cabeça com novos padrões de seguran-
ça para lâminas de berço, eles não são 
recomendados para bebês.

6. Considere oferecer chupeta na 
hora da soneca e na hora de dormir.

Embora o mecanismo ainda não esteja 
claro, estudos relataram um efeito 
protetor de chupetas na incidência de 
SIDS.          O efeito protetor da chupeta 
é observado mesmo que a chupeta caia 
fora da boca do bebê.          A chupeta 
deve ser usada quando colocar o bebê 
para dormir. Não precisa ser reinserido 
quando o bebê adormecer. Se o 
recém-nascido recusar a chupeta, ele 
ou ela não deveria ser forçado a levá-la. 
Nesses casos, os pais podem tentar 
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oferecer a chupeta novamente quando 
a criança for um pouco mais velha.
Por causa do risco de estrangulamento, 
as chupetas não devem ser penduradas 
ao redor do pescoço da criança. 
Chupetas que se juntam à roupa 
infantil não devem ser usadas com 
bebês adormecidos.
Objetos, como brinquedos de pelúcia e 
outros itens que podem apresentar um 
sufocamento ou risco de bloqueio, não 
devem ser anexados a chupetas.
Para bebês amamentados, a introdução 
da chupeta deve ser adiada até que o 
aleitamento materno esteja �irmemen-
te estabelecido.   Os bebês que não 
estão sendo amamentados diretamente 
podem começar o uso de chupeta 
assim que desejado.
Não há provas su�icientes de que a 
sucção de dedos é protetora contra 
SIDS.

7. Evite a exposição ao fumo 
durante a gravidez e após o 
nascimento.

O fumo materno durante a gravidez e a 
fumaça no ambiente infantil após o 
nascimento são fatores de risco 
importantes para SIDS.
As mães não devem fumar durante a 
gravidez ou após o nascimento do 
bebê.
Não se deve fumar perto de mulheres 
grávidas ou bebês. Incentive as famílias 
a estabelecerem regras rígidas para 
casas e carros sem fumo e para 
eliminar o fumo de tabaco por tabela 
de todos os lugares em que crianças e 
outros não fumantes passam tempo.
O risco de SIDS é particularmente alto 
quando a cama do lactante é comparti-
lhada com um adulto fumante, mesmo 
quando o adulto não fuma na cama. 

8.Evite o uso de álcool e drogas 
ilícitas durante a gravidez e após o 
nascimento.

Existe um risco elevado de SIDS com 
exposição pré-natal e pós-natal ao 
consumo de álcool ou drogas ilícitas.
As mães devem evitar o álcool e as 
drogas ilícitas de forma periconcepcio-
nal e durante a gravidez.
O uso parental de álcool e/ou drogas 

ilícitas em combinação com a partilha 
de cama coloca o lactente com um risco 
particularmente elevado de SIDS.

9. Evite superaquecimento e 
cobertura de cabeça em bebês.  

Embora os estudos tenham mostrado 
um risco elevado de SIDS com supera-
quecimento,            a de�inição de 
superaquecimento nesses estudos 
varia. Portanto, é di�ícil fornecer 
diretrizes especí�icas de temperatura 
ambiente para evitar o superaqueci-
mento.
Em geral, os bebês devem ser vestidos 
adequadamente para o meio ambiente, 
com apenas 1 camada a mais de roupa 
do que um adulto usaria para se sentir 
confortável nesse ambiente. Os pais e 
cuidadores devem avaliar a criança 
quanto a sinais de superaquecimento, 
como a transpiração ou o peito da 
criança quente ao toque.
O excesso de cobertura e a cobertura 
do rosto e da cabeça devem ser 
evitados.
Atualmente, não existem provas 
su�icientes para recomendar o uso de 
um ventilador como estratégia de 
redução de risco de SIDS.

 
10. As mulheres grávidas devem 
obter cuidados pré-natal regulares.

Existem evidências epidemiológicas 
substanciais que relacionam um menor 
risco de SIDS para bebês cujas mães 
obtêm cuidados pré-natais regulares.  
As mulheres grávidas devem seguir 
diretrizes para a frequência das visitas 
pré-natal.

11.Os bebês devem ser imunizados 
de acordo com as recomendações 
da AAP e dos Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças.

Não há evidências de que haja uma 
relação causal entre imunizações e 
SIDS.        De fato, evidências recentes 
sugerem que a vacinação pode ter um 
efeito protetor contra SIDS.

12.Evite o uso de dispositivos 
comerciais que sejam incompatí-
veis com as recomendações de sono 
seguro.

Seja particularmente cauteloso com os 
dispositivos que a�irmam reduzir o 
risco de SIDS. Os exemplos incluem, 
mas não estão limitados a, cunhas e 
posicionadores e outros dispositivos 
colocados na cama do adulto com o 
propósito de posicionar ou separar o 
bebê dos outros na cama.
Colchões de berço também foram 
desenvolvidos para melhorar a 
dispersão de dióxido de carbono no 
caso de a criança acabar na posição 
propensa durante o sono. Embora os 
dados não suportem a reivindicação de 
dispersão de dióxido de carbono, a 
menos que haja um componente de 
dispersão ativo,       não há danos na 
utilização desses colchões se eles 
atenderem aos requisitos de segurança 
padrão. No entanto, não há provas de 
que nenhum desses dispositivos 
reduza o risco de SIDS. Importante, o 
uso de produtos que a�irmam aumen-
tar a segurança do sono não diminui a 
importância de seguir as práticas 
recomendadas de sono seguro. 
Informações sobre um produto 
especí�ico podem ser encontradas no 
site da CPSC (www.cpsc.gov). A AAP 
concorda com a US Food and Drug 
Administration e a CPSC que os 
fabricantes não devem reivindicar que 
um produto ou dispositivo protege 
contra SIDS, a menos que existam 
provas cientí�icas nesse sentido.

13. Não use monitores cardiorres-
piratórios domiciliares como uma 
estratégia para reduzir o risco de 
SIDS.

O uso de monitores cardiorrespirató-
rios não foi documentado para 
diminuir a incidência de SIDS.         
Esses dispositivos às vezes são 
prescritos para uso em casa para 
detectar apneia ou bradicardia e, 
quando se usa oximetria de pulso, 
diminui a saturação de oxihemoglobina 
para crianças com risco dessas 
condições. Além disso, o monitoramen-
to cardiorrespiratório de rotina no 
hospital, antes da alta hospitalar, não 
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demonstrou detectar crianças com 
risco de SIDS. Não há dados que 
outros dispositivos comerciais 
projetados para monitorar sinais 
vitais infantis reduzam o risco de SIDS.

14. Recomenda-se o tummy time 
(tempo de bruços), supervisionado, 
para facilitar o desenvolvimento e 
minimizar o desenvolvimento de 
plagiocefalia de posição.

Embora não existam dados para fazer 
recomendações especí�icas sobre a 
frequência e o tempo que deve ser 
realizado, a força-tarefa concorda com 
o Comitê AAP sobre Medicina Prática e 
Ambulatório e Seção sobre Cirurgia 
Neurológica que "certa quantidade de 
posicionamento propenso ou" tempo 
de bruços", enquanto o bebê está 
acordado e observado é recomendado 
para ajudar a prevenir o desenvolvi-
mento de achatamento do occipital e 
facilitar o desenvolvimento da força 
do ombro e da cintura escapular 
necessária para a realização oportuna 
de certas etapas motoras"     .

15. Não há provas para recomendar 
cueiro como uma estratégia para 
reduzir o risco de SIDS.

Envolver ou enrolar a criança em um 
cobertor leve é frequentemente usado 
como uma estratégia para acalmar a 
criança e incentivar o uso da posição 
supina. Existe um alto risco de morte 
se um bebê preso for colocado ou 
rolar para a posição propensa.            
Se os bebês estiverem enrolados, eles 
devem sempre ser colocados de 
costas. O cueiro deve ser ajustado ao 
redor do tórax, mas permitir um 
amplo espaço nos quadris e joelhos 
para evitar a exacerbação da displasia 
do quadril. Quando uma criança exibe 
sinais de tentativa de rolamento, o 
cueiro não deve mais ser usado.
Não há provas quanto ao risco de SIDS 
relacionado aos braços inseridos 
dentro ou fora. Essas decisões sobre 
cueiro devem ser feitas individual-
mente, dependendo das necessidades 
�isiológicas do bebê. 
   

16. Os pro�issionais de saúde, os 
funcionários das creches e NICUs do 
recém nascido e os prestadores de 
cuidados infantis devem endossar e 
modelar as recomendações de 
redução de risco do SIDS desde o 
nascimento.

O pessoal das NICUs deve modelar e 
programar todas as recomendações de 
redução de risco de SIDS, assim que o 
bebê estiver clinicamente estável e 
bem antes da alta antecipada.
Os funcionários dos berçários devem 
modelar e implementar essas 
recomendações a partir do nascimen-
to e bem antes da alta antecipada.
Todos os médicos, enfermeiros e 
outros prestadores de cuidados de 
saúde devem receber educação sobre 
o sono seguro do bebê. Os prestadores 
de cuidados de saúde devem pesqui-
sar e recomendar práticas de sono 
seguro em cada visita para crianças 
com até 1 ano de idade. As famílias 
que não têm um espaço de sono 
seguro para o bebê devem receber 
informações sobre berços cercados de 
baixo custo ou gratuitos.
Os hospitais devem garantir que as 
políticas hospitalares sejam consisten-
tes com recomendações atualizadas de 
sono seguro e que os espaços de sono 
infantil (berços, moisés) atendam aos 
padrões de sono seguro.
Todas as agências reguladoras 
estaduais devem exigir que os 
prestadores de cuidados infantis 
recebam educação sobre o sono 
seguro do bebê e implementem 
práticas seguras do sono.
É preferível que tenham políticas 
escritas.

17. As mídias e os fabricantes 
devem seguir diretrizes de sono 
seguro em suas mensagens e 
publicidade.

As exposições de mídia (incluindo 
�ilmes, televisão, revistas, jornais e 
sites da web), anúncios de fabricantes 
e displays de lojas afetam o comporta-
mento individual ao in�luenciar 
crenças e atitudes.             As mensa-
gens de mídia e publicidade contrárias 
às recomendações de sono seguro 
podem criar informações erradas 

sobre práticas de sono seguras.

18. Continue a campanha "Seguro 
para dormir", com foco em formas 
de reduzir o risco de todas as 
mortes infantis relacionadas ao 
sono, incluindo SIDS, sufocação e 
outras mortes não intencionais. Os 
pediatras e outros provedores de 
cuidados primários devem partici-
par ativamente desta campanha. 

A educação pública deve continuar 
para todos os que cuidam de bebês, 
incluindo pais, prestadores de 
cuidados infantis, avós, pais adotivos e 
babás, e devem incluir estratégias 
para superar as barreiras à mudança 
de comportamento.
A campanha deve continuar a ter um 
foco especial nas populações negras e 
ameríndios/nativos do Alasca devido 
à maior incidência de SIDS e outras 
mortes infantis relacionadas ao sono 
nesses grupos.
A campanha deve incluir especi�ica-
mente estratégias para aumentar o 
aleitamento materno, ao mesmo 
tempo em que diminui a partilha de 
cama e a eliminação da exposição ao 
fumo do tabaco. A campanha também 
deve destacar as circunstâncias que 
aumentam substancialmente o risco 
de SIDS ou lesões involuntárias ou a 
morte enquanto compartilham a cama, 
conforme listado anteriormente.
Essas recomendações devem ser 
introduzidas antes da gravidez e, 
idealmente, nos currículos do ensino 
secundário para homens e mulheres e 
incorporadas em cursos desenvolvi-
dos para treinar babás adolescentes e 
adultas. A importância da saúde 
materna pré-conceitual, aleitamento 
materno infantil e evitar o uso de 
substâncias (incluindo álcool e 
tabagismo) devem ser incluídos neste 
treinamento.
As mensagens de sono seguro devem 
ser revisadas, corrigidas e reeditadas 
pelo menos a cada 5 anos para atender 
a próxima geração de novos pais e 
produtos no mercado.
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