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O

banho é indispensável para manter a higiene adequada, sobretudo na criança que se
expõe ao explorar o meio ao seu redor.1 É um importante momento de descontração, de interação
entre mãe e filho e deve ser uma experiência prazerosa. Para desfrutar deste momento sem prejudicar a saúde da pele, é importante esclarecer os
benefícios e riscos desta prática e orientar sobre
as melhores condutas a serem adotadas para um
delicioso banho.

Cuidados de higiene
com a pele do
recém-nascido a termo
(0-30 dias) e prematuro
Abordagem contemporânea
dos cuidados com a
pele infantil
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Área de fraldas:
cuidados com a pele a partir
dos 30 dias

Revisamos alguns conceitos sobre os cuidados
com o banho para a manutenção de uma pele
saudável na criança a partir dos 30 dias de vida.
Começamos pelo manto ácido e a higiene da
pele, continuamos com sabonetes, duração e
frequência de banho até considerações finais.

Hidratação: proteção da pele
do bebê e da criança

Manto ácido

Próximas edições

A

pele funciona como barreira biológica
entre o meio interno e externo e é composta por camadas, sendo a epiderme a mais
superficial e dividida em estratos. O processo
de diferenciação culmina nos corneócitos do
estrato córneo (EC) com função de barreira
(figura 1).

Fotoproteção
Produtos para manter
a pele saudável
Benefícios do uso de produtos
cosméticos infantis na clínica
pediátrica/ Características e
aspectos de segurança
de produtos cosméticos
Modificações fisiológicas
e patológicas mais comuns
da pele na infância

O pH da pele é importante na manutenção da
homeostase da barreira cutânea, influencia na
integridade e coesão do EC e ainda na defesa
antimicrobiana.
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Proteção da pele: hidratação
da pele de recém-nascidos
a termo e prematuros

1. Estrato Córneo; 2. Estrato Lúcido; 3. Estrato Granuloso;
4. Estrato Espinhoso; 5. Estrato Basal; 6. Derme.

O pH normal da pele varia de 4-6 e o do meio
interno do corpo humano é de 7-9: isto determina um gradiente de 2-3 entre a epiderme e a
derme, conhecido como “manto ácido” e funciona como uma proteção contra micro-organismos
invasores.
Várias enzimas estão envolvidas na síntese e
manutenção da barreira cutânea adequada e
podem ser influenciadas por alterações no pH.
Fatores endógenos (idade, região da pele, suor)
e exógenos (detergentes, sabonetes, roupas
oclusivas) alteram o pH.
O pH alcalino aumenta a atividade de enzimas (calicreína 5 e 7) envolvidas no processo de descamação e degradação dos corneodesmossomos.

Isto explica a descamação que ocorre nos primeiros dias de vida quando o pH é mais alcalino.2
Para o EC funcionar como barreira permeável,
seu caráter hidrofóbico deve ser mantido, com
distribuição e organização de lipídios em lamelas
com camadas duplas.
A formação dos componentes lipofílicos do EC
envolve enzimas dependentes de um pH ácido
(β-glucocerebrosidase ácida e esfingomielinase) para a síntese de ceramidas, componente
fundamental para a permeabilidade da barreira
cutânea. Assim o pH alcalino pode modificar a
integridade do EC e diminuir a aderência celular,
o que gera descamação.2
Na pele habita uma microflora de espécies transientes, residentes temporárias e residentes
permanentes, incluindo estafilococo coagulasenegativo. A flora normal se desenvolve em pH
ácido; já as bactérias patogênicas (S. aureus) em
pH neutro.2 A homeostase adequada da barreira
cutânea confere à pele a capacidade de bloquear
insultos externos e manter a hidratação, dando à

pele um aspecto saudável. A permeabilidade e
o pH do EC são interdependentes e sua alteração pode condicionar dermatoses. A exposição
a agentes exógenos, como produtos de limpeza,
sabonetes e cremes, pode alterar o pH da pele.2

Higiene da pele infantil

S

abonetes, emolientes e água são medidas
capazes de manter uma pele saudável.
A limpeza adequada da pele infantil é fundamental para eliminar substâncias potencialmente
irritantes como a saliva, fezes, urina, secreções
nasais, sujidade e micro-organismos.3 Os produtos de limpeza utilizados nas crianças devem
ser suaves, sem fragrância, com pH ligeiramente
ácido, além de não irritar a pele e os olhos.4

Sabonetes

E

stá demonstrado que o banho com a utilização de sabonetes líquidos que não
alterem o pH da superfície cutânea e nem
irritem a pele é mais eficiente do que o banho
apenas com água. 5
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Os sabonetes ou agentes de limpeza são compostos por:6,7
Água
Surfactantes
Umectantes
Agentes antibacterianos
Aglutinantes e espessantes

para erradicar o estafilococo e bactérias gram
negativas, não devem ser utilizados diariamente
pelo risco de irritar e ressecar a pele.2
Um estudo prospectivo randomizado avaliou
64 crianças de 7 dias de vida até 2 meses, com
banho duas vezes por semana e avaliou 4 diferentes condições de banho com 16 crianças em
cada regime: grupos WG, C, WG+C e B.8

Conservantes
Potenciadores de espuma
Fragrâncias
Pigmentos e tinturas

Os produtos de limpeza infantis são classificados
de acordo com o surfactante utilizado. Podem ser
elaborados sem surfactantes (conhecidos como
syndets). São sabonetes em barra ou líquidos
baseados em detergentes sintéticos (neutros ou
ácidos, com pH < 7), ao contrário dos agentes
de limpeza baseados em sabões (alcalinos com
pH > 10) que, portanto, têm maior possibilidade
de irritar a pele quando comparados aos sintéticos.2
O uso de sabonetes adequados que não alterem o pH normal da pele deve fazer parte das
orientações de higiene infantil. O sabonete ideal
deveria ter um pH entre 4,5 e 6,5. Os sabonetes
com componentes bactericidas, como triclosan,
apresentam pH de 9-10 e, apesar de excelentes

4

Foi avaliada a perda transepidérmica de água, a
hidratação do EC, o pH da pele e o conteúdo de
sebo no segundo dia e nas semanas 2, 4 e 8 na
região frontal, abdômen, coxa e nádega.
Na oitava semana houve menor perda transepidérmica de água no grupo WG+C (região
frontal, abdômen e coxa) e no grupo C (região
frontal, abdômen, coxa e nádegas). E também
maior hidratação do EC na região frontal e abdômen quando comparados com o grupo que
usou apenas água.
As crianças que utilizaram o sabonete líquido
(WG) apresentaram um pH menor na oitava semana em todas as áreas quando comparadas
com as que usaram apenas água.
Desta forma o uso de sabonete líquido infantil e
hidratante não alteraram os parâmetros fisiológicos da pele e ainda influenciaram positivamente
algumas funções da barreira cutânea.8

Avaliação de 4 diferentes condições de
banho – 8ª semana. Crianças de 7 dias de
vida até 2 meses. NA=64
GRUPO WG (banho com água e sabonete líquido)
versus GRUPO B (banho apenas com água)

pH em todas as áreas do corpo

GRUPO C (banho com água e hidratante) versus
GRUPO B (banho apenas com água)

Hidratação
do EC
(testa e
abdômen)

Perda transepidérmica
de água na testa,
abdômen e coxa
e nádega

GRUPO WG+C (banho com água, sabonete líquido e
hidratante) versus GRUPO B (banho apenas c/ água)

Hidratação
do EC
(testa e
abdômen)

Perda
transepidérmica
de água na testa,
abdômen e coxa

Outro estudo comparativo randomizado avaliou
180 lactentes de 1 dia até 1 ano de vida, que
utilizaram dois diferentes sabonetes líquidos infantis ou apenas água duas vezes por semana
durante 14 dias. Os resultados mostraram não
ter havido alterações no pH, nem a presença de
eritema ou descamação nos 3 grupos, demonstrando que os produtos infantis são apropriados
para crianças.9
Os produtos destinados para higiene do corpo
devem ser mais suaves, e para isto se utiliza mistura de ânions e surfactantes anfotéricos. Nos
produtos de limpeza, os surfactantes aniônicos
conferem a característica de fazer espuma. Nos
xampus destinados aos adultos são utilizados o
lauril sulfato de sódio e o laureto sulfato de sódio,
que conferem formação de espuma abundante e
maior poder detergente.
Os xampus podem ser dispensados no lactente
de baixa idade enquanto o cabelo for curto, fino
e frágil, assim como pode ser utilizado o mesmo

Adaptado de Garcia Bartels N et al. 2010;27(1):1-8.
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Banho: frequência
e duração

A

frequência de banho varia em cada país e é
influenciada por fatores individuais, sociais
e culturais.10
Alguns autores preconizam que o banho deveria
ser realizado 2 a 3 vezes por semana até o bebê
começar a engatinhar. No entanto, é sabido que,
em regiões de clima quente, as mães têm o hábito de banhar seus filhos diariamente,4,10 fato que
determina maior necessidade de uso de produtos infantis e suaves.
produto para limpeza do corpo e da cabeça.10
Caso se utilize xampus, eles deverão ser suaves,
apenas levemente detergentes para não arder
nem irritar os olhos, e não agredir o couro cabeludo e os cabelos.4
Os produtos de limpeza destinados às crianças
devem conter concentrações menores de surfactantes anfotéricos, que não irritam os olhos e
conferem suavidade aos xampus infantis. Estes
produtos apresentam ainda uma menor possibilidade de alterar as ligações intercelulares da
epiderme. Pela menor concentração de sebo
presente na pele das crianças, não é necessário
que os produtos de limpeza infantis tenham ação
detergente mais potente.11

6

O banho com temperatura adequada leva à menor
perda de calor e traz conforto para a criança. Desta
forma, o ideal é utilizar água morna, numa temperatura de 37,0 – 37,5°C que preserva a estabilidade
térmica e não aumenta a perda transepidérmica
de água.11 O tempo ideal para o banho, sobretudo em crianças com pele seca, deve ser de 5 a
10 minutos.11 O banho de imersão é considerado
seguro para os lactentes, mas deve ser supervisionado pelo risco de afogamento.12

Considerações finais

A

o realizar a higiene da criança de baixa
idade, sobretudo do lactente, é necessário cuidado redobrado com a limpeza suave nas

áreas de pregas e região perioral, que está exposta a substâncias irritantes como alimentos e saliva. Com
o desenvolvimento psicomotor, a criança irá explorar o meio ao redor e tende a colocar a mão na boca:
assim ficará exposta a bactérias e sujidade em geral, o que determina ação de higiene mais frequente e
adequada a fim de manter a saúde global e a integridade da pele.13 É consenso a necessidade de uma
higiene adequada e com produtos infantis suaves que respeitem as condições da pele infantil.13
Referências bibliográficas: 1. Bryanton J, Walsh D, Barrett M, Gaudet D. Tub bathing versus traditional
sponge bathing for the newborn. J. Obstet. Gynecol. Neonatal. Nurs. 2004;33(6):704-12. 2. Saba M. Ali and
Gil Yosipovitch Skin pH: From Basic Science to Basic Skin CareInt J Cosmet Sci. 2013 Jan 30. 3. Telofski
LA, A. Morello AP, MackCorrea MC, Stamatas G.N. The Infant Skin Barrier: Can We Preserve, Protect, and
Enhance the Barrier? Dermatology Research and Practice volume 2012 Article ID 198789, 18 pages 18
doi:10.1155/2012/198789. 4. Fernandes JD, Rivitti MC, Oliveira ZNP. Prevenção e cuidados com a pele da
criança e do recém-nascido. An Bras Dermatol. 2011; 86(1):102-10. 5. Blume-Peytavi U, Hauser M, Stamatas GN, et al. Skin Care Pratices for newborns and infants: review of the clinical evidence for best practices.
Pediatr. Dermatol. 2012; 29(1): 1-14. 6. Wolf R, Wolf D, Tüzün Y. Soaps, shampoos, and detergents. Clin Dermatol. 2001;19:393-7. 7. Kuehl BL, Fyfe KS,Shear NH. Cutaneous cleansers. Skin Therapy Lett. 2003;8:1-4.
8. Garcia Bartels N, Scheufele R, Prosch F, Schink T, Proquitte H, Wauer RR, et al. Effect of standardized skin

care regimens on neonatal skin barrier function in different body areas. Pediatr. Dermatol. 2010;27(1):1-8.
9. Dizon MV, Galzote C, Estanislao R, Mathew N, Sarkar R. Tolerance of Baby Cleansers in Infants: A Randomized Controlled Trial. Indian Pediatr. 2010 Nov;47(11):959-63. 10. Blume-Peytavi U, Cork MJ, Faergemann
J, Szczapa J, Vanaclocha F, Gelmetti C. Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year of life:
recommendations from a European round table meeting. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:751-9.
11. Stamatas GN. Walter RM, Telofski LS. Keeping Infant Skin Healthy through Proper Cleansing. Chapter I
In Skin Care. Ed - Nova Science Publishers Sandra. M. Hayes, 2011. 12. Van Beelen ME, Van Beeck EF, den
Hertog P, Beirens TM, Raat H. Correlates of unsupervised bathing of infants: a cross-sectional study. Int J
Environ Res Public Health. 2013, Mar 4;10(3):856-66. 13. Stamatas GN, Nikolovski J, Luedtke MA, et al.
Infant skin microstructure assessed in vivo differs from adult skin in organization and the cellular level. Pediatr.
Dermatol. 2010; 27:125-131.

Banho: momento de higiene com suavidade
Com o propósito de avaliar a tolerabilidade do produto Johnson’s baby sabonete líquido da cabeça
aos pés, foi conduzido um protocolo clínico em que o produto foi comparado com água de torneira morna.
Bebês com menos de seis meses de idade foram banhados duas vezes por semana por duas semanas com
o produto e o mesmo ocorrendo com o controle de água. A avaliação clínica foi feita por um dermatologista. Surgimento de edemas, eritema, pele seca e descamação foram investigados. Também foram feitas
medidas instrumentais de hidratação, pH da superfície da pele, TEWL, oxiemoglobina e desoxiemoglobina
na pele. Por fim, uma avaliação feita pelos pais como um aspecto de medida da satisfação do consumidor.
A conclusão final mostrou que tanto o grupo do produto Johnson’s baby sabonete líquido da cabeça
aos pés como da água são suaves para a pele dos bebês, com equivalência entre eles.
Dizon Ma et al.Tolerance of Baby Cleansers in Infants: A Randomized Controlled Trial Indian Pediatr 2010;47: 959-963.
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Banho: frequência
e duração

A

frequência de banho varia em cada país e é
influenciada por fatores individuais, sociais
e culturais.10
Alguns autores preconizam que o banho deveria
ser realizado 2 a 3 vezes por semana até o bebê
começar a engatinhar. No entanto, é sabido que,
em regiões de clima quente, as mães têm o hábito de banhar seus filhos diariamente,4,10 fato que
determina maior necessidade de uso de produtos infantis e suaves.
produto para limpeza do corpo e da cabeça.10
Caso se utilize xampus, eles deverão ser suaves,
apenas levemente detergentes para não arder
nem irritar os olhos, e não agredir o couro cabeludo e os cabelos.4
Os produtos de limpeza destinados às crianças
devem conter concentrações menores de surfactantes anfotéricos, que não irritam os olhos e
conferem suavidade aos xampus infantis. Estes
produtos apresentam ainda uma menor possibilidade de alterar as ligações intercelulares da
epiderme. Pela menor concentração de sebo
presente na pele das crianças, não é necessário
que os produtos de limpeza infantis tenham ação
detergente mais potente.11

6

O banho com temperatura adequada leva à menor
perda de calor e traz conforto para a criança. Desta
forma, o ideal é utilizar água morna, numa temperatura de 37,0 – 37,5°C que preserva a estabilidade
térmica e não aumenta a perda transepidérmica
de água.11 O tempo ideal para o banho, sobretudo em crianças com pele seca, deve ser de 5 a
10 minutos.11 O banho de imersão é considerado
seguro para os lactentes, mas deve ser supervisionado pelo risco de afogamento.12

Considerações finais

A

o realizar a higiene da criança de baixa
idade, sobretudo do lactente, é necessário cuidado redobrado com a limpeza suave nas

áreas de pregas e região perioral, que está exposta a substâncias irritantes como alimentos e saliva. Com
o desenvolvimento psicomotor, a criança irá explorar o meio ao redor e tende a colocar a mão na boca:
assim ficará exposta a bactérias e sujidade em geral, o que determina ação de higiene mais frequente e
adequada a fim de manter a saúde global e a integridade da pele.13 É consenso a necessidade de uma
higiene adequada e com produtos infantis suaves que respeitem as condições da pele infantil.13
Referências bibliográficas: 1. Bryanton J, Walsh D, Barrett M, Gaudet D. Tub bathing versus traditional
sponge bathing for the newborn. J. Obstet. Gynecol. Neonatal. Nurs. 2004;33(6):704-12. 2. Saba M. Ali and
Gil Yosipovitch Skin pH: From Basic Science to Basic Skin CareInt J Cosmet Sci. 2013 Jan 30. 3. Telofski
LA, A. Morello AP, MackCorrea MC, Stamatas G.N. The Infant Skin Barrier: Can We Preserve, Protect, and
Enhance the Barrier? Dermatology Research and Practice volume 2012 Article ID 198789, 18 pages 18
doi:10.1155/2012/198789. 4. Fernandes JD, Rivitti MC, Oliveira ZNP. Prevenção e cuidados com a pele da
criança e do recém-nascido. An Bras Dermatol. 2011; 86(1):102-10. 5. Blume-Peytavi U, Hauser M, Stamatas GN, et al. Skin Care Pratices for newborns and infants: review of the clinical evidence for best practices.
Pediatr. Dermatol. 2012; 29(1): 1-14. 6. Wolf R, Wolf D, Tüzün Y. Soaps, shampoos, and detergents. Clin Dermatol. 2001;19:393-7. 7. Kuehl BL, Fyfe KS,Shear NH. Cutaneous cleansers. Skin Therapy Lett. 2003;8:1-4.
8. Garcia Bartels N, Scheufele R, Prosch F, Schink T, Proquitte H, Wauer RR, et al. Effect of standardized skin

care regimens on neonatal skin barrier function in different body areas. Pediatr. Dermatol. 2010;27(1):1-8.
9. Dizon MV, Galzote C, Estanislao R, Mathew N, Sarkar R. Tolerance of Baby Cleansers in Infants: A Randomized Controlled Trial. Indian Pediatr. 2010 Nov;47(11):959-63. 10. Blume-Peytavi U, Cork MJ, Faergemann
J, Szczapa J, Vanaclocha F, Gelmetti C. Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year of life:
recommendations from a European round table meeting. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:751-9.
11. Stamatas GN. Walter RM, Telofski LS. Keeping Infant Skin Healthy through Proper Cleansing. Chapter I
In Skin Care. Ed - Nova Science Publishers Sandra. M. Hayes, 2011. 12. Van Beelen ME, Van Beeck EF, den
Hertog P, Beirens TM, Raat H. Correlates of unsupervised bathing of infants: a cross-sectional study. Int J
Environ Res Public Health. 2013, Mar 4;10(3):856-66. 13. Stamatas GN, Nikolovski J, Luedtke MA, et al.
Infant skin microstructure assessed in vivo differs from adult skin in organization and the cellular level. Pediatr.
Dermatol. 2010; 27:125-131.

Banho: momento de higiene com suavidade
Com o propósito de avaliar a tolerabilidade do produto Johnson’s baby sabonete líquido da cabeça
aos pés, foi conduzido um protocolo clínico em que o produto foi comparado com água de torneira morna.
Bebês com menos de seis meses de idade foram banhados duas vezes por semana por duas semanas com
o produto e o mesmo ocorrendo com o controle de água. A avaliação clínica foi feita por um dermatologista. Surgimento de edemas, eritema, pele seca e descamação foram investigados. Também foram feitas
medidas instrumentais de hidratação, pH da superfície da pele, TEWL, oxiemoglobina e desoxiemoglobina
na pele. Por fim, uma avaliação feita pelos pais como um aspecto de medida da satisfação do consumidor.
A conclusão final mostrou que tanto o grupo do produto Johnson’s baby sabonete líquido da cabeça
aos pés como da água são suaves para a pele dos bebês, com equivalência entre eles.
Dizon Ma et al.Tolerance of Baby Cleansers in Infants: A Randomized Controlled Trial Indian Pediatr 2010;47: 959-963.
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Fascículo
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Limpa suavemente a pele delicada
do recém-nascido*
* Walters, R., et al., Designing Cleansers for the Unique Needs of Baby Skin. Cosmetics & Toiletries, 2008, 123:53-60.
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