
na estrada
Pezinho

Viajar com bebês exige cuidados especiais desde 
a escolha do roteiro até o preparo da mala, que pode 

se transformar numa verdadeira mudança
Cristiane Bronzeado
Especial para Calor
Fotos: Tânia Collier

Eles são pequenos, precisam de 
cuidados especiais e exigem um 
aparato de objetos de primeira ne-

cessidade. Mas nem por isso devem ser 
encarados como um empecilho para uma 
viagem – seja de carro, ônibus ou avião. 
É preciso, no entanto, uma boa dose de 
bom senso na hora de levá-los para um 
passeio. Afinal, eles, os bebês, ainda não 
estão prontos para aventuras.

O primeiro cuidado é a escolha do 
roteiro. Regiões turísticas (por estarem 

sempre muito cheias), trilhas de difícil 
acesso, praias desertas ou locais pró-
prios para a prática de esportes radicais 
devem ser evitados quando se está com 
crianças de colo. Lugares calmos, sem 
dúvida, são os ideais, porém não po-
dem ser ermos. É preciso se informar 
se há próximo algum hospital ou pos-
to de saúde 24 horas. “É muito impor-
tante que exista por perto no mínimo 
uma farmácia, para qualquer urgência”, 
orienta a pediatra Carli Jasen.

Se a viagem for de carro, sem horários 
rígidos para sair ou chegar, melhor viajar 
no começo da manhã ou no final da tar-
de, quando o sol está menos quente. Lem-
brando que bebês devem viajar somente 
no banco de trás e, assim como crianças 
de até 6 anos, acomodados em cadeiras 
especiais com cinto de segurança próprio, 
segundo a legislação internacional.

Em viagens mais longas, dê uma pa-
radinha a cada duas horas para descanso. 
Para distrair o neném durante o percurso, 

Viajar com bebê
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já que ele ainda não tem idade para admi-
rar a paisagem, leve alguns brinquedinhos, 
CDs de histórias ou músicas infantis.

No caso de o trajeto ser feito de ôni-
bus ou avião, informe-se antes de partir 
sobre os documentos necessários para 
o embarque do bebê. Dependendo do 
local de destino, as exigências são dife-
rentes. E atenção para os preços promo-
cionais, dependendo da idade da criança 
– segundo a legislação, menores de 2 
anos pagam somente 10% da tarifa, mas 
devem viajar no colo do responsável. 

Escolhidos o destino e o meio de 
transporte, é hora de fazer as malas. Ve-
rifique o clima que os espera e leve não 
só roupas condizentes com esse clima, 
como também peças condizentes com 
clima oposto, para o caso de a tempera-
tura virar. E não se esqueça do travessei-
rinho dele – pode fazer falta. 

Caso a hospedagem seja em hotéis ou 
pousadas, informe-se, no ato da reserva, se 
o local dispõe de berço e se permite acesso 
à cozinha, caso precise preparar as refei-
ções do neném. Alguns oferecem, ainda, 
serviços de babás ou recreadores (caso 
dos resorts. Veja matéria na pág XX). Se 
não estava nos planos levar o carrinho do 
bebê, pense em como ele será útil para os 
passeios e para transitar em aeroportos, 
até mesmo para o transporte de bagagens 
de mão. “Numa viagem com bebês, tudo 
é importante”, destaca Carli Jasen.

A limpeza é outro item a ser checado 
com cuidado. “É muito importante você 

ter o conhecimento da higiene dos locais 
que ficarão em contato com seu filho”, 
ressalta a pediatra. Quem tem experiên-
cia sabe como isso é importante. Uma 
dica dada pela jornalista Priscilla Dantas, 
mãe de Lucca, de 7 meses, é levar sempre 
a banheirinha do pequeno. Além de ser 
mais seguro, é mais prático, já que ela 
será muito útil quando for preciso dar 
uma refrescada na criança.

Em uma emergência, é preciso ter tudo 
à mão. Por isso, em um dos cantos da mala 
principal (prefira as de rodinhas, mais fá-
ceis de transportar) ou em uma bolsa extra, 
organize a farmacinha do neném: termô-
metro, algodão, soro fisiológico, gaze, espa-
radrapo, antitérmico, analgésico, repelente 
contra insetos e pomada para picadas, re-
médio para enjôos e outros que a criança 
fizer uso. Inclua ainda pente, tesoura de 
unha, sabonete, xampu, óleo de limpeza, 
protetor solar e cotonetes.

“Tudo é importante para os cuidados 
com o bebê. Na minha primeira viagem 
com meu filhote, fui para Tamandaré 
(praia no litoral sul de Pernambuco) numa 
época com muitos pernilongos e me dei 
mal por não ter levado repelente. Para 
completar, não tinha farmácia perto de 
onde eu estava. A partir daí, nunca mais 
esqueço o repelente” completa Priscilla.

A estréia em viagens com Lucca sem 
dúvida foi um aprendizado para a mãe de 
primeira viagem. Desde então, ela prefere 
pecar pelo excesso que pela falta. “Numa 
outra viagem, fui precavida e levei, além 

de 20 fraldas de pano, três mamadeiras 
e o papeiro de ágata, muito importante 
para você esterilizar tudo. Quando juntei 
toda a bagagem, tive que alugar um rebo-
que de engate porque o carro estava entu-
pido. Mas desta vez não faltou nada”, con-
ta Priscilla, que, além das coisas de Lucca, 
precisou transportar a própria bagagem 
e a da mãe numa viagem de três dias ao 
interior de Pernambuco.

Priscilla dá outra dica para a seguran-
ça do bebê em espaços movimentados, 
principalmente para os que já engati-
nham não escaparem naquele tradicional 
“piscar de olhos”. “Na segunda viagem, 
Lucca já estava com cinco meses e fica-
va inquieto. Comprei um cercado para 
bebês (quadrado portátil) para ficar mais 
relaxada e ao mesmo tempo tê-lo sempre 
junto, presente e seguro.”

Agora, se a viagem for para o exterior, 
acrescente a todos esses cuidados um se-
guro-saúde de cobertura internacional 
e atualize o calendário de vacinação do 
bebê. “Lembrando que, dependendo do 
destino escolhido, há países que exigem 
vacinas específicas”, destaca a pediatra 
Carli Jasen. Mesmo no Brasil, para cer-
tas cidades das regiões Norte e Centro-
Oeste, onde ainda existe incidência de 
febre amarela, estas prevenções são váli-
das não só para as crianças como para 
toda a família.

Portanto, antes de viajar, converse 
com o pediatra, confira as dicas que a re-
vista Calor selecionou e boa viagem!
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Fazem parte da mala do bebê:

  Cadeira para o carro: se estiver viajando de 
automóvel, lembre-se de que os bebês de-
vem estar sempre no assento traseiro, em 
uma poltrona especial para seu peso e idade.

  Fronha.
  Travesseiro.
  Trocador.
  Lenços de papel simples e umedecidos.
  Fraldas descartáveis e de pano: leve o sufi-

ciente para trocar quantas vezes forem ne-
cessárias. Roupas também. Com o bebê co-
mendo e bebendo durante o caminho, pode 
ser necessário trocá-lo antes da chegada.

  Pomada para assaduras: essencial nos casos 
em que não for possível trocar a fralda no 
momento certo.

  Farmacinha: um medicamento contra dor 
e febre deve ser colocado na bolsa do bebê. 
Assim como um para cólicas. Não esqueça 
também o aspirador nasal, gotas para des-
congestionar o nariz, repelente e pomadinha 
para as gengivas se o bebê estiver iniciando 
a dentição.

  Babadores.
  Bicos, mamadeiras e tampas: todos os itens 

devem ser dele. Por isso, leve de casa todos 
os objetos que ele usa, como colher, copo e 
prato.

  Chupetas: leve sempre, mesmo que o bebê 
não as use em casa. Elas podem ser úteis du-
rante a viagem.

  Carrinho desmontável com capota ou guar-
da-chuva.

  Canguru (baby bag).
  Babá eletrônica.
  Cobertores.
  Protetor de sol para as janelas. 
  Cercadinho portátil.

Dicas importantes:

  Mantenha a criança sempre bem hidratada. 
  Se estiver amamentando e viajando de carro, 

é melhor parar para amamentar. Alguns be-
bês podem ficar enjoados e vomitar. Dê de 
mamar, ponha-o para arrotar e então prossi-
ga o caminho.

  Se não está amamentando, leve leite em pó, 
se possível já separada a quantia certa em 
cada mamadeira para apenas acrescentar 
água morna na hora de servir, que você tam-
bém pode levar em uma garrafa térmica.

  Ter suco e água sempre disponível também 
é recomendável. Quando a criança não tem 
muita coisa para fazer, ela acaba ingerindo 
mais líquido. Lanchinhos também ajudam a 
ocupar o tempo.

  Leve alguns dos brinquedos favoritos do 
bebê.

  Se ficar em um hotel, informe-se antes de 
sua chegada se há um berço para o bebê e já 
peça para reservá-lo.

  Mantenha sempre em algum bolso da roupi-
nha do bebê um cartão com nome e telefone 
de contato.

Serviço:

Carli Maria Batista Jasen
Rua Condado, 92 
Parnamirim – Recife – PE
Telefone: (81) 3441-1046

Clínica Dr. Antônio Carlos Vieira Lopes
Avenida Garibaldi, 1987, sala 201
Ondina – Salvador – BA
Telefone: (71) 3245-3534

Hospital Pronto-Socorro Infantil
Avenida Francisco Sá, 5036 
Carlito Pampolha – Fortaleza – CE
Telefone: (85) 3228-6622
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