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Guia de Produtos: Cremes e Pomadas para Assaduras 

 

Este é daqueles produtos que não podem faltar na necessaire de qualquer mamãe antenada: creme 

e/ou pomadas para assaduras.  

Há várias marcas no mercado que ajudam na prevenção e tratamento de assaduras. Neste guia a 

maioria dos produtos é nacional, mas tem os importados também. Um produto citado aqui é 

aconselhável à opinião de seu pediatra, pois se trata de medicamento ok!  

Os valores vão desde os mais caros até outros com um excelente custo-benefício. Não é uma lista 

definitiva, são apenas algumas sugestões. Vale ressaltar que cada bebê é único, e o que é excelente 

para um nem sempre será bom para outro. E que, às vezes, aquela pomada caríssima importada não 

irá render o resultado esperado. Pensando exatamente nestas situações que trouxe esse guia com os 

mais variados produtos deste segmento. 

  

Se quiser saber como evitar assaduras confira este post (aqui).  

 

Nesta seção não realizo a resenha dos produtos, caso queira saber minha opinião sobre os produtos 

que testei, você pode ver esse post (aqui). 

 

 • Creme Preventivo de Assaduras Bepantol Baby | Bayer  

O que diz a marca: Bepantol Baby é um creme anti-assaduras que protege e hidrata a pele 

do bebê, reforçando a sua defesa natural. Sua fórmula óleo de amêndoas e lanolina que cria 

uma camada protetora e age junto com a Pró-Vitamina B5 proporcionando dupla proteção 

contra agressões externas. Alívio e proteção mais eficaz contra as assaduras. 

          Média de Preço: R$18,90 (30g), R$21,90 (60g) e R$32,90 (100g). 

 

         

 •      Creme Contra Assaduras Hipoglós | Johnson & Johnson  

O que diz a marca: O Creme Contra Assaduras Hipoglós possui fórmula única, com 

vitaminas A (Retinol) e D (Colecalciferol), incorporadas a agentes penetrantes, emolientes e 

http://www.dominiquebeaute.com.br/cabelos/shampoo-condicionador/shampoo/shampoo
http://www.dominiquebeaute.com.br/cabelos/shampoo-condicionador/shampoo/shampoo
https://busca2.netfarma.com.br/busca?q=Bayer


 

 

hidratantes, forma uma camada protetora contra substâncias presentes nas fezes e na urina 

que causam assaduras.            

           Média de Preço: R$15,63 (45g), R$25,10 (90g) e R$32,87 (135g). 

 

      

 • Creme Protetor Cetrilan Previne Assaduras | Theraskin  

          (encontrei aqui!) 

O que diz a marca: é um creme protetor e cicatrizante com ingredientes suaves que 

protegem e hidratam a pele sensível e delicada do bebê, prevenindo as assaduras. Sua 

textura permite a adequada proteção contra agentes externos, possibilitando o 

reestabelecimento da barreira cutânea. Sua formulação única reúne o óleo de amêndoa doce, 

óleo de calêndula, lanolina, óxido de zinco, silicones e cera de abelha. 

          Média de Preço: R$38,43 (40g). 

 

 

 • Pomada para Assaduras Burt`s Bees Baby Bee Diaper Ointment | Passion (encontrei 

aqui!) 

O que diz a marca: Burt's Bees Baby Bee Diaper Ointment é uma pomada para prevenir 

assaduras. Enriquecida com Vitaminas A e E, ajuda a nutrir e cria uma camada protetora na 

pele delicada do bebê, contra possíveis irritações e assaduras. Sua fórmula tem Óleo de 

Amêndoas e Vitamina D, que hidratam profundamente, porém, com delicadeza, ideal para a 

sensibilidade da pele do bebê. Produto Importado. 

          Média de Preço: R$62,90 (85g). 

 

 

 •      Creme Preventivo de Assaduras Weleda Calêndula Babycreme | Weleda (encontrei 

aqui!) 

          O que diz a marca: O Creme para Assaduras Weleda Calêndula conta com lanolina, cera de 

abelha e zinco em sua fórmula, que tratam as feridas e vermelhidões ocasionadas pelas 

assaduras. O creme cria uma camada protetora resistente à água protegendo também contra a 

umidade. A calêndula possui efeito de cura e a camomila efeito calmante, reduzindo 

inflamações e acalmando a pele irritada.                     

          Média de Preços: R$33,47 (75g). 

 

 

https://busca2.netfarma.com.br/busca?q=Theraskin


 

 

•          Creme Preventivo de Assaduras Desitin Creamy | Johnson & Johnson (encontrei aqui!) 

           O que diz a marca: Desitin Creamy possui máxima proteção contra assaduras e ainda mais 

hidratação para o seu bebê. Sua fórmula avançada enriquecida com vitaminas e aloe vera 

forma uma fina e resistente película, que ajuda a prevenir as assaduras, ao mesmo tempo em 

que deixa a pele respirar. Possui uma textura ultra leve que facilita a aplicação e a remoção.  

          Média de Preços: R$21,90 (57g) e R$41,90 (113g).  

 

 

•        Creme Prevenção Assaduras Fisher Price | Biotropic (encontrei aqui!) 

           O que diz a marca: O Creme Preventivo de Assaduras Bebê Fisher-Price ajuda a evitar o 

aparecimento de assaduras no seu bebê, oferecendo conforto e alívio. Possui fórmula suave 

e eficiente, resultada da combinação entre substâncias emolientes e secativas, que cria uma 

barreira protetora na pele sensível e delicada do bebê, permitindo que ela respire e não asse. 

Sem corantes e parabenos.       Média de Preços: R$12,90 (45g) e R$41,90 (113g).  

 

 

 

•        Creme Prevenção Assaduras Dermodex Tratamento | Reckitt Benckiser   

           O que diz a marca: Dermodex Tratamento tem na sua fórmula duas substâncias ativas, uma 

que age eliminando os fungos e a outra que cicatriza e protege a pele por meio da formação 

de uma camada protetora que reduz a fricção entre a pele e as fraldas. Geralmente as 

assaduras das crianças regridem de 24 a 48 horas de tratamento. Trata e cura. Não contém 

corticóides. Componentes: Nistatina + óxido de zinco. Este produto é um medicamento. 

Consulte seu pediatra. 

           Média de Preços: R$28,13 (30g), e R$43,25 (60g) 

 

 

•        Prevention with A+D Original Ointment | Bayer Global (encontrei aqui!) 

           O que diz a marca: A Pomada Amarela Original contém vitaminas A, D e lanolina. Ajuda a 

aliviar a pele seca e irritada. Forma uma barreira protetora para ajudar a selar a umidade. 

Produto Importado       

          Média de Preços: Valores em dólares. $5.90 (Tubo 113g) e $11.92 (Pote de 454g). A marca 

não é vendida no Brasil, mas pode ser encontrada com pessoas que trabalham com revenda 

de produtos importados e em site como ebay.com e amazon.com. 

http://ebay.com/
http://amazon.com/


 

 

 

 

•        Creme Preventivo de Assaduras Huggies Primeiros 100 Dias | Kimberly-Clark  

           O que diz a marca: Creme Preventivo de Assaduras Huggies Primeiros 100 Dias é fácil de 

aplicar e remover. Não contém perfumes e corantes. Aprovado por dermatologista e 

pediatra.             

           Média de Preços: R$28,13 (30g), e R$43,25 (60g) 


