
MASSAGEM PARA BEBÊS,

UM MOMENTO DE 

CONEXÃO!





Preparo do ambiente:

Coloque o bebê no chão, em

cima de uma toalha, e deixe por

perto um pote com um óleo ou

creme apropriado para ele ou

que já estão habituados a usar.

Se o bebê não parecer

confortável ou começar a chorar

em algum momento, interrompa

e simplesmente pegue-a no colo

para um abraço.



Por onde começar:

As pernas são uma boa área do corpo para

iniciar a massagem, por serem menos sensíveis

que outras partes. Com uma quantidade

pequena de óleo/creme, envolva a coxa do bebê

com uma mão de cada vez e deslize, fazendo

uma pequena pressão, como se estivesse

"tirando leite".

Troque de perna, faça a mesma coisa e depois

repita tudo de novo.





Sola também é pé:

Use seus dedos para fazer movimentos

circulares na sola toda de cada pezinho.





Parte de cima do corpo:

Segure um braço de cada vez com

suas mãos e repita a técnica do "tirar

leite", deslizando suas mãos desde a

axila até o punho. A seguir movimente

algumas vezes, com todo o cuidado, o

punho de um lado e depois de outro.

Troque de braço e repita a massagem









Hora de virar:

Com o bebê agora de costas, use a

ponta dos seus dedos para fazer

pequenos círculos ao longo da coluna,

começando pelo pescoço e descendo

até o bumbum.



Finalizando pelas costas

Encerre esta relaxante sessão de

massagem com toques um pouco mais

firmes dos ombros até os pezinhos.

Quando terminar, as chances de

embarcar em um soninho são bem

grandes



Nutrir uma criança...

Sim!

Mas não só com o leite.

É preciso pegar-lhe ao colo,

É preciso acariciá-la,

Embalá-la

E massageá-la.

É necessário conversar com 

a sua pele,

Falar com as suas costas

Que têm sede e fome,

Como a sua barriga.

Frédérick Leboyer



SUGESTÃO DE MÚSICA PARA O MOMENTO DA 
MASSAGEM.

CLIQUE NO LINK ABAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=kRp7BCNzvgU&list=RDQMmNekCVSEh8c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=kRp7BCNzvgU&list=RDQMmNekCVSEh8c&start_radio=1

