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Estar em quarentena e não saber como e quando tudo se resolverá 
traz algumas angústias e incertezas e não é fácil estar atento e 
responder com e calma e sensibilidade às necessidades do bebê!

Mesmo entendendo que o contato físico nesse momento é de grande 
importância para o elo entre mãe e bebê, muitas vezes a gente se 
perde diante de tantas demandas. 

Além da necessidade de leite, os bebês têm necessidade de ser 
amados e receber carinho. A criança precisa ser alimentada 
também na pele. 



É por meio da pele que a criança descobre o seu ambiente. O tato é 
um meio de comunicação e uma linguagem que se baseia nas 
relações de troca, sendo preciso nutrir esses circuitos após o 
nascimento para favorecer o desenvolvimento físico e afetivo. 

A massagem para bebês é uma arte antiga e profunda, que envolve 
cuidados como local em temperatura agradável, tranquilidade, 
interação e entrega de quem massageia, que favorece justamente a 
construção do vínculo com o bebê.



Vamos propor aqui um protocolo de massagem de 2 etapas, que 
poderá, além de fortalecer esse vínculo, favorecer o bom 

funcionamento intestinal de seu filho nos primeiros meses e anos de 
vida.

Para a realização do presente protocolo utilizamos uma parte da 
massagem preparatória do Método Busquet, concentrando-se 
apenas na região do tronco, assim como uma massagem específica 
na região abdominal (intestinos), que pode ser executada em casa 
diariamente.













REFERÊNCIAS

BUSQUET-VANDERHEYDEN, M. Bébé au coeur de vos mains: methode des chaînes physiologiques. Éditions
Busquet: 2011. 
BUSQUET-VANDERHEYDEN, M. Méthode Busquet. Déroulement d’une séance en pédiatrie. Les châines
physiologiques bébé. Profession kiné, n 38, mars-avril-mai, 2013.
CRUZ, C. M. V.; CAROMANO, F. A. Levantamento de conteúdos para fundamentação do ensino dos efeitos 
psico-comportamentais da massagem para bebês. In Acta Fisiatr. v.14, n.1,p.11- 16, 2007.
LANDO, A.A. Investigação dos hábitos intestinais de crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down e 
proposta de intervenção por meio de um protocolo fisioterapêutico em crianças até os três anos. 
Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, PPG Distúrbios do Desenvolvimento. 
Orientadora: Prof.ª Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis Coorientadora: Profa. Dra. Marina Monzani Rocha
LEBOYER, F. Shantala: uma arte tradicional: massagem bebês. São Paulo: Ground, 2001.


