
                       

 

Técnicas comprovadas para acalmar o seu 
bebé e contribuir para o seu 
desenvolvimento. 
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Este livro vai ajudá-lo a: 

• Dominar técnicas essenciais com naturalidade 
usando instruções passo a passo acompanhadas 
por fotos 

• Acalmar o seu bebé e ajudá-lo a relaxar 

• Melhorar a coordenação muscular e a 
flexibilidade do seu bebé 

• Criar laços afetivos com o seu bebé 

• Aprender técnicas de toque terapêutico para 
ajudar em casos de queixas infantis comuns 

• Aliviar o trauma do parto e dar ao seu bebé o 
melhor início de vida 

• Fazer uma massagem suave desde o nascimento 
pode ajudar a aumentar a confiança em segurar e 
manusear um bebé, tanto para as mães como 
para os pais 

• Usar as técnicas e exercícios que irão revelar 
como atenuar o trauma emocional em todas as 
etapas. Use-os para ajudar a garantir a saúde 
estrutural completa e a boa condição física do seu 
bebé em todos os principais marcos posturais e 
motores durante os primeiros 1001 dias da vida 
do bebé. 
 
A massagem é utilizada para estimular e acalmar 
bebés e corrigir uma série de transtornos infantis. 
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