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RESUMO

O objetivo do estudo foi relatar os benefícios alcançados por meio do toque terapêutico 
proporcionado pela técnica de massagem Shantala aplicada a bebês de um Centro de 
Educação Infantil Público. Trata-se de estudo qualitativo e quantitativo, desenvolvido de 
julho a dezembro de 2010, em Matinhos/PR. Participaram 9 bebês com idade média de 
1 ano e 4 meses (6 do sexo masculino e 3 do sexo feminino) os quais receberam em 
média 14 intervenções com a técnica de massagem Shantala (aplicada 2 vezes/semana), 
realizada sempre pela mesma acadêmica, participante do projeto. As intervenções foram 
precedidas de 3 semanas de familiarização. Cada criança foi avaliada antes a após as 
intervenções. Os principais resultados observados foram: melhora no desenvolvimento 
motor, calma, relaxamento, melhora do sono. Conclui-se que a massagem Shantala traz 
vários benefícios que proporcionam bem-estar geral e favorecem o desenvolvimento 
físico, mental e emocional dos bebês.
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INTRODUÇÃO

O Projeto de Extensão Universitário “Shantala: massagem para bebês” fez parte do 
Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral. Desde sua criação, 
em março de 2009, o projeto consolidava parcerias com instituições de ensino públicas e 
visava promover saúde na comunidade local do município de Matinhos/PR, mais especifi-
camente à crianças da educação infantil. O projeto procurava integrar ações de ensino-pes-
quisa-extensão com a participação de estudantes de graduação em Fisioterapia.

Na UFPR é dada grande importância ao trabalho com a comunidade, pois fora per-
cebido pelas participantes a carência do município em desenvolver atividades integrativas 
práticas com a população no sentido de terapias manuais. Portanto, assim como em um 
projeto de enfermagem que trabalhou com a comunidade para possibilitar a integração aca-
dêmico-comunidade proporcionando melhor qualidade de vida à população (1), o presente 
estudo trabalhou com crianças frequentadoras de um Centro de Educação Infantil público, do 
município em questão, com o intuito de promover melhor qualidade de vida tanto à criança 
quanto à família.

A massagem é a arte de transmitir através do toque o afeto, o carinho e o amor. O to-
que é uma linguagem não verbal fundamental nas relações entre os indivíduos e vital para o 
desenvolvimento do bebê desde o embrião, sendo o toque considerado a “mãe dos sentidos” 
e o mais antigo sentido para tal desenvolvimento (2). Além da forma de linguagem, o toque 
da massagem é uma forma de expressar as emoções sem o uso de palavras (3).

A massagem é um recurso terapêutico de baixo custo capaz de produzir uma série de 
efeitos fisiológicos, psicomotores e comportamentais que são benéficos para a saúde da 
criança (4). A técnica de massagear deve ser estimulada e ensinada aos pais e/ou cuidadores 
como uma ferramenta de prevenção e promoção da saúde. Os aspectos psíquicos, físicos, 
sociais e culturais, as interações afetivas e o toque corporal são fatores fundamentais para 
o desenvolvimento infantil (5).

Conforme achados na literatura, entre os benefícios da massagem infantil destacam-se: 
o estímulo ao desenvolvimento e crescimento saudável; favorecimento à aquisição de peso; 
a coordenação e o autoconhecimento; a maturação comportamental (6,7); facilita a comuni-
cação e o vínculo afetivo entre pais, filhos e cuidadores (8) inclusive em casos de depressão 
pós-parto (9); contribui para manter o bebê em estado de equilíbrio; aperfeiçoa os aspectos 
fisiológicos, bioquímicos e mecânicos (10); aumenta a oxigenação dos tecidos favorecendo 
a respiração; estimula o desenvolvimento psicossocial, os sistemas gastrointestinal, car-
diovascular, musculoesquelético e nervoso (11); previne cólicas e prisão de ventre; ajuda a 
tonificar os músculos, acalma e favorece um sono tranquilo proporcionando bem estar físico, 
psíquico, emocional e social ao bebê (12,13).
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O Projeto de Extensão Shantala visa promover experiências e aprendizagens ade-
quadas para os primeiros anos de vida do bebê em desenvolvimento mediante estimulação 
tátil-cinestésica. Neste contexto, a Shantala propicia pelo toque terapêutico a organização 
dos mecanismos psicomotores, garantindo à criança um desenvolvimento adequado e pode 
ser utilizada como recurso terapêutico, sendo uma forma alternativa de terapia (12).

Shantala é uma técnica de massagem de origem indiana que é ensinada tradicional-
mente de geração em geração e sua aplicação ocorre em bebês. Foi durante uma visita à 
Índia que o obstetra francês Dr. Frederick Leboyer, pode observar em Calcutá, uma mãe 
massageando seu bebê e, encantado com os movimentos, estudou sobre seus efeitos e 
escreveu um livro intitulando com o nome daquela mulher: Shantala. Trouxe ao Ocidente tais 
informações e atualmente no Brasil é a massagem infantil mais conhecida e utilizada (14,15,16).

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo qualitativo e quantitativo desenvolvido com bebês do Centro de 
Educação Infantil (CEI) Rosa Maria, pertencente ao ensino Público de Matinhos/PR. O ob-
jetivo do estudo foi relatar os benefícios alcançados por meio do toque terapêutico propor-
cionado pela técnica de massagem Shantala aplicada a bebês de um Centro de Educação 
Infantil Público.

O projeto procurou respeitar os princípios éticos para pesquisas que envolvem seres 
humanos, desse modo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Setor 
de Ciências da Saúde da UFPR sob o número 777.112.09.08.

Inicialmente foi realizada uma palestra para os pais e cuidadores do berçário I, selecio-
nado por contemplar as crianças menores. O intuito era divulgar a técnica Shantala, expor 
seus benefícios e indicações e demonstrar os passos da massagem. Para tanto, fora distri-
buído um guia explicativo sobre a massagem, que continha indicações, contraindicações e 
demais informações. Utilizou-se boneca para a parte prática da técnica. Ao final do encontro, 
verificaram-se quais pais permitiriam a participação de seus filhos no protocolo de interven-
ções a ser realizado na própria escola. Havendo concordância, os pais assinavam um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) especificamente elaborado para esse estudo.

Na sequência, foram realizadas três semanas de familiarizações, com visitas duas 
vezes por semana onde as estudantes interagiram com os bebês no espaço do CEI, de 
modo que conquistassem a confiança das crianças, permitindo que se acostumassem com 
sua presença. De acordo com a empatia dos bebês pelas alunas, foram distribuídas duas 
a três crianças para cada acadêmica, avaliar e aplicar as sessões de massagens. Todas 
as crianças cujos pais assinaram o TCLE foram incluídas no protocolo, o que totalizou 9 
crianças: 6 bebês do sexo masculino e 3 bebês do sexo feminino.
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Na ficha de avaliação haviam perguntas sobre o comportamento da criança em casa 
e no CEI, alimentação, antecedentes gestacionais e como foi o parto, se possuía alguma 
doença cardiorrespiratória. Também se avaliou o desenvolvimento motor infantil dos bebês 
antes e depois da realização de todas as sessões. Cada estudante ao término de cada 
sessão, anotava suas percepções sobre o bebê, o ambiente de realização da técnica, seu 
comportamento e possíveis intercorrências durante a intervenção.

Participaram 9 bebês com idade mínima de 11 meses e idade máxima de 1 ano e 11 
meses. As crianças receberam, em média, 14 intervenções com a técnica Shantala, que 
foram realizadas duas vezes por semana em dias intercalados. Cada bebê foi atendido 
individualmente sempre pela mesma acadêmica da equipe. Cada intervenção durava cer-
ca de 30 minutos.

As crianças foram nominadas de “C1” a “C9”, onde “C” corresponde a “criança”, a 
fim de garantir o sigilo em relação à identificação dos sujeitos. A partir dos dados obtidos, 
foram realizadas análises qualitativas pelos discursos das mães/parente, cuidadoras ou 
estudantes participantes e análise quantitativa, sendo que a análise de dados estatística foi 
apenas descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados permitiram apresentar o perfil dos participantes do estudo, tanto 
das crianças, quanto dos responsáveis. Conforme a Tabela 1, verifica-se que das 9 crianças 
participantes do estudo, 6 eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idade mínima 
de 11 meses e idade máxima de 1 ano e 11 meses, resultando em idade média dos bebês 
de 1 ano e 4 meses. Pode-se observar que o principal parentesco dos responsáveis foi de 
mães (8 participantes) e apenas uma bisavó.

Apesar das mudanças relativas à família contemporânea, a tarefa de acompanhar o 
cotidiano das crianças ainda é atribuída a mãe e não ao pai, o lugar de homens e mulheres 
no âmbito da família ainda parece seguir moldes arcaicos: às mulheres cabe o cuidado da 
prole e aos homens o papel coadjuvante nesses cuidados (17). A idade média dos responsá-
veis foi de 34 anos e o grau de instrução entre as responsáveis foi diversificado, desde mãe 
considerada analfabeta a mãe com ensino superior incompleto (Tabela 1). Não se verificou 
influência da escolaridade na adesão dos pais em relação a aplicação da técnica em domicílio.

Inicialmente a meta do projeto era de realizar 20 intervenções com cada criança, entre-
tanto devido a alterações climáticas, feriados ou adoecimento de determinadas crianças o 
número máximo de intervenções foi de 18, para um bebê do sexo feminino e os números míni-
mos foram de 9 e 10 em C4 e C5 respectivamente, ambas do sexo masculino. Portanto, entre 
a variação 9 a 18 intervenções, as crianças receberam em média 14 intervenções (Tabela1).
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Durante as intervenções realizadas pelas bolsistas do projeto, pôde-se constatar me-
diante análise das fichas de avaliação e de reavaliação, aplicadas antes da primeira e após 
a última intervenção, que a massagem aplicada em nove crianças da instituição de ensino 
infantil, contribuiu na qualidade do sono assim como o estudo de CRUZ (2008) (4), estimulou 
o desenvolvimento pisco-físico-social de algumas crianças em concordância com FOGAÇA 
et al (2006) e LIMA (2004) (6,10), reduziu a incidência de cólicas e favoreceu para acalmar e 
tranquilizar as crianças durante o dia a dia, resultados que também foram verificados por 
SATO & NASCIMENTO (2000) (12).

Tabela 1.Dados referentes aos participantes do estudo

Criança Idade da Mãe Parentesco Escolaridade Sexo do Bebê Idade do bebê Número de sessões

C 1 35 Mãe Ensino médio completo M 1ano e 6 meses 16

C 2 32 Mãe Analfabeta M 11 meses 15

C 3 67 Bisavó Ensino médio incom-
pleto F 1 ano e 11me-

ses 18

C 4 33 Mãe Ensino médio completo M 1 ano e 6 
meses 9

C 5 29 Mãe Ensino Médio incom-
pleto M 1 ano e 5 

meses 10

C 6 29 Mãe Superior incompleto M 1 ano e 1 mês 16

C 7 24 Mãe Fundamental incom-
pleto F 1 ano e 5 mês 15

C 8 31 Mãe Ensino médio completo M 1 ano e 3 
meses 13

C 9 26 Mãe Ensino médio completo F 1 ano 15

Quanto ao desenvolvimento motor, houve evolução positiva durante as intervenções, 
seja para engatinhar ou para caminhar, entretanto, não podemos afirmar que tal fato se deva 
exclusivamente pela aplicação da massagem, por exemplo: na avaliação inicial seis crian-
ças caminhavam e três delas ainda não o faziam. Já na reavaliação outras duas crianças 
caminhavam, evolução que ocorreu mesmo antes da última sessão de Shantala. Apenas 
uma criança não andava ao final das sessões, porém isso pode estar relacionado à idade 
cronológica da criança visto que esta era a mais jovem das que participaram das inter-
venções (possuía 11 meses). Segundo manual de treinamento de Denver II (18) 50% das 
crianças com idade aproximada de 12,3 meses conseguem realizar a habilidade motora 
de caminhar bem. Além disso, de acordo com informações da acadêmica que aplicava a 
Shantala à criança, essa não recebia estimulação em casa. Acredita-se que, caso a criança 
recebesse a massagem em casa, somando-se as intervenções do projeto, o resultado das 
sessões poderia ter sido ainda melhor, pois de acordo com Field et al (2004) a massagem 



A Psicologia e Suas Interfaces no Campo Social112

de pressão moderada em bebês pode contribuir para o desenvolvimento do bebê uma vez 
que conduz ao melhor funcionamento do metabolismo. (19).

Algumas mães e cuidadoras relataram aspectos positivos do desenvolvimento motor, 
desenvolvimento geral e do comportamento dos bebês, que foram observados rumo ao 
término das intervenções e que servem para ilustrar aquilo que também foi verificado pelas 
estudantes do projeto:

“É muito bom que façam massagem nela... Notei diferença no peso dela e no desen-
volvimento, pois ela está bem espertinha agora.” (Relato de cuidadora – C9)

“Vocês devem continuar o projeto. Foi tão importante, pois pude perceber a melhora 
das crianças tanto no comportamento aqui na creche, quando no seu desenvolvimento, pois 
algumas (C6 e C9) até começaram a caminhar.” (Relato da cuidadora)

“...ela cresceu e está com mais apetite e dorme superbem [...] a massagem ajudou 
no seu desenvolvimento. Fiquei bem feliz ao vê-la andando de um lado para o outro meio 
desequilibrada, consigo notar a diferença dela do começo até agora, ela cresceu e adquiriu 
peso.” (Relato de mãe – C9).

Especificamente em relação ao peso corporal, não foi avaliado quantitativamente neste 
estudo, apesar de haver concordância na literatura quanto ao ganho de peso com aplicação 
da massagem terapêutica. A técnica da massagem Shantala proporciona e estimulação 
cutânea nas crianças que a recebem e como um dos efeitos da pressão moderada, ocorre 
a liberação de hormônios de crescimento e de absorção que conduzem à melhora do fun-
cionamento do metabolismo contribuindo para o desenvolvimento e ganho de peso (8,19).

No item de qualidade de sono das crianças foi averiguado na avaliação inicial que seis 
crianças possuíam bom sono, duas apresentaram sono regular e uma enquadrou-se na 
categoria ruim. A qualidade do sono das crianças melhorou para todos os avaliados, após 
as intervenções de massagem Shantala: as que possuíam um sono de classificação boa 
mantiveram-se nessa categoria após o término das sessões. As crianças categorizadas como 
tendo sono razoável ou ruim, passaram a ter um sono mais calmo e tranquilo (tendo sido 
classificado como um sono bom, pelo responsável). No relato de acadêmicas e de algumas 
mães observa-se a satisfação com os efeitos da massagem, inclusive durante uma sessão, 
um dos bebês dormiu enquanto recebia a massagem, como seguem os relatos:

“Consegui cativar bem a atenção dele. Ele estava bem entregue, gostou de tudo, e 
inclusive dormiu durante a sessão.” (Relato de acadêmica – C1)

“Ela está dormindo muito melhor desde o início das intervenções. Não cai mais 
da cama e nem vai dormir na cama minha no meio da noite, como acontecia antes.” 
(Relato da Bisavó – C3)
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“Depois de algumas aplicações da massagem meu filho já não acordava mais durante a 
noite para mamar. O sono dele ficou bem mais tranquilo e duradouro.” (Relato de mãe – C1)

Portanto, nesse estudo, a massagem favoreceu a qualidade do sono dos bebês, pois a 
Shantala, além de relaxar os bebês, proporciona um sono mais tranquilo e a criança passa 
a ser mais calma e resistente a barulhos externos (4,20). Pesquisas mostraram que bebês 
nascidos com baixo peso que receberam intervenção da massagem terapêutica passaram 
a roncar menos, mamar menos durante a noite quando acordavam, e permaneciam mais 
tempo em estado de alerta durante o dia, diferente dos bebês do grupo controle. Além disso, 
a massagem terapêutica teria melhorado a regulação do ritmo cardíaco noturno de bebês 
nascidos a termo (13).

Na avaliação inicial, questionaram-se os responsáveis, em relação ao comportamento 
diário da criança quando está em companhia dos pais ou responsáveis, sendo que seis crian-
ças apresentavam comportamento calmo e apenas três crianças mostraram comportamento 
agitado. Na reavaliação, verificou-se que duas crianças se mantiveram agitadas e apenas 
uma delas passou a ser considerada calma após as intervenções. Pode-se refletir que seja 
uma diferença pouco expressiva em termos quantitativos, entretanto pode-se questionar 
sobre a frequência semanal das intervenções e a quantidade total de massagens aplicadas, 
além disso, existem características específicas da personalidade de cada criança, sobre a 
qual pouco se pode fazer. Todavia, na análise qualitativa, existem os relatos que ilustram 
benefícios em relação ao comportamento dos bebês, durante a aplicação da massagem ou 
após as intervenções:

“Segundo a mãe, o bebê ficou mais calmo depois que passou a receber a massagem.” 
(Relato de acadêmica – C5)

“Meu filho fica tão relaxado com a massagem que é feita, que quando chega em casa, 
já quer dormir.” (Relato de mãe – C6)

“Estava agitada no começo da técnica [...] No início de cada sessão ela não parava 
quieta, mas depois se acostumava ao toque e era possível realizar bem a massagem.” 
(Relato de acadêmica - C7)

Concernente às informações colhidas junto às cuidadoras, quanto ao comportamento 
das crianças quando deixadas no Centro de Educação Infantil, foi constatado na avaliação 
que seis crianças permaneciam calmas, duas crianças choravam e uma ficava triste e logo 
melhorava. Na reavaliação uma das crianças que chorava passou a ficar triste (mas logo 
melhorava), o bebê que ficava triste passou a ficar calmo e uma das crianças que ficava 
calmo passou a chorar. Pesquisadores concluíram que, em alguns ensaios clínicos, a mas-
sagem não tinha grandes efeitos sobre o crescimento físico de bebês abaixo de seis meses 
de vida. Por outro lado, os efeitos benéficos da massagem para essa idade tornaram os 
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bebês mais calmos e relaxados, passando a chorarem menos, além dos benefícios fisioló-
gicos à saúde (21).

Baseado nos relatos de mães e acadêmicas responsáveis, os bebês que se mostraram 
mais agitados foram C2 e C8, tanto em casa, no CEI, quanto durante as sessões, conforme 
as falas das acadêmicas:

“Ele estava muito agitado, mais que o normal dele. Não deixou nem mesmo que eu 
tirasse a blusinha dele. Começou a chorar, tentei mesmo assim, mas não teve jeito.” (Relato 
de acadêmica – C2)

“Desde o primeiro contato ele se mostrou arredio ao toque terapêutico. É uma criança 
agitada e que chorava muito. Apenas após algumas brincadeiras foi possível tocar suas 
mãos e pés.” (Relato de acadêmica – C8)

É interessante observar que as duas crianças que se mostraram mais agitadas, não 
foram as que receberam menos atendimentos, pois uma delas recebeu 13 intervenções e a 
outra 15, sendo que a média geral havia sido 14 intervenções para cada criança. Também 
pôde-se constatar que mesmo C2, sendo o bebê com menos idade (11 meses) ainda assim 
foi difícil realizar as intervenções, sendo necessário diversas vezes improvisar a posição 
para realização da massagem, pois a criança se mostrava arredia. Provavelmente se as in-
tervenções tivessem iniciado no terceiro mês de vida, conforme preconizado pelo método (14) 
a aceitação e resultados teriam sido melhores. Quando a criança permite ser tocada há um 
relaxamento que é incentivado por meio do contato direto com a pele gerando tranquilidade 
(20). E isso realmente pode ser observado pelas extensionistas, conforme relato:

“A criança estava calma, no meio da intervenção. [...] riu um monte, falava, estava bem 
feliz...” (Relato de acadêmica – C6)

Avaliou-se sobre problemas respiratórios, questionando os familiares, resultando em 
três crianças do protocolo com diagnóstico de bronquite, rinite e pneumonia (tanto na ava-
liação, quanto na reavaliação). E uma criança que na avaliação não havia tido problemas 
respiratórios apresentou quadro de pneumonia na reavaliação. Cabe lembrar que os dados 
relativos à parte respiratória somente foram colhidos através de informações de familiares 
e observações do padrão respiratório do bebê, uso de musculatura acessória e tosse, en-
tretanto, não se realizou exame físico, com aferição de dados vitais, oximetria de pulso, 
ausculta pulmonar, entre outros (22).

“Ela é uma criança que tem pneumonia, e durante as sessões consegui notar que sua 
respiração estava bem tranquila e cada vez mais profunda.” (Relato de acadêmica – C9)

Com relação a cólicas, na avaliação inicial das nove crianças, apenas C7 apresentava 
sintomas, que após as intervenções já não existiam mais e apenas C1 passou a apresentar 
sintomas de cólicas na reavaliação. Estudos comprovam que o toque terapêutico e afetivo 
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proporcionado pela massagem promoveu o alívio das cólicas e reduziu sua incidência além 
de favorecer no comportamento das crianças no que se refere ao estado de calma e tran-
quilidade durante o dia a dia (12, 24). Acredita-se que isso se deve ao fato de que a massagem 
ajuda a aliviar efeitos estressantes como os da indigestão e de distúrbios gastrointestinais, 
dentre outros (25).

Houve boa adesão na prática da massagem por parte das mães e/ou responsáveis 
até o termino das intervenções, visto que foi constatado na avaliação inicial que apenas três 
familiares haviam realizado algum tipo de massagem em seus filhos anteriormente. Após a 
reavaliação, verificou-se que os responsáveis que já praticavam a massagem mantiveram 
essa conduta, outros seis adquiriram essa prática, e apenas uma mãe não fez massagem em 
seu filho em nenhum momento. Para estimular a participação dos familiares na realização 
da massagem, em domicilio, inicialmente, quando houve o encontro sobre a exposição do 
projeto foi demonstrado os passos da técnica, explicado sobre seus benefícios, além de serem 
distribuídas cartilhas ilustrativas sobre a Shantala. No decorrer do projeto, foi questionado se 
os responsáveis estavam fazendo a massagem em seus filhos; pois a massagem necessita 
ser praticada com frequência e assiduidade para que se possa aprendê-la corretamente e 
para que seus benefícios sejam alcançados com êxito (26).

Os relatos a seguir comprovam que essa prática influencia beneficamente no desen-
volvimento biopsicossocial da criança de acordo com Fogaça et al., (2006):

“Adoro que façam massagem na minha bisneta. Ela está dormindo muito melhor desde 
o início das massagens. Percebo quando é feito a massagem nela, pois ela fica bem ativa 
em casa durante a noite, porém, isso não atrapalha o sono dela.” (Relato de Bisavó – C3)

“A mãe mostrou bastante interesse na massagem, falou que não está aplicando no bebê 
porque é mãe solteira, tem que trabalhar e não tem tempo para ler a cartilha, porém pediu que 
eu fosse até sua casa para ensiná-la. Incentivei-a para que fizesse massagem na criança, 
principalmente por que ele esta num momento bastante carente, com saudades do pai. Ela 
respondeu que se tiver tempo, fará.” (Relato de acadêmica durante as intervenções– C4)

“Depois da reunião, no dia que vocês ensinaram como realizava a massagem, e co-
mecei a realizar em casa, notei que ele gosta muito, e fica bem quieto prestando atenção 
em cada movimento da massagem.” (Relato de mãe – C6)

CONCLUSÃO

As vivências desse estudo foram de grande valia para o aprendizado das estudantes, 
assim como para benefício da comunidade local. Através da demonstração da técnica da 
massagem Shantala, mães, responsáveis e cuidadoras foram instruídos a realizar a técnica 
considerando a importância de seus benefícios.
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Os resultados se basearam em dados obtidos por meio de avaliação aplicada às 
crianças, com questões aplicadas aos responsáveis, além de relatos colhidos com esses, 
cuidadoras e acadêmicas. Considerou-se a adesão dos pais boa. Os benefícios proporcio-
nados pela massagem Shantala poderiam ter sido mais significantes caso as intervenções 
tivessem frequência semanal maior e/ou um período total mais extenso. Recomenda-se à 
prática a pais e responsáveis para obtenção de melhores resultados.

Em futuras experiências do projeto pretende-se focar especificamente determinados 
benefícios proporcionados pela massagem Shantala, desse modo, espera-se avaliar, rea-
valiar e realizar as intervenções de maneira mais objetiva.
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