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RESUMO 
 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de natureza qualitativa realizado no alojamento 
conjunto do Hospital Universitário Antônio Pedro que teve como objetivos: descrever as 
reações do binômio mãe-criança durante a aplicação da técnica de Shantala; identificar como 
a Shantala pode auxiliar na criação do vínculo mãe/bebê e analisar as possibilidades do uso da 
Shantala com mães e bebês em um alojamento conjunto.Os participantes da pesquisa foram 
10 mães e seus respectivos filhos, internadas no setor. A coleta de dados foi realizada no 
período de março e abril de 2014, utilizando como técnicas a observação participante e a 
entrevista semiestruturada após a prática da Shantala. Ao final da coleta de dados, as 
entrevistas foram transcritas, identificadas por nomes fictícios e submetidas à análise temática 
de conteúdo da qual emergiram as duas categorias: Sobre a Shantala e Shantala: perspectivas 
no cuidado do bebê e possibilidades de uso. A maneira como as mães se sentiam durante a 
massagem era transmitida para o filho: o sentimento de insegurança, medo do toque machucar 
era facilmente sentidos  pelo bebê, que também se sentia inseguro mostrando agitação e 
choro. Mas com o continuar da massagem, as mães iam ficando mais tranquilas, fazendo 
contato olho a olho, conversando e sorrindo para seus filhos, e isso se refletiu no bebê, 
deixando o mais relaxado e tranquilo, observando-se bocejos e um olhar relaxado. Já algumas 
mães já demonstraram mais tranquilidade desde o início da massagem, deixando o bebê, que 
já estava tranquilo, ainda mais relaxado. Conclui-se então que a Shantala pode ser utilizada 
como complementar ao cuidado de Enfermagem, no binômio mãe-bebê proporcionando um 
espaço de encontro e harmonia no cenário hospitalar, abrindo perspectiva do seu uso e 
divulgação através de cartilha educativa, já que o seu ensino no setor do alojamento conjunto 
teve efeitos positivos. Sugere-se aqui, a reprodução do folheto educativo, a fim de que sejam 
distribuídos às mães para dar continuidade do uso da Shantala em casa, e a realização de um 
banner explicativo para ser fixado na Maternidade, que divulga e orienta sua utilização pelas 
mães no ambiente domiciliar após alta contribuindo para a relação entre ambos 
 
Descritores: Terapias Complementares. Massagem. Saúde da Criança. Relação Mãe-Filho. 



ABSTRACT 
 

It’s about an descriptive, exploratory of quality nature study, realized on a  rooming in of the 
Antony Peter University Hospital wich has as purposes: describe the mother-child reactions 
during  Shantala technique application, Identify how Shantala technique can help on the 
mother-child bond creation and analyse the possibilities to use Shantala technique with 
mothers and child on the  rooming in. 10 mothers and their respective child, inpatient in this 
sector participated of this study. The data collection was realized during March and April of 
2014, using as techniques participating observation and semi-structured interview after the 
Shantala technique practice. At the end of data collection the interviews were transcribe, 
identified by fiction names and submit to content analysis method wich have emerged two 
categorys: About Shantala and Shantala: perspective on the baby caring and using 
possibilities. The way the mother felt while applying the massage was transmit to their child: 
the insecurity felling, the fear that their touch might hurt their babies were easily felt by the 
child, Who’s also felt insecurity, showing agitation and crying. However, while the mother 
kept massaging, they calmed down, doing eye to eye contact, talking and smiling to their 
babys, and this reflected on them, leaving him more relaxed and calm and was observed yaws 
and relaxed views. Some mothers showed tranquility since the beginning of the massage, 
leaving the baby, who was already calm, even more relaxed. It concludes that Shantala can be 
used as a complementary nurse care on the mother-child relationship, creating a space of 
meeting an harmony on the hospital scenarium, opening the perspective of use and published 
through a educative primer that divulges and orients mothers to use Shantala on domiciliary 
environment after hospital discharge, contribuiting for their relationship.  
 
Keywords: Complementary Therapies.Massage.Child Health.Mother-Child Relationship. 
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1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TEMA 

 

Minha principal motivação para o tema surgiu dentro da minha casa, pelo meu 

interesse em terapias alternativas. Desde pequena, meus pais sempre buscaram soluções 

alternativas para promover e recuperar a saúde. Logo, cresci conhecendo e utilizando terapias 

como a homeopatia, acupuntura, chás. O interesse pelo uso de Terapias alternativas me levou 

a fazer no segundo período da faculdade a disciplina optativa de Introdução a Terapias 

Naturais em Saúde. Nessa disciplina, conheci a Shantala e me interessei em pesquisar a 

respeito e a realizar um mural ilustrativo para a disciplina. Ao longo da faculdade, nos meus 

estágios na área de materno-infantil, me questionei quanto à introdução dessa terapia como 

um cuidado de Enfermagem, já que a mesma é de simples execução e ensino e contribui para 

um cuidado integral da saúde da criança, através da promoção de seu desenvolvimento. A 

mãe também não estará de fora desse cuidado, já que a massagem fortalece o vínculo entre a 

mãe o bebê, sendo assim a massagem benéfica para os dois. 

A Shantala é uma massagem realizada em bebês, que se originou no sul da Índia em 

uma região chamada Kerala, onde a massagem é tradicionalmente passada de mãe para filho. 

Frederick Leboyer, um médico francês, em uma de suas viagens ao oriente observou uma mãe 

massageando seu bebê. Ficou encanto com a beleza e a simplicidade dos movimentos, que 

eram suaves e repletos de amor e carinho. Registrou esse momento com fotografia e trouxe 

esse método para o ocidente, onde batizou-o em homenagem a mulher que estava realizando. 

Em seu livro, ele revela (LEBOYER, 1976 p. 147): 

 
[...] numa bela manhã (como era bela!), ensolarada, resplandecente, encontrei 
Shantala sentada no chão a massagear o bebê. [...] E assim, de repente, em plena 
sordidez, foi me dado a contemplar um espetáculo da mais pura beleza! Fiquei 
mudo. Sorvia, em silêncio, o que precisava. Parecia um balé, devido a tanta 
harmonia e ritmo exato, embora de extrema lentidão. E com amor, possuía seu tanto 
abandono e ternura. [...] Fiquei deslumbrado, confuso. Eu estava cego de tanta 
beleza e amor. 

 

Desde a barriga da mãe, é importante mãe e filho terem contato. A massagem Shantala 

ajuda no fortalecimento desse vínculo mãe-bebê. Quanto maior for o estreitamento desse 

vínculo, maior vai ser o desenvolvimento da individualidade da criança, e assim ficará mais 

disposto a encarar as dificuldades do mundo apresentadas e também mais independente. 
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O motivo da abordagem do tema é poder conhecer melhor sobre a massagem, sua 

repercussão no binômio mãe-bebê, sobre os benefícios para a saúde do bebê, além da 

discussão da possibilidade de inserção da Shantala como um cuidado de Enfermagem. 

O pleno crescimento e desenvolvimento biológico, afetivo, psíquico e social saudável 

da criança é um desejo de todos os pais. Estudos comprovam que a massagem Shantala traz 

uma série de benefícios na atenção à saúde da criança. O toque tem como objetivo estimular 

tanto o relaxamento quanto os sistemas fisiológicos do bebê. A massagem é feito por 

movimentos de uma forma sequencial passando por todo o corpo da criança. Para um 

desenvolvimento psíquico, afetivo e social saudável do bebê é importante que mãe esteja em 

uma total sintonia com ele, o que é proporcionada pela massagem. 

Nos primeiros meses de vida é normal o bebê sentir muitas cólicas ou apresentar 

alterações no trânsito intestinal, como a constipação. Isso pode ter reflexo no seu relaxamento 

e sono. Nesse sentido, a massagem vem fortalecendo os sistemas orgânicos do bebê. 

 Segundo Souza, Lau e Carmo (2011, p. 01): 

 
A massagem traz inúmeros benefícios. Por massagear o corpo inteiro, numa sério 
composta de 19 exercícios. Ao massagear as costas, alivia-se a tensão acumulada 
entre as vértebras. As cólicas dos primeiros meses podem ser aliviadas com 
movimentos de leve pressão sobre a barriga, que ajudam a eliminar os gases e ainda 
tonificam a musculatura abdominal. Já a massagem nos braços, mãos e pernas e pés 
fortalecem os músculos, as articulações e estimula o sistema nervoso, preparando o 
bebê para engatinhar e andar. 

 

Já segundo Lima1

 

 (2004) apud Souza, Lau e Carmo (2011), o toque estimula a pele, a 

epiderme e que por sua vez produz enzimas necessárias às sínteses protéicas. Ocorre também, 

a produção de substâncias que ativam a diferenciação de linfócitos T, os quais são 

responsáveis pela imunidade celular. Ainda em termos biológicos, diminui os níveis de 

catecolaminas e ativa a produção de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pelas 

sensações de alegria e bem estar. 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

À luz dessas considerações, delimitou-se como objeto de estudo: o uso da Shantala no 

binômio mãe-bebê. 

                                                 
1 LIMA, P.L.S. Estudo exploratório sobre os benefícios da Shantala em bebês portadores de Síndrome de 
Down. 2004. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Infância e Adolescência) – Universidade Federal do 
Paraná, Programa de Pós Graduação do Departamento de Psicologia. Curitiba, 2004. Disponível em: 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br:/1/Mestrado-defesa.pdf >. 
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1.3 QUESTÃO NORTEADORA  

 

Como a massagem Shantala pode ajudar ao binômio mãe- bebê? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Descrever as reações do binômio mãe-bebê durante a aplicação da técnica de Shantala; 

Identificar como a Shantala pode auxiliar na criação do vínculo mãe-bebê; 

Analisar as possibilidades do uso da Shantala com mães e bebes em um alojamento 

conjunto. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Embora a Shantala seja uma arte milenar ainda existem poucos estudos sobre sua 

utilização como forma de complementar ao cuidado de enfermagem no vínculo mãe-bebê e 

seu uso ainda é restrito para além do que poderia ser nos dias atuais quando é preconizada 

amplamente a necessidade de proporcionar a clientela um cuidado humanizado que possibilite 

o acolhimento do cliente nos diversos níveis de atenção à saúde utilizando inclusive práticas 

complementares e integrativas como descrito na Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, constatou-se que ainda são poucos os artigos que defendem a 

enfermagem utilizando essas práticas, especialmente a Shantala como complementar ao 

cuidado, visto que ela é uma prática que traz benefícios para a saúde do bebê de uma maneira 

integral, além contribuir para harmonizar e fortalecer o vínculo mãe e bebê. É um momento 

único para os dois, onde ocorre o toque, o carinho, o aconchego e o amor, contato olho a olho. 

Para Winnicott2

Por se tratar de uma prática sem custos, pois não depende de aparatos tecnológicos, 

pode ser utilizada nos diversos cenários de saúde. Ela pode ser praticada e incentivada nas 

consultas de enfermagem, e ser transmitida para as mães darem continuidade em casa. Essa 

 (2006) apud Oliveira (2010), a mãe, ao tocar seu bebê, manipulá-lo, 

aconchegá-lo, falar com ele, acaba promovendo um arranjo entre soma (o organismo 

considerado fisicamente) e psique e, principalmente ao olhá-lo, ela se oferece como espelho 

no qual o bebê pode se ver. 

                                                 
2 WINNICOTT, Donald Woods. Os bebês e suas mães. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
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terapia contribui com a promoção e prevenção da saúde dos bebês. A enfermagem se 

preocupada com o bem estar não só físico, mas também o bem estar psicológico e emocional, 

já que o estado psicológico pode refletir tanto positivamente quanto negativamente sobre o 

biológico. Sendo assim, necessita-se de uma maior abordagem dentro da formação acadêmica, 

de como o enfermeiro pode estar atuando para ser o multiplicador dessa prática dessa prática 

como alternativa complementar as suas ações no cenário dos cuidados a criança. 

Assim, espera-se com este estudo contribuir para a divulgação da Shantala, 

despertando novos estudos e a possibilidade de cursos de atualização e formação de 

profissionais sobre essa temática ampliando os conhecimentos e investigações nessa área. 

Outrossim, espera-se contribuir para questionamentos e debates sobre as 

possibilidades de inserir na formação de profissionais e acadêmicos conteúdos sobre práticas 

integrativas e complementares no cuidado em saúde, bem como sobre estratégias de 

humanização da assistência nos campos de práticas de saúde visando favorecer ambientes 

mais terapêuticos com práticas mais integradas e integradoras na perspectiva da promoção da 

saúde e melhoria da qualidade de vida dos clientes sob nossos cuidados e de nós mesmos, 

enquanto profissionais inseridos no contexto das organizações de saúde e ensino. 
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2 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HOLISMO E SAÚDE 

 

          Holismo significa olhar a saúde sem ter um foco reducionista, ou seja, não fragmentos e 

tratamos da saúde em partes separadas. Capra (1986) propõe novos rumos para a saúde e 

aponta para o paradigma holístico. Ao propor novos caminhos para a saúde, ressalta que é 

preciso repensar os atuais modelos de serviços, de instituições de ensino e de pesquisas em 

saúde. “A transição para o novo modelo há que ser efetuada lenta e cuidadosamente, por 

causa do enorme poder simbólico da terapia biomédica em nossa cultura ocidental”. 

É preciso acontecer uma inter-relação entre o psíquico, espiritual e biológico para 

assim realizar o processo de cura. A terapia holística possui uma séria de alternativas que 

possuem o objetivo de tratar o homem inteiro. Algumas culturas tradicionais têm a concepção 

de que todos os seres humanos fazem parte integrante de um sistema ordenado, em que toda a 

doença é consequência de alguma desarmonia em relação à ordem cósmica. 

 Para Capra (1986, p. 299): 

 
Para desenvolvermos uma abordagem holística da saúde que seja compatível com a 
nova física e com a concepção sistêmica dos organismos vivos, não precisamos abrir 
novos caminhos, mas podemos aprender com os modelos médicos existentes em 
outras culturas. O moderno pensamento científico (...) está conduzindo a uma visão 
da realidade que se aproxima muito da visão dos místicos e de numerosas culturas 
tradicionais, em que o conhecimento da mente e do corpo humano e a prática de 
métodos de cura são partes integrantes da filosofia natural e da disciplina espiritual. 

 

 E, nesse sentido segundo, Capra (1986, p. 298), os profissionais de saúde precisam 

rever e redirecionar suas práticas com a clientela sob seus cuidados: 

 
Os profissionais de saúde deverão redimensionar suas práticas e relações com suas 
clientelas, devendo assumir a responsabilidade do equilíbrio de indivíduos e 
sociedades. Surge deste redimensionamento um novo assistir. A relação entre 
profissional de saúde e paciente será uma nova relação, cuja principal finalidade será 
educar o paciente acerca da natureza e do significado da enfermidade e das 
possibilidades de mudança do tipo de vida que o levaram à doença. 

 

 Porém isso requer uma mudança profunda também nas concepções e diretrizes que 

norteiam a sociedade as quais refletem diretamente na forma de ver e entender saúde na 

sociedade contemporânea. Pois, Giafarov (2012, p. 1): 
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Em termos culturais, no Ocidente, a ênfase está na medicalização e tecnologia das 
ações de saúde, o acesso às técnicas de terapia oriental recai sobre as classes sociais 
mais favorecidas economicamente. Na cultura ocidental não é comum darmos ênfase 
ao conhecimento em profundidade dos nossos sentidos, vivemos num mundo de 
palavras sem toques, onde a imagem predomina, vivemos numa cultura onde a razão 
se sobrepõe à emoção, sendo essa última dificilmente utilizada por profissionais da 
saúde, ao cuidarem de seus clientes. Na cultura ocidental, em épocas de pós-
modernismo, o homem é visto como uma máquina, que a cada dia, visualizamos a 
valorização do ter e a deificação do ser. 

 

Nesse trecho, vemos como o homem na cultura ocidental ainda é visto como uma 

máquina, onde o uso da razão é predominante sobre as emoções, encontrando assim ainda 

alguma resistência para acreditar em outros meios de cura além da medicalização e o uso de 

tecnologias. Para isso acontecer, o ser humano deve ser considerado como um ser único, 

holístico, biopsicosocial,sendo levado em consideração todo o meio no qual ele está inserido 

(CAPRA, 1986).  

O conceito de holismo se mostra presente na lei 8.080, sancionada em 19 de setembro 

de 1990. A lei dispõe de sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. O 

capítulo II dessa lei fala sobre os princípios doutrinários e organizacionais do Sistema Único 

de Saúde (SUS), onde está presente o princípio da integralidade. Este princípio reorganizou a 

assistência à saúde, gerando uma visão ampliada do processo de saúde-doença (BRASIL, 

1990). 

No Brasil, o incentivo do uso das práticas alternativas vem aumentando nos últimos 

anos. As práticas alternativas são definidas como as práticas que assistem à saúde do 

indivíduo de forma preventiva ou curativa. Em 2006, o Ministério da Saúde lançou a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que tem como objetivo maior incorporar 

e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS, na perspectiva da prevenção 

de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao 

cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Com a publicação dessa política, 

algumas práticas já foram institucionalizadas no SUS, como a homeopatia, as plantas 

medicinais e fitoterápicas, a medicina tradicional chinesa/acupuntura, a medicina 

antroposófica e o termalismo social-cronoterapia (BRASIL, 2006). 

O enfermeiro, por resolução, é respaldado a trabalhar com as práticas complementares 

em saúde. Para isso, o enfermeiro deverá ter concluído e sido aprovado em um curso 

reconhecido por uma instituição de ensino, com uma carga horária mínima de 360 horas 

(COFEN, 1997). 
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 Assim, a Enfermagem está legalmente respaldada para atuar/trabalhar com práticas 

alternativas ou complementares (PAC), o que está registrado na resolução 290 de 2004 do 

COFEN, que estabelece e reconhece as PAC como especialidade e/ou qualificação do 

profissional de Enfermagem. (COFEN, 2004). 

 

2.2 CONHECENDO A SHANTALA 

 

A Shantala é uma massagem milenar e tradicionalmente secreta, passada de mãe para 

filha em uma região do sul da índia, em Kerala. Tem origem na Medicina Ayurveda. A 

Medicina Ayurveda tem foco na cura e na prevenção. Ayur significa vida, e Veda significa 

conhecimento ou ciência, logo Ayurveda significa conhecimento da vida. A medicina 

Ayurveda compreende o ser humano de maneira holística, corpo e mente não se separam, um 

desequilíbrio em uma parte pode prejudicar a outra e vice e versa. Fazem parte da Medicina 

Ayurveda, a yoga e a massagem ayurveda (TEXEIRA, 2013). 

Foi Frederick Leboyer, médico francês, praticante e profundo conhecedor da yoga, que 

numa de suas viagens a Índia, aprendeu e conseguiu fotografar esse tipo de massagem, 

escrevendo e lançando o livro em 1976. Em seu livro, Frederick Leboyer o autor descreve 

passo a passo os movimentos que devem ser realizados, e seu texto é organizado de uma 

forma poética. Em um dos trechos de seu livro, Leboyer (1989, p. 23) diz: 

 
Nutrir a criança? Sim. Mas não só com o leite. É preciso pegá-la no colo. É preciso 
acariciá-la, embalá-la. E massageá-la, alimentos tão indispensáveis, senão mais, do 
que vitaminas, sais minerais e proteínas. Se for privada disso tudo, do cheiro, do 
calor e da voz que ela conhece bem, mesmo cheia de leite, a criança vai-se deixar 
morrer de fome.  

 

A Shantala proporciona estimulação cutânea, dando ao bebê uma sensação de alegria e 

felicidade. Além disso, fortalece o sistema imunológico. Isso faz com que o bebê se alimente, 

durma e aprenda com mais facilidade, e assim se torne uma criança mais feliz. É importante 

lembrar que essa técnica não se restringe somente para tratar problemas de saúde. Ela também 

é utilizada para criar um canal de comunicação a mais entre mãe, bebê e membros da família. 

Para Campedello3

                                                 
3 CAMPEDELLO, P. Massagem infantil: Carinho, saúde e amor para o seu bebê. São Paulo: Masdras, 1999. 

 (1999) apud Oliveira (2010), a massagem Shantala é um sistema 

cuja sequência estimula automaticamente vários pontos, de tal forma que se consegue 

influenciar beneficamente todos os órgãos do corpo de uma criança, harmonizando-os ou 

ativando-os. 
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A técnica Shantala estimula diretamente os sistemas musculoesquelético, nervoso, 

linfático, gastrointestinal e circulatório, assim, os processos bioquímicos e fisiológicos que 

são regulados por esses também são afetados. Doenças respiratórias como a asma estão 

associadas a estímulos físicos externos como pólen ou poeira, mas também são relacionadas a 

fatores psicológicos, como a ansiedade. Assim, recebendo a massagem as crianças estarão 

menos expostas a ansiedade e depressão e terão menos crises graves de asma e obstruções de 

vias respiratórias.  

Para a realização da técnica, é preciso nada mais do que o uso das mãos e tempo 

disponível da pessoa que irá realizar.  

O ambiente precisa ser calmo, tranquilo, quente e livre de ruídos. Pode se colocar uma 

música suave ao fundo para abafar qualquer ruído exterior. O ideal é que a mãe também se 

sinta relaxada e tranquila, para transmitir esse sentimento ao filho.  

Coloca-se o bebê, sem roupa, apoiada em cima de uma toalha sobre as pernas. É 

sugerido deixar fraldas ao lado da mãe, em caso de alguma eliminação fisiológica por parte da 

criança durante a massagem. A mãe deve encontrar a posição mais confortável para os dois.  

Para o melhor deslizamento das mãos, recomenda-se o uso de um óleo vegetal, que 

será absorvido pela pele do bebê. Os movimentos da massagem devem ser realizados no 

mínimo três vezes cada. É sugerido seguir a técnica da massagem, levando em consideração a 

ordem dos movimentos, que serão detalhados a seguir.  

A massagem é contra-indicada em algumas situações tais como: logo após a(o) 

massagista ou criança terem feito uma refeição; se a criança estiver com o estômago vazio, 

pois esta não conseguirá concentrar-se para receber o toque, devido à fome; se o massagista 

estiver indisposto; se a criança apresentar alguma área dolorida ou algum tipo de lesão ou 

inflamação; em caso de infecções, febres, doenças de pele, câncer, doença em vasos 

sanguíneos e diarreia, o que acaba estimulando mais o organismo (BERNSMÜLLER, 2012). 

A massagem começa no peito do bebê, onde a mãe vai realizar movimentos que saem 

da clavícula do bebê, na linha mediana, do bebê em direção aos ombros. Em seguida, as mãos 

vão deslizar em forma de cruz pelo peito do bebê, onde uma mão vai sair da parte esquerda do 

abdômen em direção ao ombro direito. Repete-se o mesmo movimento do lado o oposto, 

alternando-os. 

 Para Peter Walker (2000, p. 33): 

 
Para respirar com facilidade, em um ritmo normal, o tórax e os ombros precisam 
estar completamente relaxados. O tórax consiste em uma complexa rede, formada 
pelas costelas, que sustenta e protege o coração e os pulmões. As costelas possuem 
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108 ossos que são sustentadas por um grande número de músculos. É a elasticidade 
desses músculos e a flexibilidade das juntas que permitem o pleno funcionamento 
dos pulmões e a livre circulação do sangue nas veias. A massagem regular  do peito 
e dos ombros do bebê aumenta essa flexibilidade, bem como abre e relaxa a parte 
frontal do corpo.  

 

A massagem se segue nos braços, onde vira-se o bebê para o lado esquerdo, com a 

cabeça voltada para o coração da mãe. Primeiro, passa-se a mão por todo o braço, saindo do 

punho em direção ao ombro. Depois realiza-se movimentos de rosca por todo o braço, saindo 

do ombro em direção ao punho. Logo após, faz-se a massagem na mão, utilizando os dedões 

para abrir a palma das mãos e massageá-las. Depois, realiza-se a massagem nos dedinhos, 

esticando-os com cuidado. 

               Para Peter Walker (2000, p. 37): 

 
Mesmo antes do nascimento, o bebê começa a se espreguiçar e movimentar a cabeça 
e o pescoço, braços e pernas, de formas variadas. Feita com frequência, a massagem 
nos braços e ombros ajuda a relaxar e a aumentar a coordenação motora; se o bebê 
responde a isso, poderá ajudar a aumentar a elasticidade e a flexibilidade dos 
músculos e das articulações. 

 

Volta-se agora a massagem para a região do abdômen, onde são realizados dois 

movimentos: o primeiro movimento consiste em utilizar as mãos em formato de “concha”, 

onde as mãos descem da altura da costela até a parte inferior do abdômen, alternando as mãos, 

realizando o movimento sempre de cima para baixo. Após, realiza-se o mesmo movimento, só 

que utilizando o antebraço. da mãe.  

Para Peter Walker (2000, p. 42): 

 
O abdômen é o centro de sua existência do feto, o ponto de conexão umbilical com a 
mãe, que fornece tudo o que ele precisa para viver e crescer. Na posição fetal, a 
barriga não está exposta já que a criança está curvada sobre ela. Desde o nascimento, 
no entanto, quando o bebê começa a esticar a coluna e os membros,  “abre” a parte 
da frente do corpo e, contraindo e relaxando, fica ereto. Massageando com 
delicadeza a barriga do bebê, você estará ajudando o relaxamento dos músculos 
abdominais, bem como de todo o corpo, e isso pode ajudar o ritmo digestivo.  

 

O movimento realizado na perna é semelhante ao movimento realizado no braço. 

Passa-se a mão por toda a perna, saindo do tornozelo em direção a raiz da coxa. Em seguida, 

movimentos em forma de rosca são feitos em direção ao tornozelo. Para massagear a planta 

dos pés, utiliza-se os dedos polegares da mão. Os dedinhos também são massageados, 

esticando-os com cuidado. 

Para Peter Walker (2000, p.52): 
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Os músculos do bebê formam-se e adquirem coordenação motora a partir da cabeça 
e do pescoço para baixo, sendo que as pernas são as últimas a se fortalecer e 
coordenar plenamente. Massagear a perna, coxas e músculos dos glúteos aumenta a 
elasticidade e coordenação motora dos joelhos e a flexibilidade das pernas, 
qualidades essenciais para desenvolver uma boa postura. 

 

 

Agora é a vez das costas. O bebê é posicionado de bruços e de lado, transversalmente 

a mãe. Consiste em três movimentos: 

O primeiro, coloca-se a mão na altura dos ombros, onde elas vão trabalhar de um lado 

para o outro, alternadamente, até chegar na altura do glúteo. 

Depois, a mão em formato de “concha” vai descer desde a altura dos ombros até a 

altura do glúteo, sempre em uma única direção. 

Por último, com as mãos ainda em formato de “concha”, ela  vai descer da altura dos 

ombros, passando pelas costas, glúteo e pernas, até chegar aos pés. 

Para Peter Walker (2000, p. 47) a massagem nas costas: 

 
A coluna vertebral é mantida ereta pelos músculos das costas. Massageando os 
músculos das costas do bebê, pode tanto acalmar ou estimular o bebê. Ao nascer, o 
bebê tem pouca força nesses músculos e a coluna vertebral permanece curvada, na 
posição fetal mantida no útero. Durante os primeiros meses, com um padrão 
intuitivo de movimento. O bebê estica os músculos das costas e a coluna vertebral, 
preparando-se para posturas eretas e outros movimentos. A criança faz isso, 
sobretudo deitando-se de barriga e levantando o peito do chão, com a ajuda das 
mãos e dos braços. Logo depois você vê o bebê levantando a cabeça, o peito, 
flexibilidade. Dependendo da pressão, o toque proporciona todos os benefícios do 
relaxamento, coordenação motora e força. 

 

Por último,a partir da testa do bebê, a ponta do seus dedos desloca-se para os lados 

contornando as sobrancelhas e , a seguir, retorna para o meio para recomeçar de novo.  

A cada viagem,seus dedos afastam-se um pouco mais. Quer dizer que chegam as 

temporas,de onde descem, contornando o olho ao longo das bochechas. Agora, os polegares, 

bem de leve, sobem de novo, de um lado para o outro, para a base do nariz da criança. E 

tornam a descer. E sobem mais uma vez. É um movimento de vaivém de baixo para 

cima,depois d cima para baixo, pouco extenso,muito leve,cujo momento mais íntimo é o de 

baixo para cima. Isto significa que os seus dedos sobem de novo para a testa da 

criança.Agora, aplica-se os polegares nos olhos fechados da criança. É claro que a pressão 

deve ser muito leve.E,se os olhos do bebê estiverem abertos,os seus polegares deverão fechá-

los com delicadeza. Desse ponto, os seus polegares descem. Seguem as linhas externas do 
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nariz,dirigindo-se para as comissuras da boca. E se detêm embaixo das bochechas. 

(LEBOYER,1989,p. 89) 

 
 
 

 

Três exercícios complementares completarão o trabalho (LEBOYER 1989, p. 91): 

Segura-se as mãos da criança e faça com que os dois braços se cruzem sobre o peito. 

Depois, torne a abri-los para voltá-los à posição inicial. Volte a cruzá-los. Torne a abri-los. Ao 

cruzar os braços sobre o peito, libera toda a tensão nas costas, liberando a caixa torácica e a 

respiração pulmonar; 

Segura-se um dos pés do bebê e a mão do lado oposto, de modo que o braço e perna se 

cruzem. Isto quer dizer que o pé do bebê tocará o ombro oposto, enquanto a mão irá tocar a 

nádega do lado oposto. Em seguida, reconduza as pernas à primeira posição (abrindo). 

Depois, recomece (fechando). Torne a abrir. Ao cruzar um braço com uma perna, opor um 

ombro e outro quadril faz com que a coluna vertebral se sujeite a uma inclinação e torção 

sobre o seu eixo, liberando simultaneamente a coluna de qualquer tensão; 

Segura-se os dois pés do bebê cruzando as perninhas de modo a trazê-las para a 

barriga. Depois, ao contrário, ”abra”, ao estender e separar as penas para trazê-las de volta à 

posição inicial. Depois, torne a fechar, fazendo, de novo, com que as penas de cruzem. Abra 

mais uma vez. Os três exercícios encerram a sessão. Ao cruzar as pernas sobre a barriga, 

provoca a abertura e relaxamento das articulações da bacia, particularmente de junções com o 

sacro e a base da coluna vertebral. 

Após a massagem, é dado um banho no bebê, de banheira ou de balde, sem a 

preocupação em limpar o bebê. A função do banho aqui é completar a sensação de 

relaxamento, e é ideal que a temperatura da água esteja a 37º. Não é necessário segurar o 

bebê, tão somente sustentá-lo, pois o seu corpo flutua de modo espontâneo. (...) O dedo médio 

desliza na axila do bebê. E isto basta para impedir que o corpo da criança escorregue 

(LEBOYER, 1989, p. 102). 

Durante todo o processo de realização da Shantala é fundamental manter um ambiente 

tranquilo, estar atento as reações e formas de expressão do bebê e da mãe visando 

proporcionar a segurança necessária a ambos sem interrupções, mas promovendo o encontro 

de olhares, o sentido da pele emanantes do momento do toque respeitando o tempo e o espaço 

de cada um. 
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2.3 A CONTRIBUIÇÃO DA SHANTALA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Segundo Brasil (2012), a infância é marcada por etapas com muitas mudanças físicas, 

emocionais, relacionais, cognitivas e espirituais. Em cada período, a criança manifesta 

diferentes formas de agir. Por essa razão, o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é 

essencial para todos os profissionais que lidam com crianças.   

O desenvolvimento infantil é o processo de aquisição de novas funções, que levam a 

modificações qualitativas nas atividades do indivíduo. Segundo Fujimori (2009, p. 62), o 

desenvolvimento infantil decorre de “uma complexa interação entre o amadurecimento e a 

aprendizagem, entre o sujeito- com seu potencial- e o meio social, com suas normas e hábitos 

culturais. 

Assim, para Fujimori (2009, p. 62): 

 
O desenvolvimento infantil é um processo único, e é diferenciado para cada criança, 
mas este contém uma sequência a ser seguida. A família, a cultura, as crenças, os 
valores e a política são influências do meio que interferem no desenvolvimento 
infantil. Embora o desenvolvimento seja um processo integrado, não ocorrem de 
maneira separada, para fins de estudo, organizam-se seu marco em 5 áreas: motor 
(grosso e fino), intelectual, psicossocial, moral e linguagem. 

             

A maior parte do primeiro ano de vida de uma criança é dedicada à formação de 

instrumentos necessários à sobrevivência do bebê, e durante esse período a criança se 

desenvolve em um ambiente onde apenas ele e sua mãe existem, a criança é totalmente 

dependente de sua mãe. Logo, essa relação visa fornecer à criança as potencialidades para que 

assim, ela se torne independente no meio em que vive. 

Winnicott, em seu livro “Sobre Mães e Bebês” (2013), discorre em um capítulo sobre 

termo que ele chama de holding da mãe com o seu bebê e a criação do apego materno. 

Winnicott definiu como holding: conjunto de ações que dão suporte emocional ao filho, e sua 

principal característica está no ato de segurar fisicamente essa criança. 

Ele diz que muitas apesar de muitas pessoas apresentarem uma experiência de 

amamentação mal sucedida e apresentaram um bom desenvolvimento, enquanto outras, 

passaram por uma experiência bem sucedida na amamentação, porém, apresentam uma 

deficiência em seu desenvolvimento por não terem sidos segurados, manipulados 

corretamente. Cabe aqui salientar que a amamentação é indiscutivelmente um ato benéfico 

para a saúde do bebê, e que o foco da discussão não é ela. Ou seja, ele sugere que os bebês 

precisam de uma aproximação física maior além daquela que irá suprir suas necessidades 
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fisiológicas, como o ato de amamentar, limpar e banhar. O bebê precisa ser acalentado por 

aqueles que o cuidam. 

  Winnicott (2013, p.19) diz que: 

 
Não há menor dúvida de que, atualmente, um número enorme de pessoas se 
desenvolveu satisfatoriamente sem que tenha passado pela experiência da 
amamentação. Isto significa que existem outras maneiras através das quais um bebê 
pode experimentar um contato físico intimo com a Mãe. 

                                          

A mãe, ao formar a criação de um contato íntimo com a criança, estará colaborando 

para a formação da base do caráter desses indivíduo, gerando consequências positivas para o 

seu desenvolvimento. 

Para Winnicott (2013, p. 20): 

 
Do ponto de vista da saúde mental, a mãe (se agir de forma adequada) estará 
também criando os fundamentos da força de caráter e da riqueza de personalidade do 
indivíduo. A partir de uma tal base positiva, o indivíduo tem, com o passar do 
tempo, uma oportunidade de lançar-se no mundo de uma forma criativa, e de 
desfrutar e usar tudo aquilo que o mundo tem a lhe oferecer, inclusive o legado 
cultural. Infelizmente, é uma grande verdade, se a criança não começar bem, então 
poderá não desfrutar do legado cultural e a beleza do mundo não passará de um 
colorido torturante, impossível de desfrutar. 

 

A Shantala é uma massagem, a arte de tocar o bebê e a criança com qualidade, 

formando uma criação de contato íntimo com o seu bebê. Ao massagear seu filho, a mãe 

estará o estimulando para desenvolvimento motor, psicossocial, intelectual e moral, já que a 

massagem além fortalecer os músculos e estimular o desenvolvimento motor, irá fortalecer o 

ego dessa criança, gerando um indivíduo mais apto a aprender e a ter uma maior segurança 

emocional no futuro. Nesse sentido, ela atua em quatro, dos cinco campos preconizados para 

o bom desenvolvimento infantil. 

 

2.4 O TOQUE NO CUIDADO DA ENFERMAGEM 

 

O toque é umas das maneiras mais antigas de se proporcionar bem estar e cuidar. Ele é 

tido como um canal de comunicação entre os seres Humanos, pois transmite sentimentos, 

contribuiu para reduzir o medo e a ansiedade do outro, além de restabelecer o equilíbrio e o 

bem-estar. 

Tocar pode ser entendido como "apalpar, ter contato com, comover, sensibilizar, ir de 

encontro aplicar o sentido do tato, aproximar-se” (DIAS, 2008, p. 1). 
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Entretanto, segundo Ackermam (1993, p. 102), é impressionante a quantidade de 

informações que podem ser transmitidas pelo toque. Os bebês prematuros massageados 

ganham peso cinquenta por cento mais rápido do que não massageados. Com o toque 

podemos transmitir mais amor em cinco segundos do que através de palavras em cinco 

minutos. O contato físico, fazendo parte do processo do amor, é natural e saudável nos seres 

humanos. 

Dentre as formas de comunicação não verbal, destaca-se a tacêsica, que envolve o 

estudo do toque e suas características, podendo demonstrar afeto, envolvimento, segurança e 

valorização do ser humano (PERENCIAN; RIBEIRO, 2011). 

 Giaforev (2012) diz que por meio do toque, ocorre uma aproximação entre os 

indivíduos. Sentimos a presença do outro e firmamos compromissos. Tocar é uma das 

principais formas de comunicação, pois se constitui em um meio poderoso de estreitamento 

dos relacionamentos humanos, como no vínculo mãe-filho.  

Para Dias (2008, p. 2): 

 
A pele é o órgão de transformação de estímulos físicos em comunicadores químicos 
e em estados psicológicos. Em qualquer época da vida, um contato terno e amoroso 
na pele produz a sensação de apoio, consolo, companhia e presença amiga; um 
contato rude e agressivo faz a pessoa sentir-se rejeitado, desprezada, invadida e 
provoca-lhe reação de defesa ou raiva. O toque caracteriza-se, portanto, como uma 
forma de comunicação não verbal entre o cliente e o enfermeiro, onde é possível 
estabelecer empatia na relação, dependendo do sentimento exteriorizado nessa 
atitude, quando essa diz que a principal ferramenta de comunicação entre o 
enfermeiro e o paciente é a empatia, podendo o profissional alcançá-la observando 
as reações que provoca nas outras pessoas e também refletindo sobre suas 
experiências, sendo essa relação, enfermeiro/paciente, a própria essência do 
propósito da enfermagem. 

 

Portanto, na enfermagem, o toque vai além de um mero contato físico, ele é uma porta 

aberta à troca energética entre dois seres humanos. O ato de tocar alguém é confortador e faz 

parte ativa do cuidado (SÁ, 2001, p. 69). 

Na verdade, é necessário a saúde emocional e física. Tocando, afetuosamente, não há o 

que perder, só a ganhar (OLIVEIRA, 2004, p.18). 

Até porque como afirmam Para Figueiredo e Carvalho (1999, p.30): 

 
É pela mão e pela pele que o profissional está, permanentemente, em contato com o 
cliente prestando o cuidado. O tato não deve ser entendido como, apenas, uma 
habilidade para desenvolver procedimento. O ato de tocar poderá provocar, nas 
enfermeiras, prazer ou repulsa, como também no cliente que é tocado. 
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Para Pinto e Rocha (2002, p. 31), tocar é parte fundamental e essencial do cuidado, 

sendo também, uma necessidade básica do ser humano que precisa ser satisfeita para que o 

organismo sobreviva. 

      Em seu estudo, Perencin e Ribeiro (2011) advertem para o fato de que os recém-

nascidos prematuros são particularmente vulneráveis à elevada tensão muscular e postulam 

que, para seu particular estado de desenvolvimento neuromuscular, eles devem ser abraçados 

e acalentados de forma tão constante quanto no útero. Isso mostra a importância do toque para 

a criança que necessita de cuidados intensivos, já que ao ser tocada pela equipe de 

Enfermagem de uma forma terapêutica fará com que se desenvolvam melhor. 

No ato de cuidar o enfermeiro é um instrumento de ação. Pois a enfermagem é 

entendida como “(...) profissão pela qual o ser enfermeiro realiza interações com o ser 

cuidado (...) considerando as suas necessidades, transformando-o e se transformando por 

meio de uma relação de cuidado” (FONSECA; LACERDA; MAFTUM, 2006, p. 11) 

Assim, o enfermeiro que opta pelo “cuidar de crianças” deve buscar a compreensão do 

fenômeno “relacionamento pais-filhos”, apoiando, protegendo e fortalecendo o 

relacionamento dos pais com a criança durante a hospitalização, uma vez que a sua presença 

concorrerá para a efetivação do clima emocional desejável para a criança doente (OLIVEIRA, 

1999). 

Nesse sentido, Buógo em seu estudo (2000, p. 37) define que: 

 
O toque, na ação de cuidar, é um modo de ser, de estar junto com o outro. Pode-se 
tocar com o corpo ao utilizar as mãos para banhar, massagear, instalar um aparelho, 
verificar uma temperatura, cumprimentar, consolar, realizar um carinho. Mas 
também pode-se cuidar tocando o outro com o olhar, com a presença, com a 
compaixão, sem necessariamente tocar seu corpo.  

 

Isso porque, cuidar na enfermagem implica em presença, estar em sintonia com o 

outro usando todos os sentidos para perceber e se perceber na interação estabelecida no 

momento da realização do cuidado, seja ele de natureza técnica ou expressiva (ESPIRITO 

SANTO; PORTO, 2007). 

 

2.5 A RELAÇÃO MÃE E BEBÊ 

 

Para Reichert (2008), os primeiros anos de vida da criança são decisivos para a 

formação e o desenvolvimento emocional. A maturação biológica coloca em atividade 

diversos órgãos e funções, entre eles o neocórtex, que, em formação, configura o cerne 
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psicológico. Além das aptidões que amadurecem nessa fase, a intensa produção de sinapses é 

favorecida quando a criança recebe afeto e estabelece contatos com as outras pessoas, 

promovendo a estabilizam das conexões neurais que formam redes estimuladas pelos 

contatos. 

Já Pommé (2005) diz que os primeiros estágios do desenvolvimento são permeados 

pela integração que torna o bebê um ser unitário, torna o possível eu sou. É a tarefa que 

circula e interfere em todas as fases de desenvolvimento. A parceria psicossomática, a 

sensação de unidade funcional do corpo e afeto são a grande tarefa de amadurecimento, 

propiciada pela mãe nos cuidados diários dedicados ao bebê, como segurar, banhar, alimentar 

ou massagear. 

Sendo Bascunan4

O vínculo nasce da interação mãe e filho, como uma dança gestual, muito expressivo 

entre eles, eliciado por alguns desencadeantes inatos, contato olho a olho, choro, etc. A 

ligação é aprendida nas conversas, através da linguagem dos sentidos quando olhar, ouvir, 

tocar, falar, chorar, amamentar e ser amamentado vão adquirindo significados  especiais para 

os dois (POMMÉ, 2004). 

 (2004) apud Pommé (2005), por vínculo mãe-filho, entende uma 

relação de afeto entre ambos que é ativa e recíproca. Desde o princípio mãe e filho participam 

em uma completa interação onde o comportamento de um é regulado pelo comportamento do 

outro. Em outras palavras, tanto o bebê como a mãe, contribuem na sua interação. . 

             Stern5

No transcorrer de seu desenvolvimento, após três a quatro semanas, vemos a 

organização da sequência de eventos, que é familiar para ambos os parceiros. A mãe tem 

importante função reguladora, na qual está implícito o quanto ela deseja se ajustar ao ritmo da 

criança. Se ocorrer uma natural correspondência, é cultivada uma natural permissão para a 

criança se desenvolver.  

 (1998) apud Reichert (2008) diz que “mãe e filho formam um sistema, uma 

díade, na qual um relaciona-se com o outro, criando um sistema de troca recíproca.” 

Nas experiências de confirmação pela mãe, o bebê passa a confiar na validade de suas 

percepções. Este processo é o fundamento da confiança da criança, tanto em si como nos 

outros. 

No período inicial da vida extrauterina, a criança precisa da ancoragem da mãe 

(cuidador) para que possa canalizar a intensidade de suas pulsões vitais. Este período em que 

                                                 
4 BASCUNAN, Luz. Apego Temprano Madre Cuidador Hijo. Pediatria al dia. v. 20, n. 3, p. 43-49, 2004.  
5 STERN, D. A Constelação da Maternidade: o panorama da psicologia pais/bebê. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 
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o bebê assimila o mundo ao redor pode ser denominado, período de incorporação 

(REICHERT, 2008). 
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3 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de estudo descritivo, exploratório e de natureza qualitativa, que, segundo 

Gerhart e Silveira (2009), busca explicar um dado fenômeno, não se prendendo a 

quantificação numérica. Assim para Minayo (2002, p. 21-22), a pesquisa qualitativa:  

 
Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo (...) que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

3.2 O CENÁRIO E OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no alojamento conjunto da Maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizada no 8º andar do referido hospital. Os sujeitos 

participantes da pesquisa foram 10 mães internados e seus respectivos filhos, internados nesse 

no setor.  

Para a seleção dos participantes foram definidos os seguintes critérios de inclusão: 

puérperas internadas no setor,disponibilidade para participar do estudo devidamente 

confirmado pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E, como 

critérios de exclusão: mães de pós-operatório imediato de parto cesárea. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de março e abril de 2014, utilizando como 

técnicas a observação participante e entrevista semiestruturada com a mãe da criança.  

A observação participante é uma técnica de investigação que pode se associar como 

técnica de coleta de dados a entrevista. Segundo Peruzzo (2003, p. 2), a observação 

participante consiste na inserção do pesquisador no ambiente natural de ocorrência do 

fenômeno e de sua interação com a situação investigada.  

A entrevista semi estruturada é definida por Gerhart e Silveira (2009, p. 56) como um 

tipo de entrevista onde o entrevistador leva um roteiro de perguntas organizadas, porém com o 
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decorrer da mesma, é permitido que o entrevistado fale abertamente sobre os assuntos que vão 

surgindo ao desdobramento da entrevista. 

No caso desse estudo a observação participante visou descrever as reações da criança e 

do responsável pela criança durante a realização da Shantala e para isso foi utilizado um 

roteiro com registros do pesquisador. No final na coleta de dados, foi utilizado pelo 

pesquisador um diário de campo onde ele foi anotado o que foi observado por ele. 

A entrevista visou descrever as reações e sentimentos do responsável antes e após a 

realização da Shantala, assim como o ponto de vista do mesmo sobre o uso da Shantala no 

cuidado a criança. Para isso foi utilizado um roteiro com questões abertas. As entrevistas 

foram gravadas em aparelho digital MP3 para preservar a integralidade dos depoimentos.  

 Assim a coleta de dados foi desenvolvida em três momentos, a saber: 

Primeiro momento: foi realizada a abordagem da mãe no leito, sendo realizado o 

convite para participar da pesquisa. Nesse Momento também aconteceu orientação as mães 

sobre os benefícios da massagem e sobre a técnica. 

Segundo momento:Nesse momento,o pesquisador explicava o movimento que a mãe 

iria realizar em seu bebê em um boneco, e logo depois a mãe realizava esse movimento em 

seu filho. Ocorreu a observação participante e também o registro fotográfico dos bebês sob o 

consentimento das mães.  

Terceiro momento: foram realizadas as entrevistas semiestruturadas com o 

responsável pela criança e também a entrega do folheto explicativo contendo passo-a-passo da 

técnica da Shantala, que foi elaborado pela pesquisadora. 

A coleta de dados durava em média, 30 minutos e assim, era necessário que a 

abordagem acontecesse em um horário preferencialmente à tarde, já que a rotina do setor do 

alojamento conjunto pela manhã poderia atrapalhar o ensino da massagem.  

Também era necessário respeitar o momento de descanso da puérpera, já que muitas 

relatam compensar o sono perdido da noite durante o dia. Já o bebê era necessário esperar o 

intervalo entre as mamadas, já que não é recomendado a realização da massagem do bebê 

logo após a amamentação, e nem com muita fome. 
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3.4 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao final da coleta de dados, as entrevistas foram transcritas na integra, identificadas 

com nomes fictícios de flores e, posteriormente, submetidos à análise temática de conteúdo, 

da qual emergiram duas categorias: Sobre a Shantala; e Shantala: perspectivas e 

possibilidades de uso. 

Para Minayo (2002, p. 316), fazer uma análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem 

alguma coisa para o objeto analítico visado. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo segue o preconizado na Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, 

de 12 de dezembro de 2012, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. O estudo é 

parte do projeto de pesquisa: Educação Permanente na Unidade Neonatal: uma proposta 

coletiva da equipe de enfermagem aprovado sob n° 292.566 em 07/06/2013 no CEP do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (ANEXO A). Os participantes foram orientados quanto 

aos objetivos da pesquisa e assinatura do TCLE antes da realização das entrevistas. 
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4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CONHECENDO OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Das 10 mães participantes, 6 se encontram na faixa etária dos 20 a 25 anos, 2 na faixa 

etária dos 25 a 30 anos e 2 entre 30 a 40 anos. Considerando o tipo de parto, 5 mães tiveram 

seus filhos por parto normal e 5 mãe tiveram seus filhos por parto cesárea. Em relação ao sexo 

do recém-nascido, 6 eram do sexo feminino e 4 do Masculino. 

 

4.2 SOBRE A SHANTALA 

 

Essa categoria expressa as reações causadas pela Shantala no bebê, assim no binômio 

mãe-filho e os sentimentos causados na mãe durante a aplicação da massagem. 

É um método que vem sendo divulgado e difundido pela Enfermagem. Através de 

minhas observações, pude perceber que algumas unidades básicas de saúde vêm realizando 

projetos de oficinas de Shantala com as mães usuárias. Algumas estão aprendendo a técnica 

em cursos de pré-parto. Vem sendo utilizada também em unidades neonatais, como estratégia 

para ganho de peso do neonato, e também para obter melhoras no padrão respiratório dos 

bebês prematuros. 

Porém, no caso das mães do estudo, apenas uma mãe dentre as dez do estudo tinha 

ouvido falar sobre a massagem, mas a mesma não sabia a técnica correta de como realizá-la e 

apenas sabia de uma indicação da massagem. 

Esse dado pode sugerir que existe um lacuna de conhecimento em relação a prática de 

shantala pela população atendida, já que apenas uma mãe conhecia, porém a mesma não tinha 

domínio da prática. 

Durante a entrevista, após o ensino da prática às mães, obtive respostas unanimemente 

positivas. Enquanto explicava a técnica da massagem, notei que a expectativa para aprender 

era grande. A aprovação e a satisfação sobre conhecer uma forma prazerosa de ter contato 

com o seu filho e simultaneamente a isso, saber que esse toque traz benefícios também para a 

saúde do bebê, foi expresso no rosto das mães através de sorrisos, e também foram através das 

seguintes falas: 

 
 Eu gostei (Lírio) 
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 Eu gostei, achei interessante por que é uma coisa que eu nunca tinha visto 

(Orquídea) 

 Achei interessante (Papoula) 

Eu gostei, por que ajuda bastante (Flor de Lótus) 

 

Bertoldi (2008) diz que é por meio da massagem que o holding se inicia, pois é um  

primeiros objetivos da mãe é segurar fisicamente o bebê, que é ao mesmo tempo, uma 

experiência física e também simbólica, que significa a firmeza com que o filho é amado e 

desejado. Por holding entende-se a disposição empática e afetiva para perceber a necessidade 

do bebê. 

Logo, quanto mais cedo a massagem for apresentada a mãe, melhor, já que dessa 

forma o holding se inicia e  assim o vínculo mãe e bebê se desabrocha, e resulta em 

circunstâncias satisfatórias, acelerando o processo de maturação do recém-nascido. 

 

 

4.2.1 Reações do bebê 

Nesse tema, a mãe verbaliza o que a criança sentiu durante e após a massagem. Aqui, 

a mãe coloca-se de fora da situação, preocupando-se mais em relatar as reações que a 

massagem gerou no seu bebê. 

A Shantala é conhecida por gerar relaxamento no bebê. Neste sentido, as mães 

relataram suas percepções no momento pós-massagem: 

 
Acalmou bastante ele, né meu amor? (Lírio) 

Acho que ajudou sim, ela ficou bem mais calma depois da massagem (Tulipa) 

É, acalmou ele, ele estava bastante atacadinho. Mas acalmou, acho que funciona 

sim. Ele ficou mais tranqüilo. (Rosa) 

Relaxou ela, ficou mais calminha, ela está até meio sonolenta (Orquídea) 

É bom que deixa ela mais relaxada, né. Quietinha. Ela gostou. (Magnólia) 

 

Lima (2004) diz que em termos Biológicos, a Shantala colabora para o relaxamento da 

criança, já que atua estimulando a produção de endorfinas, que são neurotransmissores 

responsáveis pela sensações de alegria e bem estar, e diminui os níveis de catecolaminas, 

como a epinefrina, a norepinefrina e cortisol, que são responsáveis por gerar o stress. Logo, a 

criança relaxa, fica mais tranquila, e em consequência disso, o sono melhora. 



 30 

Para Dias6

Uma reação comentada pelas mães foi o efeito da massagem no sistema 

gastrointestinal. Algumas mães mostraram-se ansiosas para o recém-nascido fazer a primeira 

evacuação, já que isso se mostrava como um fator de impedimento para o bebê ter alta. A fala 

de uma mãe expõe como a massagem ajudou na primeira evacuação do filho. 

 (2003) apud Bernsmuller (2012) é importante salientar o quanto é 

fundamental para essas mães, o sentimento de que elas conseguem proporcionar relaxamento 

e tranquilidade para seus bebês. 

 
Você viu que ela colocou tudo para fora.  (Orquídea)  

 

Para Souza, Lau e Carmo (2011), os pais acabam optando por um método natural que 

faz com que o intestino do bebê funcione regulamente, sema necessidade de utilizar remédios 

para prisão de ventre. 

  A preferência do bebê por algumas partes da massagem por outras foi uma reação 

percebida pelas mães. Em alguns momentos alguns toques, como o movimento no rosto 

incomodavam ainda um pouco os bebês. Isso se deve ao fato de o bebê recém-nato possuir 

muita sensibilidade nessa região. Estudos indicam que a massagem no rosto deve ser 

introduzida somente após 1 mês de nascimento. 

Já a massagem na barriga e nas costas esboçavam boas reações, onde o bocejo, o 

fechar dos olhos e o semblante tranquilo era um sinal positivo em detrimento da massagem, 

sendo os pontos onde o relaxamento era maior percebido pela Mãe. Isso se evidencia na fala 

das mães: 

 
Em alguns pontos ele relaxou, outros ele já não gostou tanto, Mas em alguns 

pontinhos ele ficou bastante relaxado. (Cravo) 

Tem algumas partes da massagem que eu percebi que ele gostou mais do que 

outras. (Violeta) 

 

Dessa forma, vemos como o recém-nascido percebe o toque. Segundo Bertoldi (2008), 

deve-se falar com o recém-nascido dessa maneira, através de carícias, através do tato por 

meio de massagem, e que ele compreende isso muito bem. 

O resgate da sensação que sentia dentro do útero pelo bebê também foi um ponto 

comentado em uma das Entrevistas. Pesquisas relatam que através dos toques da Shantala, a 

                                                 
6 DIAS, Elsa Oliveira. A Teoria do Amadurecimento de DW Winnicott. Rio de Janeiro: Imago, 2003. 
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criança tem a lembrança da sensação intrauterina, trazendo-o a segurança e o aconchego do 

tempo que estava se desenvolvendo na barriga de sua mãe. Isso se confirma com a fala a 

seguir: 

 
Algumas partes ela gostou mais do que outras, como a massagem da perna e do 

Braço. Acho que ela tava achando que tava na barriga ainda toda encolhida. 

(Magnólia) 

 

O toque é importante para os bebês e seus cuidadores, em especial a mãe, onde a 

criança convivia intimamente com a mãe, com a pele livre, sendo apenas levemente acariciada 

pela leveza das mucosas maternas, num ambiente de temperatura agradável, onde a fome era 

saciada sem muito esforço. (BERNSMULLER, 2012). 

 

 

4.2.2 Reações da Mãe 

Aqui, a mãe retira-se do ponto de expectadora e expressa o que sentiu no momento 

que estava realizando a massagem. Nos depoimentos coletados, vemos que, assim como no 

bebê, a realização da massagem gerou repercussões na mãe. 

Através do toque podemos transmitir estados emocionais e intenções (ansiedade, 

agonia, tensão, confiança, autenticidade, empatia, medo, leveza, aceitação, respeito entre 

outros). A massagem disponibiliza a quem a pratica e a quem recebe uma importante maneira 

de consciência sensorial. É importante ressaltar que, sempre há uma troca. Ou seja, quem faz 

a massagem também será tocado, assim como quem recebe também é responsável pelo tipo de 

toque. 

Os sentimentos gerados nas mães ao realizar a massagem. se variou Algumas sentiram 

mais relaxadas e tranquilas após a realização da massagem, como expressa a fala de uma 

delas: 

 
Senti mais relaxada depois da massagem. (Lírio) 

 

As mães encontram ganhos positivos nestes contatos, a exemplo da ajuda que ocorre 

na secreção de “hormônio da maternidade”; a prolactina, que auxilia na produção de leite e na 

capacidade de relaxar. As mães acabam se sentindo mais seguras através da percepção de sua 
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capacidade em proporcionar benefícios para o bebê, obtendo deles boas respostas (NETO, 

2004). 

Outras mães, no momento da minha abordagem, mostraram–se um pouco receosas em 

fazer a massagem por medo de machucar seu filho com os movimentos. Ao desenrolar da 

pesquisa, o sentimento de medo foi se transformando em satisfação, pois ela percebeu a 

repercussão positiva da massagem na sua filha e onde ambas curtiram o momento de alegria e 

prazer, o que é confirmado nas falas a seguir: 

 
No começo da massagem fiquei com um pouquinho de medo. Ela é pequenininha, 

fiquei com medo de machucar, Mas depois vi que não machuca não, é assim mesmo, 

ela que é pequena. (Magnólia) 

Hoje não me senti tão relaxada por estar aprendendo. Mas talvez depois que pegue, 

que saiba direitinho. (Cravo) 

 

A fala da primeira mãe mostra que, conforme ela ia aplicando a massagem, a sensação 

de receio de tocar no seu filho recém-nascido, por medo de machucar,foi se quebrado. 

Já a segunda mãe percebeu que o tempo vai fazê-la aperfeiçoar o toque, e por estar 

com o foco em aprender corretamente a massagem, não conseguiu relaxar. Mas ela acredita 

que com a continuidade da massagem em casa, irá conseguir obter essa sensação. 

 

 

4.2.3 Reações do binômio Mãe-bebê 

Nesse tema, a mãe e bebê são protagonistas no momento da massagem. O sentimento 

que se gerou no bebê se reflete na Mãe. Aqui, vemos como a massagem pode ajudar no 

relaxamento de mãe e bebê no período de internação e como a reação do bebê também poderá 

influenciar o estado psicológico da mãe e vice e versa. 

Nesse sentido, as falas a seguir mostram algumas repercussões da massagem no 

binômios mãe e bebê. 

 
Fazer a massagem aqui é bom, por que as vezes a gente fica tensa né, ai relaxa eu e 

relaxa ela. (Margarida) 

Estava um pouco nervosa antes de realizar a massagem, mas deu para tranquilizar 

aqui. (Orquídea) 

Eu estava tranquila antes de fazer a massagem. E ele que estava tranquilo ficou 

mais tranquilo ainda. (Papoula) 
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Fazer a massagem nele me ajudou pois eu estava ansiosa para ir embora para casa 

e isso me deixou um pouco mais calma e relaxada. (Rosa) 

 

Cabe salientar, a importância de experiências de envolvimento da mãe com a criança, 

sendo que o mais importante nessa fase é a importância e a influência da mãe como sendo a 

base das demais relações que irão surgir, e com base nestas experiências positivas ou 

negativas, se formará a imagem de si mesma na criança (FALKENBA; DREXSLER;  

WERLE, 2007). 

Não somente a sensação de tranquilidade e de bem-estar foram gerados. Na fala 

seguinte, a mãe se encontrava em um estado de ansiedade ao aplicar a massagem, deixando o 

pequeno agitado. 

 
Senti-me um pouco nervosa ao fazer a massagem nele, por que ele se mexia muito. 

(Violeta) 

 

Ao continuar nesse estado de ansiedade, a mãe não conseguiu proporcionar para seu 

filho o que foi prometido pela massagem. A mãe funciona como um espelho para o bebê, 

onde refletiu nele o estado emocional em que ela se encontrava. Não conseguindo relaxar, se 

soltar, não aconteceu tanto a comunicação verbal como a não verbal, deixando assim seu 

filho, que estava agitado, ainda mais ansioso. 

Quando as mães se acham perturbadas, os bebês também mostram sinais de aflição. 

Por outro lado, os bebês de mães tranquilas tendem a ser mais calmos. A Shantala resgata o 

toque, a carícia. Proporcionando exercício de carinho e amor dessa forma em crianças, amplia 

as possibilidades de adultos, igualmente mais carinhosos e amorosos (NETO, 2004). 

Dos resultados obtidos na pesquisa, mostra-se que me geral a massagem teve 

resultados positivos, pois ambos exteriorizaram no caso do bebê, a sua reação (relaxamento) e 

da mãe (sentimento) de estar mais tranquila após a realização da massagem. 

 

 

4.6 SHANTALA: PERSPECTIVAS NO CUIDADO DO BEBÊ 

 

4.6.1 

 

Perspectivas do Uso no Bebê 
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Nesse tema a mãe enfatiza os benefícios da massagem. Volta-se então, para os pontos 

em que a mãe acredita que irá ajudar o binômio mãe-bebê, tanto em aspectos biológicos para 

o bebê, quanto na relação e interação entre eles. 

Souza, Lou e Carmo (2011) dizem como a medicina comprovou que o método 

Shantala contribui para dar noções dos limites corporais, fortalece músculos e articulações, 

preparando o bebê para engatinhar e caminhar, além de aliviar as tensões ocasionadas pelo 

tempo deitado, proporcionando equilíbrio, harmonia e relaxamento para mãe e para o bebê. 

A Shantala tem como efeitos fisiológicos melhorar a imunidade, reabsorver edemas, 

aliviar efeitos de ulceras e indigestões. Felesbino e cols. (2011) dizem que bebês massageados 

na UTI neonatal massageados continuamente apresentaram efeitos tiveram ganho de peso de 

50 %, devido a uma elevação dos hormônios gastrointestinais que aumentam a superfície de 

absorção dos intestinos. Com o uso da massagem, os bebês obtiveram melhor controle motor 

e envolvimento com as pessoas, além de receberem alta 6 dias antes do previsto. O uso da 

massagem para melhorar o sistema gastrointestinal foi destacado em algumas entrevistas. 

Aqui, revela-se a preocupação da mãe em relação ao bom funcionamento do intestino de seu 

filho. 

 
Acho que vai ajudar naquela coisa dele, de fazer cocô né. Ajuda bastante a acalmar 

também (Lírio) 

Momentos antes eu estava pensando que ela não tava evacuando, e estava pensando 

em como ia fazer uma massagem (para ajudar na evacuação). Queria fazer, mas 

não sabia, até falei para meu esposo: vou tentar fazer uma massagem na 

barriguinha dela, daí você chegou. (Flor de Lótus) 

Eu quero ver o resultado depois no intestino, quero ver se vai ajudar a evitar a 

prisão de ventre. (Tulipa) 

 

 

A Shantala ajuda a aliviar cólicas intestinais, distúrbios como dor de ouvido, refluxo, 

ansiedade; promove o relaxamento e a agitação de bebês hiperativos, com reflexos primitivos 

persistentes e resistentes para dormir. Entre esses efeitos, as mães falam em que ponto elas 

querem ver o efeito da Shantala: 

 
Quero ver o resultado para cólicas. (Rosa) 

Sei que posso fazer a massagem para relaxar as costas também. (Margarida) 
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Uma das principais motivações para o uso da massagem Shantala é por ela ser uma 

maneira gostosa e prazerosa para fortalecer o vínculo mãe e bebê. A massagem favorece a 

comunicação verbal e não verbal entre eles: O olho no olho, o cheiro, o sentir do toque e a 

sensação de acolhimento pelo recém-nascido são momentos proporcionados pela massagem. 

Considerando tais perspectivas e necessidades do bebê, o toque afetivo, proporcionado 

pelo método Shantala e seus inúmeros benefícios, conforme apresentados, pode ser pensado 

como alternativa para que a mãe e o bebê possam compor juntos uma relação afetuosa de 

qualidade. Através do método Shantala, é permitido ao bebê o chamado handling, ou seja, a 

experiência de ser manipulado, tratado e cuidado, em especial, através das mãos da mãe 

(WINICOTT, 2001). 

Assim, uma mãe se diz satisfeita em saber do uso da shantala para o fortalecimento do 

vínculo materno: 

 
Gostei de saber que a massagem é boa para fortalecer o vínculo, para a 

aproximação. (Cravo) 

 

Para Bárcia e Sá (2004, p. 5):  

 
A massagem infantil permite a proximidade entre pais e bebê. Através do contato 
visual, contato através da pele, da vocalização e da comunicação que se estabelece, é 
possível criar um vínculo forte, permitindo uma sincronia entre ambos. Para que a 
massagem resulte, não existem receitas nem regras fixas. O importante é aprender a 
ler as pistas que o nosso bebê nos dá, quando está receptivo para receber a 
massagem ou quando não está. 

 

4.6.2 

 

Possibilidades de Uso 

     Neste tema, as mães, ao aprenderem a respeito da Shantala, afirmam que será possível 

dar continuidade a massagem em casa, vendo que será de grande utilidade para elas, pois 

estarão proporcionado um cuidado de qualidade para seus filhos. 

  Aqui, temos uma grande quantidade de respostas positivas ao aprendizado da 

massagem, já que ao perguntá-las se seria possível dar-se a prática da massagem em casa, 

todas as mães responderam, com um sorriso no rosto que seria possível e mostraram interesse, 

fazendo perguntas e tirando possíveis dúvidas que surgiram durante o processo de ensino. 

De acordo com Dreux-Boucard (1991, p. 01): 
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A relação mãe-filho cria-se numa fusão através de uma união corporal, onde cada 
um sente o outro e se sente existir pelo corpo do outro. O contato físico, o carregar, 
os gestos para nutrir, para banhar a criança, são apenas gestos técnicos, certamente 
indispensáveis, mas não suficientes à sobrevivência da criança, faltando-lhes, 
digamos a intenção, isto é, um gesto focalizado, condutor de amor, de desejo, de 
ansiedade... para com ela. 

 

Diante disso, a mãe expressa o sentimento de poder oferecer em casa a seu filho esses 

gestos de amor e cuidado proporcionados pela Shantala. 

 
Foi bom aprender assim que quando ele tiver muito nervoso, agitado, ele relaxa. 

(Papoula) 

Pretendo dar continuidade em casa. Acho que a massagem vai relaxá-la        

bastante e me ajudar bastante também em casa. (Flor de Lótus) 

Pretendo fazer em casa com ela, em casa vai ser melhor. (Magnólia) 

 

Frederick Leboyer (1989) diz que para bebê, no ventre de sua mãe, a vida era uma 

riqueza infinita. Ele passa 40 semanas acariciado pelo útero materno, quentinha e em um 

ambiente aconchegante, embalado pelos sons maternos e onde os ruídos externos eram 

abafados do corpo de sua mãe. 

O bebê ao nascer passa a ter que lidar com as diferentes sensações, que antes no 

ventre, eram desconhecidas. Ele se espanta ao encontrar o mundo do avesso, contrário ao 

mundo que ele habitava antes do nascimento. Agora, ele pode sentir sensações fortes dentro 

do seu ventre, porém, do lado de fora, em sua pele ele não tem mais a sensação de estar sendo 

tocado, acalentado. Segundo Frederick Leboyer (1989), é necessário que a pele seja 

alimentada tanto quanto o ventre, a fim de devolver-lhe as mesmas sensações do passado, 

oferecendo-lhe um sentimento de paz, de segurança. 

Winicott (2013), diz que a mãe, ao segurar adequadamente o bebê, é capaz de atuar 

como um ego auxiliar-te tal forma que o bebê teve um ego desde o primeiro instante, um ego 

muito frágil e pessoal, mas impulsionado pela adaptação sensível da mãe, e pela capacidade 

desta em identificar-se com o bebê no que diz a respeito às suas necessidades básicas. Ou 

seja, mãe e bebê formam um ser único, onde a criança não consegue separar o ser eu do não 

eu. Ele ainda diz que a criança que não passou por essa experiência ou desenvolveu 

prematuramente o seu ego, ou, tenha se tornado uma criança extremamente confusa. 

Fica evidente aqui também a falta de informação a respeito dessa maneira tão simples e 

amorosa de cuidar. Isso é mostrado na fala de algumas mães, onde mostram o desejo de 
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aprender a fazer uma massagem de qualidade em seus filhos. As falas a seguir, exprimem 

isso: 

 
Às vezes a gente faz em casa, mas não sabe os movimentos certos que tem que fazer, 

né. E aqui a gente sabendo é muito melhor, é muito mais fácil. Vou praticar em 

casa. (Lírio) 

Nunca soube fazer massagem em neném não. Vou dar continuidade em casa. 

(Violeta) 

 

Para Neto (2004), o tocar em si irá gerar inúmeros benefícios em forma de estímulos 

que vão gerar um desenvolvimento físico, emocional e social potencialmente gerador de uma 

personalidade terna e amável no adulto posteriormente. Ainda para o mesmo autor, o bebê 

percebe, por meio de respostas de contato com o outro, a forma como é tocado. O contato da 

relação proporciona as impressões de comunicação dos dois lados: mãe e bebê, os quais 

acabam interagindo, cada vez mais, conforme avançam nesta troca, levando, 

consequentemente, a constituição do sentimento de unidade. 

Com a realização da massagem continuamente, os bebês apresentam um melhor 

temperamento emocional, ficaram mais tranquilos, o que contribui para minimizar o estresse 

do cuidador. Muitas vezes, este se sente-se impotente por não saber como ajudar a criança, 

uma vez que culturalmente se pensa que choro seja sempre reflexo de algum tipo de dor ou de 

doença. Dessa forma, o uso da prática em casa ajudará as mães e aos pais, pois a Shantala é 

um toque de amor, e o bebê se sentirá mais amado e desejado pelos pais. 

A fala desses autores indica necessidade dos bebês de se sentirem tocados e segurados. 

A técnica da massagem Shantala é uma forma adequada que permite essa sensação de 

conforto ao bebê, já que ela, ao estimular a pele, proporciona a interação entre o soma (corpo) 

e psique (mente) da criança, além de auxiliar no fortalecimento do vínculo mãe e bebê, pois 

permite um contato intenso e íntimo, onde somente mãe e filho estão envolvidos nesse 

processo. 
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5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente aos objetivos para a realização desse estudo pude perceber o comportamento 

materno frente a prática da massagem Shantala. Algumas mães, no começo da massagem, 

mostraram-se um pouco de receosas de tocar seus filhos por não saberem o ritmo e pressão 

que iriam utilizar. Porém, no decorrer da massagem elas iam ficando mais tranquilas e 

encontrando a sua maneira de conduzir aquele toque. Enquanto percebiam que o seu filho 

estava feliz, a comunicação verbal com eles se fez presente, assim como a não verbal, onde 

elas esboçavam risos e satisfação. As reações do bebê também foram perceptíveis, já que a 

massagem proporcionou relaxamento dos bebês e alguns efeitos no sistema gastrointestinal. 

Por se tratar de uma técnica em que é necessário lembrar quais são os movimentos 

usados e como realizá-los, um folheto explicando a massagem passo-a-passo foi distribuído as 

mães, assim como para conhecer mais sobre os benefícios. Isso é um estimulo para elas 

continuarem a praticar a massagem em casa. A elaboração desse folheto teve um resultado 

positivo, pois foi observado algumas mães internadas se guiando através deles para massagear 

seus filhos.  

É importante lembrar que o ensino a respeito do significado do cuidado e da mudança 

da visão biomédica seja trabalhada nos profissionais de saúde, como o Enfermeiro. As 

práticas complementares ampliam as possibilidades de atendimento, sem se preocupar com 

custos operacionais e de equipamentos. É importante que seja dado essa opção durante o 

momento da graduação e no trabalho, já pensa-se que “o cuidado humano é uma atitude ética 

em que seres humanos percebem e reconhecem os direitos uns dos outros. As pessoas se 

relacionam de forma a promover o crescimento e o bem estar dos outros. 

Conclui-se então, que a Shantala pode ser utilizada como complementar ao cuidado de 

Enfermagem, já que o seu ensino no setor do alojamento conjunto teve efeitos positivos. 

Assim, o Enfermeiro atuaria como um divulgador e multiplicador desses conhecimentos para 

as mães, onde ele pode usar a massagem para ajudar as mães em momentos que estarão 

impossibilitadas, assim acalmando os bebês, e também ensinando essa prática para que elas 

mesmas apliquem no momento da internação e nos pós-alta. 

Sugere-se aqui, a reprodução do folheto educativo, a fim de ser distribuído as mães 

para dar continuidade do uso da Shantala em casa, e a realização de um banner explicativo 

para ser fixado na Maternidade, para que assim a família e equipe de saúde possam conhecer e 

se informar sobre a Shantala, pois: 
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“Cuidar é um compromisso, é ajudar o outro ser a crescer promovendo sua 

integridade e unidade, mantendo sua dignidade, sua singularidade.” (WALDOW, 2008). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

Roteiro da entrevista: 

Você já ouviu falar sobre Shantala? 

Gostou de conhecer a técnica? 

Como você se sentiu antes e após a massagem? 

Qual foi a repercussão da massagem no seu filho? 

Como você acha que irá a massagem ira ajudá-la em casa? 

Pretende dar continuidade em casa? 

 

 

APÊNDICE B 

 

Roteiro observação participante: 

Observar reação da mãe durante a abordagem. 

Observar estado do bebe antes da massagem. 

Observar reação de mãe e bebê antes da massagem. 

Observar reação de mãe e bebê após a massagem. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do projeto: SHANTALA COMO UM TOQUE DE CUIDADO NO VÍNCULO MÃE E 
BEBÊ: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 
Pesquisadores Responsáveis: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo e Acadêmica de 
Enfermagem Amanda Zanata Davel  
Instituição que pertence os pesquisadoes  Responsáveis: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 9774-5734- (21) 2629-9477 – (21) 98907-7109  Fátima Helena 
do Espírito Santo 
(21) 974780351-(21) 983146655 Amanda Zanata Davel 
Nome do Voluntáro:___________________________________________________ 
Idade_____:anos.  R.G._____________________________________ 
Responsável legal (quando for o 
caso):______________________________________________ 
R.G. Responsável 
Legal:__________________________________________________________ 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 
 
          A Sr. (ª) está sendo convidada  a participar do projeto de pesquisa “O ensino da 
massagem  Shantala no alojamento conjunto de um hospital universitário: um toque de 
cuidado de Enfermagem” desenvolvido pela Acadêmica de Enfermagem Amanda Zanata 
Davel sob a orientação da Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo..Esta pesquisa tem como 
objetivos: Identificar como a Shantala pode ajudar no relaxamento do binômio mãe e bebê 
durante o momento que os dois estão internados no alojamento conjunto;Identificar como a 
Shantala pode auxiliar na criação do vínculo mãe/bebê;Relatar a repercussão da massagem 
Shantala na saúde do bebê;Avaliar o comportamento materno frente à prática da 
massagem;Discutir o ensino da Shantala as mães como um cuidado de Enfermagem Montar 
um folder Educativo sobre Shantala para ser distribuído as mães. 
Participando desta pesquisa, a senhora estará contribuindo para a ampliação dos 
conhecimentos em relação a temática oferecen do base para a avaliação,planejamento e 
implementação dos cuidados de enfermagem durante o processo de hospitalização.A pesquisa 
será realizada através do Ensino da Massagem Shantala e a realização de uma entrevista. 
A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos,econômicos ou sociais.Caso a senhora 
tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa,poderá entrar em contato com o pesquisador,por 
telefone ou pessoalmente.O pesquisador garante o acesso ás informações atualizadas durante 
todo o estudo. 
Sua participação é voluntária,de maneira retirar este consentimento e deixar de participar do 
estudo a qualquer momento,sem nenhum prejuízo.As informações relacionadas á sua 
privacidade serão mantidas em caráter confidencial. 
Ao final do estudo,as informações poderão ser divulgadas em textos,periódicos ou eventos 
científicos da área da saúde. 
 
Eu,____________________________________________________,R.G nº 
________________________,declaro ter sido informado e concordo em participar,como 
voluntário,do projeto de pesquisa acima descrito. 
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                                           Rio de Janeiro,___de___________________de_________. 
 
 
____________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu 
responsável legal 
 
_________________________ 
Testemunha 
 
ANEXO B 
 
Aprovação do CEP/HUAP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Shantala 

Um toque de amor! 
        

      Olá! Gostaria primeiramente de lhe desejar Parabéns pela chegada do seu filho(a) e dar boas– vindas         

ao seu pequeno!Você como Mãe, de primeira viagem ou não, quer sempre o melhor para o seu filho,não   

é? Então vim aqui hoje falar sobre e ensinar o passo a passo a você sobre a massagem Shantala, uma 

massagem que fará tanto você quanto seu bebê desfrutar de momentos de bem-estar. Você Já ouviu falar 

sobre a Shantala? É uma técnica indiana milenar e traz consigo uma sabedoria popular descoberta pelo 

Dr. Frédérick Leboyer(Médico Francês) que numa viagem a Índia observou uma mãe em uma rua de 

Calcutá massageando seu bebê com uma interação encantadora. Leboyer registrou esse momento por 

alguns dias consecutivos e publicou um livro em forma de poesia a respeito da técnica, batizando a mas-

sagem de shantala, o mesmo nome da jovem mãe que observou. 

Ambientação 

Realizar em um ambiente aquecido,sem correntes de ar,Calmo aconchegante e tranquilo. 

Posição da Mãe  

É preferível que a Massagem seja feita no chão e  deve se atentar para a posição do corpo durante a realização da massagem: 

sentar-se no chão, com as pernas esticadas e com a postura correta(deve estar-se ereta).É importante estar com as etapas da 

massagem decoradas, para não interromper a massagem. 

Preparo da Mãe 

Importante retirar os anéis,relógios(metal comum dispersa energia) 

Unha cortada 

Não encostar na parede 

Quanto menos roupa, melhor. O contato pele a pele torna a shantala ainda mais gostosa. Arrume para você um short ou calça 

e uma blusa bem 

Óleos(quais e como usá-los) 

Deve-se utilizar óleos preferencialmente óleos vegetais,exemplo de alguns: 

-Óleo de amêndoa puro e Natural. 

-Óleo vegetal de semente de Uva. 

-Óleo comestível de côco (utilizado no verão) 

Opções mais baratas 

-Óleo de girasol 

-Óleo de gergelim cru 

-Azeite de Oliva Virgem 

O óleo deve ser levemente amornado. 

-Aquecer o óleo no sol ou com uma lâmpada fluorescente de 40 ou 80 watts dentro de uma recipiente (não utilizar pote de 

plástico ou alumínio.) 

- outra opção é aquecer o óleo ao esfregar as mãos. 

 

Quantas vezes 

Não existe limite para praticar a shantala, mas deve sempre respeitar os limites do bebê. O horário ide-

al para fazer a massagem vai depender do humor do bebê. É importante que ele esteja amamentado e 

sem sono. Só assim ele consegue relaxar. Mas de um intervalo de 40 minutos depois da ultima mama-

da. É importante que seja feita durante o dia. 

Procure não interromper a massagem.Esqueça telefones, campainha. Separe 30 minutos do dia para 

relaxar com o seu bebê.] 

 

No início,cada movimento deve ser repetido no mínimo 3 vezes. Assim, você e o bebê não ficam muito 

cansados. Com o tempo o número de repetições podem aumentar gradativamente de acordo com a von-

tade do pequeno. 

Autoria: Amanda Zanata Davel 

Anexo C( Folheto educativo) 



Sequencia de Movimentos (Todos os Movimentos devem ser repetidos 3 x) 

 

Tórax:  

 

1º movimento: As mãos se encontram no centro do tórax(na altura do ombro)  

e deslizam para os lados por baixo da axila. 

2º movimento: Agora as mãos vão deslizar em forma de cruz sobre o peito do bebê.  

Uma de cada vez- a mão direita vai da parte esquerda da barriga até o ombro oposto. 

Depois,sem tocar o bebê,volta ao ponto de partida. 

Faça o mesmo para o outro lado,sempre alternando. 

 

Braços: 

Para massagear os braços,vire o bebê de lado. Com uma das mãos, segure a do neném.          

Com a outra,envolva o braço do pequeno na altura do ombro.Aos poucos,vá subindo, 

deslizando,até encontrar a  

mão que segura o punho da criança.Alterne sempre suas mãos durante esse exercício. 

As mãos agora seguram o bracinho,para realizar o movimento de rosca. 

Elas se movem em direções opostas,como se estivessem torcendo o braço do peque- no, 

sempre do ombro em direção a outra extremidade. Depois de percorrer todo braço, 

voltam para o ombro e recomeçam. 

No entanto, é importante se deter um pouco mais nos punhos. 

 

Primeiro,massageie a palma das mãos com os polegares alternados,  

sempre no sentido dos dedos.A seguir,utilize toda palma de sua mão para fazer o movimento. 

Depois, dobre e estique com cuidado cada dedinho. Ao terminar o exercícios da mão,reinicie no outro lado. 

 

Barriga 

As massagens na barriga são excelentes contra cólicas. 

As mãos uma de cada vez descem da altura das costelas até a parte de baixo do abdômen    

como se fossem eliminar os gazes da barriga do bebê.A seguir,  

a mãos esquerda segure as pernas do bebê.                                                                                         

O antebraço massageia a barriga sempre de cima para baixo.                                                        

O mesmo exercício deve ser feito utilizando a palma de suas mãos. 

As mãos devem estar em formato de concha. 

 

Pernas 

O movimento das pernas é bastante parecido com aqueles do braço.  

Uma das mãos segura o calcanhar do bebê,enquanto  

a outra massageia sempre da virilha ao pé. A seguir, as duas mãos se movimentam  

sem em sentidos opostos como se torcessem a perna do bebê. A massagem na  

região do tornozelo deve ser um pouco mais demorada. 

 

Agora chegou a vez da planta do pé. Como se foi feito nas mãos primeiro utilize o 

s polegares alternados,depois toda palma da mão. Ao terminar as massagens nesse pé não se esqueça  

de reiniciar os exercícios na outra perna. 

 

Costas 

As costas vão exigir mais atenção. Vire a criança de bruços e ela agora ficará transversal a você. A 

 cabeça do bebê fica a sua esquerda. Coloque as duas mãos na altura dos ombros.  

Eles vão trabalhar de um lado para o outro das costas, alternadamente.  

Enquanto realizam esse movimento, vão descendo aos poucos até chegar à altura das nádegas.  

Dai, elas voltam, no sentido oposto, até alcançar novamente os ombros. E tudo recomeça. 

 

Agora apenas a mão esquerda vai trabalhar. Bem espalmada, vai percorrer 

 as costas da criança, da nuca até as nádegas. Ao final recomece o movimento pela nuca.  

A sua mão direita empalma ás nádegas do bebê, se opondo á pressão da mão esquerda.  

No outro movimento a mão direita segura os pezinhos. A mão esquerda continua a  

percorrer as costas do bebê, desta vez da nuca até os calcanhares. Daí para e recomeça de cima. 

 

 



 

Rosto 

Nos exercícios do rosto, não recoloque óleo em suas mãos.  

Partindo do centro da testa, os dedos deslocam-se para os lados contornando 

 as sobrancelhas.  

A seguir, retornam para o meio para começar de novo.  

A cada movimento a mão se desloca mais,  

chegando a contornar o olho ao longo das bochechas.  

Ele certamente vai reclamar, mas não tenha medo de fazer esse movimento. 

Partindo do canto do nariz, os polegares vão deslizando para cima,  

até se encontrarem no meio da testa. A seguir, descem cada um para seu lado,  

terminando no canto da boca. 

 

 

 

Com os polegares, feche levemente os olhos do bebê.  

A seguir, desça, contornando o nariz e a boca. 

 

 

 

 

 

Exercícios Complementares 

Agora,só faltam três movimentos.Primeiro segure as mãos da criança 

 e cruze os dois braços na altura do peito.Depois abra-os e tome a cruzá-los.  

Cada vez um braço por cima.E assim em diante. 

 

 

Essa acobracia parece difícil, mas descontrai toda a região das costas da criança 

.Cruze um dos pés e a mão do lado oposto,depois reconduza  

as pernas e os braços a posição relaxada.Alterne com o par oposto. 

 

 

O último exercício se parece com aquele dos braços.Segure os dois pés do bebê cruzando as 

 pernas até que elas alcancem a barriga.Estenda,para depois voltar a cruzar e assim por diante. 

Agora, para finalizar a massagem,é só dar um relaxante banho de imersão c 

om água morna, sem se preocupar em limpar o bebê.( A água precisa estar m 

ais ou menos a 37º) 

Você pode utilizar a banheira, um balde ou uma tummy tub para dar o banho.A 

o enxugá-lo, molhe a mão com água fria e passe a mão com água fria e passe no alto da cabeça,  

no rosto e nas nádegas. 
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