
 
 

Deborah de Almeida Cunha 

 

 

 

 

MASSAGEM SHANTALA: UMA INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

PARA FAVORECER A PARENTALIDADE  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal de 

São Paulo – Escola Paulista de 

Enfermagem, para obtenção do título de 

Bacharel em Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021  



 
 

Deborah de Almeida Cunha 

 

 

 

 

MASSAGEM SHANTALA: UMA INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

PARA FAVORECER A PARENTALIDADE  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal de 

São Paulo – Escola Paulista de 

Enfermagem, para obtenção do título de 

Bacharel em Enfermagem. 

 

Orientadora: Profa Dra. Maria das 

Graças Barreto da Silva 

Co-orientadora: Profa Dra. Soraia 

Matilde Marques Buchhorn  

 

 

 

São Paulo 

2021  



 
 

Resumo  

 

Com este estudo discorremos sobre as contribuições da ação educativa realizada com a 

Massagem Shantala, uma intervenção de enfermagem por meio da monitoria no Grupo 

Terapêutico de Massagem e Estimulação com Bebês (GTMEB). Na perspectiva da 

promoção a saúde do bebê lactente, destacamos a otimização da parentalidade, a partir de 

uma pesquisa onde as mães colocam de maneira predominante, que a massagem favorece o 

vínculo afetivo com seus filhos. Acredita-se que a shantala como Prática Integrativa e 

Complementar em Saúde (PICS), se configura uma potente intervenção multimodal e se 

mostra um  meio eficaz a contribuir com as relações familiares, com vistas a criação de seres 

amorosos, voltada a construção de uma cultura de paz; o que pode indicar a importância e 

necessidade de disseminá-la nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), ao qual está 

vinculada.  

                                                                                                                                                            

Palavras-Chave: massagem; lactente; desenvolvimento infantil; poder familiar, terapias 

complementares. 

 

Abstract 

 

With this research, we discuss the contributions of educational action carried out by Shantala 

massage, a nursing intervention through the Therapeutic Massage and Stimulation Group 

for Babies (GTMEB). In the perspective of promoting infant’s health, we highlight the 

optimization of parenting, through a research in which mothers predominantly remark that 

the massage favors the affective bond with your children. It is believed that Shantala, as a 

Integrative and Complementary Practice in Health (PICS), sets up a powerful multimodal 



 
 

intervention and shows itself as an effective way to optimize family relationships towards 

the creation of caring human beings, seeking peace culture. This can indicate the importance 

and need to disseminate it in the services of the Unified Health System (SUS), with which 

is linked. 

Keywords: massage; infant; child development; parenting; complementary therapies. 

 

Introdução 

 

Considerando a necessidade de fortalecer as competências dos adultos, assim como valorizar 

os momentos de cuidado, como espaço educativo, o Grupo Terapêutico de Massagem e 

Estimulação com Bebês (GTMEB), por meio de uma intervenção multimodal caracterizada 

pela massagem acolhe as famílias da comunidade em geral¹. É uma das ações educativas do 

Programa de Extensão Universitária Massagem e Estimulação com Bebês (MEB), que 

oferece um espaço para o aprendizado da massagem para mães e pais com seus filhos e 

também aos graduandos extensionistas. Buscando favorecer o contato físico e o vínculo 

afetivo entre mãe/pai-bebê a partir do canal de comunicação corporal, e ao bebê 

especificamente, propiciar estímulos sensório-motor, relaxamento tônico, vivências 

exteroceptivas e proprioceptivas pautadas pelo respeito, conforto e bem estar. Como ficou 

conhecida em nosso meio, Shantala é uma  massagem oriental para bebês, que chega ao 

ocidente a partir da publicação do livro do obstetra francês Frédérick Leboyer². Atualmente, 

está inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 

integrada ao SUS, pela Portaria nº849, a qual refere-se a ela como³:  

“promotora de vínculo entre o cuidador e o bebê, reforçando a cooperação e 
respeito, a confiança, a segurança e equilíbrio físico e emocional. Indica que 

ela traz benefícios biológicos ao equilibrar e harmonizar o sistema 

imunológico, respiratório, digestivo, circulatório e linfático; assim como 
estimula a criança no desenvolvimento motor,  facilitando ações como rolar, 

sentar, engatinhar e andar”. 



 
 

 

Concebido em 1996, inicialmente como projeto, desde 2012 configurado como Programa de 

extensão, o MEB caracteriza-se por mais 2 ações educativas, que assim se apresentam: o 

Grupo de Estudos de Massagem e Estimulação com Bebês (GEMEB), coordenado pelas 

graduandas monitoras, por meio do qual apresentam aos demais graduandos extensionistas 

o passo a passo da massagem, com a fundamentação teórica proposta na perspectiva do 

desenvolvimento infantil, além dos seus princípios e benefícios; e ainda, a terceira ação 

educativa no formato de Oficinas de Massagem com Bebês, oferecidas a estudantes e 

profissionais das áreas da saúde e da educação infantil, nas quais busca-se introduzi-los na 

temática, ao compartilhar as experiências vivenciadas no Programa MEB 4. Possui projetos 

com ações contínuas e outros que são cadastrados com coordenação das graduandas 

monitoras extensionistas, com entrada anual. Ademais, enquadra-se nos três pilares da 

universidade pública, caracterizados pelo ensino, pesquisa e extensão, contribuindo na 

formação dos discentes, que ao desenvolverem trajetórias metodológicas de pesquisa, a 

partir das experiências ali vivenciadas, se tornam capazes de reflexões críticas e eticamente 

referendadas. Além de compartilhar saberes com a população, por meio de projetos que vêm 

sendo apresentados à comunidade científica principalmente, por meio de pesquisas 

qualitativas com orientação fenomenológica-hermeneutica1,4-9. Ao revisitar esse percurso, 

podemos também nos reportar ao trabalho de Silva e Espósito10, o qual explicita os 

fundamentos  didáticos, no que diz respeito às ações educativas ali desenvolvidas junto às 

mães com seus bebês em situação de massagem. Com sua gênese nos conhecimentos do 

desenvolvimento neuropsicomotor-afetivo, essa intervenção está pautada por premissas da 

humanização dos cuidados à saúde da criança pequena junto à família em direção à cultura 

de paz4,11. 

Desse modo, a partir das experiências vivenciadas como graduanda extensionista desde a 



 
 

entrada no GEMEB, já no primeiro ano do curso, sendo que no segundo ano da graduação, 

me tornei monitora bolsista extensionista no Programa MEB/PROEC. Nesse cenário, com 

oportunidades de gestão e coordenação de suas ações educativas, surge a motivação em 

percorrer uma trajetória metodológica que foi realizada no Programa de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC-Unifesp/CNPq)12 com os objetivos de analisar a efetividade do GTMEB 

nos últimos 22 anos. Dando sequência a essa perspectiva, como desdobramento, emerge este 

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, buscando focar no vínculo 

entre mãe-bebê pela sua importância e significância dentre os achados, como no dizer do 

autor a seguir¹³: 

“O laço original entre pais e bebê é a principal fonte para todas as ligações 

subsequentes do bebê e é o relacionamento formativo, no decorrer do qual a 
criança desenvolve um sentido de si mesma. A força e o caráter deste apego 

influenciarão, por toda a sua vida, a qualidade de todos os laços futuros com 

os outros indivíduos”.   

 

 

Método 

Trata-se de uma pesquisa na modalidade quantitativa, com abordagem exploratório-

descritivo, do tipo documental e retrospectivo, que possibilitou um delineamento centrado na 

objetividade da população alvo. Exploratório, pois buscou familiaridade com o problema do 

estudo, e Descritiva, em  busca de descrever os fatos e os fenômenos dentro de determinados 

contextos. Já o tipo documental, trouxe a investigação histórica, com objetivo de descrever 

fatos sociais e delinear características e tendências14.                                                                                   

Este tipo de estudo permitiu reunir os resultados possibilitando caracterizar a 

população atendida pelo GTMEB, por meio de registros, reflexões e discussões 

sobre os achados.  

Na sequência, já com os resultados buscou-se discorrer sobre a promoção do vínculo entre 

mãe e bebê, por ser o achado predominante. 



 
 

 

Trajetória Metodológica 

 

Os dados foram coletados em fichas dos atendimentos do GTMEB, em um banco de dados 

no arquivo do Programa MEB, no qual não há identificação dos participantes; destaca-se 

também que não foram utilizadas informações de fichas de mães e bebês em período de 

atendimento.  

As referidas fichas são fontes primárias de informação, e foram preenchidas pelas mães nos 

inícios e términos das sessões ao longo de suas participações no GTMEB. Inicialmente as 

famílias eram acolhidas para a realização da massagem no ambulatório do Centro de 

Assistência e Educação em Enfermagem (CAENF-EPE/UNIFESP), à Rua Leandro Dupret, 

n.166, Vila Clementino, São Paulo. Posteriormente no Centro de Incentivo e Apoio a 

Amamentação (CIAAM-EPE/UNIFESP), situado a Rua Loefgreen, n.974, Vila Clementino, 

e  a época da coleta passou-se a denominar-se Centro Anna Abrão (CAB-EPE/UNIFESP), 

com sede à Rua Diogo de Faria, n. 976, Vila Clementino, São Paulo.  

Foram elegíveis as fichas dos anos de 1998 até 2019, de maneira intermitente, não sendo 

possível a localização de todas elas; algumas fichas foram extraviadas, provavelmente na 

mudança de local do prédio do ambulatório CAENF e posteriormente da migração dos 

atendimentos do GTMEB, do CAENF para o CAB. Nas fichas de Anamnese, preenchidas na 

Palestra introdutória sobre Desenvolvimento Infantil e Massagem, encontram-se informações 

a respeito do perfil socioeconômico das famílias, dados sobre gestação, parto e nascimento; 

além dos dados atuais, isto é, do momento do atendimento dos lactentes e ainda, as 

expectativas sobre o trabalho a ser oferecido e ainda, como teve conhecimento de sua 

existência. O intuito inicial de preenchimento das fichas é caracterizar a população atendida 

no serviço que tem portas abertas para o SUS. O que propicia conhecer a população e garantir 



 
 

o princípio da integralidade, individualizando o cuidado, norteando a melhor forma de 

abordar e atender as necessidades das famílias/mães e dos bebês15. Nas fichas de Avaliação 

(Fechamento) encontram-se os nomes do pais, o nome e a idade do bebê e número de sessões 

das quais eles participaram; as percepções parentais sobre as experiências, dificuldades, 

diferenças no comportamento do bebê, benefícios, avaliação do trabalho oferecido e 

sugestões.  

Foram incluídas todas as 158 fichas encontradas com preenchimento total ou parcial de seus 

itens, registrados por digitação em dupla entrada em planilhas do programa Microsoft Office 

Excel versão 2017. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva simples por 

meio do software Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 17.0.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo, sob número de CAAE 50992520.6.0000.5505.  

De início, foi realizada a leitura na íntegra das 158 fichas organizadas por data dos 

atendimentos mais antigos que se encontram nos registros. Em seguida, as fichas foram 

analisadas de acordo com as respostas dadas aos itens presentes e colocadas em um 

instrumento, que serviu de roteiro para coleta de dados, elaborado pela graduanda junto às 

orientadoras, visando construir e explicitar o panorama das respostas. Posteriormente este 

roteiro foi submetido a apreciação de enfermeiras pediatras, especialistas membros do Grupo 

de Pesquisa Cuidado em Saúde e Promoção do Desenvolvimento Infantil da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e dali refinado. Desse modo, ao explorar 

o conteúdo das fichas foi necessário encontrar uma forma de catalogar os dados, buscando 

agrupá-los por semelhanças. Todavia, houveram algumas respostas que não foram 

agrupáveis, sendo nomeadas como “outros”. Para isso, utilizou-se de codificação das 

descrições em palavras ou frases-chave, as quais receberam números em sequência crescente, 

de acordo com as variáveis. Deste modo, foram criadas sequências numéricas para cada item 



 
 

das fichas, as quais eram reorganizadas a cada nova demanda presente nas descrições. 

Concomitantemente, os códigos numéricos correspondentes a seus significados extraídos das 

descrições foram sendo colocados em planilhas. Tendo sido a pesquisa desenvolvida durante 

a pandemia, alguns serviços da universidade, como a estatística, estavam mais demorados, 

portanto, após a codificação das fichas, a graduanda submeteu os dados à análise estatística 

descritiva simples por meio do programa SPSS versão 17.0. Assim foi possível a obtenção 

dos dados de forma quantitativa, extraindo-os da análise estatística. Os dados obtidos foram 

traçados a partir do levantamento do perfil das famílias nas fichas dos atendimentos prestados 

pelo GTMEB e apresentados em evento12. Entretanto, na sequência, os dados também foram 

enviados à estatística da universidade, sendo acrescentados ao trabalho, no sentido de 

complementar e / ou corrigir erros da análise anterior.  

 

Resultados e Discussão 

A caracterização da população atendida pelo GTMEB ao longo dos seus 22 anos de existência 

demonstra que a massagem shantala, se mostra bastante útil no empoderamento das famílias 

para cuidar de seus filhos; que ela vem sendo cada vez mais propagada e o interesse das mães 

pelo GTMEB, vem sendo despertado de forma predominante (94,3%). Com (15,8%) famílias, 

cuja renda é na maior parte de 10 a 15 salários mínimos. No entanto, vê-se que em 10,8% 

delas prevalece um alto rendimento, chegando até 30 salários mínimos. Em sua maioria, 

residem na Zona Sul (58,2%), da cidade de São Paulo, próximos a Vila Clementino, local dos 

atendimentos. Tanto as mães (53,8%) quanto os pais (44,9%) possuem o ensino superior 

completo, os quais têm em média de idade 31,5 anos para as mães e 33,9 anos para os pais. 

As famílias indicam ter tomado conhecimento do GTMEB, em sua maioria (36,1%), por meio 

de profissionais, vinculados ou não, aos ambulatórios CAENF, pelo CIAAM e/ou Centro Ana 

Abrão, por conhecidos (31,6%), e também por outro meio, como chamadas em programas de 



 
 

televisão (19,6%), onde o trabalho estava sendo divulgado. 

Os lactentes iniciaram no GTMEB, em torno dos 4 meses de idade, todos saudáveis, sem 

malformações aparentes. Com peso e estatura em médias de 6183,48g e 61,24cm 

respectivamente (57,6%), sendo em sua maioria (77,8%) do sexo masculino, filhos únicos e 

primogenitos (99%); as mães realizaram o pré-natal, predominantemente na rede privada 

(67,1%), não tendo apresentado risco de aborto (88%), durante as gestações. Prevalecendo os 

nascimentos em maternidades (95%), por parto cesárea (57,6%); com bebês de 38,5 semanas 

de idade gestacional, em sua média. No boletim de Apgar, método para avaliação da vitalidade 

no recém nascido como um importante relator de resposta à ressuscitação neonatal,16 encontra-

se predominância das notas 8,5 no primeiro minuto e 9,5 no quinto minuto, com peso de 

3149,3g e 48,7 cm de estatura, em média e 34,3cm de perímetro cefálico e ainda com 32,4 cm 

de perímetro torácico; caracterizando-os assim, como bebês a termo, com pesos compatíveis 

a idade gestacional e com estado geral de saúde adequados ao nascimento. A maior parte dos 

bebês se encontravam em aleitamento materno exclusivo, com livre demanda (52,5%). 

As mães (31,2%), descrevem que, seus filhos se tornaram mais calmos e/ou tranquilos. Nesse 

sentido, elas expressaram como vantagens da massagem: a tranquilidade (29,2%), melhora no 

padrão do sono (16,7%), melhora da atenção e recepção ao toque (8,3%). Desse modo, vemos 

que os achados deste estudo corroboram com a literatura, que descreve que após a experiência 

com a massagem, os bebês passaram a ser vistos pelas mães como mais calmos/tranquilos, 

mais seguros e com melhora na habilidade motora17,18,. Verifica-se também benefícios em 

relação ao sono19, na atenção e na recepção ao toque20. 

De acordo com os resultados deste estudo, outros autores também colocam que a massagem  

propicia  diversos efeitos terapêuticos que podem beneficiar vários sistemas do corpo humano, 

                                                
 



 
 

desencadeando desde um efeito relaxante, que alivia o estresse e acalma, assim como oferecer 

estímulos ao desenvolvimento infantil4,21-23.   

As mães referem ainda, melhora do funcionamento intestinal (6,2%). Segundo Pepino e 

Mezzacappa24, a pressão moderada fornece maior estimulação vagal, com melhora da 

motilidade intestinal, e maior relaxamento, o que pode repercutir no funcionamento intestinal 

dos bebês25. 

Enquanto 2,1% indicam não identificar benefícios, 10,4% das mães disseram haver mais de 

um benefício.  

Entretanto, as dificuldades referidas pelas (62,5%) mães ao iniciar a massagem, foram no 

sentido de não saber respeitar as vontades do bebê, (22,9%) em estabelecer uma rotina de 

cuidados diários e (8,3%) que seus bebês não responderam bem a introdução da massagem.  

Embora a massagem possa ser realizada desde o nascimento como a fazem na Índia, no 

GTMEB, optamos por receber a mãe com seu bebê a partir de 2 meses de idade. Pensamos que 

inicialmente a mãe pode estar se adaptando a esse novo ser em sua vida e que o espaço de 

intervenção propício ocorre em torno do 2º mês, quando os chamados reflexos primitivos estão 

mais atenuados. Encontra-se em Le Boulch26 a correspondência a esse argumento, quando 

coloca que o exercício funcional estimulado pelo ambiente vai marcar o ritmo da maturidade 

do bebê a partir dos 2 meses de idade. 

Em referência  a introdução da massagem2, sabe-se, que o bebê humano como ser sensório-

motor27, ao nascimento já apresenta-se aberto ao toque, pois veio experimentando-o no intra-

útero desde o final do período embriológico, isto é, desde o final do primeiro trimestre de 

gestação28. 

 

                                                
 



 
 

Entretanto, observa-se que a maior parte das dificuldades encontradas pelas mães, são no 

sentido de não conseguirem, de início, respeitar as vontades dos bebês e também em 

estabelecer uma rotina de cuidados diários. A falta de harmonia mãe-bebê na primeira sessão 

era frequente, enquanto a aprendiz não compreendia os princípios aplicados pelo GTMEB. O 

respeito talvez seja o princípio de maior significância para a introdução da massagem, sendo 

ele aplicado no entendimento de que o binômio precisa estar confortável e de acordo com as 

ações propostas.  

Em concordância, a ação educativa é realizada explicitando uma dinâmica com o respeito 

necessário para o sucesso da terapêutica4,29 (Dentre os princípios preconizados pelo GTMEB, 

para a realização da massagem, a firmeza no toque também é fundamental, seguida pela 

lentidão, constância, atenção/concentração, permeadas pelo respeito, em busca do 

estabelecimento do ritmo da dupla4,22.  

No GTMEB, a massagem Shantala é realizada adotando mais outros princípios relativos ao 

desenvolvimento humano. De forma evidente principalmente no primeiro ano de vida, isto é, 

em sentido céfalo-caudal e próximo-distal,30,31 seguindo pelo corpo todo do bebê, ao realizar 

o toque integrativo, para depois caminhar em direção às suas partes; iniciando os toques de 

maneira bem simples e com a sequência, tornando-os cada vez mais complexos4.  

A proposta do GTMEB, são cinco sessões de massagem com bebês, uma vez por semana, o 

que permite observar o processo do binômio, com suas evoluções e/ ou dificuldades ao longo 

do ciclo. O que depende também do estabelecimento de uma ritual doméstico, semelhante ao 

vivenciado nas sessões e  requer uma dedicação familiar. Desse modo, a massagem inserida 

nos cuidados diários, contribui de forma positiva para a eficácia da terapêutica, no sentido de 

alcançar seus benefícios.  

Ademais, as mães (4,2%), relatam ter aprendido a identificar variados comportamentos nos 

bebês e também a observar (87.5%) suas diferenças e peculiaridades;(14,6%), comentam ainda, 



 
 

sobre eles terem demonstrado maior segurança ao pesquisar o ambiente; e (12,5%) ressaltam 

ter percebido melhora na habilidade motora de seus filhos; (4,2%) referindo que eles se 

mostraram mais atentos.  

As mães/familiares avaliaram (64,6%) o trabalho do GTMEB como ótimo e (20,8%) 

sugeriram ampliar a abrangência de sua divulgação, com maior disponibilização de horários 

(2,1%). 

A ação educativa alí desenvolvida foi descrita pelas mães(35,4%) como experiência positiva 

para a relação do binômio, por inclusive, aliviar o estresse da própria mãe, acalmando-a e, 

consequentemente promovendo um poderoso efeito de aproximação.  

Em trabalhos anteriores realizados com mães participantes do GTMEB, elas já indicavam a 

experiência como satisfatória, como útil e proveitosa, pelos seus benefícios22; ocasião em que 

constatou-se também, como o ritual diário da massagem propicia momentos que favorecem 

um encontro, permitindo que a dupla entre em sintonia10,32; em consonância com outras 

experiências presentes na literatura33 (CAVALCANTE, LIMA, 2020 ).  

Destaca-se na sequência a experiência da massagem no GTMEB, no dizer das mães/famílias, 

que indicam que ela proporciona  fortalecimento do vínculo e/ou melhora da relação entre mãe 

e filho (52,1%). Em concordância com Oliveira e Silva32 que descrevem como efeito da 

massagem o favorecimento do vínculo da mãe e seu bebê . 

 

Disposição da mãe para o bebê e a disposição do bebê para a mãe 

A singularidade humana é vasta, os tempos podem diferir de pessoa a 

pessoa, porém em condições “normais”, acredita-se que se a mãe quiser e se 

dispuser a entrar em sintonia com seu bebê, ela vai encontrar o caminho, pois 

ele também dará pistas34.  



 
 

Em situação de massagem, ao término das sessões, quando realiza-se o fechamento, em 

comum acordo com a satisfação tanto da mãe, como também de quem a conduz, encontra-se 

um bebê que compreende o momento da massagem, uma mãe que entende a linguagem 

corporal de seu filho, enfim, um binômio com estreitamento de vínculo10,22. 

Como o vínculo é considerado um fator protetor para o desenvolvimento infantil35, em estudo 

que buscou compreender as possíveis formas de promovê-lo na relação entre a mãe e seu 

filho, ele foi desvelado como um processo que pode ser  construído gradativamente por meio 

de períodos favoráveis, com a disposição da mãe para o bebê e a disposição do bebê para a 

mãe, em momentos propícios da maternagem, contando com cuidados profissionais, onde 

elenca a massagem como um desses cuidados34.  

Sendo que maternagem para Winnicott36, vai além dos cuidados físicos, se caracteriza por 

ações comumente realizadas pela mãe ou pelo adulto responsável em cumprir a função 

materna, isto é, aquele que mantém os laços afetivos no cotidiano, visando assegurar a 

sobrevivência e o desenvolvimento integral do bebê; uma atitude bastante complexa, 

indicando que os cuidados objetivos, carregam subjetividades.  

Nessa perspectiva, como colocado por SILVA4, o conceito de parentalidade, que é um 

conjunto de atividades propositais que visam assegurar a sobrevivência e desenvolvimento da 

criança, em um ambiente seguro, a fim de atingir o objetivo de 

torná-la progressivamente mais autônoma37,38 vem ampliar a concepção de maternagem39; 

pois diz das ações realizadas pelos adultos de referência no cuidado da criança, isto é, aqueles 

que mantêm os laços afetivos no cotidiano, visando assegurar a sua sobrevivência e o seu 

desenvolvimento integral. Papel este, frequentemente atribuído aos pais biológicos, embora, 

possa ser desempenhado por outros adultos que sustentem laços afetivos significativos e 

cumprem as funções parentais, sendo responsáveis pela criança.  

 



 
 

Contribuições para a prática  

 

Podemos dizer que, nos cenários do Programa MEB, por meio da massagem, a função da 

graduanda monitora extensionista, como promotora de saúde, assim como das docentes 

enfermeiras terapeutas é também participar do restabelecimento do papel que é próprio às 

famílias no cuidado de seus filhos por meio da promoção da parentalidade4. 

Esse cenário requer que a monitora possa aliar as observações com suas descrições e apoio da 

literatura indicada, assim como esteja  presente nas supervisões, em diálogo com as docentes. 

Com a ocorrência semanal das sessões, evidencia-se com as conduções suas evoluções e/ ou 

dificuldades ao longo do ciclo. Contudo, busca-se o aprofundamento teórico por meio das ações 

educativas do Programa MEB, utilizadas como vetor dos estudos e núcleo de intervenção no 

desenvolvimento infantil integrada à Massagem Shantala.  

Almejar capacitar enfermeiros  para implementação da massagem shantala na rede pública, 

torna-se uma meta. Considerando as vastas demandas e as carências de abordagens ampliadas, 

que não se restrinjam a técnica. Em estudo que analisou a prática da shantala realizada por 

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município do Senhor do Bonfim-BA, 

dentre os 14 entrevistados, 8 conheciam a massagem, mas apenas 4 a ofereciam, e a 

justificativa foi justamente a falta de habilidade para oferecê-la40. 

Salienta-se as Oficinas de Massagem com Bebês41, como uma das ações educativas veiculadas 

pelo Programa MEB para introdução à temática e canal de difusão de conhecimento e formação 

de multiplicadores e ainda, como estratégia para sensibilizar e conscientizar os profissionais da 

primeira infância para a necessidade de colocar em pauta as interfaces do cuidar e educar junto 

à família1.  

Reforçamos assim, a importância de reflexões sobre as diferentes formas de cuidado, buscando 

ir além das abordagens curativas. Para valorizarmos o uso de tecnologias leves ou relacionais 



 
 

como a massagem com bebês, que favoreçam o cuidado humanizado, trazendo segurança e 

fortalecendo as relações, podendo repercutir na aderência ao serviço, com melhores resultados 

à saúde da população1. 

Dessa maneira, respaldado em pesquisas que visam ampliar o reconhecimento do Programa 

MEB,  e sua contribuição nas áreas da saúde e educação infantil, com ações que repercutam 

para além do ambiente doméstico, influenciando as práticas de cuidados em contextos 

profissionais educacionais, ambulatoriais e hospitalares4. 

Como contribuição, procura-se desvelar as implicações da massagem, como      intervenção 

de enfermagem, na perspectiva da promoção à saúde do bebê lactente e a otimização da 

parentalidade. Além de colocar em relevo o conhecimento da criança sadia como base a 

intervenção em pediatria,  na formação humanizada de graduandas extensionistas.  

 

Considerações finais 

Os desafios para o futuro do GTMEB, visando seu aprimoramento, como sugerido pelas mães, 

compreende ampliar os polos de atendimento e sua divulgação em maternidades públicas e 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Introduzindo e diversificando o perfil de usuários, tendo 

em vista a universalidade, como princípio do SUS. 

Acredita-se que este estudo adicione à prática de saúde a viabilidade de projetos de extensão 

universitária por meio do ensino da massagem com bebês, com foco no fortalecimento do uso 

das PICS no SUS.  

Mais ainda, indica a possibilidade de utilização de uma intervenção oportuna  e  integradora 

como a massagem, como contribuição para a promoção da saúde familiar, podendo prevenir 

agravos à saúde dos bebês através da potencialização dos laços afetivos, pois ao fortalecer o 

vínculo mãe-bebê, potencializa as ações parentais, com vistas a criação de seres amorosos, na 



 
 

perspectiva de construção de uma cultura de paz. 
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