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Introdução: A massagem Shantala, enquanto toque terapêutico estimula a pele, que, por sua vez, produz enzimas 

necessárias à síntese protéica. A Shantala é excelente para os sistemas linfático e circulatório da criança, pois fortalece 

o sistema imunológico, promovendo um aumento no número de plaquetas, hemoglobinas, células vermelhas e brancas. 

Objetivo: Analisar os efeitos da Shantala no sistema cardiorrespiratório, bem como de seus benefícios fisiológicos. 

Métodos: Trata-se de um estudo intervencionista. Os bebês receberam a massagem Shantala no período da manhã, 

com duração em média de 30 minutos. A frequência foi de duas sessões semanais, por 5 semanas, totalizando 10 

sessões. Os critérios de inclusão para o estudo foram bebês com idade de 1 a 36 meses e que estavam em tratamento 

fisioterapêutico no setor de pediatria, no Centro de Saúde UNICERP. E para critérios de exclusão idade superior a 36 

meses e que não completaram 10 sessões de Shantala, totalizando assim uma amostra de 20 bebês. Para análise do 

efeito da aplicação da massagem quanto à função cardiorrespiratória, os dados da frequência cardíaca (FC) e 

frequência respiratória (FR) foram registrados em planilha no início e ao final de cada sessão. O estudo foi realizado 

após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (COEP) do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio sob o protocolo 

20161450FIS021. Resultados: Dos bebês participantes 58,3% eram do sexo masculino e 41,7% do sexo feminino. 

Quanto ao diagnóstico fisioterapêutico a maioria dos bebês, 41,7% apresentaram atraso no desenvolvimento 

neuropsicomtor. Na análise dos parâmetros cardiorrespiratórios antes e após a aplicação da Shantala foram observados 

FC média inicial de 70,03 ±8,439 bpm e média final de 70,58 ±9,990 bpm; FR média inicial de 38,53±8,243 irpm e média 

final de 36,99±7,549 irmp. Também verificou-se que 16,7% das crianças dormiram no final da Shantala. Já em relação 

ao toque, (100%) da amostra o aceitaram ao final da massagem. Conclusão: O método Shantala mostrou-se benéfica 

quanto ao padrão respiratório e aos efeitos fisiológicos relacionados ao sono e ao toque, demonstrando sua 

aplicabilidade no relaxamento global do bebê. Destaca-se que a maior parte dos estudos relacionados a Shantala foram 

realizados com bebês sem alterações motoras, e por pessoas que tinham vínculo afetivo com eles. Além disto, a 

ausência de um grupo controle e o uso de instrumentos mais precisos para avaliar a eficácia quanto ao relaxamento 

global impõe várias limitações ao estudo, sugerindo-se pesquisas futuras com o tema abordado.

Descritores: Massagem; Bebês; Dados vitais.


