
Introdução Resultados

Espera-se que a produção e disponibilização deste 
material auxilie na ampliação da oferta de cuidado em 
saúde por meio das PICS, na humanização do cuidado, 
na democratização do acesso ao conhecimento, 
valorizando e qualificando o SUS.

Foi realizada revisão de literatura nas bases de dados 
internacionais e nacionais Medline/Pubmed, Lilacs e a 
Scientific Eletronic Library - Scielo. As palavras-chaves 
utilizadas na busca da revisão foram: “massage”, 
“massage and Children”, “Shantala”, “integrative 
medicine”, “traditional medicine” e suas traduções em 
português. O estudo abrangeu artigos sem restrições 
no ano de publicação. As informações foram 
sistematizadas em duas categorias: 1) conhecimentos 
sobre as práticas complementares e políticas públicas; 
2) conhecimentos sobre Shantala e massagem para 
bebês.

O impacto da massagem em bebês nos sistemas 
neuro-músculo-esquelético e circulatório, no 
desenvolvimento motor infantil e efeitos psicológicos 
nos cuidadores e crianças são relatados na literatura 
científica.

A partir desta revisão, foram produzidos materiais 
didático-pedagógicos sobre o tema: aulas em slides 
sobre o histórico da PNPICS, PICS e seu papel no SUS; 
mini-curso em slides sobre a Shantala direcionado à 
profissionais da saúde e usuários; apostila ilustrada 
sobre Shantala com demonstração da técnica; e vídeo 
para divulgação da técnica em redes sociais.
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Os materiais produzidos (Figuras 1 e 2) foram utilizados 
na formação de alunos de graduação em Fisioterapia de 
duas universidades de BH [o que incluiu uma disciplina 
sobre o SUS e o estágio na Atenção Básica (AB)]; e em 
uma roda de conversa interprofissional de um Centro de 
Saúde do município.

Os materiais utilizados foram disponibilizados 
integralmente no formato digital para todos os 
profissionais de saúde participantes. Os mesmos relataram 
satisfação em aprender a técnica, reconhecimento do 
potencial do conhecimento adquirido para incrementar seu 
trabalho, e pertinência com as demandas locais para os 
grupos direcionados à saúde da mulher e da criança.  Em 
contato com os profissionais após um mês do encontro, a 
nutricionista relatou a utilização da Shantala em uma 
experiência positiva com um grupo que conduz na AB.
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Colaborar de forma operacional para a implementação 
da Shantala como prática de cuidado na saúde da 
mulher e da criança na Atenção Básica (AB), nível de 
atenção em que são oferecidas a maior parte dessa 
modalidade de cuidado.

Objetivo 

A técnica indiana de massagem para bebês, Shantala, 
foi trazida para o ocidente pelo obstetra francês 
Frédérick Leboyer nos anos 70¹. Desde 2017, a Shantala 
é uma das práticas respaldadas pela Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)², 
que faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Apesar do contexto propício para a oferta, essas 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
(PICS) ainda encontram barreiras para implementação³, 
principalmente por falta de incentivo e 
desconhecimento, tanto dos usuários do SUS quanto 
dos profissionais e gestores de Centros de Saúde.
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Figura 2. Página dos slides sobre 
Shantala para profissionais e 
acadêmicos.

Figura 1. Página da 
apostila sobre  Shantala.
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