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Introdução: A massagem pediátrica é definida como um grupo de manobras que produzem efeitos terapêuticos, por 

meio das mãos sobre a pele. Uma das técnicas mais conhecida no Brasil, é a Shantala. Objetivos: verificar os efeitos da 

Shantala em bebês saudáveis de um mês a um ano de vida, analisando os dados vitais, alívio das cólicas e a qualidade 

do sono. Método: estudo experimental, descritivo e quantitativo. A amostra foi composta por cinco lactentes saudáveis, 

idade de cinco a onze meses, sendo duas do sexo masculino e três do feminino, matriculadas no Centro Municipal de 

Educação Infantil (CEMEI) Vovó Adelina, em Uberaba, Minas Gerais. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (1710055) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e a autorização da instituição. Foram 

incluídas na pesquisa crianças que foram autorizadas pelos responsáveis, possuíssem de um mês a um ano de idade, 

de ambos os sexos. Foram excluídas as crianças prematuras, que possuíssem alguma contraindicação (gripe, febre, 

doenças da pele, processos infecciosos, distúrbios circulatórios e hiperestesia da pele), aquelas que não aceitaram a 

massagem e/ou que faltaram mais de 80% da programação. Para a avaliação e reavaliação foram aplicados, aos 

responsáveis, dois questionários, o do Sono e o da Cólica. Utilizou-se para mensurar a FC e a SpO² o oxímetro de pulso 

pediátrico MF-420; a FR foi verificada por meio da observação; e a temperatura axilar mensurada por meio do 

termômetro digital de ponta flexível G-Tech linha Fun. A intervenção aconteceu durante dois meses, com sessões de 20 

a 30 minutos, cinco vezes na semana, com aplicação de 18 técnicas e 3 exercícios da massagem Shantala e o 

preenchimento de um Diário de Coleta, anotando os dados vitais pré e pós massagem em cada sessão. As variáveis de 

FC, FR e SpO², foram analisadas através da média e desvio padrão, utilizando o teste t-Student para amostra pareada, 

considerando o nível de significância de p<0,05. Os questionários o Diário de Coleta foram analisados por meio de 

descrição qualitativa. Resultados: Em relação a FR e SpO², houve significância estatística (p=0,00), para FC não 

apresentou nível de significância (p=0,78) e não houve resultados conclusivos em relação a cólica, mas as crianças 

apresentaram-se menos ansiosas e mais relaxadas. Conclusão: A Shantala contribuiu de forma positiva para as 

variáveis estudadas. 
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