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A UTILIZAÇÃO DO YOGA E MASSAGEM SHANTALA PARA UMA VIDA 

SAUDÁVEL DE MAMÃES E BEBÊS    

Daniel Sales dos Santos(1) 

Resumo 

Os movimentos e estímulos visuais, auditivos e tácteis proporcionados pelo Yoga e Massagem 

para Bebês são de fundamental importância para o desenvolvimento psicomotor dos mesmos, 

auxiliando no fortalecimento do vínculo entre pais, cuidadores e bebês. A partir das práticas 

desenvolvem força, resistência, flexibilidade e relaxamento, minimizando assim os efeitos do 

estresse, das tensões, auxiliando também as mães na recuperação pós – parto.  Este estudo 

se propôs, por meio de uma revisão de literatura, descrever os benefícios da prática do Yoga 

para mamães e bebês e da Massagem Shantala. 

Palavras – Chave:Yoga, Massagem Shantala, Bebês, Mamães. 

 

Abstract       

Movements and visual, auditory and tactile provided by Baby Yoga and Massage are of 

fundamental importance for the psychomotor development of the same, assisting in 

strengthening the bond between parents, care givers and babies. From the practice al develop 

strength, endurance, flexibility and relaxation, thereby minimizing the effects of stress, tensions, 

also helping mothers in the post- partum. This study aims, through a literature review, describe 

the benefits of practicing Yoga for moms and babies and Shantala Massage. 

Key – Words: Yoga, Massage Shantala, Babies, Moms. 
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INTRODUÇÃO 

 Yoga para mamães e bebês e a Massagem Shantala é mais do que 

união, integração e junção de corpo, mente e espírito, mas sim, uma junção de 

dois seres que estão em ativo e pleno desenvolvimento em busca de Sattva, o 

perfeito equilíbrio entre Há e Tha, o Sol e a Lua. Sattva traz luz à consciência, 

ajudando a enxergar além dos gostos, aversões e padrões mentais, olhando a 

realidade como ela é. Isso é trazer Jyoti (a luz) à nossa realidade e Viveka (o 

discernimento), evitando desentendimentos, falsas percepções e julgamentos 

indevidos, auxiliando o cultivo de relacionamentos reais, sinceros, amorosos e 

fraternos (LAD, 2007). 

  Um dos desafios das novas mães é simplesmente carregar o bebê, o 

que pode acarretar em muito peso nos ombros, esforços na coluna e 

desalinhamentos, provocando muitas vezes mal estar, dores, desconforto físico 

e mental. A chegada do bebê pode também levar a tensões psíquicas, a partir 

da revolução que ocorre na vida do casal ou da família. Um mundo novo que 

se abre, trazendo novas responsabilidades. E nada mais normal que sentir 

certo estresse por conta disso, mesmo num momento de tanta exaltação 

(SOBOTTA, 2008). 

 Ainda segundo a autora, a prática do Yoga para mamães e bebês 

desenvolve força, resistência, alongamento, flexibilidade e consciência 

corporal, ajudando a relativizar a ansiedade através das posturas e do 

relaxamento, além de ser um importante momento de comunicação entre 

novas mães que podem compartilhar experiências, dúvidas ou medos. 

  A Massagem Shantala enquanto toque terapêutico proporciona a 

estimulação cutânea. O toque estimula a pele, que por sua vez, produz 

enzimas necessárias à síntese protéica. Ainda em termos biológicos, diminui os 

níveis de catecolaminas e ativa a produção de endorfinas, neurotransmissores 

responsáveis pelas sensações de alegria e bem-estar. Como conseqüência a 

criança relaxa, o sono fica calmo e mais resistente a barulhos externos 

(VICTOR & MOREIRA, 2002). 

 Na Índia, a massagem é conhecida como “Massagem Ayurvédica para 

Bebês”. O nome “Shantala” quem deu foi o médico obstetra e ginecologista 
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francês Frederick Leboyer e assim se popularizou no Ocidente. Em uma das 

viagens à Índia, Leboyer observou uma mulher chamada Shantala 

massageando o filho Gopal, no meio de uma das ruas de Calcutá. Encantado 

com a troca entre mãe e filho e com os benefícios da massagem, documentou 

o momento, homenageou a indiana com o nome da técnica e a trouxe para o 

Ocidente através do livro “Shantala”. 

 O presente estudo objetivou, por meio de uma análise da 

literatura,descrever os benefícios da prática do Yoga para mamães e bebês e 

da Massagem Shantala na redução do estresse físico e emocional das mães. 

Além disso, apresentar - se - a também as possibilidades derecuperação da 

condição física, da melhora dodesenvolvimento psicomotor dos bebês,da 

qualidade do sono,do funcionamento do aparelho digestivo e principalmente 

dos benefícios da continuidade na relação que existia entre mamães e bebês 

antes do nascimento. 

 

DESENVOLVIMENTO   

O Yoga para mamães e bebês é um conceito que nasceu em Portugal 

háseis anos. A crescente receptividade e procura por parte dos pais e das 

escolas têm revelado uma abertura e tomada de consciência muito importantes 

acerca dos benefícios da prática desde a primeira infância, pois promove um 

estímulo multi - sensorial para os bebês juntando o toque, o movimento, o som 

e o contato visual na mesma atividade, tornando – a uma experiência rica na 

partilha do dar e receber entre pais e bebês. A técnica resulta de uma mistura 

entre a adaptação de posturas do Yoga clássico aos bebês com a prática de 

movimentos desenvolvidos para estimular a integração sensorial dos mesmos.  

É uma prática em conjunto entre pais e filhos onde as aulas centram-se 

essencialmente no desenvolvimento psicomotor e emocional das crianças.A 

NationalAssociation for Sports andPhisicalEducation(NASPE) estabeleceu as 

linhas orientadoras para bebês e crianças,recomendando que os bebês devam 

ter uma sessão diária de atividade física que inclua interação com os pais ou 

com os prestadores de cuidados, em um ambiente seguro e sem limitações, 

onde a atenção esteja voltada para o desenvolvimento das capacidades do 

movimento, pois, suprimir os movimentos dos bebês ignorando as 

necessidades de se movimentar livremente, atrasa outras etapas, como por 
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exemplo, o engatinhar, andar, e até mesmo o desenvolvimento cognitivo. 

(www.babyogaportugal.com)  

  A aula de Yoga para mamães e bebês é uma oportunidade para a mãe 

recuperar ou atingir um bom condicionamento físico no pós-parto. Aos poucos 

vai restabelecendo a força e a flexibilidade, enquanto interage com o bebê. 

Para este, a experiência dos movimentos proporcionados pelo Yoga junto ao 

“tocar” é provavelmente a melhor estimulação que se pode oferecer após o 

nascimento. Isso acontece por meio da participação conjunta da mãe e do 

bebê, num ritmo adaptado às capacidades de integração e assimilação. Da 

mesma maneira que certas posturas do Yoga podem levar adultosa um estado 

de relaxamento profundo, os bebês também são conduzidos a um grande bem 

estar e a um sono de qualidade. Aos poucos, o comportamento do bebê se 

torna mais calmo e tranqüilo. No aspecto psicológico, as aulas de Yoga ajudam 

os pais e o bebê a se conhecerem e estabelecerem um vínculo de segurança e 

afeto (SOBOTTA, 2008). 

 Outros benefícios citados pela mesma autora são apresentados no 

quadro a seguir: 

Quadro 1: Benefícios do Yoga para a mãe e o bebê. 

Benefícios para a mãe Benefícios para o bebê 

Melhora da postura Auxílio no desenvolvimento motor e 

cognitivo 

Redução das tensões e dores nas 

costas 

Estimulação dos sistemas digestório e 

nervoso 

Fortalecimento do assoalho pélvico e 

abdômen 

Fortalecimento dos músculos e 

melhora da flexibilidade 

Desenvolvimento de força e 

estabilidade muscular 

Melhora da coordenação 

Melhora da auto-estima Melhorasensação de pertencimento 

Redução da ansiedade e do estresse Aumento da auto-estima e segurança 

Prevenção da depressão pós-parto Interação com outros bebês 

Contato com outras mães e bebês Ajuda a eliminar flatulências 

Melhora da flexibilidade Melhora da capacidade respiratória 

Fonte: SOBOTTA (2008). 
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A Prática do Yoga para mamães e bebês 

 Para as mães, a aula envolve primeiramente a prática de posturas do 

Yoga, chamada de ásanas, especialmente escolhidas ou adaptadas para esse 

período da vida de uma mulher. Recomenda-se iniciar as aulas quarenta dias 

após o parto e somente após três meses praticar as posturas invertidas para 

prevenir qualquer risco de lesão em órgãos internos (SOBOTTA,2008). 

 Com relação aos bebês, a autora também informou que durante os 

primeiros meses, a mãe e o pai vão ser os guias do bebê, ajudando– oa 

realizar posições simples, edeixando - o cada vez mais autônomo nos 

movimentos à medida que cresce. Os bebês podem começar a praticar a partir 

de dois meses de idade e até o terceiro mês de vida os movimentos devem ser 

leves,insistindo mais nas massagens. Quando o bebê começa a engatinhar 

com facilidade e a ganhar mais autonomia, a prática começa a mudar. 

Sugerem-se movimentos e ritmos que possa começar a fazer sozinho e aos 

poucos introduzir posturas clássicas com referência ao mundo animal ou 

vegetal. As aulas não devem ultrapassar o tempo de sessenta minutos e 

podem ter em alguns momentos um caráter mais lúdico. Numa aula de Yoga, é 

através das estórias, das músicas, dos jogos e do relaxamento que ensina-

seàs crianças regras de como viver em sociedade; respeitar a natureza e os 

animais; brincar e divertir, sempre com respeito pelos outros; respirar 

corretamente; coordenar os movimentos com a música desenvolvendo a 

concentração. 

 Quanto mais regular e contínua for a prática, mais benefícios, pois os 

bebês desenvolvem-se e aprendem através da repetição. Dentre as posturas, 

existem várias que têm como objetivo acalmar o bebê que está irritado ou 

chorando. Este passa de um estado ativo-alerta para o ativo-calmo, pois são 

estimulados os reflexos calmos (www.babyogaportugal.com). 

  As posturas do Yoga para bebês são derivadas de ásanas tradicionais 

do Hatha Yoga e adaptadas para que a mãe possa praticar em conjunto com a 

criança. É um momento onde a mãe pode se sentir à vontade, sem ficar 

preocupada se o bebê vai chorar, fazer barulho ou precisar mamar. A 

flexibilidade não é só para a execução das posturas, mas também para a 

condução do trabalho. A aula transcorre no ritmo das duplas, se necessário 
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altera-se a ordem das posturas, faz-se pausas para a mãe amamentar ou 

trocar a fralda. No final da aula pode-se fazer um relaxamento, em que mãe e 

bebê ficam juntos deitados, ou o bebê no colo, até mamando se for a hora, ou 

ainda fazer uma massagem, a Shantala (BARGA, 2009). 

 

Massagem Shantala 

  A massagem após o nascimento é a continuação da relação e do 

contato íntimo que existia entre a mãe e o bebê; não é uma massagem e 

movimentos simplesmente, é muito mais que isso. Pode ser considerada como 

uma integração fisiológica natural e consciente, que permite ao bebê suportar o 

trauma do parto, no qual este passa de um ambiente de proteção total para um 

ambiente desconhecido, simplesmente aterrador para ele e por meio do 

contato amoroso e carinhoso da mãe, volta a adquirir a confiança necessária 

que o tornará uma criança feliz e saudável. A massagem Shantala, visa 

facilitar, de uma forma suave e segura, sua aceitação e aprendizagem sobre as 

sensações do novo mundo, que lhe é apresentado de uma forma brusca, após 

o terrível estrangulamento donascimento. Esse nascimento, mesmo tendo sido 

natural, é um fato traumático na vida do bebê, pois passa bruscamente de uma 

sensação de conforto, proteção e tranqüilidade fornecida pelo ventre materno, 

para um ambiente desconhecido, no qual se sente completamente perdido e 

inseguro, onde a todo instante se lhe apresentam novas e apavorantes 

sensações, deixando-o num estado de completa angústia e solidão. Porém, 

aos poucos, começa a perceber que as sensações e figuras em volta, não são 

tão ameaçadoras como pareciam, e mais, saciam a fome, o acariciam, 

embalam o sono; escuta palavras suaves e sons aconchegantes, de tal forma 

que rapidamente retorna àquela gostosa sensação de confiança e segurança 

que tinha no aconchegante ventre damãe (CAMPADELLO, 2005). 

 Ainda segundo o autor, a arte da massagem Shantala está entre os mais 

antigos e tradicionais conhecimentos de terapia, especialmente no Sul da Índia, 

na região de Kerala, onde a massagem começou a ser divulgada para a 

população. Primeiro nos mosteiros pelos monges e posteriormente, tornou-se 

uma tradição que era transmitida de uma forma natural e progressiva pelas 

mães para as filhas, quando estas iniciavam o período de gravidez. Assim, à 

medida que a gestante sentia o crescimento da nova vida intra-uterina, ia 
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recebendo da mãe as instruções necessárias para os cuidados que deveria ter 

com o futuro filho. 

  O que se faz no nascimento tem que se repetir todos os dias, durante 

semanas e meses, visto que, por muito tempo, sempre que acorda, o bebê 

espanta-se com o fato de reencontrar o mundo do avesso, onde as sensações 

dentro do ventre são fortes, e fora dele há um vazio! É necessário restabelecer 

o equilíbrio. Alimentar o “de fora” com o mesmo cuidado que o “de dentro”. 

Para ajudar os bebês a atravessar o deserto dos primeiros meses de vida, a 

fim de que não sintam mais a angústia de estarem isolados, perdidos, é preciso 

tocar as costas, é preciso tocar a pele que têm tanta sede e fome quanto o seu 

ventre. Os bebês têm necessidade de alimento, mas, muito mais de serem 

amados e receber carinho. Nos bebês, a pele transcende a tudo, é ela que 

sabe. É preciso dar atenção à pele, nutri-la, com amor (LEBOYER, 1998). 

 O mesmo autor ainda comentou que a massagem para bebês é uma 

arte tão antiga quanto profunda. Simples, mas difícil. Difícil porser simples, 

como tudo o que é profundo. 

Os efeitos da massagem Shantala sobre a pele: 

  Oprincipal meio de comunicação dos bebês com o mundo é a pele. É 

através do tato que interpretam os sentimentos e recebem estímulos para o 

desenvolvimento do cérebro. Os bebês recebem estímulos sensoriais através 

do tato quando ainda estão no ventre materno. Com 12 semanas de gestação, 

o feto já se encontra totalmente coberto por um tecido sensível, com 26 

semanas, seu organismo consegue responder ao toque e aos sons. Nas duas 

últimas semanas de gestação, o bebê sente estímulos de carinho no ventre da 

mãe. A pele está repleta de milhares de terminações nervosas, que estimulam 

o cérebro para o desempenho de funções essenciais ao desenvolvimento. 

Tocar o bebê com amor estimula a liberação de endorfina, o que pode acalmá-

lo e proporcionar-lhe uma sensação de bem-estar (BADDLEY& SHARKOV, 

2012). 

 Os mesmos autores ainda comentaram queas mães percebem a 

importância do toque para os bebês à medida que desenvolvem os 

movimentos e passam a ter consciência do corpo e do mundo ao redor. Nesse 

momento, tentam tocar com a mão tudo o que está ao alcance e começam a 
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chupar o dedo e segurar o pé. Perto dos três meses de vida, quando começam 

a conhecer as texturas, as dimensões e os sabores, essa atitude é ainda mais 

freqüente e perceptível. Existem diversas formas como as mamães podem 

tocar e estimular os bebês depois do nascimento: podem fazer uma massagem 

suave ou também segurá-lo no colo e balançá-lo. Isso é suficiente para ativar 

as terminações nervosas e endócrinas do bebê. Tudo o que desperta a 

atençãoe estimula seus sentidos é importante para um desenvolvimento feliz e 

saudável. 

  No estudo “Shantala como facilitador de holding do laço mãe-bebê – o 

início do amor”, que para um desenvolvimento psíquico saudável é necessário 

que a mãe se encontre em sintonia com o bebê, por meio do toque, do olhar, 

da forma como é banhado, embalado, alimentado e como são dirigidas as 

palavras. Essa forma permite que o bebê entre em contato com diversas partes 

do corpo, vivencie um sentimento de continuidade de ser, contribui para o 

processo de ascensão à existência psicossomática e possibilita que o bebê vá, 

pouco a pouco, percebendo a existência da pele (BERTOLDI & CURVACHO, 

2008). 

 Em pesquisa os mesmos autores informaram que a pele tem um 

importante papel na constituição da psiquê do bebê.  A forma do toque manual 

deve lembrar como o bebê era tocado pelo útero materno, não apenas com 

palavras e sim com a linguagem do amor, que é compreendida pelos recém 

nascidos. O holding significa sustentar o bebê fisicamente pelos braços da 

mãe, e sustentar o bebê na mente da mãe, ou seja, na interioridade de si, a 

mãe reconhece os diferentes estados e situações do bebê, se identifica, até 

mesmo antes do nascimento, e está relacionado a um estado de devoção, 

onde é capaz de responder às necessidades a cada momento. A partir desses 

elementos consideraram que a massagem Shantala é um facilitador de holding 

no laço mãe-bebê e no processo do bebê na conquista do Eu-Sou. 

  No bebê o toque pode expelir substâncias químicas em pequenas 

quantidades. A adrenalina é um vaso dilatador que aumenta o peristaltismo 

intestinal e relaxa os esfíncteres; a endorfina trabalha contra a dor, produzindo 

sensação de alívio, bem estar e relaxamento; a serotoninaproduz sensação de 

alegria que se transforma em relaxamento; o cortisol atua na maturação do 

cérebro e do pulmão, ajudando assim no desenvolvimento e diminuindo as 
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chances de problemas respiratórios. Além disso, na massagem trocamos a 

pele por bactérias, aumentando as defesas do bebê através da movimentação 

das linfas (MONTAGU, 1988). 

Estudos de casos 

 No estudo “Cortisol salivar como indicador da função adrenocortical em 

lactentes sadios com massagem terapêutica”, foram relatados os efeitos da 

massagem Shantala, em níveis de cortisol salivar, aplicado em 11 bebês (4 

meninas e 7 meninos) de 4 a 6 meses, de uma creche pública de São Paulo, 

onde foram coletadas amostras de saliva 3 vezes ao dia, em horários 

específicos, antes e depois de receber a massagem Shantala durante 15 

minutos em 2 dias consecutivos. O procedimento foi repetido após intervalo de 

uma semana. Foi observado que houve uma modificação nos valores de 

cortisol salivar pós-massagem, refletindo uma possível adaptação do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-adrenal nos lactentes, traduzindo na possibilidade de 

estabelecer uma rotina de acordo com o ritmo circadiano, com o auxílio da 

massagem Shantala (BERTOLDI & CURVACHO, 2008). 

  Os efeitos da Shantala na interação entre mãe e criança com Síndrome 

de Down foi um estudo realizado de forma descritiva e de natureza qualitativa, 

em três crianças de 1 a 3 anos de idade, que receberam a massagem durante 

60 dias consecutivos. O estudo obteve como resultado: nas trêscrianças um 

sono mais tranqüilo, uma delas conseguiu executar mais movimentos, como 

andar sem apoio, as outras duas aperfeiçoaram os movimentos que já 

realizavam.Os autores afirmaram que o método se baseia no restabelecimento 

do equilíbrio de energias mediante o tato, estimulando o desenvolvimento 

psicomotor da criança, além de favorecer o relacionamento com a família. O 

toque estimula a pele, que produz enzimas necessárias à síntese protéica. 

Ocorre também a produção de substâncias que ativam a diferenciação de 

linfócitos T. São também observadas diminuição dos níveis de catecolaminas e 

produção ativa de neurotransmissores responsáveis pelas sensações de 

alegria e bem estar. Em crianças com Síndrome de Down, verificaram a 

melhora do tônus nos membros superiores, no controle cervical e tronco, na 

preensão manual, na transferência manual de objetos, no desenvolvimento 
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linguagem, no apoio para a marcha e na qualidade do sono (BARBOSA et al., 

2011). 

  A estimulação precoce, atenção à fala e a problemas específicos de 

saúde, vêm proporcionando avanços no desenvolvimento físico e mental nos 

portadores de Síndrome de Down, aumentando a expectativa de vida dessa 

população. O desenvolvimento neuropsicomotor depende da interação de 

vários sistemas, principalmente nervoso, motor e sensorial. Fatores 

hereditários e interação com o ambiente influenciam a maturação orgânica, 

interferindo no desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental de 

bebês. Daí a grande importância da estimulação precoce no desenvolvimento 

da criança portadora da Síndrome de Down (CARVALHO et al., 2010). 

 Em um estudo de revisão de literatura do tema “a Shantala ou a 

massagem em bebês”, descreveu-se sobre a importância da humanização nas 

unidades neonatais. “Humanizar significa promover ações de saúde que visem 

ao bem estar biopsicossocial da mãe e do bebê, no ambiente em que se 

encontram, devendo ser constantes e permeando o processo de gestação, 

parto e nascimento”. A autora enfatizou o elemento psicológico que é 

vivenciado pela mãe e o bebê ao realizarem a massagem. Afirma que o contato 

instiga confiança, transmite calor, prazer, conforto e renova a vitalidade. Que o 

sentido do tato, o mais desenvolvido ao nascer, está ligado ao sistema 

consciente, emocional e neurológico autônomo, de modo que, além de 

tranqüilizar e confortar, o toque carinhoso também tem um efeito positivo no 

desenvolvimento físico e mental do bebê. Devido ao resgate da experiência na 

vida intra-uterina, a massagem é a continuação da relação e do contato íntimo 

que existia entre mãe e bebê, sendo assim, um procedimento mais do que 

terapêutico, uma integração fisiológica natural e consciente, que permite ao 

bebê suportar o trauma do parto. Os autores afirmaram ainda que o 

nascimento de um recém-nascido pré-termo acaba sendo um transtorno para 

os pais, pois os sentimentos de alegria e tranqüilidade que se idealizava são 

substituídos por outros como choque, negação, culpa, raiva, depressão e 

medo. O bebê igualmente sente o choque, a dor, o medo e o distanciamento, e 

estando em uma UTI neonatal estará submetido à dor provocada pelas 

agulhas, sondas, tubos, manipulação rude, luzes fortes, sendo assim 

traumático a saída da proteção calorosa do útero. Conclui que é de grande 
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importância os profissionais da saúde adquirirem um conhecimento mais 

profundo do comportamento humano, que os levará a ampliar a percepção 

sobre o tema, e esforços para mudar o modelo de assistência que prevalece 

nas instituições de saúde materno infantil (SILVA et al., 2001). 

Contra indicações da Massagem Shantala 

  Gripe, febre e diarréia. Reações psicofísicas manifestadas na pele como 

eritemas, brotoejas e erupções. Secreções pulmonares. Sono durante a 

massagem. A massagem não deve ser aplicada antes de um mês de idade, 

pois assim como a moleira do bebê ainda está aberta, a filosofia indiana afirma 

que os chakras (centros de energia do corpo), também ainda estão abertos e 

em formação (BRÊTAS, 1999). 

 

A técnica da Massagem Shantala 

  A técnica da Shantala não é difícil de aprender, mas a arte em aplicá-la 

deve ser respeitada. Há uma sequência a ser seguida e isso deve ser 

priorizado. É preciso criar uma rotina para a massagem, ou seja, ela deve 

acontecer de preferência no mesmo horário, e se possível pela manhã ou à 

tarde, pois o bebê após recebê-la deve tomar um banho de imersão para se 

acalmar ainda mais. Depois deve ter um sono reparador, longo e delicioso! 

Durante a massagem deve ser utilizado óleo vegetal ou talco.A massagem não 

deve ser feita logo após a criança mamar. É fundamental o contato íntimo do 

corpo da mãe com o filho, de tal forma que a mãe deve sentar-se no chão, mas 

não diretamente no solo, com as pernas esticadas, com o corpo ereto e 

relaxado, colocando o corpo do bebê despido sobre as pernas. O local deve 

ser aquecido e em silêncio, proporcionando bem-estar à mãe e ao bebê.Os 

movimentos devem ser feitos sempre na posição proximal-distal (do centro 

para a periferia). Deve existir sempre um ritmo e um tempo que é indicado pelo 

bebê através da respiração, do olhar e da expressão de bem-estar. Se um 

movimento incomoda o bebê, passe para outro (CAMPADELLO, 2005). 

 Shantala é muito mais que uma massagem, é uma profunda troca de 

amor, onde não se reconhece quem massageia e quem é massageado. O 

contato deve ser feito primeiro com os olhos (LEBOYER, 1998). 

  A sequência técnica descrita pelo autor é apresentada a seguir: 
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O primeiro contato 

 Relaxe, alongue-se, solte-se, entre em contato com você, adquira 

energia para poder oferecer.  

 Entre em contato com o bebê. Perceba os olhos, o corpo, a respiração. 

 Comece a deslizar levemente as mãos, do topo da cabeça do bebê até 

as mãos. Depois do topo da cabeça até os pés. 

O Peito 

 Aqueça o óleo entre as mãos. Com as mãos paralelas no centro do peito 

do bebê, desloque cada uma para as laterais contornando os ombros, 

descendo pelas laterais das costelas e volte ao centro. 

 Cruzando o peito, deslize a mão direita do lado esquerdo do quadril e 

suba até o ombro oposto, e a mão esquerda faz o contrário, sempre passando 

os dedos mínimos pelo pescoço do bebê. 

 Benefícios:liberam a tensão na caixa toráxica, na cervical e ampliam a 

respiração superior. 

 

Braços e mãos 

 Vire o bebê de lado (esquerdo). 

 Com a mão esquerda segure o pulso direito do bebê enquanto a outra 

envolve o ombro. Deslize a mão do ombro ao pulso. Quando as duas mãos se 

encontram, trocam de posição. 

 Envolva com as duas mãos o ombro do bebê e vá torneando o braço 

com movimentos em sentido inverso e em direção ao pulso. 

 Com o polegar massageie o centro da mão em direção aos dedos e 

depois envolva-os um a um. Com a mão na do bebê deslize e em seguida 

massageie as costas da mão, do pulso aos dedos.  

 Vire e faça o mesmo procedimento no outro braço. 

 Benefícios: fortalece os músculos e as articulações. 

 

Abdômen 

 Com uma das mãos, desça do final do esterno até a região genital com 

uma pressão, como se quisesse esvaziar o ventre. Alterne as mãos. 
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 Segure os tornozelos com a mão esquerda e com o antebraço direito 

repita o movimento anterior. 

 Faça movimentos circulares com as duas mãos, no sentido horário. 

 Benefícios:ajudam no funcionamento dos intestinos e na eliminação de 

gases. 

 

Pernas 

 Deslize as mãos da coxa aos pés, da mesma forma que nos braços. 

 Com as mãos, torneie as pernas da coxa aos pés. Reinicie sempre pela 

coxa. 

 Com os polegares massageie do calcanhar aos dedos, passando a 

palma da mão na sola do pé, dê leves apertões em cada um dos dedos. 

Termine segurando com uma das mãos o pé e com outra deslize do peito do 

pé aos dedos. 

 Benefícios: fortalece os músculos e as articulações. 

 

Costas 

 Coloque o bebê no colo de costas e na transversal, com a cabeça para o 

lado esquerdo. 

 Partindo da nuca para as laterais, faça deslizamentos alternando as 

mãos para frente e para traz, levando-as até as nádegas e depois suba com o 

mesmo movimento até a nuca. Com a mão direita segure as nádegas enquanto 

a mão esquerda desce deslizando com pressão suave à partir da nuca e se 

encontram. Repita sempre começando da nuca. 

 Repita o movimento anterior agora segurando com a mão direita os 

tornozelos e descendo a mão esquerda da nuca até se encontrarem. 

 Vire novamente o bebê de frente. 

 Benefícios: equilíbrio e eixo para o bebê. 

 

Rosto 

 Com as pontas dos dedos polegares entre as sobrancelhas, desça para 

as laterais em movimentos leves. Avance até o final das sobrancelhas e circule 

então os olhos, voltando ao centro da testa. Repita algumas vezes. 
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 Deslize os polegares a partir do ápice do nariz, descendo, passe pelas 

laterais e termine dando leves puxões nas bochechas. 

 Deslize os polegares começando pelas sobrancelhas, descendo e 

fechando os olhos levemente do bebê. Passe pela lateral do nariz, contorne a 

boca e termine na lateral do maxilar em direção às orelhas. 

 Benefícios: o toque no rosto estimula e prepara a musculatura para o 

bebê expressar melhor os sentimentos. 

 

Liberando as tensões das articulações 

 Segurando as mãos do bebê, abra e feche os braços cruzando-os sobre 

o peito e alternando a posição. 

 Com a mão direita, segure o tornozelo esquerdo do bebê e com a mão 

esquerda o pulso direito. Cruze braço e perna sobre o peito de forma que o pé 

se aproxime do ombro e a mão da coxa oposta. Intercale o movimento, uma 

por cima e a outra por baixo. Repita na outra perna e braço, liberando as 

tensões das vértebras principalmente lombares. 

 Segure as pernas pelos tornozelos em posição de lótus e cruze-os sobre 

o ventre, abrindo e fechando algumas vezes, invertendo a posição das pernas 

a cada cruzada, liberando as tensões da região pélvica. 

 Segure os pés do bebê e flexione as pernas sobre o ventre de forma 

suave mas profunda. Repita várias vezes, eliminando gases e trabalhando as 

articulaçõesdos joelhos. 

 

O Banho 

 O banho é importante para ajudar a liberar as tensões não alcançadas 

na massagem. 

 A água deve estar na temperatura do corpo (37 graus). O bebê deve 

ficar apenas com o rosto para fora d’água e estar relaxado. 

 Com a mão esquerda na nuca do bebê e a direita no quadril, faça a 

sustentação apenas para não deixar a cabeça afundar mas deixando o corpo 

flutuar. 
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Finalizando 

 Para encerrar, abrace o bebê com muito carinho e aproveite esse 

momento de perfeita união. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 À medida que o bebê cresce, os movimentos se tornam cada vez mais 

importantes. O Yoga para mamães e bebês e a Massagem Shantala, 

proporcionam uma relação harmoniosa e saudável entre pais e filhos. Muito 

mais que relaxar, tonificar e alongar propiciam apoio, aconchego, bem estar, 

afeto, carinho e amor.  Além disso, auxiliam no desenvolvimento dos neurônios, 

da motricidade e do equilíbrio.   

 Sugere-se que a aplicação do Yoga para mamães e bebês e da 

Massagem Shantala, assim como a estimulação tátil e cinestésica, podem 

trazer benefícios psico-comportamentais e físicos, para o binômio mamãe e 

bebê. 

 Vale ressaltar que as técnicas do Yoga para mamães e bebês e 

Massagem Shantala são realizadas por tradição pelas mães, mas há indicação 

que sejam realizadas também por cuidadores, educadores e familiares, 

principalmente pelo pai e avós. E mesmo sendo uma massagem para bebês, 

não há limite de idade para recebê-la. 
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