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O CANTO PARECE SER UMA CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA A SINTONIZAÇÃO  VOCAL EM 

DÍADES PRÉ-TERMO, ENQUANTO A FALA PARECE SER UMA CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA 

A ALTERNÂNCIA NA INTERAÇÃO MÃE-BEBÉ.





Intervenção da musicoterapia com 
Friederike Haslbeck





NOVO PROJETO

A musicoterapia nos cuidados neonatais 
centrados na família e no recém-nascido pré-
termo: Estudo longitudinal da UCIN até aos 6 

meses de idade corrigida. 
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Tipo de estudo

• estudo randomizado controlado, 

• de tipo longitudinal 

• amostra total de 60 díades de mães e seus 
recém-nascidos pré-termo (28-32 SG no parto)

• subdividida, de forma aleatória, 

• em dois grupos designados por grupo 
experimental (GE) e grupo de controlo (GC) 
compostos, respetivamente, por 30 díades. 



Objetivo

Avaliar os impactos de um programa de 
musicoterapia (com foco no uso do canto 
materno dirigido ao bebé pré-termo (nascidos 
entre as 28 e as 32 SG) na UCIN (GE), 
comparativamente a pais e bebés sem a 
intervenção da musicoterapia (GC).



Objetivos específicos:

• Avaliar os impactos da musicoterapia :

• 1. Após cada sessão.

• 1.1. nos parâmetros fisiológicos do bebé (FC, FR, SO2)

• 1.2. no autorrelato da mãe.

• 2. À alta hospitalar:

• 2.1. na taxa de aleitamento materno.

• 2.2. no peso ponderal do bebé.

• 2.3. na duração do tempo de hospitalização.

• 2.4. na perceção materna das interações com o bebé na UCIN.

• 2.4. na interação mãe-bebé em condição face a face.

• 3. Às 40 – 42 semanas gestacionais e aos 6 meses de idade corrigida

• 3.1. no estado de ansiedade, depressão e stress materno (EADS).

• 3.2. na perceção materna acerca da prestação dos cuidados ao bebé (MABS).

• 3.3. no desenvolvimento do bebé (DENVER às 40 semanas e Baley-III aos 6 meses)

• 3.4. na interação mãe-bebé em condição face a face.



Amostra
• Fatores de inclusão:
• Relativamente aos recém-nascidos:
• idade gestacional no nascimento das 28 às 32 semanas, 
• com estabilidade nos parâmetros vitais, 
• possibilidade de ventilação assistida com uso do CIPAP 
• Possibilidade de sonda naso-gástrica, 
• ausência de anomalias congénitas ou neurológicas 

incluindo lesão ou hemorragia cerebral grave de grau 2. 

• Relativamente às mães:
• ausência de dificuldades auditivas ou de produção vocal
• boa compreensão e fluência da língua portuguesa, 
• sem comportamentos de adição
• sem perturbações do foro psiquiátrico 
• com condição de disponibilidade emocional para participar.



Programa da musicoterapia (GE)

• Semanalmente:
• 4 sessões individuais (20 minutos) com cada 

díade mãe-bebé;
• adaptação do modelo Creative Music Therapy in 

Neonatal Care (Friederike Haslbeck);
• 4 sessões de grupo (60 minutos) dirigidas às 

mães (com ou sem os pais)
• Promoção do uso do canto materno contingente 

(com e sem palavras), uso de canções de embalar 
e composição de uma canção personalizada dos 
pais para o seu bebé.



Outputs
• Ambos os grupos (GE e GC) serão avaliados em quatro momentos específicos: 

• 1) Três dias após a entrada na Unidade, serão entregues: a) a informação para 
obtenção de consentimento esclarecido aos participantes, b) a obtenção do 
consentimento informado, c) questionário sociodemográfico e clínico e d) questionário 
da experiência sonoro-musical pré-natal. 

• 2) À alta hospitalar (35/38 semanas), serão registados: a) a taxa de aleitamento 
materno, b) o peso ponderal do recém-nascido, c) o tempo de hospitalização, d) a auto 
perceção materna das interações com o bebé na UCIN (questionário das interações 
com o bebé na UCIN) e, finalmente, e) a observação em vídeo da interação vocal mãe-
bebé.

• 3) Às 40/42 semanas de idade corrigida, serão avaliados: a) o desenvolvimento 
sensorial do bebé (Denver), b) o estado emocional materno (EADS), e c) a perceção 
materna acerca do bebé e da confiança materna nos cuidados ao bebé (MABS), d) 
observação em vídeo da interação mãe-bebé.

• 4) Aos 6 meses de idade corrigida, serão avaliadas: a) o desenvolvimento global do 
bebé (Baley Scale-III) e novamente, b) a perceção materna acerca do bebé e dos 
cuidados ao bebé (MABS), c) o estado emocional materno (EADS) e d) a observação 
em vídeo da interação da díade face a face.



Cronograma
• Duração total prevista para 3 anos 
• Data de início prevista em Janeiro de 2022 
• Data de conclusão prevista em Dezembro de 2024 

• 1) Recrutamento da amostra na UCIN: de Janeiro de 2022 até 
Dezembro de 2022. 

• 2) Avaliação dos participantes com a previsão de terminar em 
Dezembro  de 2023.

• 3) Análises dos dados com previsão de terminar em Dezembro de 
2023. 

• 4) Disseminação dos resultados decorrerão durante o ano de 2024 
através de participações em reuniões científicas (Congressos 
Nacionais e Internacionais) e publicações (submissões de artigos 
em revistas científicas indexadas). 
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