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TÓPICOS

• Ambiente acústico intra-uterino

• Audição fetal

• Maturação da perceção fetal musical

• Memória musical pré-natal

• Benefícios da música e do canto materno na gravidez

• Musicoterapia pré-natal e neonatal



Música e Gravidez: experiências comuns

• SENSORIALIDADE

• MOVIMENTO

• TEMPORALIDADE

• RITMICIDADE

• EMOÇÕES

• ALTERNÂNCIA

• IMAGINÁRIO

• MUDANÇA

• MEMÓRIA



O VENTRE MATERNO

“PRIMEIRO AUDITÓRIO HUMANO”



EVOLUÇÃO ONTOGENÉTICA: TOPAV

TATO

OLFATO

PALADAR

AUDIÇÃO

VISÃO



AMBIENTE SONORO INTRA-UTERINO

• Sons cardio-vasculares e digestivos maternos

Frequências graves: 500-700hz 

Intensidades variáveis : 30-60 dB

• Voz materna: dupla transmissão externa e interna (amniótica, tecidular, óssea)

emitida 60 dB (conversação corrente); atenuação fraca (< 8 dB)

(Querleu et al., 1981, 1989 ; Benzaquen et al. 1992)

maior propagação intra-uterina (diferença de 20 dB das outras vozes) 

(Querleu et al., 1989 ; Benzaquen et al. 1992) 

• Os sons externos > 50 dB propagam-se no espaço intra-uterino

(Querleu et al., 1989 ; Abrams et al., 1992) 



ATENUAÇÃO DOS SONS EXTERNOS

• a atenuação intrauterina dos estímulos acústicos é tanto mais reduzida 

quanto menor for a frequência (Hz);  à medida que as frequências 

aumentam também aumenta a atenuação (Querleu, Renard, & Crépin, 

1981). 

• < 300 /500 Hz (« 440 Hz» du diapason): ausência de atenuação. 

• 300 /500 Hz  a 4000 Hz: atenuação de 6 dB  (Querleu et al., 1981) 

• > 4000 Hz: atenuação variável até 30 dB) (Lecanuet et al., 1999) 

• A intensidade do som captado in útero é 20-30 dB mais baixa que a 

intensidade do estímulo oferecido fora do útero.



MATURAÇÃO AUDITIVA FETAL 

• As vias neurais do sistema auditivo-motor já estão desenvolvidas a 

partir das 16 SG.

• As reações auditivas fetais iniciam-se a partir das 25 SG

• Entre 25-27 SG reagem a tons de baixa frequência entre 250 e 500 Hz.

• 26 – 28 SG aumento da mielinização axonal

• 28 – 34 SG respostas corticais auditivas

• 29 – 31 SG reação fetal a tons de alta frequência entre 1000 a 3000 Hz. 



• Frequencia cardíaca (CTG): 

aceleração, desaceleração.

• Atividade motora (ultrasonografia): 
movimentos globais (saltos) ou 
diferenciados (extenção/flexão dos 
membros; mov. Palpebrais, dilatação da 
pupila).

• Ativação cerebral 

• MEG (magneto-encefalografia) reflexo 
potenciais evocados.

• IRM (imagiologia funcional fetal)

ativação do córtex temporal cerebral do feto

Quais os Indicadores da audição fetal?



REATIVIDADE CARDÍACA FETAL (36-41 SG)

• Sons >= 105 dB : 

• -acelerações cardíacas

• (20-40 bpm) 

• - movimentos globais generalisados

• Sons de 80 a 95 dB:

• - Breves desacelerações cardíacas (5-

15 bpm), 

• - ausência de movimentos



Quais as condições para haver reação auditiva fetal?

• Caracteristicas acústicas dos estímulos (fonte externa)

Frequência (500 -3000 Hz); Volume (60-120 dB)

• Maturação neurológica fetal/idade gestacional 

>32 SG

• Estado comportamental fetal 

perto do termo da gestação o feto reage quando se encontra nos períodos 
1F / sono e 3F / vigília a sons de alta intensidade > 85 dB com uma 
aceleração cardíaca e uma desaceleração cardíaca quando a intensidade 
do som diminui para um nível < 85 dB (Lecanuet et al., 1986).



RESPOSTA AUDITIVA DO FETO
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DESENVOLVIMENTO DA AUDIÇÃO FETAL



MATURAÇÃO NEUROLÓGICA FETAL







Determinantes da reatividade fetal à voz materna

• A reatividade à voz materna é de natureza multifatorial, sendo influenciada por 

3 fatores:

• 1) a condição fetal (idade gestacional, maturação neurológica e estado 

comportamental)

• 2) a condição de propagação da voz materna (modalidade vocal e qualidade 

acústica, exposição ao vivo ou gravada, após um período de baseline

silencioso e repouso ou de conversação e movimento) 

• 3) as condições obstétricas (diabetes gestacional, hipertensão, obesidade e 

restrição do crescimento fetal).



RESPOSTA FETAL À VOZ MATERNA

• A voz materna é propagada de forma intrauterina com fraca  atenuação < 8 dB 

(Querleu et al., 1988). Para o feto poder captar a voz materna, esta deve ser 

exposta entre 65 a 70dB na condição da voz ao vivo e entre 90 a 95dB na 

condição da voz gravada.

• A reação cardíaca fetal à voz materna tem início pelas 32 SG (Kisilevsky et al., 

2003, Kisilevsky & Hains, 2011).

• Às 34 SG, observa-se uma maior ativação cerebral do lobo inferior do cortex

temporal esquerdo em resposta à voz materna (Jardri et al., 2012).

• A reação motora à voz materna (ao vivo) é observado pelas 36 SG (Hepper et 

al., 1993; Moon & Fifer, 2000; Krueger et al., 2015).



RESPOSTA CEREBRAL FETAL SONS PUROS VS. VOZ HUMANA
(33 SEMANAS IG)

• Método: IRMF fetal

• voz humana vs. som puro (100 Db)

• Ativação do córtex temporal esquerdo

para a voz humana.

Jardri, R., Houfflin-Debargea, V., Deliona, P., Pruvoa, J. P., Thomas, P., Pins, D. (2012). Assessing fetal response to maternal speech  using a 

noninvasive functional brain imaging technique. International Journal of Developmental Neuroscience. 30, 159–161.



ATIVAÇÃO CEREBRAL À VOZ MATERNA (34 SG)
Jardri, R., Houfflin-Debargea, V., Deliona, P., Pruvoa, J. P., Thomas, P., Pins, D. (2012). Assessing fetal response to maternal speech  using 

a noninvasive functional brain imaging technique. International Journal of Developmental Neuroscience. 30, 159–161.

Maior ativação no lobo inferior do 

cortex temporal esquerdo para a voz 

materna

Maior ativação no lobo superior do 

cortex temporal esquerdo para a voz 

feminina não familiar



Diminuição do bocejo fetal
na presença da voz materna por
comparação ao toque materno.



Maior frequência dos movimentos de abertura da boca fetal 
durante estimulação vocal materna (LA vs. LU)



Comportamento fetal às 33 SG durante a exposição 
ao vivo de uma canção composta e cantada pela mãe 



• Métodos estudos longitudinais e prospetivos (pré/pós-parto):

- Habituação: diminuição da resposta após repetição da estimulação

- Condicionamento e discriminação: alteração da frequência cardíaca, método 

da “sucção artificial”, orientação da cabeça, direção do olhar. 

- Aprendizagem por exposição: p/a avaliar o efeito da estimulação  pré-natal 

no comportamento neonatal: potenciais evocados cognitivos

MEMÓRIA PRÉ-NATAL 



RECONHECIMENTO PÓS-NATAL DA LÍNGUA MATERNA 

• Discriminação entre unidades linguísticas: vogais (a / i) e fonemas (Groome et al., 1999; 

Lecanuet et al., 1989) 

• entre sequências de fonemas com vogais ( a / i) dispostas em ordem inversa “ba / bi “ versus “bi / 

ba” (Lecanuet, Granier-Deferre et coll., 1987) ou bi-silabas “baba” versus “bibi” (Shahidullah et 

Hepper, 1994).

• Preferencia da lingua nativa: inglês/espanhol; inglês / chinês/takalog (Moon, et al., 1991 ; 

DeCasper et Prescott, 2009); vogais da lingua nativa: sueco / inglês (Moon et al., 2013); silabas

(discriminação do pitch entre silabas): condicionamento prenatal de « tatata » e 4-5 dias: 

reconhecimento de uma diferença de altura da sílaba do meio e de diferenças de duração e 

intensidade do conjunto de silabas de pseudo-palavra (Partanen et al., 2013). 

reçém-nascidos 2-3 dias mostram preferência por palavras escutadas in-útero



ATIVAÇÃO HEMISFÉRICA CEREBRAL PARA LÍNGUA 
NATIVA VS. NÃO-NATIVA

O hemisfério esquerdo é ativado para a língua nativa, enquanto o 

hemisfério direito é ativado para a língua não nativa (Vannasing et 

al., 2016).



5 dias após o parto apenas a voz
materna evoca uma resposta de 
orientação da cabeça dos RN. 

Perceção prenatal e posnatal à voz materna e à voz paterna 

maior variabilidade da FC 
à voz materna

Embora a exposição pré e pós-natal à voz materna tenha sido enfatizada na literatura, a voz do 
pai pode eliciar potenciais associados à memória de reconhecimento (Barthell et al., 2007).

Lee, G., Y.; Kisilevsky, B. (2014). Fetuses respond to father's voice but prefer mother's voice after birth Developmental 
Psychobiology , 56: 1–11.
Barthell, J. E., Worwa, C. T., Therien, J. M., & deRegnier, R. O. (2007). Development of maternal and paternal voice 
recognition memory in newborn infants. Journal of Investigative Medicine 55, S82-S83.



RESPOSTA FETAL À MÚSICA

• a resposta fetal à música propagada exteriormente (Brahms’ Lullaby emitida com 

95, 100, 105 ou 110 dB) provoca um aumento sustentado na frequência 

cardíaca fetal pelas 33 SG e uma alteração dos movimentos fetais pelas 35 

SG (Kisilevsky et al, 2004).

• Quando a música é transmitida por via intravaginal verifica-se uma resposta 

motora fetal (com movimentos repetitivos de abertura da boca e expulsão da 

língua) pelas 16 SG (López-Teijó et al., 2015).

• Resposta de orientação (desaceleração cardíaca fetal) após baseline silencioso a 

frases melódicas ascendentes e descendentes (Granier-Deferre et al., 2011).
GRANIER-DEFERRE,  C.; RIBEIRO, A,; JACQUET, A-Y; BASSEREAU, S. (2011). NEAR-TERM FETUSES PROCESS TEMPORAL FEATURES OF SPEECH. DEVELOPMENTAL SCIENCE 14:2, PP 336–

352.



MEMÓRIA MELÓDICA PRÉNATAL

• Exposição melódica das 35-38 semanas IG: 

• Melodia ascendente

• Melodia descendente

• 6 semanas após o parto

• Os recem-nascidos

reconhecem a melodia descendente

(desaceleração cardíaca)

Granier-Deferre, C., Bassereau, Ribeiro, J. & DeCasper.(2011).  A Melodic Contour Repeatedly Experienced by Human 

Near-Term Fetuses Elicits a Profound Cardiac Reaction One Month after Birth. PLoS ONE, 6 (2) .



Método:exposição pré-natal à melodia “Twinkle Twinkle Little Star” durante 
o último trimestre da gravidez, 5 vezes por semana. Exposição após o 
nascimento e aos 4 meses quer desta melodia e da melodia com notas 
alteradas

Resultados: tanto no nascimento quanto aos 4 meses, os bebês do grupo 
de aprendizagem tiveram ERPs mais fortes para as notas inalteradas do que 
o grupo de controle.

Conclusão: a extensa exposição pré-natal durante o III trimestre gestacional 
a uma melodia induz representações neurais que podem durar até 4 meses 
após o nascimento.

E. Partanen, E, Kujala, T, Tervaniemi, M &. Huotilainen, M (2013). “Prenatal music exposure induces long-term neural 
effects,” PLoS One, vol. 8, no. 10, article e78946. 

Prenatal Music Exposure Induces Long-Term Neural Effects



Maternal music exposure during pregnancy influences neonatal 
behaviour: an open-label randomized controlled trial.
(Ravindra et al., 2012)

• 126 bebés cujas mães escutaram música regularmente (1 hora 

diariamente) durante a gravidez (19-29 SG) tiveram um desempenho 

significativamente melhor nas medida de orientação e habituação 

avaliadas pela BNBAS (Brazelton Neonatal Behavioral Assessment

Scale). 

• Conclusão: a exposição musical regular durante a gravidez influencia o 

comportamento neonatal relacionado com competências sociais e 

comunicacionais.



BENEFÍCIOS DA ESCUTA MUSICAL NA GRAVIDEZ

• Diminuição da ansiedade e do stress materno prénatal (Chang & Chen, 

2005; Chang, Chen, & Huang, 2008, Yang et al., 2009) e particularmente na 

diminuição do cortisol em grávidas durante a realização do exame de 

amniocentese (Ventura et al., 2011) e na diminuição do stress e da dor 

durante o trabalho de parto (Kushnir et al., 2012, Liu et al, 2010, Gonzalez et 

al., 2017) 

• Avaliação da reatividade fetal durante a monitorização materno-fetal de 

forma não invasiva (Kumar et al., 2011; Oh Moo et al., 2016, Gonzalez et al., 

2017a). No entanto, os resultados desses estudos não são consistentes 

relativamente ao impacto da escuta musical na variabilidade da frequência 

cardíaca e nos movimentos do feto (He et al., 2021).



USO DA VOZ CANTADA NA GRAVIDEZ  

• VOCALIZAÇOES NO PARTO (VOCAL TONING)

- Fluxo da respiração (maior prolongamento das expirações)

- Consciência do centro de gravidade

- Musculatura do diafragma e do períneo

- Facilitar a intencionalidade e focalizar a atenção

- Aumento de oxitocina e diminuição do cortisol

• IMPROVISAÇÃO VOCAL: 

- PROMOVER A ESCUTA ATIVA,  SINCRONIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO

• RECRIAÇÃO/COMPOSIÇÃO DE CANÇÕES:

- EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS 

- LIGAÇÃO AFETIVA COM O BEBÉ ANTES DE NASCER



ESCUTA MUSICAL VS. CANTO NA GRAVIDEZ

Em ambas as intervenções foram observadas uma diminuição do 
cortisol e um aumento da oxitocina, mas o grupo de canto mostrou 
uma maior redução no cortisol do que o grupo de escuta musical.

Seria interessante no futuro comparar o canto em grupo com a 
improvisação musical em grupo.



A intervenção de 3 sessões de musicoterapia ao vivo (humming acompanhado de 

duas liras) em grávidas hospitalizadas desencadeou um aumento da variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC) fetal e diminuição da ansiedade materna 

(Teckenberg-Jansson et al., 2019).



O USO DO CANTO CONTINGENTE

• O uso do canto contingente – canto ajustado aos sinais comportamentais do bebé 

hospitalizado orientado por um musicoterapeuta certificado – vem reforçar o modelo 

dos cuidados neonatais centrados na família e no desenvolvimento individual 

do recém-nascido com benefícios adicionais na autorregulação, no 

desenvolvimento neurológico infantil e no aumento da interação precoce e da 

auto-eficácia parental (Shoemark et al., 2021).  

• Os benefícios do canto contingente têm sido destacados nos modelos da 

musicoterapia criativa neonatal (Haslbeck & Bassler, 2020), em o programa Time 

Together (Shoemark, 2019; Dahlstrøm et al., 2021), no protocolo MUSIP (Palazzi et 

al., 2020, 2021) e no protocolo Longstep (Ghetti et al., 2019).



https://www.jove.com/video/60412





A inclusão combinada de métodos de neuroimagem, neurofisiologia e técnicas 

comportamentais em ensaios clínicos randomizados robustos é necessária para avaliar 

os mecanismos de neuroprocessamento de estímulos musicais.

São necessários ensaios clínicos robustos com atenção específica às diferenças entre: 

1) música ao vivo vs. gravada,  2) diferentes tipos de música, 3) música instrumental vs. 

vocal e 4) canto materno vs. outras vozes ou música, etc. 



REAÇÃO À CANÇÃO PRÉNATAL AOS 3 MESES



OBRIGADA PELA VOSSA ESCUTA


