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Projeto de Investigação 

 
 

Título do Programa de Trabalhos 

  

A voz materna na condição do método canguru vs. condição incubadora: análise dos 

parâmetros acústicos vocais, dos parâmetros vitais neonatais e da relação contingente 

das díades pré-termo. 

 
Domínio do Estudo 

  

O método de cuidados canguru (Kangoroo Care) tem sido referenciado cientificamente 

como uma medida complementar nos cuidados intensivos neonatais com resultados 

positivos na estabilidade dos parâmetros fisiológicos e comportamentais neonatais e na 

regulação emocional de díades pré-termo (Feldman & Eidelman, 2003). O efeito 

adicional do canto materno durante aplicação do método canguru tem sido referenciado 

com resultados positivos na diminuição do stress materno e melhoria da resposta de 

estabilidade autonómica (SA) de recém-nascidos pré-termo (Arnon e Al., 2014).  

 

A voz materna dirigida ao bebé na incubadora favorece a ocorrência de comportamentos 

contingentes, expressos pelo aumento da frequência mínima fundamental (F0) na voz 

materna. Este aumento surge na sequência da ocorrência de episódios comportamentais 

do bebé interpretados pela mãe como positivos durante a exposição do bebé à voz 

materna contingente (Fillipa, 2013). Importa, então, analisar se a condição canguru, 

comparativamente à condição incubadora, poderá favorecer uma maior qualidade 

expressiva e emocional da voz materna dirigida ao bebé.  

 

Existem estudos experimentais que observam um impacto da voz materna cantada 

dirigida ao bebé, comparativamente à voz materna falada. Bebés com 6 meses de idade 

revelam maior tempo de atenção (manutenção do contacto visual e menor atividade 

motora) durante a exposição ao canto materno, comparativamente com a exposição à 

fala materna dirigida ao bebé (Nakata & Trehub, 2004). Importa, então, analisar o 

impacto da voz materna falada e cantada no comportamento motor e no contato visual 

do bebé pré-termo.  

 

Para além disso, será importante observar os impactos que a condição canguru e a 

condição incubadora poderão ter no comportamento do bebé pré-termo durante a 

exposição à voz materna falada e cantada. Enquanto a condição incubadora privilegia 

uma comunicação de tipo distal, a condição canguru privilegia uma comunicação de 

tipo proximal. A voz materna na condição incubadora poderá favorecer o contacto 

visual do bebé, enquanto a voz materna na condição canguru poderá potenciar um 

contacto de natureza tátil e vestibular.  

 

No que respeita à relação contingente importa analisar, em ambas as condições de 

observação (incubadora e canguru) o impacto da voz materna dirigida ao bebé na 

mudança do estado de sono/vigília (de acordo com o método NBAS; Brazelton & 

Nugent, 2011) e nos comportamentos motores do recém-nascido (orientação da cabeça, 

abertura dos olhos, abertura da boca, movimentos da língua, movimentos das mãos). 

Por outro lado, importa analisar o impacto do comportamento motor do bebé nos 

parâmetros acústicos da voz materna, em ambas as condições de observação.  

 



Importa, ainda, considerar o impacto dos fatores individuais e culturais das participantes 

nos efeitos observados, tais como a disponibilidade emocional materna para a interação 

vocal (fala e canto) com o bebé e, igualmente, a experiência sonora e musical anterior. 

Há, por isso, a necessidade de neste domínio científico nos fazermos acompanhar por 

equipas de investigação multidisciplinar. Neste sentido, é necessário incluir a 

participação de musicoterapeutas qualificados e experientes na facilitação e mediação 

de um contexto de interação contingente e empático face ao domínio da experiência 

sonora humana (preferências e hábitos de falar, cantar, dançar ou ouvir música) o qual 

deverá atender aos critérios individuais e culturais de cada participante.  

 

Assim, o programa de trabalhos que propomos desenvolver no presente estudo tem 

como população alvo díades pré-termo de Nacionalidade Portuguesa cujos bebés se 

encontrem entre as 28 e as 34 semanas de idade “pós-menstrual” (período intrauterino + 

período extrauterino), estabilizados do ponto de vista bio-médico e, tendo como 

objetivos: 1- analisar os parâmetros vitais e comportamentais do bebé, na condição da 

presença da voz materna falada e cantada durante a aplicação do método canguru, 

comparativamente à voz materna falada e cantada na condição incubadora; 2- analisar a 

qualidade acústica da voz materna falada e cantada na condição canguru 

comparativamente à qualidade acústica da voz materna falada e cantada na condição 

incubadora e 3- analisar, em termos de relação contingente, o impacto da voz materna 

no comportamento motor do bebé, bem como o impacto do comportamento motor do 

bebé na alteração dos parâmetros acústicos da voz materna. Durante as várias condições 

de observação, serão registados para análise posterior os parâmetros vitais neonatais, o 

espectograma da voz materna bem como as interações da díade, através de registos 

audio e video. 

 

 

Palavras-chave: voz materna, análise acústica, método canguru, incubadora, 

parâmetros vitais neonatais.  

 

 

Fundamentação  

 

O processo ontogenético de maturação do sistema nervoso autónomo tem início, entre 

as 32 e as 36 semanas de gestação, durante as quais, os sistemas funcionais (auditivo e 

vestibular) atingem maior grau de diferenciação funcional (Granier-Deferre & Busnel, 

2011). Durante esse período, a voz materna é discriminada pelo feto (Kisilevsky et al., 

2003; Voegtlinea, 2013) constituindo, após o nascimento, um estímulo primordial de 

orientação, atenção e de reconhecimento, comparativamente à voz paterna (Lee & 

Kisilevsky, 2013).  

 

A literatura científica (DeRengier et al., 2002; Therien et al., 2004) revela que a 

condição de prematuridade dificulta o reconhecimento da voz materna, uma vez que foi 

observado que recém-nascidos pré-termo (35-38 semanas), comparativamente a recém-

nascidos de termo (38-41 semanas), revelam menor reconhecimento da voz materna 

comparativamente à voz de outra mulher. A interrupção do contacto com a voz materna, 

na condição de prematuridade, constitui, por isso, um fator de vulnerabilidade para o 

processo ontogenético de orientação e para a busca de uma resposta contingente 

humana, dificultando o acesso à intencionalidade comunicativa e à intersubjetividade 

humana.  

 



A própria condição da prematuridade apresenta vulnerabilidade devido à privação à 

exposição acústica (pela interrupção do ambiente pré-natal) e pela ausência de 

maturação neurológica para suportar e processar o ambiente sonoro exterior. Por outro 

lado, as condições desfavoráveis do ambiente sonoro das Unidades de Cuidados 

Neonatais (UCIN’s), com intensidade acústica elevada e permanente e constante 

imprevisibilidade da exposição sonora com fraca qualidade emocional (privação da voz 

materna e do ambiente sonoro materno), agravam as condições de vulnerabilidade 

relativa à regulação homeostática bem como o atraso da maturação ontogenética das 

competências de desenvolvimento e comunicacionais com o meio exterior.  

 

A aplicação da musicoterapia tem sido, progressivamente, destacada como medida 

complementar em programas de intervenção nos cuidados neonatais com resultados 

positivos na regulação fisiológica, emocional e comportamental de díades pré-termo nas 

UCIN’s. O domínio da aplicação da musicoterapia nos cuidados neonatais, começou, a 

partir dos anos setenta, por privilegiar o recurso de estímulos acústicos gravados 

(estímulos musicais e voz materna) face à ausência materna ou à impossibilidade de 

permanência materna na UCIN com o objetivo de compensar a privação sensorial 

(acústica) na condição de prematuridade (Chapman, 1978; Malloy, 1979; Segall, 1972; 

Standley & Moore, 1995; Johnston, Filion & Nuyt, 2007).  

 

Os resultados de estes estudos apontam para as seguintes observações: 1- a exposição 

acústica gravada (música e voz materna falada), comparativamente à ausência de 

exposição acústica adicional nos cuidados UCIN, favorece o ganho de peso do bebé 

prematuro (Malloy, 1979); 2- a exposição à voz materna falada, mais do que a 

exposição à música ou a ausência de exposição acústica adicional, favorece o 

desenvolvimento motor ao nível da lateralização de bebés prematuros (Malloy, 1979) e 

3- a exposição musical, mais do que a exposição à voz materna falada ou a ausência de 

estimulação acústica adicional favorece a regulação da taxa de oxigénio e da frequência 

respiratória de bebés prematuros (Standley & Moore, 1995). 

  

Posteriormente, questionou-se o uso da música gravada nas UCIN’s pelo risco de 

hiperestimulação e, como alternativa, optou-se pelo recurso à produção sonora 

contingente (tendo em conta o estado comportamental e o nível de maturação de cada 

bebé). Assim, o recurso a variáveis de contingência e de transmodalidade sensorial 

através da exposição musical ao vivo e à presença contingente da voz materna (falada e 

cantada) dirigida ao bebé na condição canguru tem sido alvo de estudos mais recentes. 

Entre estes estudos, destaca-se o efeito adicional da exposição musical (harpa) ao vivo 

(Lay & Al, 2006; Schlez et al., 2011) ou do canto materno (Arnon et al., 2014), ambas 

na condição canguru com efeitos benéficos na diminuição do stress materno (Lay & Al, 

2006; Arnon et al., 2014).  

 

Apesar de a investigação empírica destacar como indicadores de regulação fisiológica 

nos cuidados neonatais, os parâmetros fisiológicos de frequência cardíaca, frequência 

respiratória e taxa de oxigénio, os estudos de exposição acústica (de natureza materna, 

não materna, sonora ou musical) não apresentam consistência nos resultados observados 

relativamente ao impacto de tais parâmetros fisiológicos.  

 

O canto materno dirigido ao bebé diretamente na incubadora tem impacto na regulação 

dos parâmetros fisiológicos ao nível da frequência cardíaca, frequência respiratória e 

taxa de oxigénio (Fillipa, 2013). No entanto, na condição canguru, o efeito adicional do 

canto materno é unicamente revelado pela variabilidade da frequência cardíaca, 

referenciada como indicador de estabilidade autonómica não se observando alterações 



nos parâmetros fisiológicos referidos (Arnon et al., 2014). Um outro estudo de 

exposição da música ao vivo (harpa) na condição canguru reforça o mesmo resultado de 

ausência de impacto nos parâmetros fisiológicos (Lay & Al, 2006; Schlez et al., 2011).  

 

Será, então, provável que os indicadores de resposta fisiológica neonatal ao canto 

materno dirigido ao bebé pré-termo possam variar em função das condições específicas 

em que a exposição vocal decorre (incubadora ou canguru). Será, por isso, pertinente, 

esclarecer, empiricamente, quais os indicadores de resposta neonatal que melhor 

avaliam os efeitos do canto materno em diferentes condições (incubadora e canguru).  

 

O reportório musical mais frequentemente referido nos programas de intervenção e 

investigação da musicoterapia em neonatologia são as canções de embalar e, 

particularmente, aquelas que fazem parte do reportório familiar de cada participante 

(CERF). Os musicoterapeutas e os investigadores deverão ser treinados na medição dos 

parâmetros acústicos havendo a recomendação, durante as intervenções do volume 

sonoro musical oscilar entre 55dB e 65 dB e nunca ultrapassar os 65 dB. 

 

Um estudo realizado numa amostra de 272 recém-nascidos pré-termo a partir das 32 

semanas de “idade pós-menstrual” observou a eficácia das canções de embalar no 

aumento do estado de vigília calma do bebé com diminuição da frequência cardíaca. O 

uso de canções familiares parentais teve maior impacto na diminuição do stress 

parental, comparativamente à exposição à canção de embalar padrão (Twingle). As 

canções familiares, comparativamente à canção de embalar padrão, registaram mais 

resultados positivos na diminuição da saturação do oxigénio, aumento da absorção 

calórica e melhoria do comportamento alimentar (Loewy, 2013). 

 

Método  
 

Objetivos 

  

• Analisar o efeito da voz materna falada e cantada na condição canguru, 

comparativamente à voz materna falada e cantada na condição incubadora, ao 

nível da estabilidade dos parâmetros fisiológicos neonatais. 

• Analisar o efeito da voz materna cantada na condição canguru, 

comparativamente à voz materna falada na condição canguru, ao nível da 

estabilidade dos parâmetros fisiológicos neonatais. 

• Analisar o efeito da voz materna cantada na condição incubadora, 

comparativamente à voz materna falada na condição incubadora, ao nível da 

estabilidade dos parâmetros fisiológicos neonatais. 

• Analisar os parâmetros acústicos da voz materna falada e cantada na condição 

canguru comparativamente à voz materna falada e cantada na condição 

incubadora. 

 

Hipóteses 

 

H1: a voz materna cantada durante a condição canguru apresenta melhor qualidade 

acústica (frequência fundamental, Pitch e intensidade) comparativamente à voz materna 

cantada na condição incubadora.  

 



H2: a voz materna falada apresenta melhor qualidade acústica (frequência fundamental, 

Pitch e intensidade) na condição incubadora comparativamente à voz materna falada na 

condição canguru. 

 

H3: na condição incubadora, os comportamentos de orientação e de contingência do 

bebé (orientação da cabeça em direção ao rosto materno, abertura dos olhos, abertura da 

boca, movimentos das mãos) face à voz materna falada e cantada induzem alterações 

nos parâmetros acústicos vocais. 

 

H4: na condição canguru, os comportamentos de orientação e de contingência do bebé 

(orientação da cabeça e do olhar em direção ao rosto materno, abertura dos olhos, 

abertura da boca, movimentos das mãos) face à voz materna falada e cantada induzem 

alterações nos parâmetros acústicos da voz materna. 

   

 

População e amostra a estudar 

 

Técnica de amostragem 

 

A amostra em causa será recrutada de acordo com a informação obtida junto da equipa 

de enfermagem da Unidade de Cuidados Intermédios Neonatais (UCIN) relativamente 

ao tempo de permanência das mães na UCIN e a sua adesão face ao método canguru. A 

dimensão da amostra será de 30 díades no total.  

 

Quanto aos critérios de inclusão, procuramos díades pré-termo entre as 28 semanas e as 

34 semanas de idade pós-menstrual (período intrauterino + período extrauterino) com 

estabilidade dos parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca, taxa de oxigénio e 

frequência respiratória) e que tenham praticado o método canguru no mínimo duas 

vezes.  

 

Relativamente aos critérios de exclusão, serão considerados bebés com idade pós-

menstrual inferior a 28 semanas, ausência de estabilidade nos parâmetros vitais, em 

CIPAP, com hemorragias intraventriculares, presença de anomalias congénitas ou 

anomalias neurológicas associadas ao córtex auditivo, défice auditivo materno ou 

dificuldade de produção da voz materna falada ou cantada e díades que não praticaram o 

método canguru no mínimo duas vezes. Serão ainda excluídas as díades cujas mães 

correspondam aos seguintes critérios: gestação não vigiada, antecedentes psiquiátricos, 

toxicodependência e HIV.    

 

Dados a recolher 

 

Os dados a recolher serão de âmbito sociodemográfico (idade, escolaridade, profissão e 

estatuto socioeconómico, etc., das mães e dos pais) e de âmbito clínico (idade 

gestacional no momento do parto, tipo de parto, peso à nascença, comprimento à 

nascença, Apgar, etc.), além da informação relativa aos comportamentos e atitudes 

sonoro-musicais anteriores e posteriores ao parto. Estes dados serão obtidos pela 

investigadora principal em entrevista com as mães. 

 

Durante as observações/intervenções, serão registados os seguintes parâmetros vitais: 

frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigénio. Estes dados serão 

registados pela investigadora principal. O tratamento dos dados sociodemográficos e 

clínicos será de natureza exclusivamente quantitativa e realizada com recurso ao 



programa SPSS. A análise dos registos vocais será realizada com recurso ao programa 

PRATT. A análise das imagens registadas em vídeo será operacionalizada com o 

programa Observer. O tratamento dos dados acústicos, visuais e dos parâmetros vitais 

do bebé será efetuado através de análises estatísticas do tipo multi-nível através de 

programas informáticos específicos. 

 

Indicadores a produzir 

 

Os indicadores a produzir e que dizem respeito aos dados sociodemográficos e clínicos 

e aos parâmetros vitais neonatais estão referidos nas folhas do protocolo de investigação 

que seguem em anexo a este projeto. O único aspeto materno registado em vídeo e 

áudio será a voz da mãe, a qual será alvo de posterior análise acústica. Relativamente 

aos indicadores das produções vocais, será produzida uma análise do espectograma 

vocal tendo com unidades a frequência mínima fundamental (F0), o Pitch e a 

intensidade.  

  

Quanto à análise das imagens registadas em vídeo, em ambas as condições de 

observação (incubadora e canguru) serão selecionados os seguintes indicadores relativos 

ao bebé pré-termo: estado de sono/vigília, comportamentos motores (rotação e 

orientação da cabeça em direção à fonte sonora da voz materna, movimentos das mãos) 

expressão facial (abertura dos olhos, orientação do olhar, abertura da boca, sorriso).  

 

Delineamento do Estudo 

 

Tipo de estudo 

 

O presente estudo é de tipo quasi-experimental. 

 

Procedimento  

 

Após a assinatura do Consentimento Informado, e numa fase inicial anterior à fase de 

intervenção/observação serão aplicados a cada mãe os seguintes instrumentos de 

avaliação: 1- Questionário Sociodemográfico e Clínico e o 2- Questionário dos 

Comportamentos Sonoromusicais Antes e Após o Parto.  

 

Previamente ao início das observações e seus registos, haverá uma fase de preparação, 

durante a qual a investigadora cria um setting propício à posterior produção da voz 

materna, falando e cantando para a díade e solicitando progressivamente a participação 

ativa da voz materna, falada e cantada, em dois momentos diferentes, na condição 

incubadora e na condição canguru. Em todas as produções vocais será solicitado às 

participantes que não excedam o nível de intensidade sonora, mediante a monotorização 

de parâmetros acústicos de modo a que estes se situem no intervalo entre 55dB e 65dB.   

 

O delineamento experimental ocorre durante duas observações (canguru e incubadora) 

realizadas, cada uma, em dois dias diferentes no mesmo horário no final da tarde, que 

decorre no período posterior ao final das visitas dos familiares e anterior à alimentação 

dos bebés. Em cada uma das observações, decorrerão dois momentos onde cada 

participante será convidada a dirigir-se ao bebé através da voz falada e cantada em 

sequência alternada. As participantes numeradas com número impar começarão por ser 

observadas na condição incubadora e a seguir na condição canguru e as numeradas com 

números pares começarão por ser observadas na condição canguru e posteriormente na 

condição incubadora. 



 

O nível de ruído da sala será monitorizado ao longo das observações. Em todas as 

observações, realizar-se-ão registos instantâneos anteriores e posteriores aos períodos de 

silêncio e de produção vocal. Os registos instantâneos serão relativos aos parâmetros 

vitais (frequência cardíaca, frequência respiratória, taxa de oxigénio e temperatura 

cutânea) e aos estados comportamentais de sono/vigília do bebé (de acordo com o 

método NBAS; Brazelton & Nugent, 2011). Todas as observações serão gravadas, 

simultaneamente, em sistema áudio-vídeo para futuras análises de comportamentos de 

interação da díade (Sistema “Observer”) e análise acústica da voz falada e cantada 

(Sistema “PRATT”).  

 

Na situação da voz falada, solicita-se a cada participante que fale para o seu bebé da 

forma mais natural possível. Na condição da voz cantada, solicita-se à mãe que cante 

para o bebé entoando uma melodia simples criada naquele momento podendo também 

recorrer a alguma canção cantada durante a gravidez ou outra canção particular do seu 

reportório musical familiar. Será solicitado a cada participante para cantar sem uso de 

palavras. 

 

O início das observações apenas terá lugar quando o bebé se encontra estabilizado nos 

parâmetros vitais cardio-respiratórios e se encontre no estado comportamental de vigília 

calma (de acordo com o método NBAS; Brazelton & Nugent, 2011). As observações 

não serão realizadas nas situações em que se aproximam os momentos de alimentação 

de modo a controlar o possível efeito da fome do bebé. Também, será controlado o 

tempo de duração após o bebé ter sido alimentado, de modo a aguardarmos a 

estabilização da sua função cardio-respiratória que pode ser alterada durante a aplicação 

da sonda gástrica. Assim, nas situações em que o bebé tenha sido alimentado pela sonda 

gástrica, quer na condição incubadora quer na condição canguru, aguardar-se-á durante 

um período mínimo de 15 minutos para garantir a estabilização dos parâmetros vitais 

antes de iniciarmos as seguintes observações: 

 

Observação na condição incubadora: 

1º momento - 1º registo – 3 minutos em silêncio – 2º registo – 3 minutos de voz falada – 

3º registo – 3 minutos em silêncio – 4º registo – 3 minutos de voz cantada – 5º registo – 

3 minutos em silêncio – 6º registo.  

  

2º momento - 1º registo – 3 minutos em silêncio – 2º registo – 3 minutos de voz cantada 

– 3º registo – 3 minutos em silêncio- 4º registo – 3 minutos de voz falada – 5º registo – 3 

minutos em silêncio – 6º registo.   

 

Observação na condição canguru: 

1º momento - 1º registo (antes da passagem da incubadora para o canguru) – 15 

minutos em silêncio (após a passagem para o canguru ou somente após ter sido 

alimentado pela sonda gástrica durante o canguru) – 2º registo – 3 minutos de voz 

falada – 3º registo – 3 minutos em silêncio – 4º registo – 3 minutos de voz cantada – 5º 

registo – 3 minutos em silêncio – 6º registo.   

 

2º momento - 1º registo (antes da passagem da incubadora para o canguru) – 15 

minutos em silêncio (após a passagem para o canguru ou somente após ter sido 

alimentado pela sonda gástrica durante o canguru) – 2º registo – 3 minutos de voz 

cantada – 3º registo – 3 minutos em silêncio – 4º registo – 3 minutos de voz falada – 5º 

registo – 3 minutos em silêncio – 6º registo.   

 



Calendário do Estudo 

 

A recolha da amostra será realizada de Janeiro de 2016 a Julho de 2016. O tratamento 

dos dados e análise estatística será realizado de Setembro 2016 a Dezembro de 2016. A 

partir de Janeiro de 2017 prevê-se a divulgação dos resultados do estudo que serão alvo 

de comunicações em Congressos Nacionais e Internacionais e publicações científicas 

(durante o biénio 2017 e 2018). 

 

Equipa de Investigação 
 

Investigadora principal:  

Doutora Eduarda Carvalho (Bolseira Pos-Doc, CESEM-FCSH-UNL) 

 

Investigadores Associados: 

Orientadores: 

Orientadora principal: Professora Doutora Helena Rodrigues (Coordenadora Científica 

do GMDH-CESEM-FCSH-UNL)  

Co-Orientador: Professor Doutor João Justo (Professor Auxiliar da FP-UL) 

 

Participantes da Entidade de Acolhimento do Projeto: 
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FOLHA DE INFORMAÇÃO À PARTICIPANTE 

 
A voz materna na condição do método canguru vs. condição incubadora: análise dos parâmetros 

acústicos vocais, dos parâmetros vitais neonatais e da relação contingente das díades pré-termo 

 

Doutora Maria Eduarda Salgado Carvalho, Bolseira Pós-Doc, CESEM, FCSH, UNL 

Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa 

 

Estamos a tentar compreender a importância da voz das mães (falada e 

cantada) dirigida ao bebé na incubadora e durante o canguru. Para isso, 

precisamos de a entrevistar (cerca da 30 minutos) acerca de alguns dados 

pessoais e relativos à sua gravidez e ao seu bebé e, também, sobre as suas 

experiências sonoro-musicais anteriores e posteriores ao parto. Seguidamente, 

vamos pedir-lhe que interaja com o seu bebé falando e cantando para ele na 

incubadora (duas vezes) e durante o canguru (outras duas vezes). 

 Durante estas observações, registamos os parâmetros vitais do bebé e 

vamos gravar em audio e vídeo os vários momentos de interacção. 

Todos os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos aos quais 

apenas a equipa de investigação terá acesso. Estes dados serão registados numa 

base de dados e analisados de uma perspetiva global sendo identificados com 

um código numérico. 

Para qualquer esclarecimento adicional ou se desejar conhecer os 

resultados da presente investigação, poderá contatar-nos através do seguinte 

correio eletrónico –    educarte@sapo.pt 

Agradecemos, desde já, a sua participação e, caso pretenda fazê-lo, deve 

assinar este documento colocando a data e guardando-o. Deve, também, assinar 

o Consentimento Informado que ficará na posse da investigadora. 
 

 

___________________________________    _____Maria Eduarda Salgado Carvalho__ 

                 (nome da participante)                                    (nome da investigadora) 

 

 

___________________________________      ________________________________ 

                 (assinatura da participante)                            (assinatura da investigadora) 

 

 

Data ______/______/_______ 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

A voz materna na condição do método canguru vs. condição incubadora:  

análise dos parâmetros acústicos vocais, dos parâmetros vitais neonatais e 

da relação contingente das díades pré-termo 

 

Doutora Maria Eduarda Salgado Carvalho, Bolseira Pós-Doc, CESEM, FCSH, UNL 

Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

 
 

 Eu, abaixo assinada, declaro que tomei conhecimento e compreendi 

o esclarecimento que me foi apresentado sobre a investigação em curso e o 

estudo no qual serei incluída. Foi-me colocada a oportunidade de esclarecer 

dúvidas, tendo recebido respostas adequadas. Fui informada de que a 

minha participação no estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento sem obrigação de justificação e sem penalização nos cuidados 

médicos que são prestados a mim e ao meu bebé e nos meus direitos legais. 

 Assim, subscrevo a minha participação no presente estudo, 

permitindo a aplicação dos questionários bem como a realização das 

intervenções e observações inerentes ao estudo. Permito, igualmente, a 

análise dos dados recolhidos bem como a sua divulgação e publicação 

científica. 

 

 

___________________________________    _____Maria Eduarda Salgado Carvalho__ 

                 (nome da participante)                                    (nome da investigadora) 

 

 

___________________________________      ________________________________ 

                 (assinatura da participante)                            (assinatura da investigadora) 

 

 

Data ______/______/_______ 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

A voz materna na condição do método canguru vs. condição incubadora:  

análise dos parâmetros acústicos vocais, dos parâmetros vitais neonatais e da relação 

contingente das díades pré-termo 
 
 

 

Doutora Maria Eduarda Salgado Carvalho, Bolseira Pós-Doc, CESEM, FCSH, UNL 
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

 

 

DATA DA APLICAÇÃO: ___/___/___ 
 

 

 

 

Dados da mãe 

 

Data de Nascimento ___/___/___   Nacionalidade _________ Naturalidade______________ 
 

 

Estatuto Conjugal 

Solteira______  Casada_______ União de Facto_____ Viúva_____ Outro_______________        
 

 

Anos Rel. Conjugal ____   Escolaridade (AECS) ______   Profissão ___________________ 

 

Estatuto Ocupacional 

Empregada____ Desempregada_____ Conta de Outrém_______ Outro_________________ 
 

 

Estatuto Socioeconómico:   Superior____ Médio_____ Inferior_____      

 

Tipo de Família 

Monoparental____    Biparental_____   Outra_____________________________________ 

 

Dados obstétricos 

 

História obstétrica 

__________________________________________________________________________  

  

Gravidez mais recente: 

Planeada  S___  N____  Desejada  S____  N____  Vigiada  S____  N_____     

Nº de sem. da primeira consulta _____   Periodicidade _____ Nº de ecografias ____ 

Risco  S___  N___   Ocorrências clínicas _____________________________________ 

Internamentos durante a gravidez ___________________________________________ 

Início da percepção dos movimentos fetais ____________________________________ 

Reação (física e imaginada), interpretação e causalidade dos movimentos fetais 

______________________________________________________________________ 

Vivência da gravidez _____________________________________________________ 

 

 



Dados do Parto 

Nº de semanas de gestação no parto ____ Nº Horas de Trabalho de Parto _____ 

Tipo de Parto 

Vaginal S/E___ Vaginal C/E____ Cesariana C/E____  Cesariana AT____ 

Parto vaginal instrumentalizado   Ventosa____    Fórceps____ 

Motivo da cesariana ___________ Motivo do parto pré-termo ____________________ 

Contacto pele-a-pele no pós-parto imediato S___   N___ 

Reacção da mãe ao contacto pele-a-pele ___________________________________ 

Reacção da mãe ao primeiro choro do bebé ___________________________________ 

Vivência do parto________________________________________________________ 

 

Dados do Bebé 

Data do Nascimento ___/___/___ Idade gestacional ao nascimento___ Sexo M__ F__       

Peso à nascença__________             Peso actual __________    

Comprimento à nascença ___________               Comprimento actual ____________ 

Apgar (1º minuto) ___  Apgar (5º minuto) ___ Apgar (10º minuto) ___ 

Cuidados Neonatais ______________________________________________________ 

Visitas maternas à UCIN 

Desde quando __________  Periodicidade ____________________________________ 

Comportamento materno face ao bebé 

Silêncio____     Falar____    Cantar____   Tocar____    Massajar____    Música____ 

Reação do bebé à interação com a mãe  

______________________________________________________________________ 

Canguru   S____   N____    Número de Vezes______   Periodicidade _______ 

Reação materna ao canguru ________________________________________________ 

Reação do bebé ao canguru_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO DOS COMPORTAMENTOS SONOROMUSICAIS  

ANTES E APÓS O PARTO 

 

Experiência Musical S____     N____ Qual? _____________________________ 
 

 

Este questionário diz respeito às suas vivências sonoromusicais antes e depois do 

parto. Por favor, assinale a resposta que lhe parece mais correta relativamente às 

afirmações seguintes. 
 

 

 
 

 

Na minha 

gravidez 

 

Discordo 

completa- 

mente 

 

Discordo 

moderada- 

mente 

 

Discordo  

um pouco 

 

Concordo 

um pouco 

 

Concordo 

moderada- 

mente 

 

Concordo 

completa- 

mente 

O ambiente sonoro 

era ruidoso 
      

Preferia estar em 

ambientes           silenciosos 
      

 Os ruídos 

incomodavam-me 
      

Estive em ambientes 

sonoros agradáveis 
      

Ouvia música 

frequentemente 
      

Cantava 

frequentemente 
      

Notava que o meu 

bebé reagia 

frequentemente aos 

sons e à música 

      

Conseguia perceber 

que o meu bebé 

mostrava agrado ou 

desagrado a 

determinados sons ou 

músicas. 

      

Costumava falar com 

o meu bebé. 
      

Costumava cantar 

para o meu bebé. 
      

Havia uma canção 

especial que 

costumava cantar 

para o meu bebé.  

      

Havia uma música 

especial que eu 

gostava de ouvir.  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na unidade de 

cuidados 

intermédios 

 

Discordo 

completa- 

Mente 

 

Discordo 

moderada- 

mente 

 

Discordo  

um pouco 

 

Concordo 

um pouco 

 

Concordo 

moderada- 

mente 

 

Concordo 

completa- 

mente 

Os alarmes de 

monotorização 

incomodam-me. 

      

Sinto que o meu bebé 

reage aos ruídos 

intensos ou bruscos.  

      

Quando estou com o 

meu bebé, costumo 

estar em silêncio. 

      

Sinto que o meu bebé 

reage à minha voz  
      

Quando estou com o 

meu bebé, costumo 

falar para ele. 

      

Quando estou com o 

meu bebé, costumo 

cantar para ele. 

      

Quando estou com o 

meu bebé, costumo 

cantar-lhe uma 

canção especial ou 

alguma canção que 

cantava na gravidez.  

      

Quando estou com o 

meu bebé, costumo 

cantar-lhe o que me 

vem à cabeça. 

      

Costumo falar com o 

meu bebé na 

incubadora.  

      

Costumo falar com o 

meu bebé durante o 

canguru.  

      

Costumo cantar para 

o meu bebé na 

incubadora. 

      

Costumo cantar para 

o meu bebé durante o 

canguru. 

      


