
Título do 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. 

 

Palavras - chave:  

musicoterapia, canto materno, UCIN, díades pré-termo, desenvolvimento infantil, saúde 

materna, interação mãe-bebé.  

 

Componente Científica   

Fundamentação do plano de trabalho 

A implementação de programas multidisciplinares e de intervenção nos cuidados 

centrados no paciente e na família constitui uma estratégia importante para o 

desenvolvimento da sustentabilidade e inovação no sector da saúde, considerados 

objetivos prioritários pela Organização das Nações Unidas para 2030.  

A promoção da saúde e do bem-estar no início do ciclo vital da vida humana tem 

implicações positivas no desenvolvimento saudável das populações com ganhos 

económicos e sociais. Pelo contrário, as complicações de saúde materno-fetal e neonatal 

constituem um forte risco para o normal desenvolvimento global das populações que 

levam a grandes encargos económicos e socias. Os cuidados materno-fetais e neonatais 

deverão constituir, por isso, uma das principais preocupações na prevenção da saúde 

materna e infantil em populações vulneráveis.  

Os atuais paradigmas da saúde neonatal sublinham a importância dos cuidados 

individualizados centrados na família promotores do empoderamento das competências 

parentais e do desenvolvimento neuro-comportamental dos recém-nascidos vulneráveis. 

A evolução do conhecimento no campo das neurociências acerca da plasticidade cerebral 



dos recém-nascidos pré-termo sublinha a importância dos cuidados individualizados 

enfatizando o uso de experiências sensoriais multimodais contingentes ajustadas às 

necessidades individuais e ao nível de maturação neuro-comportamental de cada recém-

nascido.  

A intervenção da musicoterapia nos cuidados neonatais tem sido amplamente 

referenciada como uma prática complementar não farmacológica e não invasiva de baixo 

custo com efeitos promissores no incremento da plasticidade cerebral dos recém-nascidos 

pré-termo e também no empoderamento parental. A literatura evidência benefícios da 

musicoterapia nos cuidados neonatais, particularmente na estabilização dos parâmetros 

hemodinâmicos dos recém-nascidos pré-termo, designadamente no aumento da saturação 

de oxigénio e estabilização de valores moderados da frequência cardíaca, na diminuição 

de episódios críticos (apneias, bradicardias) na capacidade de sucção nutritiva, no ganho 

de peso ponderal, na diminuição do tempo de hospitalização e na diminuição do Stress 

hospitalar e da ansiedade materna (Haslbek, 2012, Bieleninik, Ghetti, & Gold, 2016, 

Loewy et al., 2013, Standley, 2012; Ettenberger, 2017, Ettenberger et al, 2016, Haslbeck, 

& Hugoson, 2017, Shoemark, 2018, 2019).  

Um estudo com recurso a métodos de ressonância cerebral revelou resultados positivos 

no desenvolvimento neurológico de bebés pré-termo através da aplicação do programa 

Creative Music Therapy in Neonatal Care (Haslbek et al, 2018; Haslbek et al., 2020). 

Este programa tem como premissa a qualidade de presença humana do musicoterapeuta 

através do uso do canto murmurado dirigido ao bebé (Infant-Directed Humming) 

sintonizado com os seus movimentos respiratórios e com os seus sinais de expressão 

facial.  

A intervenção da musicoterapia na UCIN pode ajudar a promover e sustentar o uso do 

canto materno dirigido ao bebé pré-termo promovendo também o envolvimento do bebé 



durante as interações. (Palazzi et al, 2021). O uso das canções de embalar em 

musicoterapia neonatal evidencia efeitos positivos no desenvolvimento do apego em 

díades prematuras (Loewy, 2015), bem como nos mecanismos homeostáticos do bebê 

durante procedimentos dolorosos (Ullsten et al., 2017). O uso de canções compostas pelos 

pais para os bebés,designadas por “Song of Kin” (Loewy, 2015) tem sido sublinhado 

como uma das principais estratégias de empoderamento parental no âmbito do modelo 

atual do “Neonatal Care of Family-Centered Music Therapy” com efeitos positivos no 

vínculo neonatal, bem como na redução dos níveis de ansiedade e de sintomas depressivos 

dos pais (Ettenberger, 2018). O uso do canto improvisado produzido pelo 

musicoterapeuta de modo contingente (emitido em sintonia com os sinais 

comportamentais do bebé) constitui uma metodologia recomendada pelo modelo dos 

“Neonatal Care of Family-Centered Music Therapy” (Loewy, 2015, Haslbek et al. 2020; 

Shoemark, 2018, 2019; Ettenberger, 2017) revelando benefícios no desenvolvimento 

neuro-comportamental e na autorregulação de bebés hospitalizados (Shoemark, 2018, 

2019).  

Os estudos longitudinais e de follow up da intervenção da musicoterapia, são ainda 

escassos (Ghetti et al., 2019; Haslbek et al., 2020) havendo por isso a necessidade de 

serem implementados por equipas multidisciplinares compostas por musicoterapeutas 

certificados e profissionais de saúde experientes contribuindo para a implementação de 

boas práticas, assim como, para a avaliação da sua eficácia a longo prazo no 

desenvolvimento neuro-comportamental da criança, na qualidade de interação social e na 

saúde parental.  

A necessidade de um espaço facilitador da autorregulação emocional dos pais e do seu 

empoderamento parental durante a hospitalização dos seus bebés pré-termo constitui uma 

das necessidades a serem contempladas nas UCIN. A intervenção da musicoterapia em 



grupo poderá favorecer a partilha das vivências parentais, a autorregulação emocional e 

o empoderamento parental. No entanto, a literatura é escassa relativamente ao 

desenvolvimento de estudos de intervenção da musicoterapia com grupos de pais na 

UCIN (Roa & Ettenberger, 2018).  

O estudo que pretendemos implementar tem a finalidade de dar continuidade a um estudo 

anterior apreciado e validado pela Comissão de Ética do CHULC em Março de 2016 

(Processo nº 267/2015) de observação e microanálise acerca das interações vocais mãe-

bebé em uma amostra de díades pré-termo (Carvalho et al, 2019) observadas na mesma 

Unidade Hospitalar de Cuidados Neonatais da Maternidade Dr º Alfredo da Costa onde 

pretendemos desenvolver o novo projeto e igualmente sob a orientação da mesma 

investigadora responsável. Este estudo anterior contribuiu para o reconhecimento das 

capacidades de responsividade vocal do bebé prematuro, sublinhando uma maior eficácia 

do canto materno, comparativamente à fala, no aumento da sintonia vocal na interação 

mãe – bebé (Carvalho et al., 2018, 2019, 2020).  

Na sequência do referido estudo anterior e com o objetivo de implementar um protoloco 

de intervenção de musicoterapia nesta mesma unidade, foi realizado um curso de 

formação avançada intitulado “NICU training in Creative Music Therapy with premature 

infants and their parents at the Division of Neonatology, 

(https://www.jove.com/video/60412) para treino e certificação de musicoterapeutas de 

várias nacionalidades da Europa, incluindo Portugal, Espanha, França, Reino Unido e 

Itália, assim como para a sensibilização de profissionais da saúde para esta prática 

inovadora e promotora da sustentabilidade no sector da saúde. Esta formação avançada 

decorreu, pela primeira vez na Europa, na Unidade de Neonatologia da Maternidade Drº 

Alfredo da Costa nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2020 promovida pelo CHULC, 

Universidade NOVA-Saúde e NOVA-FCSH (CESEM), Associação XXS e ANEP, tendo 

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


sido certificada pelo Hospital Universitário de Zürich sob a orientação pedagógica e 

científica da Drª. Friederike Haslbeck, PhD e PD Dr. Mathias Nelle. 

O estudo que pretendemos implementar tem como finalidade a implementação de um 

projeto pioneiro em Portugal, introduzindo princípios de boas práticas através do uso da 

musicoterapia adaptado ao modelo dos cuidados neonatais centrados na família e no 

neuro-desenvolvimento do recém-nascido pré-termo. A intervenção da musicoterapia 

será centrada na promoção do uso do canto parental contingente, dirigido ao bebé pré-

termo, como estratégia orientada para a autorregulação e satisfação das necessidades 

individualizadas de cada recém-nascido bem como para a promoção da sintonia pais –

bebé e do empoderamento parental.  

Esperamos com a presente proposta reforçar o reconhecimento científico da 

musicoterapia, como uma prática complementar não farmacológica integrada nos 

cuidados neonatais, que acrescentará, certamente, valor social na humanização dos 

cuidados prestados a populações vulneráveis, contribuindo para a implementação de 

práticas de saúde inovadoras e centradas nos pacientes com baixo custo económico. 

 

Plano de Investigação e Métodos  

Objetivos 

O objetivo deste estudo consiste em avaliar os impactos (desde a UCIN até aos 6 meses 

de idade corrigida) de um programa de intervenção (com sessões individuais e em grupo) 

da musicoterapia com mães e bebés pré-termo (nascidos entre as 28 e as 32 semanas de 

gestação) na UCIN, comparativamente a pais e bebés sem a intervenção da musicoterapia. 

 

 



Objetivos específicos: 

1. Avaliar os impactos da intervenção da musicoterapia (após cada sessão 

individual). 

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

1.2. no auto-relato dos pais.  

2. Avaliar os impactos da intervenção da musicoterapia, 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. 

2.5. na qualidade da interação vocal da díade mãe-bebé (observação vídeo). 

3. Avaliar os impactos da intervenção da musicoterapia, às 40 – 42 semanas 

gestacionais e aos 6 meses de idade corrigida: 

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

3.2. na perceção materna acerca da confiança na prestação dos cuidados ao bebé. 

3.3. no desenvolvimento do bebé. 

3.4. na qualidade da interação vocal mãe-bebé em condição face a face.  

 

Amostra  

Como critérios de inclusão da amostra de estudo consideramos os recém-nascidos com 

idades gestacionais no nascimento entre as 28 e as 32 semanas, com estabilidade nos 

parâmetros vitais (frequência cardíaca, saturação de oxigénio, frequência respiratória), 

possibilidade de ventilação assistida com uso do CIPAP e sonda nasogástrica, ausência 

de anomalias congénitas ou neurológicas incluindo lesão ou hemorragia cerebral grave 

de grau 2. Relativamente às mães, como critérios de inclusão consideramos a ausência de 



dificuldades auditivas ou de produção vocal; boa compreensão e fluência da língua 

portuguesa, que não apresentem problemas de adição e/ou problemas do foro psiquiátrico 

e em condição de disponibilidade emocional para participar. 

Como critérios de exclusão considera-se, em relação aos recém-nascidos pré-termo, uma 

idade gestacional no nascimento inferior a 28 semanas de gestação e superior a 32 

semanas, a ausência de estabilidade nos parâmetros vitais (frequência cardíaca, saturação 

de oxigénio, frequência respiratória) a presença de anomalias congénitas ou neurológicas 

incluindo lesão ou hemorragia cerebral grave; Relativamente à mãe, serão excluídas as 

que apresentarem dificuldades auditivas ou de produção vocal; dificuldade de 

compreensão e produção da língua portuguesa e que apresentem problemas de adição 

e/ou problemas do foro psiquiátrico ou que não reúnam condições de estabilidade 

emocional para participar. 

 

Requisitos ético-legais 

Para o recrutamento da amostra serão garantidos todos os requisitos ético-legais mediante 

a entrega dos seguintes documentos:  

1) Declaração da Informação para Obtenção de Consentimento Esclarecido para 

Participação no presente estudo, mencionando os seus objetivos, os procedimentos 

metodológicos do estudo e para o tratamento dos dados, a confidencialidade dos 

participantes, a proteção dos dados pessoais e de outros dados específicos para a 

implementação do estudo tais como a recolha e utilização de imagens vídeo e registos da 

produção vocal dos participantes para efeitos de analise. Todos os documentos escritos 

com dados de identificação ou assinaturas dos participantes assim como a recolha de 

imagens serão armazenados em ficheiros em disco rígido guardado numa gaveta com 

chave apenas de uso exclusivo do investigador principal. Todos os dados serão tratados 



em base de dados com sistema de codificação garantindo a confidencialidade dos 

participantes. Para o tratamento, análise e fiabilidade dos dados a partir das imagens e 

som captados em vídeo e áudio apenas terão acesso o investigador principal e um dos 

investigadores da equipa de investigação. Para a exposição das imagens vídeo em 

reuniões científicas serão sempre ocultadas o rosto dos participantes de forma a garantir 

o seu anonimato;  

2) Declaração para a Obtenção do Consentimento Informado de forma a considerar a 

autorização expressa do participante para participar no estudo assim como para a 

utilização e tratamento dos dados pessoais incluindo a autorização para a recolha e 

utilização de imagens vídeos (sendo ocultados os rostos dos participantes em exposições 

de reuniões cientificas) e registos da produção vocal dos participantes para efeito de 

tratamento dos dados e disseminação dos resultados em reuniões científicas e 

publicações; 

3) Declaração de Compromisso de Comunicar ao Centro de Investigação do CHULC a 

Divulgação do Projeto de Investigação em Reuniões Científicas ou Publicações e 

finalmente; 

4) Declaração de Compromisso de Eliminação de Dados Pessoais para o Projeto de 

Investigação, após termo do prazo de conservação previsto no final do ano 2026. 

 

Metodologia 

Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo randomizado controlado, de tipo longitudinal composto por uma 

amostra total de 60 díades de mães e seus recém-nascidos pré-termo subdividida, de 

forma aleatória, em dois grupos designados por grupo experimental (GE) e grupo de 

controlo (GC) compostos, respetivamente, por 30 díades.  



Delineamento 

Após a obtenção do consentimento informado pelas participantes, serão aplicados às 

participantes de ambos os grupos, o questionário sociodemográfico e clínico e um 

questionário da experiência sonoro-musical pré-natal. Este último tem a finalidade de 

recolher informação importante acerca da história sonoro-musical das mães participantes, 

incluindo as suas preferências musicais e as perceções maternas acerca das reações do 

bebé ao ambiente sonoro e musical durante a gravidez. 

Ao GE será aplicado um programa de intervenção da musicoterapia para além dos 

habituais cuidados clínicos prestados na UCIN de acordo com as necessidades individuais 

(cuidados de enfermagem, fisioterapia, apoio psicológico e social). No GC serão apenas 

mantidos os mesmos cuidados clínicos sem a intervenção da musicoterapia.  

Programa de intervenção da musicoterapia 

O programa de intervenção da musicoterapia (aplicado apenas ao GE) será iniciado uma 

semana após o parto (com bebés nascidos entre as 28 e as 32 semanas de gestação) na 

UCIN. O programa será composto por 4 a 6 sessões individualizadas (com a duração de 

cerca de 20 a 30 minutos cada uma) com cada díade mãe-bebé (com o bebé na incubadora, 

ao colo ou em pele-a-pele) com uma periodicidade semanal. Paralelamente, serão 

realizadas, com as mesmas mães, 4 a 6 sessões de grupo para cada mãe (com a duração 

de cerca de 60 minutos), acompanhadas ou não pelos pais dos bebés, igualmente, com 

periodicidade semanal. Quer as sessões individuais como as sessões de grupo são focadas 

na promoção do uso do canto materno, como estratégia de autorregulação, de conexão 

afetiva e empoderamento materno.  

 

 



A) Intervenção individualizada da musicoterapia com cada díade/tríade 

Como condição inicial, o bebé terá que apresentar estabilização hemodinâmica e estar em 

condição propícia para a interação. Nas sessões individualizadas com cada díade, a 

intervenção da musicoterapia será focada na promoção do uso do canto materno 

contingente (ajustado aos sinais comportamentais do recém-nascido pré-termo) e 

sustentado pela musicoterapeuta (adaptação do protocolo “Creative Music Therapy at the 

Division of Neonatology (https://www.jove.com/video/60412). Ao longo do processo de 

intervenção, a musicoterapeuta começará por cantar, improvisadamente, para o bebé (à 

capella, com uso do “ocean drum, de uma guitarra e/ou de uma harpa), e, 

progressivamente, irá incentivando a participação vocal da mãe de acordo com a sua 

disponibilidade emocional. Em cada sessão, para além da musicoterapeuta, estará 

disponível uma enfermeira da equipa com a finalidade de assegurar os cuidados de 

estabilização clínica do bebé. 

A primeira sessão de intervenção da musicoterapia será focada na observação e leitura 

dos sinais do bebé durante a produção do canto improvisado da musicoterapeuta (sem uso 

de palavras em estilo de canção de embalar). A partir da segunda sessão será incentivada 

uma progressiva participação vocal da mãe, (acompanhada vocalmente e na guitarra e/ou 

harpa pela musicoterapeuta) orientada para o ajustamento dos sinais emitidos pelo bebé. 

Na escolha do reportório musical teremos em conta as preferências culturais e pessoais 

das mães participantes as quais serão incentivadas para cantar, com e sem palavras, 

canções de reportório familiar em estilo de canção de embalar (Song of Kin). Nas duas 

últimas sessões, cada mãe (e/ou ambos os pais) será incentivada para cantar para o seu 

bebé a canção composta para ele (nas sessões de grupo). Esta sessão será registada em 

vídeo para oferta aos pais, assinalando o final do processo de intervenção da 

musicoterapia. Nos dias intercalares às sessões e, até à alta hospitalar, será recomendado 

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


às mães para cantarem para os seus bebés (observando e sintonizando com os sinais 

emitidos pelo bebé), pelo menos, cerca de 10 minutos, uma vez por dia e registar as suas 

impressões em um diário. 

B) Intervenção da musicoterapia em grupo de mães/pais 

Cada mãe, ao longo do processo de intervenção da musicoterapia, será convidada a 

participar em 4 a 6 sessões de musicoterapia em grupo (aberto) com a duração de 60 

minutos cada, com uma periodicidade semanal. Estas sessões serão focadas 

primeiramente na proposta de atividades musicais (rítmicas e vocais), facilitando a 

conexão grupal e a criação de um ambiente de segurança e de escuta empática. Será 

igualmente incentivado o uso do canto materno/parental culminando progressivamente 

na construção de uma canção composta pelas mães/pais para os seus bebés. A partilha de 

canções familiares, assim como a proposta de canções de embalar, servirão de base para 

a proposta de atividades de improvisação vocal e recriação e canções temáticas acerca 

das vivências maternas/parentais em torno da prematuridade. Nestas sessões estão 

presentes a musicoterapeuta (investigadora principal do projeto) e um musicoterapeuta 

em formação. 

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 (na condição 

da fala e do canto com e sem palavras). 

3) Às 40/42 semanas de idade corrigida, serão avaliados: a) o desenvolvimento neuro-

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). 

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 interação da díade mãe-bebé 

(registada em vídeo com adaptação do protocolo PILE e IRS- Interaction Rating Scales).  

 

Recursos necessários 

1) Instrumentos e equipamento: 

a) Questionário Sociodemográfico e Clínico.  

b) Questionário das interações com o bebé na UCIN para avaliar a perceção 

materna acerca das interações com o bebé durante o internamento até à alta 

hospitalar. 

c) Questionário da experiência sonoro-musical pré-natal e da história sonoro-

musical das mães de ambos os grupos. 

d) Escala de Ansiedade Depressão e Stress (EADS-21) Versão Portuguesa 

Reduzida de Pais-Ribeiro, Honrado & Leal (2004) da The Depression Anxiety 

Stress Scales - DASS (Lovibond e Lovibond, 1995);para avaliar o estado 

emocional materno.  

e) Mother and Baby Scales – MABS (Wolke e St. James-Roberts, 1987) para 

avaliar a perceção materna acerca do comportamento do bébé e da confiança 

materna nos cuidados ao bebé, traduzido e adaptado para a língua Portuguesa 



por Justo, J., Marques, A. R. & Chagas C. S., 2014 para avaliar as 

representações maternas acerca do bebé.   

f) Interaction Rating Scale (IRS) para avaliar a qualidade da interação entre a 

mãe e o bebé na condição face a face (em contexto lúdico). 

g) Bayley Scales of Infant and Toddler Development / Third Edition - BAYLEY 

III que avalia o desenvolvimento infantil nas áreas motora (motricidade fina e 

grossa), cognitiva e comunicacional (recetiva e expressiva). 

h) Camera vídeo (Panasonic 4K HC-VX870) para registo das interações das 

díades e aplicação da Interaction \Rating Scale (IRS). 

2) Recursos físicos 

a) Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios Neonatais (para a intervenção 

da musicoterapia pela investigadora principal) 

b) Sala anexa à Unidade (para recrutamento das participantes, recolha de dados 

pessoais pela investigadora principal). 

c) Sala anexa à Unidade (para as sessões de grupo da musicoterapia) 

d) Gabinete da consulta de pediatria (para avaliação pela neonatologista do 

desenvolvimento neuro-sensorial do bebé pelas 40-42 semanas de gestação) 

e) Gabinete de consulta de psicologia (para avaliação pela psicóloga do estado 

emocional materno, da perceção materna acerca do bebé e do 

desenvolvimento global do bebé) 

f) Ginásio (para registo vídeo e áudio das observações das interações mãe-bebé 

pela investigadora principal). 

3) Recursos humanos (Equipa de Investigação) 

 a) Eduarda Carvalho: Investigadora principal responsável pelo recrutamento dos 

participantes, pela intervenção da musicoterapia (ao GE), pelo registo em vídeo e 



para observação das interações vocais das díades participantes (GE e GC), pela 

avaliação, pelo tratamento e análise dos dados e, finalmente, pela disseminação 

dos resultados do estudo em reuniões científicas e publicações,  

b) Ana Torres Melo: Neonatologista responsável pela avaliação do 

desenvolvimento neuro-sensorial dos bebés pelas 40-42 semanas de gestação 

(aplicação da escala Denver) no âmbito do funcionamento das consultas de 

pediatria. 

c) Lília Brito: Psicóloga clínica responsável pela avaliação do estado emocional 

materno (EADS) pela perceção materna acerca do bebé (MABS) e ainda pela 

avaliação do desenvolvimento do bebé (Balley-III) no âmbito do funcionamento 

das consultas de psicologia.  

d) Teresa Tomé: Interlocutor do CHULC 

 

Considerações sobre encargos e receitas 

A implementação deste projeto não comporta qualquer encargo monetário nem receita 

para o CHULC nem para o CESEM (NOVA-FCSH). 

 

Resultados esperados 

São esperados scores mais elevados, nas díades participantes do grupo experimental 

comparativamente às díades do grupo de controlo em relação: 1) à taxa de aleitamento 

materno, ao peso ponderal (avaliados à alta hospitalar), e às interações vocais com o bebé 

2) à qualidade da interação mãe-bebé (avaliados à alta hospitalar e aos 6 meses de idade 

corrigida), 4) à qualidade de representação materna do bebé (avaliada às 40-42 semanas 

de gestação e aos 6 meses de idade corrigida) e finalmente 5) em relação ao 



desenvolvimento neuro-sensorial do bebé (às 40-42 semanas) e ao desenvolvimento 

global do bebé (aos 6 meses de idade corrigida).  

Scores mais baixos são esperados nas díades participantes do grupo experimental 

relativamente: 1) à duração do tempo de hospitalização do bebé na UCIN e 2) ao estado 

emocional materno (avaliados às 40-42 semanas de gestação e aos 6 meses de idade 

corrigida do bebé. 

 

Cronograma 

O presente estudo tem a duração prevista de 3 anos a ter início a partir de Janeiro de 2022 

e a ser concluído em Dezembro de 2024 (conservação dos dados pessoais dos 

participantes até final de 2026) com a previsão como cronograma das seguintes etapas:  

1) Recrutamento da amostra na UCIN terá como previsão a duração total de 10 a 12 

meses com inicio em Janeiro de 2022 até Outubro/Dezembro de 2022.  

2) Avaliação dos participantes que decorre desde a alta hospitalar até aos 6 meses 

de idades corrigidas tem a previsão de terminar até Julho de 2023. 

3) Análises dos dados decorrerão a partir de Janeiro de 2023 com previsão de 

terminar até 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).  

5) Conservação dos dados pessoais dos participantes até ao final do ano 2026. 

 

A Investigadora Principal 

Maria Eduarda Salgado Carvalho 

Lisboa, 15 de Novembro de 2021 
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