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Neste workshop serão apresentados os fundamentos teóricos e os

resultados de pesquisa de dois estudos no âmbito da voz materna

dirigida ao bebé pré-termo em duas UCIN em Portugal e no Brasil. 



Teoria da Intersubjetividade Primária Inata 
(Trevarthen, 1998):

o bebê nasce com a predisposição inata para a 
interação contingente com o outro Humano.

Teoria da Musicalidade Comunicativa (Maloch & 
Trevarthen, 2009) refere 3 componentes musicais nos 
proto diálogos:

Tempo (Pulso), 

Forma (Qualidade) 

e Narrativa (Dinâmica).



O Ventre Materno

“PRIMEIRO

AUDITÓRIO HUMANO”

A VOZ maTERNA

emerge no fundo sonoro intrauterino 

como uma espécie de um “cordão umbilical sonoro” 



A partir das 33 SG o feto discrimina a voz materna de outras 

vozes através de respostas cardíacas, motoras e de cerebrais 





O bebé pré-termo passa de um ambiente intra-uterino previsível com 

características musicais (rítmicas) para um ambiente extra-uterino imprevisível 



As consequências são a privação do encontro afetivo com o outro

e um processo de parentalidade suspenso



• 15 milhões de crianças por ano

• Principal causa de mortalidade infantil no mundo

• O Brasil é um dos 10 países com maior número de 

nascimentos prematuros (11,2%)

• Taxa de prematuridade em Portugal (8%)

PREMATURIDADE



• Os prematuros são expostos precocemente 

a estímulos dolorosos e estressantes

• Separação precoce dos pais na UCIN

• Impacto nos comportamentos pró-sociais 

mãe-bebê

Hospitalization in the NICU

(Smith et al., 2011; Filippa et al., 2019; Flacking et al., 2012)



Modelo NIDCAB Cuidados Neonatais 

Centrados na Família e no Neuro desenvolvimento do bebé

Prometor:

da auto-regulação emocional do 

bebé 

do empoderamento das 

capacidades parentais.

da interação positiva pais-bebé.



Pretende-se a afinação de um novo olhar…

Mudança do olhar parental

Leitura dos sinais do bebé 

Reconhecimento do bebé 

como ser responsivo e 

interativo.



O Método Canguru

benefícios:

Diminuição da ansiedade e 

do stress parental

Autorregulação

Qualidade do sono

Amamentação

Ganho de peso

Vinculação 

Interação pais-bebé



O uso da voz materna dirigida ao bebé durante o canguru

O uso da fala parental dirigida ao bebé pré-termo na UCIN é um fator protetor do 
desenvolvimento vocal do bebé ao longo do primeiro ano de vida (Caskey, et al., 
2011)
Quanto mais grave a condição dos bebês, menos as mães conversam com eles na 
UCIN (Coppola & Cassibba, 2010)



Papel protetor do contato vocal precoce materno na UCIN

A fala materna está associada ao estado de alerta tranquilo, 

enquanto o canto mantém o bebê em sono ativo (Filippa et al., 

2013).

O canto materno, mas não a fala, melhora a atividade vagal do bebê 

(Filippa et al., 2022).

A fala materna diminui a dor do bebê e aumenta os níveis de 

ocitocina durante procedimentos dolorosos (Filippa et al., 2021)



ESTUDO MICROANALÍTICO DA INTERAÇÃO VOCAL EM DÍADES MÃE-
BEBÊ PRÉ-TERMO DURANTE A FALA MATERNA E O CANTO MATERNO 

DURANTE O MÉTODO CANGURU

Eduarda Carvalho

João Justo

Maya Gratier

Helena Rodrigues

Conhecer a responsividade vocal do bebé pré-

termo durante a fala vs. canto materno

Conhecer a estrutura temporal do canto 

materno vs. fala materna dirigida ao bebé pré-

termo

Conhecer os contornos melódicos do canto 

materno e sua contribuição na responsividade 

vocal do bebé e nos parâmetros fisiológicos do 

bebé

Conhecer as características linguísticas da fala 

materna dirigida ao bebé pré-termo

Conhecer a contribuição das vocalizações do 

bebé na alteração acústica da fala materna



AMOSTRA



36 DÍADES PRÉ-TERMO
PELE-A-PELE EM CONTACTO VISUAL

FALA MATERNA
(Infant-direct speech)

CANTO MATERNO
(infant-directed singing) 

SINAIS VITAIS MÃE E BEBÉ

CICLOS DE INTERAÇÃO 
(turn-taking)

CO-VOCALIZAÇÕES
(overlapping vocalizations)

Estudo de Microanálise da interação vocal em díades pré-termo

MICROANÁLISE



Questionário do uso da voz materna na UCIN



DELINEAMENTO

Para a condição de linha de base:

Recém-nascidos prematuros em cuidado canguru com apoio em 

flexão diagonal para facilitar o contato visual da díade.

Bebês em estado de alerta silencioso ou sonolência.

Após uma primeira linha de base silenciosa com 3 minutos cada mãe 

foi convidada a falar e cantarolar (criando uma melodia original sem 

palavras) para o bebê durante uma sequência (duração de 15 

minutos) com 5 períodos de 3 minutos:

BASELINE SILENCIOSO / FALA / SILÊNCIO / CANTO / SILÊNCIO



CODIFICAÇÃO DA INTERAÇÃO VOCAL 
DURANTE O CANTO



CODIFICAÇÃO DA INTERAÇÃO VOCAL NA FALA





ESTUDO 1- RESULTADOS

ANÁLISE DESCRIPTIVA DAS VOCALIZAÇÕES DOS BEBES

Os prematuros vocalizaram com menos frequência quer no canto (p = 0,042) quer na 

fala (p = 0,049) em comparação com o período de baseline silencioso.

Isso sugere uma atenção dos bebês à voz materna em ambas as condições.

Não foram encontradas diferenças significativas entre as vocalizações do lactente na 

fala e no canto.



RESULTADOS

As vocalizações dos bebés ocorrem em sobreposição às frases do canto e 

em alternância às frase da fala (pausas das frases).

Fala  ----- ---- ----- ----- -------

Bebé         - - -

Canto   ----- ---------- ----- ------------

Bebé         - -- - -



RESULTADOS

Qual é o impacto das vocalizações maternas 

na responsividade vocal dos bebês?

• Uma regressão linear hierárquica múltipla foi realizada:

• De acordo com os resultados, o número de vocalizações maternas do canto 
foi um bom preditor de vocalizações dos bebês (p = 0,015), bem como nas 
co-vocalizações durante canto(p = 0,000).

• O número de pausas do canto materno também foi um preditor significativo 
de vocalizações (p = 0,016) e das co-vocalizações dos bebés no canto 

(p = 0,011).

• Os resultados sugerem que quanto mais segmentado for o canto materno 
mais a responsividade vocal dos bebês.



CONCLUSÃO: O CANTO PARECE SER UMA CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA A SINTONIZAÇÃO  

VOCAL ENQUANTO A FALA PARECE SER UMA CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA A ALTERNÂNCIA 

DURANTE AS TROCAS VOCAIS.



As co-vocalizações foram encontradas predominantemente no final de cada frase musical e quase 

metade dessas co-vocalizações ocorrerem na nota final.

Mais co vocalizações nas notas finais foram observadas em bebês do sexo feminino. 

Os recém-nascidos pré-termo sincronizam-se com o canto materno, antecipando o fim das frases 

musicais e esta capacidade de sincronizar parece estar filogeneticamente associada às diferenças 

de gênero.
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Observámos mais vocalizações dos bebés em ambos os limites da 
frase musical e quase metade delas ocorrem no final da frase musical.

Vocalizações dos Bebés / Frase Musical
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As meninas apresentam mais co-vocalizações do que os meninos.



Método: Realizámos uma segmentação temporal 
(frequência e duração) dos contornos melódicos do canto 
de acordo com um tipologia de Falk (2011): contornos de 
tipo linear, ascendente, descendente, em forma de sino, 
em forma de U e em forma sinusoidal.
Objetivos: averiguar a relação entre os contornos 
melódicos do canto materno e as vocalizações dos bebés

ESTUDO 2

Microanálise dos contornos melódicos do canto materno em díades pré-termo



6 CONTORNOS MELÓDICOS (Protocolo de Falk, 2011)

• UNITONAL

• ASCENDENTE 

• DESCENDENTE

• EM SINO /A

• SINO INVERTIDO /U

• SINUZOIDAL
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Proporção das Vocalizações das Mães e dos Bebés

em cada Tipo de Contorno Melódico

Encontrámos uma predominância de contornos sinusoidais e em forma de sino tal 

como ocorrem nas canções de ninar. Também foi encontrada uma predominância de 

co-vocalizações dos bebés durante esses mesmos contornos.
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O canto materno dirigido aos meninos apresenta mais contornos sinusoidais e 

descendentes enquanto o canto materno dirigido às meninas apresenta 

significativamente mais contornos ascendentes (t = 2,067   p = .046).

.



2,42

0,39

3,1

0,82

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

VMC VMC-ASCENDENTE

medias  VMC / Género

MENINOS MENINAS

t = 2,986   p = .006

t = 2,067   p = .046

O canto materno dirigido às meninas é mais segmentado e apresenta mais 

contornos melódicos ascendentes comparativamente aos meninos.

VOCALIZAÇÕES MATERNAS & GÉNERO



ESTUDO 3

Efeitos dos contornos melódicos do canto materno 

nos parâmetros fisiológicos das díades pré-termo

• Método: Os valores de frequência cardíaca (FC) e saturação de O2 dos 

bebês e das mães foram observados em cada minuto. 

• A proporção de saturação de O2 em relação à FC (Prop. saturação de 

O2/FC) também foi estimada para ambos os parceiros durante as condições 

de fala e canto. 

• Foram realizadas análises estatísticas descritivas e comparativas, bem como 

análises de regressão hierárquica linear múltipla. 



Parâmetros fisiológicos do bebé na fala vs canto

A média da FC dos bebês durante o canto é significativamente menor do que 

durante a fala (p = 0,028). A proporção de O2 /FC nos bebés é 

significativamente maior durante o canto do que durante a fala (p = 0,027). 



Análise linear hierárquica múltipla

A duração dos contornos sinusoidais juntamente com o alongamento da nota final das 

frases do canto são bons preditores da saturação de O2 prop./FC dos bebês. 

Podemos concluir que o canto materno, particularmente algumas de suas 

características melódicas de tipo sinusoidal favorece a autorregulação dos bebés 

prematuros durante o método canguru. Mais estudos são necessários para aprofundar 

estes resultados preliminares.



ESTUDO 4

Microanálise das características linguísticas e prosódicas

da fala materna dirigida ao bebé pré-termo durante o método canguru

Método: foi realizada um estudo microanalítico sobre as características prosódicas e 

linguísticas do manhês usando os softwares ELAN, MAXQDA e PRAAT. Identificámos 

episódios vocais dos bebés e analisámos o tipo de contorno tonal da fala materna 

antes e após essas vocalizações dos bebés.

Objetivo: 1) caracterizar as características linguísticas do manhês durante o método 

canguru na UCIN e 2) averiguar qual a relação entre as características prosódicas do 

manhês e as vocalizações dos bebés pré-termo. 



Estudo 4- RESULTADOS



1) uso da função fática (para sustentar a comunicação, 

Exº: Olá bebé!)

2) uso da função conativa (mensagem dirigida ao bebé apelando a sua participação; 

(Exº: o que foi filho?) 

3) uso de frases interrogativas

4) conteúdos associados a representações positivos dos bebês

(Exº: eu sou uma guerreira!; sou muito linda!!!)

5) bebé designado por palavras afetuosas 

(Exº; minha princesa da mãe)

6) enunciados ligados às necessidades dos bebês 

(Exº: eu tenho tanto soninho!).

Estudo 4- RESULTADOS



Análise descritiva dos contornos tonais da fala materna 

antes e após as vocalizações dos bebês.



Os contornos tonais da fala (sinusoidal, em forma de U, e descendente) 

influenciam as vocalizações dos bebés e são influenciadas por elas 

contribuindo para a modulação vocal das díades pré-termo.  

Análises de regressão linear hierárquica múltipla



O objetivo deste estudo foi compreender a interação multimodal entre 

uma mãe e seus bebês gêmeos prematuros, um do sexo feminino e 

outro do sexo masculino durante as condições do canto e da fala.

ESTUDO 5





AMOSTRA

O estudo de caso foi acerca de uma mãe e seus bebês pré-termo gêmeos, um do sexo 

feminino e um do sexo masculino.

• A mãe:

• Um cidadão angolano de Luanda, com quarenta e dois anos.

• Ela tinha um nível educacional mais alto; ela era médica.

• Seus filhos nasceram de uma inseminação artificial com esperma de doador.

• Ela morava com os pais e não tinha parceiro conjugal nem outros filhos.

• Os gêmeos prematuros,

• nasceram com trinta e duas semanas de gestação e ambos tinham peso 
semelhante (1300 g e 1340 g).

• A representação materna acerca do filho era de um bebé calmo e atento, 
olhando para a mãe quando ela falava com ele e reagindo positivamente ao seu 
toque, enquanto a filha era percecionada pela mãe como uma bebé menos 
calma e menos tolerante ao toque materno.



OBJETIVOS

• Pretendíamos saber:

• Os comportamentos vocais e do toque materno durante o canto e a 
fala dirigida a bebês pré-termo do sexo masculino e feminino

• o comportamento vocal e visual do bebê (feminino e masculino) 
quando a mãe fala ou canta para eles

• De que forma o comportamento vocal ou visual do bebê (feminino e 
masculino) poderá contribuir para a modulação tonal da fala materna 
ou do canto dirigido.



RESULTADOS

Análise descritiva da duração (ms) das vocalizações maternas e das unidades de toque 

materno na fala ou cantarolar para o gêmeo 1 (feminino) e para o gêmeo 2 (masculino)

Frases do canto significativamente mais longas para o menino do que para a 

menina  (p = 0,002).

Unidades significativamente mais longas de toque materno no canto mais do que 

na fala para a menina (p = 0,000).



RESULTADOS

Análise descritiva da duração (ms) das vocalizações dos bebês e 

dos episódios de olhares dos bebês) na fala e no canto

Os episódios de olhar da menina foram encontrados apenas na fala, enquanto 

um número semelhante de episódios de olhar do menino foi encontrado em 

ambas as condições.

O menino nunca vocalizou em nenhuma das condições

Vocal Conditions 
Infant Behavior n Min. Max. M SD 

twin 1 

speech 
gaze episodes 11 380 2820 1705.45 934.19 

vocalizations 9 130 4200 245.55 102.84 

humming 
gaze episodes 0 0 0 0 0 

vocalizations 28 100 5200 263.75 113.84 

 twin 2 

speech 
gaze episodes 4 770 4110 2737.50 1600.02 

vocalizations 0 0 0 0 0 

humming 
gaze episodes 5 890 2310 1726.00 562.78 

vocalizations 0 0 0 0 0 

 



o comportamento vocal e visual do bebê pode contribuir para a modulação tonal da fala 

materna ou do canto?

Foram encontrados:

um aumento 

significativo no tom da 

fala materna após o 

menino olhar (p = 

0,002).

um aumento 

significativo do tom no 

canto após a menina  

vocalizar (p = 0,026)

Análise descritiva do pitch materno (Hz), na fala e no canto, antes e depois do comportamento do bebê.

Conditions 

Maternal Pitch (Hz) 

to twin 1 

Min. Max. M SD 

speech 

before infant gaze  202.56 242.84 223.01 16.11 

after infant gaze  206.88 269.59 230.31 25.34 

before infant 

vocalizations  
228.67 268.05 250.96 20.19 

after infant 

vocalizations  
189.86 261.70 224.66 35.97 

humming 

before infant gaze 0 0 0 0 

after infant gaze 0 0 0 0 

before infant 

vocalizations  
232.01 299.71 249.28 28.78 

after infant 

vocalizations  
249.16 267.03 255.06 7.41 

 
to twin 2 

min. max. M SD 

speech 

before infant gaze  190.67 224.66 209.87 15.93 

after infant gaze  209.26 251.42 233.59 19.67 

before infant 

vocalizations  
0 0 0 0 

after infant 

vocalizations 
0 0 0 0 

humming 

before infant gaze 146.93 240.35 201.88 40.82 

after infant gaze 50.65 241.09 156.44 106.79 

before infant 

vocalizations  
0 0 0 0 

after infant 

vocalizations  
0 0 0 0 

 



Conteúdos linguísticos dirigidos a cada um dos gémeos



Conteúdos linguísticos dirigidos a cada um dos gémeos

1) a fala materna dirigida ao menino é mais conectada com a satisfação das necessidades 

do bebé do que para a satisfação das necessidades maternas, enquanto a fala materna 

direcionada à menina parecia estar orientada simultaneamente para a satisfação das 

necessidades da filha e da mãe.

2) Existe mais referência ao primeiro nome da menina (gêmea 1) do que do menino (gêmeo 2) 

e os diminutivos (do primeiro nome) foram encontrados apenas na fala dirigida à filha.

3) as características físicas e temperamentais do bebê só eram referidas quando a mãe falava 

com a filha.

4) A principal preocupação materna expressa na fala foi focada no sono do bebê para ambos 

os bebês, mas principalmente para o menino.

5) O desejo do desenvolvimento do bebê foi expresso apenas na fala dirigida à  menina , 

enquanto o desejo de alta hospitalar e união familiar esteve presente apenas na fala dirigida 

ao menino.



CONCLUSÕES

• O canto materno parece ser uma condição mais favorável, do que a fala materna, para as vocalizações 

sobrepostas dos bebês.

• Isso sugere um importante papel do canto materno para a sintonização da díade pré-termo na UTINe da fala para a 
alternância nos ciclos de comunicação.

• O género do bebê tem impacto no canto materno. A canção dirigida às meninas é mais segmentada (staccatto) e 
apresenta mais frases musicais ascendentes que pode ser interpretada com uma função de ativar o bebé.

• A idade gestacional do bebê tem impacto no contorno melódico do canto materno. Observamos uma maior produção de 
frases musicais descendentes dirigidas a bebés com menor idade gestacional no nascimento.

• Além disso, os bebês prematuros (e principalmente bebês do sexo feminino) sincronizam-se com o canto, antecipando o 
final das frases musicais. Observamos uma predominância de frases musicais sinusoidais e em forma de sino, 
frequentemente observadas nas canções de ninar. 

• De igual modo os bebés apresentam mais vocalizações durante os contornos sinusoidais e em forma de sino. 

• Na condição do canto, as durações dos contornos melódicos de tipo sinusoidal em conjunto com a duração das notas 
finais induzem maior responsividade vocal do bebé assim como, efeitos positivos nos parâmetros fisiológicos (expressos 
por uma diminuição da FC e valores ótimos de SO2 com menor esforço cardíaco). 

• A fala materna apresenta um predomínio do uso da função fática e conativa, enunciados interrogativos e conteúdos 
verbais positivos em relação ao bebé.

• Mais estudos devem ser realizados para aprofundar o papel do toque materno durante o cantarolar no método canguru. 
Também são necessários mais estudos para entender o papel do gênero do bebê e como o comportamento visual e vocal 
do bebê pode contribuir na modulação tonal do canto ou fala materna.





- Fala e canto influenciam positivamente o bebê prematuro na UCIN

Respostas fisiológicas, comportamentais e no desenvolvimento

- Muitos estudos têm investigado os efeitos da voz materna a partir de gravações

- Gravações não oportunizam a construção da musicalidade comunicativa

- Falta de estudos que investiguem as percepções maternas acerca do uso da 

própria voz

- Falta de relatos sobre efeitos do uso da voz materna nas próprias mães

- Pouco se fala sobre a musicalidade mãe-bebê no contexto da prematuridade e 

UCIN

VOCALIZAÇÃO MATERNA NA UCIN



Investigar a vocalização de mães de bebês nascidos pré-termo internados na 

UTIN.

- O uso que elas fizeram da fala e canto dirigidos ao bebê

- Como perceberam suas interações vocais com o bebê

- Como os elementos de musicalidade se apresentaram nas vocalizações de 

fala e canto

OBJETIVO



Participantes

- Projeto Musicoterapia na UTI Neonatal: impacto nas respostas fisiológicas do 

bebê pré-termo, no bem-estar materno e na interação mãe-bebê

Estudo quase experimental (GMT e GC) – Porto Alegre, 2018

MÉTODO

Grupo de Comparação (n = 17)

Estudo 1: 9 díades mãe-bebê

Estudo 2: 4 díades mãe-bebê





Procedimento



ESTUDO 1

- Relatos maternos da Entrevista da pré-alta (Palazzi & Piccinini, 2017b)

- Análise temática indutiva (Braun et al., 2019)



Vocalização associada à interação mãe-bebê

- Modos de vocalizar

- Ligado ao conteúdo da vocalização e ao comportamento do bebê

- Busca por sintonia

- Estabelecimento de um fluxo comunicativo

- Vocalização dirigida ao bebê (musicalidade comunicativa)

- Vocalização em volume baixo

- Timidez

- Dificuldade ligada ao processo que ocorre ao longo da internação



- Falar e cantar vai ficando naturalmente mais fácil

“Depois eu fui me acalmando, foi passando o tempo, daí fui começando a 

conversar com ela, coisas que eu não conseguia, eu ficava com vergonha 

dali [...]. Mas daí eu comecei a ver que ela precisa disso, aí eu comecei a 

me soltar e fui conversando, conversando. Hoje converso com ela, não 

tenho mais vergonha.” (M1)

“No começo eu fiquei com vergonha, depois foi. Daí saiu, comecei a 

levantar um pouquinho minha voz.” (M1)

- Maior contato físico com o bebê

- Vocalização ligada ao contato físico, e deve modular conforme 

esse contato ocorre

- A experiência materna em relação ao uso da voz não está 

dissociada de outros meios de interação



Vocalização como base para a constituição de vínculo mãe-bebê

“Me sinto tranquila, dá para ver que ela... parece que ela entende quando tu tá

falando. Ela às vezes dá uma risadinha, às vezes pode tá sonhando, mas pode 

tá me ouvindo, e aquilo ali pra mim eu me sinto bem confiante [...] cada contato 

que eu tenho com ela me sinto mais calma ainda.” (M1)



- Vocalização percebida como algo importante para o estabelecimento do vínculo

- Elemento primário de vinculação na UTIN

"Eu acho importante esse vínculo até porque os primeiros dias a gente não teve esse contato 

pele a pele. Era só pelo pé que podia tocar. Daí eu acho muito importante ela escutar a minha 

voz [...]. Então por isso que eu normalmente converso, para ela escutar a minha voz e saber que 

‘ah, essa que é a minha mãe’.” (M8)

“Se eu tocar nele eu vou passar alguma bactéria, alguma coisa.” (M3) 

“Eu não tocava mesmo porque eu tinha muito medo, então eu só olhava e conversava.” (M3)

“Mãe. Eu me sinto mãe. Me sinto emocionada, me sinto mãe.” (M5)



Conteúdo da vocalização materna

Fala: relacionado à família, pedidos e desejos de melhora

“Eu converso com ela, daí eu falo dos manos que estão em casa, que ela tem 

que aprender a mamar pra ir pra casa, porque os manos estão esperando ela, 

em casa. A família toda está esperando” (M4)

- Conteúdo ligado ao estágio da internação

- Reflete estados e emoções, e deve mudar ao longo da 

internação

Canto: ligados à religiosidade, e à própria infância



ESTUDO 2

- Musicalidade na interação mãe-bebê na UTIN, com base na 

Observação da interação mãe-bebê pré-termo (Palazzi & Piccinini, 

2017a)

- 4 casos (M1, M5, M6, M8)

- Microanálise de partituras musicais

- Algumas etapas de transcrição e análise

- Dois codificadores independentes

Codificação em 7 camadas:

1. Vocalização do bebê (V-B) 

2. Reação facial do bebê (R-F-B) 

3. Movimento do bebê (M-B)

4. Vocalização materna (V-M)

5. Reação facial materna (R-F-M) 

6. Movimento materno (M-M)

7. Ruído ambiente (R) 



ELAN



Melodyne



MuseScore



ESTUDO 2 - RESULTADOS

- Musicalidade comunicativa

- Contornos vocais maternos

- Toque e vocalização materna

- Efeito do canto nas mães

- Influências do ambiente na vocalização



Contornos vocais

- Intimamente ligados ao comportamento do bebê

- Frequências mais altas na abertura dos olhos ou contato visual, e 

movimentos de boca do bebê



- Contornos ligados ao sono

- Mais lineares e com frequências mais graves



Toque e vocalização
materna

• - Intimamente ligados à 
vocalização

• - Se apresentaram de formas
diferentes durante a fala e o canto

• Fala: encoraja a mãe a falar



(M5)



Canto: acompanha o pulso da canção



- O toque, a fala e o canto, são 

importantes modalidades de 

comunicação, intimamente 

ligadas

- Pode encorajar a mãe a falar

- Sustentar melhor o canto

- Compõe uma parte importante 

da musicalidade comunicativa 

das díades mãe-bebê



Efeito do canto na mãe

- Diminuição do centro tonal

- Relacionada ao sono do bebê

- Efeito calmante na própria mãe

- Mudança do cantarolar para o cantar (M1)

- Cantarolar mais articulado e maior sustentação de notas (M5, M8)

- Diminuição na dinâmica acompanhado de sorriso materno (M6)



Influências do ambiente

- Interrupções na fala e no canto após ruídos no ambiente (M1, M5)



- Interrupções mais expressivas na fala do 

que no canto

- Menos tempo de interrupção durante o 

canto

- Canções possuem estrutura pré-

estabelecida, que induzem a continuidade e 

sustentação da  vocalização



DISCUSSÃO GERAL

- Resultados apoiam achados da literatura que mostram que a vocalização materna é 

importante para o bebê prematuro na UTIN (Damiani & Piccinini, 2022; Filippa et al., 2017; 

Provenzi et al., 2018; Williamson & McGrath, 2019) 

- A vocalização materna também é importante para as próprias mães: aproximação com o 

bebê, constituição do vínculo e musicalidade comunicativa

- Envolvimento e sintonia entre a mãe e o bebê

- Vocalizações se modificam de acordo com o conteúdo, o momento e o 

comportamento do bebê

- Modulações vocais se intensificavam a partir da abertura dos olhos e movimentos de 

sucção do bebê

- Aumento da frequência é acompanhado de expressões faciais maternas (Filippa et al., 

2018, 2019)



- Íntima ligação entre toques e vocalizações maternas

Mães valorizam o contato físico

A vocalização pode mudar conforme o contato ocorre

Toque influencia de formas diferentes a fala e o canto

- Importância de se pensar a multimodalidade de intervenções

- Toque como parte importante da musicalidade comunicativa

- Constituição da musicalidade comunicativa

Vocalização e toques maternos + Sucção e movimento dos olhos do bebê

- Estudos de musicalidade comunicativa espontânea geralmente investigam 

vocalizações dos bebês 

- A musicalidade se constitui a partir de sinais comunicativos muito sutis



- Intrusões da UTIN em relação à vocalização

Interrupção da vocalização frente aos ruídos ambientes

Timidez no uso da voz

- Canto protege a interação mãe-bebê, e tem efeito calmante na mãe

Importante modalidade vocal para a interação mãe-bebê na UTIN

Cria uma “bolha protetora” em relação ao contexto da UTIN

Maior intimidade



LIMITAÇÕES

- Uso de análise temática

- Condições técnicas da filmagem

Dificuldade de compreensão de áudio e expressões faciais 

maternas

- A análise se limitou às mães que estavam no setor de pré-alta, 

e àquelas que falaram e cantaram



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Importância da vocalização materna para a própria mãe

- Vocalização como alicerce importante para a relação mãe-

bebê na UTIN

- Canto como importante modalidade vocal

- Importância de intervenções adequadas em promover a 

vocalização, como as musicoterapeuticas




