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RESUMO 

Nos últimos anos tem-se verificado um interesse crescente em tentar 

compreender a influência do toque no desenvolvimento infantil. As investigações têm 

demonstrado inúmeros benefícios da massagem em diversas dimensões não apenas nos 

bebés (e.g. saúde, crescimento, comportamento e desenvolvimento) como também nos 

pais (e.g. stresse, autoconfiança, etc.), quando a implementam. 

A prática da massagem em Portugal, quando comparada com outros países, é 

bastante recente e surge frequentemente associada a programas de acompanhamento de 

mães em situação pós-parto, apesar da maior parte dessas intervenções não ser sujeita a 

avaliação relativa ao seu impacto. Pensamos que será pertinente contribuir para a 

investigação neste domínio, uma vez que, apesar de existirem muitos estudos sobre a 

temática da massagem a nível internacional, os seus enfoques principais são a 

massagem em bebés prematuros e em situação de privação do toque. São em número 

reduzido, as investigações centradas em bebés de termo e na influência que a 

estimulação tátil detém sobre a vinculação e sobre outras dimensões mais ligadas à 

parentalidade. 

 O presente estudo pretendeu analisar os efeitos da massagem infantil no 

comportamento do bebé (de acordo com as perceções dos seus pais), no sentimento de 

competência parental e no seu humor. Participaram 22 famílias (mães e pais) de bebés 

até aos 6 meses de idade, avaliados antes e após a implementação do Programa de 

Massagem Infantil. Os resultados foram bastante positivos sugerindo que a prática da 

massagem poderá ter influenciado a forma como os pais avaliaram alguns 

comportamentos do bebé, mostrando um impacto positivo nos seus perfis de humor e 

nas suas competências parentais (satisfação e eficácia). Os pais apresentaram um olhar 

mais positivo sobre alguns aspetos relacionados com o comportamento do bebé nas 

rotinas diárias como o sono, o choro e o embalo. No geral, os participantes revelaram-se 

bastante satisfeitos com a participação no programa e salientaram que o mesmo se 

tornou uma mais-valia no tempo de qualidade com o seu bebé, pelo que massagem 

parece ser um instrumento potenciador do vínculo afetivo e da regulação de 

comportamentos de cada um dos intervenientes na tríade (e.g. mãe-bebé ou pai-bebé).  

   

Palavras-chave: Toque, Massagem Infantil; Bebé de termo; Choro; Sono; 

Colo/Embalo Parentalidade; Competência Parental; Perfil de humor 



ABSTRACT 

 

Over time a scientific growing interest has arisen to try to understand the 

influence of touch in child development. Infant massage therapy and its many benefits 

have been demonstrated by scientific research in several dimensions not only in infants 

(in terms of health, growth, behavior and development), but also in parents (in terms of 

stress, self-confidence, etc.) directly involved in its implementation. 

 Compared to other countries the practice of infant massage therapy is relatively 

new in Portugal and is usually associated to monitoring programs of mothers in post-

natal condition. However the majority of these interventions is not subject to the 

evaluation of its effects. Numerous studies support the use of infant massage in preterm 

infants and in touch deprivation, but it is relevant to contribute for further research in 

this field since there are very few studies related to full term infants and the influence of 

tactile stimulation in parenting affection ties.    

This study aimed to determine the impact of a massage therapy in the behavior 

of the infant (according to their parents’ perspective), the sense of parenting skills and 

mood stage. A group of 22 families (parents) and their infants to the age of 6 months 

participated in this study and were evaluated before and after the implementation of an 

Infant Massage Program. The results suggest the practice of the massage influenced the 

way how parents evaluated some of their infant behaviors, showing a positive impact in 

their mood stages and parenting skills (in terms of satisfaction and efficacy). The 

parents felt optimistic about some aspects of their children behaviors in relation to sleep, 

crying and holding/handling. In general the participants were very pleased with the 

program which enhanced and improved their quality time with their children. Therefore 

infant massage therapy seems to be a leverage instrument of the infant-parents affection 

ties and of the behavioral regulation of each of the intervenient of the triad (infant-

parents).  

 

Key-words: Touch, Infant Massage, Full term Infant, Crying, Sleep, Holding/Handling; 

Parenting, Parenting Skills, Mood Stage 
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