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Introdução 

 

Atualmente, a área da Massagem Infantil tem sido alvo de inúmeros estudos 

dada a importância que o toque e todos os processos sensoriais, motores, cognitivos 

sociais e emocionais assumem no desenvolvimento Humano.  

Na verdade, as experiências por meio do toque/massagem resultam em 

mudanças fisiológicas e bioquímicas que geram um impacto positivo não só na criança, 

como nos próprios pais e na interação entre ambos, promovendo, entre vários exemplos, 

o crescimento, a regulação de diferentes sistemas, a consolidação dos laços afetivos, a 

melhoria na qualidade da interação e dos cuidados prestados, o aumento do sentimento 

de competência e satisfação parental e a minimização dos níveis de stresse e ansiedade 

tanto de quem as recebe como de quem as aplica (McClure, 2008).  

Estes e outros efeitos têm sido referidos ao longo do tempo por inúmeros 

investigadores que, através de diferentes tipos de estudos, têm procurado demonstrar a 

importância e os principais benefícios que a estimulação táctil proporciona, conforme se 

poderá verificar na revisão que se segue.  

O presente estudo começa por analisar diferentes investigações no âmbito da 

massagem infantil, no sentido de apresentar uma revisão bibliográfica sobre a mesma, 

sendo contemplados diversos estudos empíricos conduzidos com a finalidade de avaliar 

os efeitos da massagem e da estimulação tátil no desenvolvimento e no bem-estar 

infantil nos primeiros meses de vida, bem como a sua influência a nível parental e 

relacional. 

Nesse sentido, a dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo é composto pela revisão de literatura em que se apresentam 

e analisam modelos teóricos e estudos que se consideraram mais pertinentes no âmbito 

do toque e massagem, que servem de suporte à definição de questões e dos objetivos de 

investigação. Para tal, incidiu-se em primeiro lugar, em diferentes aspetos como a 

importância do toque, a história da massagem, o seu papel na saúde, no crescimento e 

no desenvolvimento do bebé, bem como no seu comportamento aliado ao choro, ao 

sono e ao temperamento. De seguida, é feita uma abordagem à importância da 

vinculação e uma reflexão sobre algumas dimensões da parentalidade, de modo a 
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compreender o impacto que este novo papel (parental) detém nos sentimentos de 

ansiedade, stresse e competência dos pais. De acordo com o exposto, são também 

ressaltados os efeitos que a massagem tem nos pais e mais ainda, na relação pais-bebé. 

Por último, será feita uma breve descrição sobre o Programa de Massagem Infantil 

adotado no decorrer deste estudo quanto à sua missão, os seus princípios, a sua 

aplicação e os seus benefícios de acordo com a International Association of Infant 

Massage (IAIM).  

No segundo capítulo, é descrita a metodologia de trabalho onde se apresenta a 

problemática e justificação do estudo, as questões de investigação, os objetivos 

principais, procedendo-se também à caracterização dos participantes, à descrição dos 

instrumentos utilizados bem como dos procedimentos de recolha e de análise dos dados.  

O terceiro capítulo consiste na apresentação e posterior discussão dos resultados 

obtidos, com o intuito de responder às questões de investigação colocadas inicialmente. 

Por último, no quarto capítulo, ressaltam-se as conclusões do respetivo trabalho 

e ainda uma reflexão sobre o seu contributo científico, as suas limitações e 

recomendações futuras. 
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CAPÍTULO I – MASSAGEM INFANTIL 

 

1. A Importância do Toque 

 

“Os Seres Humanos não sobrevivem sem o toque; é uma necessidade comportamental 

básica.” 

Ashley Montagu 

 

 “A linguagem dos sentidos, na qual todos podemos ser socializados, é capaz de 

ampliar a nossa valorização em relação ao outro e ao mundo em que vivemos... Tocar 

é a principal dessas outras linguagens. As comunicações que transmitimos por meio do 

toque, constituem o mais poderoso meio de criar relacionamentos humanos... o bebé 

dependente está destinado a crescer e a desenvolver-se socialmente por meio de 

contacto e, por toda a sua vida, a manter contacto com os outros...”  

Montagu, A.  

(cit in Bárcia & Sá, 2010, p.147) 

 

Ao contrário dos costumes do Ocidente, o toque sempre fez parte da tradição de 

várias culturas do Oriente, sendo extremamente valorizado pela crença de que este 

constituía uma das formas de promover a saúde e prevenir um conjunto de doenças no 

ser Humano, de tal modo que a sua prática se perpetuou desde há milhares de anos até 

aos dias de hoje (Fernandes, 2005). 

No entanto, o contacto físico por meio da interação pele com pele tem vindo a 

perder-se progressivamente ao longo do tempo devido às alterações que têm ocorrido a 

nível social, biológico e psicológico com a introdução de novas tecnologias que, por 

oposição, realçam a produtividade, a eficácia e a utilidade. No sentido de contrariar essa 

tendência, as práticas do Oriente têm sido fonte de inspiração nas sociedades mais 

desenvolvidas, gerando uma evolução na utilização da massagem ao longo dos séculos, 

principalmente a nível infantil (Underdown , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009). 

 Desde o desenvolvimento embrionário do ser Humano, que o tato constitui o 

primeiro sentido a desenvolver-se in útero ao qual se segue o sistema vestibular, 

olfativo, gustativo, auditivo e visual. Segundo Ashley Montagu (1976) “Há uma lei 
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geral embrionária que relata que, quanto mais cedo uma função se desenvolve, mais 

fundamental é.”, sublinhando ainda que “as capacidades funcionais da pele estão entre 

as mais básicas do organismo” (Bárcia & Sá, 2010, p.148). 

De acordo com esse pressuposto, um feto de 6 e as 9 semanas de gestação já 

possui a capacidade de reagir e responder a alguns estímulos uma vez que a sua pele é 

estimulada de diversas formas, quer pelo movimento do líquido amniótico, quer pela 

pressão da parede uterina, entre muitos outros fatores. Desta forma, quando um bebé 

nasce, tem em si um repertório de capacidades que não se encontram totalmente 

desenvolvidas (Vieira da Cruz, Ide, Tanaka, & Caromano, 2008).  

Embora apresente os sistemas táteis, olfativos, gustativos, visuais e auditivos 

preparados para a sobrevivência, o bebé possui ainda um vasto leque de capacidades 

que se vão desenvolvendo e aprimorando progressivamente de modo a se tornarem 

totalmente funcionais (neuroplasticidade). Assim sendo, após o nascimento, o bebé 

tende a explorar o mundo principalmente através do toque, levando à boca tudo aquilo 

que o rodeia e contactando com o mundo através da pele. Com efeito, o ser Humano 

está desde muito cedo programado para se relacionar com o espaço e com os outros, 

assumindo um papel de agente ativo em todo o seu processo de desenvolvimento cuja 

qualidade servirá de modelo para outras relações que estabelecerá ao longo da vida 

(Cheng, Volk, & Marini, 2011). 

De facto, é por meio da pele, o nosso maior órgão, que o bebé começa a fazer 

uma progressiva distinção do mundo interior e exterior, discriminando a partir do toque, 

diferentes formas, texturas e pressões através de um conjunto de recetores que 

transmitem essa informação ao sistema nervoso.  

Na verdade, a pele contribui não só para esta, como também para muitas outras 

funções tais como a proteção, a modulação, as funções imunitárias, a comunicação com 

o meio exterior, a renovação celular, a regulação da temperatura corporal, a eliminação 

de substâncias nocivas, entre muitas mais que permitem a coordenação e organização de 

estímulos e o estabelecimento da homeostasia entre o meio interno e externo do 

organismo (Fogaça, Carvalho, & Verreschi, 2006). 

No caso dos bebés, a pele constitui cerca de 20% do seu peso, possuindo uma 

textura muito fina com uma elevada permeabilidade, um grande número de recetores 
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sensoriais e uma elevada capacidade de absorção de poros (McClure, 2008; Vieira da 

Cruz, Ide, Tanaka, & Caromano, 2008). Com efeito, a pele é constituída por três 

camadas: a epiderme, derme e hipoderme, sendo que a primeira constitui a camada mais 

superficial na qual se encontram a maior parte dos recetores cutâneos que compõem o 

sistema táctil. Dessa forma, sempre que uma informação é recolhida pelos mesmos, 

dirige-se até aos centros superiores e, consoante o estímulo que é introduzido ao nível 

da pele, é estimulado um determinado recetor cutâneo. Apesar de alguns recetores não 

serem específicos para determinado estímulo, acabam por ser ativados por diferentes 

tipos. Existem portanto, vários tipos de recetores, nomeadamente terminações livres; 

nocicetores (dor); termorecetores (temperatura); recetores de pressão; células de 

Merkel; corpúsculos de Meissner; recetores do tato discriminativo, pressão superficial e 

vibração (baixa frequência); corpúsculos de Pacini, estimulados por alongamento, 

pressão profunda e vibração (alta frequência) e corpúsculos de Ruffini, estimulados com 

alongamentos e pressão profunda. 

 Face aos diferentes recetores e estímulos obtidos, o sistema táctil é composto 

pela sensibilidade exterocetiva, propriocetiva e interoceptiva através do qual o ser 

Humano recolhe inicialmente a informação do próprio corpo e do meio que o envolve e 

lhe concede uma resposta posterior (Bárcia & Sá, 2010).  

Ainda assim, a necessidade de sermos tocados não se restringe aos primeiros 

meses de vida, visto que o toque é uma necessidade vital básica e o ser Humano está 

programado para tocar e ser tocado durante toda a vida. Isto porque o corpo, ao assumir 

a função de intermediário, encontra-se na base da relação com os outros desencadeando 

sempre e em qualquer interação uma ação – reação que é fundamental para sua 

sobrevivência e para a sua satisfação emocional (Osório, 2009). 
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2. Massagem _ Breve Sinopse 

Nos últimos anos, inúmeros estudos têm procurado compreender qual a 

importância da estimulação tátil no desenvolvimento biopsicossocial das crianças e os 

seus principais benefícios. 

Se remontarmos aos primeiros investigadores que se debruçaram sobre esta linha 

de pensamento, deparamo-nos com os clássicos estudos de Harlow, no final da década 

de 50 e início dos anos 60, nos quais os macacos Rhesus, ao serem confrontados com 

dois tipos de mães, metálicas e revestidas de pelo, que substituíam as suas próprias 

mães, revelaram uma clara preferência pelas segundas, visto que lhes proporcionavam 

conforto e calor em detrimento das que lhes davam somente alimento. Desse modo, os 

seus estudos provaram que o contato físico e o relacionamento eram mais importantes 

para o desenvolvimento afetivo e o bem-estar do que a satisfação das necessidades 

básicas. Comparou-se essa investigação com o desenvolvimento humano, concluindo-se 

que a necessidade de sermos tocados mantém-se ao longo de toda a vida (Figueiredo, 

2007).  

Depois de Harlow, muitos outros vieram corroborar a sua ideia, tal como 

Frederick Leboyer que reforçou que o toque enquanto “alimento” para a pele dos bebés 

é tão importante como alimentar o próprio estômago, e Vimala McClure que, ao 

trabalhar durante alguns anos num orfanato na Índia e observar as mães a colocarem em 

prática o uso da massagem desde os primeiros dias de vida dos bebés, fundou mais tarde 

a Associação Internacional de Massagem Infantil (IAIM), a qual tem divulgado a 

técnica de massagem infantil pelo mundo inteiro. Desde então, e mais especificamente a 

partir da década de 1980, Tiffany Field e a sua equipa iniciaram alguns estudos 

científicos nessa área e, em 1991, fundaram o Touch Research Institute (TRI) que 

atualmente constitui o centro de investigação mais avançado do mundo no domínio da 

estimulação tátil. Os seus estudos são divididos em seis grandes áreas de trabalho 

relativamente ao papel da massagem enquanto facilitadora do crescimento, da redução 

da dor, da melhoria do estado de alerta, da diminuição das doenças autoimunes e 

alterações do sistema imunitário e ainda na melhoria dos níveis de depressão e da 

ansiedade nas figuras parentais. Para além destas, outras equipas também têm 

desenvolvido alguns estudos nesta área. Um exemplo disso são os trabalhos efetuados 

pelo investigador Uvnas-Moberg no Karolinska Institute na Suécia, relacionados com a 
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ausência do contato pele-a-pele entre a mãe e o recém-nascido e as suas repercussões, a 

importância do toque desde os primeiros dias de vida, os efeitos da produção de 

oxitocina, a redução dos níveis de stress por meio da massagem infantil, entre tantos 

outros (Bárcia & Sá, 2010.; Field, Diego, & Hernandez-Reif, 2007).  

Atualmente, as massagens têm vindo a assumir um lugar de destaque sendo uma 

das técnicas de tratamento mais antigas do mundo e por conseguinte, um recurso 

terapêutico que produz inúmeros efeitos benéficos (Vieira da Cruz, Ide, Tanaka, & 

Caromano, 2008). 

Esta prática tem surgido como uma oportunidade de reintroduzir os hábitos 

passados relativos à comunicação não-verbal através da pele e ao estabelecimento de 

uma relação de maior proximidade, afeto, carinho, união e prazer mútuo entre os 

prestadores de cuidado e os próprios filhos. Na verdade, desde cedo que se constatou 

que o tato constituía um dos sentidos mais importantes no ser Humano levando a que a 

massagem alcançasse um papel preponderante e se desenvolvesse um conjunto de 

métodos que ajudasse a identificar os principais mecanismos e benefícios subjacentes à 

mesma (Bárcia, 2010). 

A Massagem Infantil surge então, por excelência, como uma forma de potenciar 

o toque interpessoal, possibilitando aos pais através do contacto visual, do contacto pele 

a pele, da vocalização e da comunicação que se estabelece a vários níveis, criar um 

vínculo forte com o bebé e acima de tudo uma sincronia entre ambos desde os primeiros 

dias de vida. É a partir dessa ligação que, por intermédio da massagem, se vai 

estabelecendo um maior conhecimento mútuo e também uma maior partilha, 

disponibilidade, confiança e segurança entre eles (Vieira da Cruz, Ide, Tanaka, & 

Caromano, 2008). 
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3. Efeitos da Massagem 

Ao longo do tempo tem surgido um crescente interesse científico em realizar 

investigações que permitam perceber qual a verdadeira dimensão e influência do toque.  

Assim, através dos diversos estudos, se tem constatado que o contacto tátil, 

visual, verbal, olfativo e auditivo pela massagem entre a mãe e o bebé favorecia a 

vinculação e simultaneamente a partilha de experiências, aprendizagens e 

conhecimentos que enriqueciam todos os sistemas sensoriais (McClure, 2008).  

De forma sucinta, em relação às massagens para bebés, vários estudos têm 

destacado essencialmente efeitos positivos na saúde, crescimento e desenvolvimento 

tais como o desenvolvimento neurológico, o aumento da capacidade de resposta 

imunitária, a diminuição de dores corporais e do choro, a regulação do sono, as 

melhorias nos diferentes sistemas respiratório, circulatório, gastrointestinal, urinário, a 

moderação das hormonas de stresse (catecolaminas e cortisol), o aumento de peso 

principalmente em bebés prematuros e ainda o relaxamento corporal. Para além destes, 

têm sido ressaltados efeitos benéficos no comportamento não só do bebé, como 

também do próprio cuidador, gerando uma maior aproximação e conhecimento entre o 

primeiro e o segundo pelo cheiro, o olhar, o toque e a voz e diminuindo 

consequentemente as situações de tensão e ansiedade, ampliando os momentos de 

calma, tranquilidade e confiança. Em termos psicomotores também têm sido 

verificadas melhorias relativamente à progressiva perceção corporal, autoconhecimento, 

coordenação e função motora, regulação tónica, entre muitos outros (Vieira da Cruz, 

Ide, Tanaka, & Caromano, 2008). 
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4. A Massagem e o Bebé 

4.1 Papel da Massagem na Saúde, Crescimento e Desenvolvimento 

Entre os inúmeros investigadores que têm surgido no âmbito da Massagem 

Infantil é importante evidenciar alguns nomes e conclusões que os mesmos obtiveram e 

que corroboram os principais efeitos que se têm vindo a mencionar nesta área.   

Embora alguns dos efeitos da massagem (como alguns referidos em cima) 

possam ser quase imediatos, estimulando diretamente os diversos sistemas do bebé, 

muitos deles manifestam-se a médio ou a longo prazo, como por exemplo na 

manutenção do efeito gerado sobre o peso do bebé prematuro, assim como nos ganhos 

ao nível da densidade e do conteúdo mineral ósseo, entre muitos outros (Figueiredo, 

2007).  

Em termos imediatos, é possível observar que a pele apresenta um ligeiro tom 

rosado devido ao aumento da circulação sanguínea e da temperatura corporal, o que por 

sua vez estabelece uma forte ligação com outros sistemas de forma progressiva, 

nomeadamente o sistema muscular, circulatório, nervoso e endócrino, a médio e a longo 

prazo conforme se explica de seguida.  

No sistema muscular, a massagem tende a ampliar o aporte nutritivo a um 

determinado músculo através do fluxo sanguíneo, influenciando positivamente a 

atividade celular a partir das trocas que se efetuam e promovendo o relaxamento 

muscular e uma maior elasticidade da estrutura. Já no sistema circulatório, a pressão da 

massagem atua ao nível dos tecidos gerando gradientes de pressão que permitem que os 

fluidos passem para dentro dos vasos e haja ativação da circulação (Field, Diego, 

Hernandez-Reif, Deeds, & Figuereido, 2006; Underdown, Barlow, Chung, & Stewart-

Brown, 2009). 

Quanto ao sistema nervoso, os estímulos provocados ao nível dos recetores da 

pele são transmitidos ao sistema nervoso central, ocorrendo a estimulação do nervo 

vago e consequentemente a libertação de diferentes hormonas (Field, Diego, & 

Hernandez-Reif, 2007). Não obstante, a massagem pode trazer benefícios através da 

mudança de resposta do sistema nervoso autónomo (SNA), passando de uma ação do 

sistema nervoso simpático (SNS) que tende a ocorrer por exemplo, quando estamos 
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perante situações em que há diminuição da estimulação tátil, para uma ação do sistema 

nervoso parassimpático (SNP), ativando assim o sistema imunitário. Na verdade, as 

respostas concedidas pelo SNS estão normalmente, associadas a situações de defesa ou 

de fuga perante uma ameaça e como tal, tendem a resultar num aumento da atividade 

cardiovascular e na elevação das hormonas de stresse e do sentido de alerta de modo a 

preparar e a organizar todo o organismo a reagir ao perigo. Pelo contrário, a resposta do 

SNP ao estar associada a situações sem qualquer ameaça ou de recuperação após uma 

situação perigosa, tende a diminuir a atividade cardiovascular, bem como as hormonas 

de stress e a privilegiar as sensações de calma e bem-estar (Fernandes, 2005).  

Por esta razão, quando se procede à aplicação de uma massagem, esta estimula e 

aumenta a atividade vagal originando uma progressiva diminuição das hormonas de 

stresse, bem como da frequência cardíaca e da pressão arterial, permitindo ainda que, 

com a estimulação fisiológica, haja a libertação de algumas hormonas responsáveis pela 

absorção alimentar (gastrina e insulina), de modo a favorecer uma melhor absorção dos 

alimentos por parte do bebé, uma vez que o nervo vago é responsável por controlar este 

tipo de hormonas (Diego, Field, & Hernández-Reif, 2005; Field, Diego, & Hernandez-

Reif, 2007).  

Para além disso, através da ligação entre a pele e os sistemas nervoso e 

endócrino, ao ocorrer a estimulação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Tiróide, dá-se um 

aumento das hormonas da tiróide que consequentemente aumentam o metabolismo 

basal produzindo níveis mais elevados de serotonina e dopamina que influenciam várias 

funções do corpo Humano (controlo de apetite, sono, memória, regulação da 

temperatura, humor, função cardiovascular, etc.) e diminuindo os níveis de cortisol, de 

substância P e de depressão, os quais tendem a agir de forma proporcional com os 

níveis de norepinefrina e ansiedade, respetivamente (Underdown  , Barlow, Chung, & 

Stewart-Brown, 2009). 

Se tomarmos como exemplo o estudo feito por Kuhn et al. (1991) sobre a 

influência da estimulação tátil em bebés, que analisou os seus efeitos sobre o sistema 

nervoso simpático e a hipófise anterior, a partir da recolha de amostras de 

noradrenalina, adrenalina, dopamina, cortisol, creatinina na urina e concentrações 

séricas, verifica-se que os seus resultados vieram reforçar as conclusões de outros 
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estudos, na medida em que se observou que a estimulação originava efeitos na 

maturação e também na redução da atividade do SNS. 

Também Mooncey, Giannakoulopoulos, Glover, Acolet & Modi (1997), que 

avaliaram o efeito da massagem em bebés pré-termo internados em unidades de 

cuidados intensivos neonatal através da recolha de amostras plasmáticas de adrenalina, 

noradrenalina e cortisol obtidas 45 minutos antes do início da massagem e 

aproximadamente uma hora após a sessão de massagem, verificaram alguns dos efeitos 

acima mencionados. Na verdade, segundo o estudo referido, demonstrou-se a influência 

que a massagem detém sobre as concentrações plasmáticas de cortisol e catecolaminas, 

dado que se obtiveram valores inferiores nos níveis de cortisol, ao passo que os níveis 

de adrenalina e noradrenalina não apresentaram alterações significativas nem os níveis 

de oxigénio (Mooncey, Giannakoulopoulos, Glover, Acolet, & Modi, 1997).  

Na mesma linha de investigação, Acolet, et al., (1993) procuraram avaliar os 

efeitos do contacto pele-a-pele entre mães e bebés, recolhendo igualmente amostras 

plasmáticas de cortisol e endorfina em recém-nascidos pré-termo internados em 

unidades de cuidado intensivo neonatal. O que este grupo encontrou veio confirmar os 

mesmos resultados que o estudo anterior e muitos outros, ou seja, as concentrações de 

cortisol e endorfina após o contacto pele-a-pele tendem a diminuir significativamente, 

visto que a reatividade do eixo Hipotálamo-Hipófise-adrenal (HHA) tende a ser alterada 

pelo contato tátil entre as díades (Acolet, et al., 1993;Fogaça, Carvalho, & Verreschi, 

2006).  

Tal como se pode ver na Figura 1, durante o respetivo estudo a variação da 

concentração plasmática de cortisol, adrenalina e noradrenalina antes e depois da 

massagem corroboram as conclusões citadas, nas reduções significativas dos valores 

hormonais do cortisol e numa inconsistência dos valores de adrenalina e noradrenalina 

após a massagem (Acolet, et al., 1993).  
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Figura 1. Efeito das Massagens Infantis nas Concentrações Plasmáticas de Cortisol, 

Adrenalina e Noradrenalina. Adaptado de “Changes in plasma cortisol and 

catecholamine concentrations in response to massage in preterm infants” p.30 (Acolet, 

et al., 1993) 

 

Na mesma linha de investigação, outros estudos efetuados ao nível do sistema 

nervoso validam não só estas conclusões como demonstram ainda que existe outra 

hormona, denominada oxitocina, que atua ao nível de várias estruturas como o 

hipotálamo, a amígdala, o nervo vago e a medula.  



 
 
 

14 
 

A oxitocina consiste num neuropéptido, produzido no hipotálamo que após a sua 

síntese é transportado e armazenado na neuro-hipófise (posterior 

pituitária), para posteriormente ser libertado para a circulação. Esta hormona está 

associada a inúmeras funções tendo um papel fundamental na sensação de bem-estar e 

confiança interpessoal. Está também envolvida em algumas funções sexuais, 

motivacionais, comportamentos de interação social, cicatrização, bem como alterações 

endócrinas e fisiológicas, diminuindo por exemplo, os níveis de cortisol livre e da 

pressão sanguínea e aumentando por sua vez, os níveis de insulina e de colecistoquinina 

assim como de opióides endógenos. Os efeitos desta hormona são apenas temporários 

embora existam algumas ações bioquímicas que podem mediar os seus benefícios a 

longo prazo, os quais estão muitas vezes relacionados com melhorias na resposta do 

nervo vago associado ao sistema nervoso parassimpático, elevações da atividade 

digestiva e anabólica e ainda efeitos ansiolíticos independentes (IsHak, Kahloon, & 

Fakhry, 2010).  

Por esse motivo, a aplicação regular do toque, aumenta os níveis de oxitocina no 

plasma e no líquido cefalorraquidiano produzindo uma diminuição da atividade do 

sistema nervoso simpático e do nível das catecolaminas. Com efeito, dá-se um aumento 

das hormonas gastrointestinais e da atividade do nervo vago, que por sua vez elevam a 

atividade do hemisfério direito responsável pelas emoções e pela sensação de calma que 

se verificam não só nos bebés como nos próprios prestadores de cuidados. Assim sendo, 

ao aumentarem os níveis das hormonas de relaxamento no sistema circulatório como a 

oxitocina e as endorfinas, dá-se a diminuição dos níveis de cortisol e da pressão arterial. 

Isto acontece porque, e de acordo com um estudo efetuado por Field e os seus 

colaboradores (1996;1998), ao provocar-se um determinado estímulo, este é transmitido 

através da medula até ao feixe espino-talâmico, ao tálamo e ao córtex provocando a 

libertação de péptidos como as hormonas acima mencionadas (Fernandes, 2005). 

O toque constitui, portanto, um dos agentes que aumenta os níveis de libertação 

de oxitocina, proporcionando inúmeros benefícios. No entanto, do mesmo modo que 

esta hormona tem efeitos generalizados nos fatores que englobam o bem-estar, a sua 

disfunção está consequentemente associada à morbilidade e à diminuição da qualidade 

de vida, as quais se verificam frequentemente em condições neuropediátricas 

específicas. É o caso, por exemplo, do autismo e da esquizofrenia em que a 
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concentração desta hormona no plasma é deficitária e se observam inúmeros sintomas 

críticos como o comportamento repetitivo e isolado, o medo, níveis de ansiedade 

elevados, entre outras disfunções nos processos emocionais e sociais. Com efeito, a 

oxitocina tem sido amplamente administrada a nível clínico com o intuito de minimizar 

as características supramencionadas e a massagem tem constituído um recurso essencial 

ao nível da intervenção (IsHak, Kahloon, & Fakhry, 2010; Vieira da Cruz, Ide, Tanaka, 

& Caromano, 2008). 

De acordo com os aspetos supracitados, sabe-se que a estimulação tátil da pele 

condiciona várias funções corporais, promovendo diversas melhorias nos níveis de 

respiração, no aumento do fluxo sanguíneo e dos estados de relaxamento, na redução 

das mudanças de humor, nas melhorias no processo de autorregulação, na alteração da 

libertação de neurotransmissores, na estimulação de dopamina, na secreção de 

serotonina na urina, entre tantos outros (Ferber, et al., 2005; Maruyama, Shimoju, 

Ohkubo, Maruyama, & Kurosawa, 2012).  

De facto, é possível destacar ainda outros estudos que documentam evidências 

na saúde, no desenvolvimento e principalmente no crescimento infantil.  

Em 2005, Inal e Yıldız, procuraram investigar o efeito da aplicação da 

massagem ao nível do crescimento e desenvolvimento dos bebés num período de 6 

meses obtendo resultados estatisticamente significativos no que diz respeito ao ganho de 

peso. Por sua vez, Lee (2006) testou os efeitos da estimulação tátil e visual em variáveis 

como peso e a altura observando que ocorriam algumas melhorias e incrementos, 

embora pouco substanciais. Na mesma linha de pensamento, Bal e Conk (2009) 

observaram os efeitos de quatro meses de aplicação da massagem e concluíram também 

que após o período de aplicação regular da mesma, os bebés com baixo peso 

beneficiavam positivamente (Gürol & Polat, 2012; Lee, 2006). 

Mais tarde, e segundo um estudo levado a cabo por Haley, Beachy, Ivaska, 

Slater, Smith, & Moyer-Mileur (2012), constatou-se que a estimulação tátil em bebés 

prematuros melhorava a mineralização óssea dos mesmos, visto que este processo tende 

a suceder no decorrer do último trimestre de gravidez e com o nascimento precoce este 

é prejudicado não ocorrendo em termos fetais. Como consequência, esta diminuição na 

integridade óssea origina ossos mais fracos, estaturas mais baixas e maiores 
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probabilidades de ocorrerem fraturas em bebés prematuros quando comparados com 

bebés nascidos no último trimestre, devido à maior exposição a estímulos nocivos. Com 

o respetivo estudo, procurou-se verificar se a estimulação tátil consistia numa terapia 

maximizadora do desenvolvimento e resistência óssea, bem como dos marcadores 

bioquímicos de remodelação óssea.  

Face aos resultados obtidos aferiu-se que a estimulação dos prematuros duas 

vezes por dia durante o período neonatal melhorava a resistência do osso e estimulava o 

neurodesenvolvimento infantil (Haley, Beachy, Ivaska, Slater, Smith, & Moyer-Mileur, 

2012). Em concordância com estes dados, um outro estudo comprovou que a 

mineralização óssea era ampliada em bebés prematuros se fosse aplicado sobre os 

mesmos um protocolo combinado de massagem e simultaneamente de atividade física 

(Aly, Moustafa, Hassanein, Massaro, Amer, & Patel, 2004). 

Embora alguns dados indiquem que a massagem promove o crescimento e 

aumenta os níveis de insulina destes bebés, existem outros estudos que não realçam 

nenhuma mudança significativa. Todavia, uma das principais preocupações nos bebés 

prematuros está relacionada com a qualidade do crescimento e com os níveis de massa 

magra e a deposição de gordura, dado que nestes casos tende a ocorrer uma 

desregulação no metabolismo da glicose.  

Assim sendo, tendo os ossos influência na sensibilidade à insulina pela 

libertação de osteocalcina, quando esta libertação aumenta, a tolerância à glicose 

também aumenta. Por sua vez há uma regulação dos níveis de insulina que diminui a 

deposição de gordura corporal (aumento da massa magra e diminuição da massa gorda) 

melhorando gradualmente a qualidade do crescimento (Moyer-Mileur, Haley, Slater, 

Beachy, & Smith, 2013). Por outro lado, essa estimulação parece ter efeitos sobre a 

reatividade hormonal, provocando modificações entre o sistema nervoso autónomo e o 

eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HHA), tais como a diminuição de alguns 

marcadores de stresse como o cortisol, a epinefrina e a norepinefrina que ao serem 

produzidos no córtex supra-renal, têm efeitos sistémicos e estão associados a uma 

resposta simpática do SNA (Fernandes, 2005; Fogaça, Carvalho & Verreschi, 2006). 

Estes marcadores de stresse tendem a afetar negativamente o crescimento devido à 

supressão de algumas hormonas inerentes a esse processo, tal como a supramencionada 

insulina e a alguns responsáveis pela formação óssea. Por isso mesmo, a estimulação 
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tátil tem um impacto positivo no metabolismo ósseo e nos níveis de insulina, mediada 

em parte por um aumento de osteocalcina e de hormonas de relaxamento como a 

oxitocina e outras (Haley, Beachy, Ivaska, Slater, Smith, & Moyer-Mileur, 2012).  

Concomitantemente, outros estudos têm ressaltado que a aplicação da massagem 

em bebés prematuros desde os primeiros dias de vida origina uma redução nos dias de 

internamento em unidade de cuidados intensivos neonatais e tem uma influência 

substancial no aumento de peso (Fernandes, 2005; Jump, Fargo, & Akers, 2006; 

Underdown, Barlow, Chung & Stewart-Brown, 2009). Durante o tempo em que 

permanecem nos cuidados intensivos, os bebés estão sujeitos a inúmeros procedimentos 

médicos e à exposição continuada de um ambiente stressante e estimulante que 

necessita de ser minimizado, pelo que existe hoje um vasto leque de estratégias que 

foram desenvolvidas nesse sentido. Existem evidências empíricas substanciais de que a 

massagem e a estimulação facilitam o crescimento e o desenvolvimento tanto do bebé 

prematuro como do bebé a termo, proporcionando não só a este como aos próprios pais 

uma diminuição do stresse e um aumento da estimulação tátil (Figueiredo, 2007).  

Por esta razão, a massagem tem sido evidenciada como um recurso favorável à 

atenuação de inúmeros fatores stressantes que induzem à libertação neuroendócrina de 

glucocorticóides que por sua vez, alteram a qualidade do crescimento e o ganho de peso. 

Para além disso, como existe uma imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise em bebés 

prematuros quando comparados com bebés a termo, os níveis de cortisol tornam-se 

superiores ao esperado, gerando alterações na composição corporal tais como a maior 

acumulação de tecido adiposo visceral e intra-abdominal (Diego, Field, & Hernández-

Reif, 2005; Field, Diego, & Hernandez-Reif, 2007). 

De acordo com outra análise efetuada por Tiffany Field (1996), que investigou a 

relação do aumento de peso em bebés prematuros por meio da aplicação de massagem, 

ao se comparar o grupo experimental cuja massagem era aplicada durante 15 minutos, 

três vezes por dia, com um grupo controlo, concluiu-se que os bebés massajados 

obtinham 28% de ganho no peso diário, sofrendo menos complicações pós-natais e 

revelando um aumento no bem-estar e na aparência mais robusta (Fernandes, 2005). 

Para corroborar estes dados, e segundo um estudo mais recente, verificou-se que recém-

nascidos prematuros internados exibiam um maior ganho de peso ao fim de cinco dias 

de massagem (21%), embora não consumissem mais calorias quando comparados com 
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o grupo controlo, concluindo-se que a atividade vagal e a mobilidade gástrica sofriam 

um acréscimo durante e logo após a massagem, impulsionando desse modo o ganho de 

peso dos bebés (Diego, Field, & Hernández-Reif, 2005; Diego,, Field, Hernandez-Reif, 

Deeds, Ascencio & Begert, 2007). 

Em concordância com os resultados apresentados por esses dois estudos, Sari 

Goldstein et al. (2002) constataram que os grupos experimentais quer fossem dirigidos 

pelas mães ou por profissionais, na aplicação de 10 minutos de massagem, 3 vezes por 

dia durante um período de 10 dias, revelavam, quando comparados com o grupo 

controlo, e à semelhança do supramencionado, muita poucas diferenças em relação ao 

consumo médio de calorias mas ainda assim, detetou-se um uso mais eficiente das 

mesmas, bem como um aumento do peso dos respetivos bebés massajados (Fernandes, 

2005).   

Para além das investigações salientadas, muitas outras focaram-se sobre este 

tema. Uvnas-Moberg (1987) demonstrou que a estimulação da cavidade bucal, a 

atividade vagal e a libertação das hormonas de absorção de alimentos, como a gastrina e 

a insulina são ampliadas com a massagem. Outros estudos constataram que a aplicação 

diária da massagem teve como resultado um acréscimo médio diário de 8 gramas no 

peso dos bebés quando comparado com os grupos de controlo, diminuindo o tempo de 

internamento do bebé, resultando numa relação de custo-efeito positiva (Underdown & 

Barlow, 2011). Por sua vez, na meta-análise de Vickers et al. (2000), concluiu-se que os 

bebés que usufruíam de estimulação tátil suplementar revelavam um acréscimo diário 

de peso equivalente a 5,1 gramas e uma redução em cerca de 4 a 5 dias no tempo médio 

de internamento (Figueiredo, 2007).  

Não obstante, também já existem investigações que procuraram analisar o 

impacto da massagem infantil sobre a incidência de diarreia e de outras doenças em 

geral em crianças que vivem em ambientes desfavorecidos, como é o caso dos orfanatos 

e que muitas vezes, originam altas taxas de mortalidade. O respetivo estudo baseou-se 

na aplicação da massagem no corpo inteiro, durante 15 minutos por dia num total de 53 

dias em crianças do Equador. Os resultados revelaram que as que tinham sido 

massajadas diariamente tinham menos dias de diarreia e taxas ligeiramente mais baixas 

de doenças globais, quando comparadas com as crianças do grupo controlo. Isto porque, 

tal como alguns estudos referiram, a estimulação tátil amplia o funcionamento 
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imunológico e diminui a predisposição para algumas doenças, assim como a 

estimulação do nervo vago melhora o funcionamento gastrointestinal.  

 De acordo com estes dados acentuou-se a importância de se privilegiar os 

cuidados infantis, principalmente em situações desfavoráveis, como as inseridas no 

respetivo estudo (Jump, Fargo, & Akers, 2006).  

Em suma, a maioria dos estudos demonstrou que a aplicação diária de 

massagens otimiza e impulsiona as funções do sistema nervoso autónomo 

parassimpático e como consequência dá-se um aumento da atividade vagal que atua ao 

nível do metabolismo e da mobilidade gástrica tornando-as mais eficazes e facilitando a 

produção e libertação de hormonas de absorção alimentar (Field, Diego, & Hernandez-

Reif, 2007; Lee, 2006). Por esta razão, os bebés que apresentam uma maior elevação 

tanto da atividade vagal como da mobilidade gástrica beneficiam mais da massagem 

terapêutica já que os dois processos poderão estar na base dos efeitos gerados pela 

mesma sobre o aumento de peso (Diego M. A., Field, Hernandez-Reif, Deeds, 

Ascencio, & Begert, 2007).  

A estimulação inerente à massagem, para além de gerar estados de calma, pode 

ainda ampliar as respostas do sistema imunitário, reduzir consistentemente os níveis de 

algumas hormonas e influenciar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento dos bebés, 

uma vez existe uma maior absorção intestinal, diminuição da dor e maior sensação de 

bem-estar pela libertação de elementos químicos específicos (Fernandes, 2005;Field, 

Hernandez-Reif, Diego, Feijo, Vera, & Gil, 2004). 

De acordo com todos os dados e conclusões salientadas, continua a ser 

necessário proceder a investigações que utilizem amostras com maior número de 

participantes de forma a constatar quais os mecanismos explicativos para os efeitos 

desencadeados pela intervenção através da massagem em todos os domínios 

desenvolvimentais (Fogaça, Carvalho, & Verreschi, 2006).   
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4.2 Papel da Massagem no Comportamento 

 

Para além dos efeitos sublinhados acima, a massagem também desempenha um 

importante papel a nível psicológico e comportamental, dado que a criança começa a 

aprender em que consiste o mundo que a rodeia através das informações táteis que 

recebe e de todo um conjunto de sensações de bem-estar e prazer, mas também de medo 

e de ameaça, dependendo da forma como capta esses estímulos e de quem os transmite.  

Assim sendo, se por um lado, a massagem produz alterações e efeitos na saúde, 

no crescimento e no desenvolvimento do bebé, por outro lado gera efeitos a longo prazo 

que tendem a ser observados no melhor desempenho em provas de comportamento e de 

desenvolvimento neonatal (Escala de Avaliação de Comportamento Neonatal, NBAS) 

quer a nível motor, quer a nível da capacidade interativa, na menor variação dos estados 

comportamentais e no conhecimento do toque como uma forma de bem-estar (Ferber, et 

al., 2005).  

De facto, este recurso por meio do toque pode interferir não só, na personalidade 

da criança que se está a desenvolver e em todas as suas características, como mais tarde, 

no próprio adulto inserido na sociedade, daí que o tipo de toque seja extremamente 

importante e influente a nível emocional, comportamental e relacional.  

 

4.2.1 Choro 

 

O choro, tal como vários investigadores têm vindo a mencionar, é a forma de 

comunicação mais importante do recém-nascido, dado que é a partir do mesmo que os 

bebés expressam as suas necessidades (McClure, 2008; Silva, 2011).  

Esta forma de manifestação pode portanto, estar associada a diferentes causas, 

pelo que à medida que o conhecimento dos pais em relação ao próprio filho aumenta, os 

mesmos conseguem distinguir mais facilmente quando é que este está relacionado com 

a fome, dor, desconforto, fadiga, entre outras causas físicas ou emocionais que o bebé 

demonstra por meio da sua linguagem corporal, os seus gestos e as suas expressões 

(Stifter, 2011).  
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Assim sendo, quando os bebés choram é muito frequente as mães associarem o 

choro à fome, pois nos primeiros meses esta constitui uma das verdadeiras causas do 

choro. Com efeito, este tende a manifestar-se de forma persistente através de soluços 

curtos e contínuos com alguns movimentos corporais, ao passo que quando o bebé 

chora após a “refeição”, pode dever-se a outros motivos tais como a flatulência ou dores 

de barriga que o incomodam. Quando isso acontece o rosto tende a apresentar uma 

expressão fechada e os membros fletem e contraem. Para além do desconforto físico, 

podem existir outras causas para o choro tais como o cansaço/fadiga. Um dia de 

interação ou situações com demasiado barulho ou atividade em seu redor, podem acabar 

por tornar-se excessivos e levar ao bebé a manifestar esse limite através do choro. 

Quando o bebé choraminga em soluços, estamos perante um choro no qual este pode 

desejar estar envolvido durante os períodos em que está acordado, e como tal, os 

sorrisos, o diálogo e tudo o que o possa manter entretido em termos visuais e táteis 

acaba por lhe conceder alguma calma. Para além dessas causas, por vezes o calor e o 

frio também se podem tornar bastante incómodos e gerar momentos de choro que 

transmitem desconforto e que podem ser de grande intensidade pelo incómodo que é 

gerado sobre o bebé. Por último, o choro de descompressão do fim do dia é um choro 

intermitente e ritmado que tende a ocorrer depois de um dia agitado e preenchido de 

estímulos (Silva, 2011).  

De facto, o choro enquanto meio de expressão não-verbal tende a manifestar-se 

de diferentes formas em função do que os bebés pretendem comunicar ao adulto. 

Embora muitas crises sejam inesperadas e imprevisíveis, o certo é que os bebés 

conseguem a partir daí libertar inúmeras tensões a nível fisiológico, e para além disso, 

conquistam de uma forma gradual as suas rotinas de sono, de alerta, de alimentação e 

até mesmo de aprendizagem e comportamento. Após os primeiros cinco meses, o choro 

começa então a assumir um carácter mais “intencional”, uma vez que se torna mais 

contextualizado e relacionado com a sua reatividade aos outros e ao meio (Barr, 2011; 

Stifter, 2011).  

No âmbito da massagem infantil, o choro constitui um elemento muito 

importante, pois sendo algo intrínseco ao bebé é crucial que o consigamos interpretar e 

dar resposta ao mesmo, respeitando sempre esse momento.  
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Durante a massagem o bebé pode chorar não só devido a necessidade físicas 

básicas como também por outras razões. As possíveis causas poderão estar associadas à 

necessidade de mudar a posição em que se encontra, ao desejo de parar a massagem e 

de brincar ou receber atenção, à insegurança que poderá estar a sentir no decorrer da 

mesma, ou até devido ao ambiente envolvente que pode ser demasiado stressante e 

estimulante. Para além disso, as suas próprias características poderão levá-lo a chorar 

por ser sensível ou inclusive hipersensível ao toque em determinadas zonas do corpo, 

pelo que a hiperestimulação poderá levar a este estádio comportamental. 

Concomitantemente, o choro pode ainda estar associado à frustração do bebé por não 

conter algo que deseja, à libertação de tensões, ou também à necessidade que este por 

vezes possui de passar de um estádio comportamental para outro (McClure, 2008).  

 Do mesmo modo que o sorriso, o choro acaba por ser um meio de vinculação 

com o bebé que desencadeia aproximações, reações e interações perante os que o 

rodeiam. Se os pais forem encorajados a parar a massagem para responder às 

necessidades do seu próprio filho no decorrer da mesma, haverá um menor desconforto 

e sentirão que o choro faz parte integrante das sessões sendo encarado de forma natural, 

independentemente de estar associado a uma hiperestimulação, ao apelo pela atenção, à 

frustração, à fome, entre tantas outras causas (Barr, 2011).  

Dessa forma, na prática da massagem infantil tanto este modo de comunicação 

por meio do choro, como o próprio toque produzem hormonas de relaxamento e atuam 

no sentido de libertar tensões corporais, permitindo a cada bebé mudar para outro 

estádio comportamental através de um processo de autorregulação que é essencial no 

seu desenvolvimento e na sua organização (McClure, 2008).  

Esse processo de autorregulação pressupõe portanto, a capacidade de manter a 

homeostasia por meio da regulação comportamental nos vários contextos e interações e 

de todos os processos fisiológicos, sensoriais, de atenção, motores ou afetivos, 

permitindo compreender progressivamente o que se passa no meio envolvente, adaptar-

se a rotinas e ritmos, auto acalmar-se mediante a mudança, inibir alguma atividade e dar 

respostas adequadas face às expectativas dos outros (Oliveira, 2009).  

Inúmeros pesquisadores têm procurado aprofundar o impacto da massagem no 

choro dos bebés, entre os quais se destaca o Instituto de Educação da Universidade de 
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Warwick, liderado por Angela Underdown que compilou mais de nove estudos de 

massagem com bebés com idade inferior a seis meses. Segundo os mesmos, 

observaram-se um conjunto de resultados significativos nos quais os bebés que foram 

massajados apresentavam menores períodos de choro e tinham níveis mais baixos de 

algumas hormonas de stresse como o cortisol, quando comparados com os grupos de 

controlo.  

Se tomarmos como exemplo alguns desses estudos, Field (1996) verificou que, 

ao procurar avaliar diversos comportamentos após a aplicação de um programa de 

massagens, os bebés do grupo experimental tinham, entre vários resultados, diminuído o 

tempo de choro, enquanto Xua (2004), ao analisar a frequência das crises de choro e a 

duração das mesmas, constatou que o grupo que recebia as massagens tinha menos 

crises e com durações mais reduzidas (Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-

Brown, 2009). 

 Alguns anos mais tarde, Moore e Anderson (2007) observaram que o contacto 

pele-a-pele entre a mãe e o bebé diminuía o tempo de choro e permitia dessa forma 

aumentar o contacto positivo entre eles. Estas conclusões resultaram de um estudo feito 

com o intuito de avaliar o impacto do contato pele-a-pele em variáveis como a 

amamentação, o comportamento e as adaptações fisiológicas nas díades, do qual 

resultaram efeitos estatisticamente significativos em relação ao aleitamento, ao 

comportamento de apego maternal e à estabilidade nos períodos de choro (Moore, 

Anderson, & Bergman, 2007). 

 Por outro lado, Huhtala, Lehtonen, Heinonen, & Korvenranta (2000) ao 

compararem a eficácia da massagem infantil e o recurso a um berço com vibração no 

tratamento das cólicas em bebés, constataram que apesar de não existirem diferenças 

substanciais entre os dois, o tempo médio total de choro no início e após as três semanas 

de intervenção, diminuiu, em ambos os métodos, 48% e 47%, e o tempo de choro 

associado às cólicas também sofreu um decréscimo de 64% e 42%, respetivamente 

(Huhtala, Lehtonen, Heinonen, & Korvenranta, 2000).  

 Outros estudos vieram corroborar os acima descritos, tais como os de Emeritus, 

Reilly, Drummond & Letourneau, (2002) que, ao examinarem os efeitos de três técnicas 

complementares, nomeadamente a massagem, o colo/embalo e as duas em simultâneo 
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na duração do choro e na interação da díade, concluiram que  qualquer uma delas 

apresentava resultados semelhantes na redução do choro, no aumento do sentimento de 

competência parental e nas interações com os respetivos filhos (Emeritus, Reilly, 

Drummond, & Letourneau, 2002).  

 

4.2.2 O Sono 

O sono constitui um estádio comportamental extremamente importante para o 

desenvolvimento infantil, dado que é pelo seu intermédio que os bebés crescem e 

equilibram de modo gradual, o seu processo de autorregulação. 

Na verdade, os padrões de sono dos bebés são muito diversificados sobretudo 

nos primeiros dias de vida, onde o tempo do recém-nascido se divide basicamente entre 

o estar acordado e a dormir (Silva, 2011). Só por volta da terceira semana é que os 

ciclos de sono e de vigília começam a ficar mais organizados, refletindo assim a 

maturidade da sua organização neuro-comportamental, a qual lhe permite ampliar a sua 

capacidade de interação com os outros (Bárcia, 2010; McClure, 2008).  

 De acordo com esta premissa, o sono pode ser considerado como 

Calmo/Profundo quando não existe qualquer atividade ou movimento corporal. O bebé 

apresenta uma respiração muito suave e regular, os olhos bem fechados, há uma grande 

dificuldade em acordar e se isso acontecer rapidamente volta a adormecer e não 

ocorrem movimentos da face e dos olhos. Por outro lado, pode estar-se perante um sono 

Ativo/Ligeiro, no qual o bebé já revela maior atividade corporal, a respiração irregular, 

movimentos faciais e maior facilidade para acordar.  

 Não obstante, estes dois estadios de sono podem surgir inúmeras vezes ao longo 

do dia dado que o bebé divide o seu tempo em seis estadios comportamentais distintos. 

Para além dos dois acima mencionados, este pode então, assumir um estádio de 

Transição ao acordar, no qual assume uma atividade variável, respiração irregular, um 

olhar vidrado com os olhos abertos e fechados alternadamente e respostas retardadas, ou 

pode ainda encontrar-se num dos três estadios de Vigília: Alerta Tranquilo, Alerta Ativo 

ou Choro. No primeiro, há uma atividade corporal mínima, a respiração é regular, a cara 

brilhante e resplandecente e o bebé está completamente recetivo. No segundo, já existe 

mais atividade motora, movimentos faciais, sensibilidade aos estímulos, alguma 

irritabilidade, dificuldade de interagir e esforços ineficazes para se controlar. Por fim, 
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no Choro, há uma evidência de que os limites foram alcançados e é necessário que 

ocorra uma mudança perante a respiração irregular, as expressões faciais, e a 

sensibilidade e urgência de consolo (Bárcia, 2010; McClure, 2008).  

 Face aos seis estádios referidos, as figuras parentais vão aprendendo a 

reconhecer e a dar resposta a cada um deles de forma mais adequada, no sentido de 

permitir que o bebé se sinta apoiado, reconfortado e contenha as bases necessárias para 

o seu processo de autorregulação.  

Se tomarmos como exemplo alguns estudos supramencionados, é possível 

ressaltar a influência que o toque e a massagem têm detido no domínio do sono. Field 

(1996), ao procurar avaliar também os comportamentos de sono/vigília através da 

adaptação de um sistema de gravação de sono desenvolvido por Thoman (1981), 

verificou que os bebés do grupo experimental tinham aumentado o sono ativo e 

diminuído em contrapartida, o tempo de choro. Por oposição, os bebés do grupo 

controlo quando comparados com os primeiros, passavam muito mais tempo em estado 

de alerta e não apresentavam mudanças significativas no tempo e qualidade do sono 

(Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009). Outro estudo desenvolvido 

pelo mesmo autor (Field 1996, citado por Bárcia, 2010) com mães adolescentes 

deprimidas e bebés a termo, verificou do mesmo modo que os bebés que recebiam a 

massagem, ao contrário dos que eram apenas embalados, ficavam mais alerta, 

apresentavam padrões do sono mais calmos e profundos, eram mais calmos e sociáveis 

e exibiam os níveis hormonais como o de cortisol e de catecolaminas mais baixos.  

Por sua vez, Argawal (2000) avaliou a duração do sono e o número de sestas 

após a aplicação de quatro semanas de massagem e os resultados não revelaram 

nenhuma diferença entre os dois enquanto Field & Hernandez-Reif (2001) apuraram 

que os bebés que são massajados têm menos problemas de sono em quantidade e em 

qualidade (Cheng, Volk, & Marini, 2011;Underdown A., Barlow, Chung, & Stewart-

Brown, 2009).  

Por outro lado, em 2002, Ferber, Laudion, Kuint, Weller, & Zisapel cit. in  

(Bárcia, 2010) investigaram a relação entre a massagem infantil e os níveis de 

melatonina a fim de concluírem qual o papel desta hormona no ciclo circadiano. Para 

isso, os pais concretizaram a massagem desde os primeiros 10 dias de vida, durante 30 

minutos ao longo de 14 dias e os resultados obtidos revelaram que o grupo experimental 
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se adaptava melhor entre os períodos de descanso e de atividade, que os níveis 

hormonais de melatonina eram superiores e que o sistema apresentava uma maior 

maturação quando comparado com o grupo controlo. Isto porque, no processo de 

regulação do sono está inerente um fator químico que consiste na libertação da 

melatonina que é condicionada pelos níveis de stresse que, quando são elevados, 

originam maior dificuldade em atingir o sono profundo. Por outro lado, quando os 

níveis de stresse são menores, a melatonina aumenta até ao primeiro ano de vida e 

constitui um importante regulador dos respetivos ciclos de sono da criança.  

 Já em 2004, três estudos desenvolvidos por Liu, Sun e Xua nos quais se 

mediram as horas de sono em 434 bebés (216 grupo experimental e 218 grupo 

controlo), verificou-se que a massagem infantil tinha influência sobre este estádio 

comportamental, na medida em que aumentava o número de horas do mesmo. Xua 

(2004) focou-se na frequência com que os bebés acordavam durante a noite e no tempo 

de duração em que estavam acordados e concluiu que o grupo experimental despertava 

menos vezes e acordava por períodos de tempo significativamente menores (Underdown 

A. , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009).  

 Alguns investigadores realçaram que o sono e a privação do mesmo estão 

relacionados com alterações de substâncias químicas, nomeadamente da substância P 

que tal como mencionado anteriormente, está relacionada com os níveis de dor. Assim 

sendo, perante uma situação de privação de sono profundo, o nível da substância P 

tende a aumentar. Segundo os mesmos, e através de análises quer à saliva quer ao tempo 

de sono, constatou-se que a massagem proporciona a produção de níveis mais reduzidos 

de substância P e gera períodos de sono profundo maiores e mais calmos (Bárcia, 2010).  

 De acordo com todos estes dados a massagem pode ser vista como uma 

importante estratégia para os pais utilizarem com o objetivo de criar rotinas no tempo e 

na qualidade do sono e do choro. 

 

 

 

 



 
 
 

27 
 

4.2.3 Temperamento 
 

Embora o bebé nasça com uma preparação social imatura, desde muito cedo que 

está programado para ter um papel ativo nas relações sociais e principalmente nas 

interações de vinculação onde aprende a interagir e a aprofundar os seus laços afetivos.  

Dentro das diversas características que o bebé apresenta, parece existir uma 

relação estreita entre o seu temperamento e as atitudes maternas, na medida em que 

afetam positiva ou negativamente a interação entre os dois (Bárcia, 2010; Pires, 1994).  

Nas últimas décadas a literatura tem-se focado sobre este conceito revelando 

opiniões divergentes entre alguns autores. Assim, e considerando que o temperamento 

resulta de diferenças individuais nas disposições ou tendências comportamentais que 

surgem num período precoce e que tendem a ser relativamente estáveis no decorrer do 

tempo, esta dimensão pode ser definida como o estado de reatividade emocional de um 

indivíduo que se reflete em termos comportamentais na interação do mesmo com o 

meio ambiente e com os que o rodeiam (Lee, 2006; Pires, 1994).  

Se remontarmos aos pioneiros deste tema, segundo Thomas e Chess (1977, 

citado por Pires, 1994), o temperamento é considerado o “como” do comportamento, 

visto que corresponde aos parâmetros de intensidade e frequência de determinados 

comportamentos e não aos comportamentos propriamente ditos. Assim, e a partir das 

suas investigações, estes investigadores destacaram nove dimensões do temperamento, 

sendo elas: 

1. Nível de atividade motora relacionado com a tonicidade, os movimentos 

corporais, o vigor e as deslocações; 

2. Ritmicidade relativamente ao grau de regularidade dos ciclos e das funções 

biológicas básicas, tais como a fome, o sono e a eliminação; 

3. Aproximação/Afastamento enquanto resposta a novos estímulos e 

situações; 

4. Adaptabilidade na facilidade com que a criança modifica e concede uma 

resposta às alterações na rotina, nos padrões habituais e a ocorrências novas; 
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5. Limiar de Resposta relacionado com a intensidade que um estímulo deve 

ter para promover uma resposta, ou seja, se o bebé reage a estímulos pouco 

intensos ou somente a estímulos muito intensos; 

6. Intensidade de Reação quanto ao vigor/energia das respostas 

principalmente por meio do sorriso ou do choro; 

7. Qualidade do Humor em relação à quantidade de afetos positivos e 

negativos no geral; 

8.  Distratibilidade na interferência que um determinado estímulo tem no 

comportamento da criança; 

9. Tempo de Atenção e Persistência no que se refere à duração da atenção 

dispensada para realizar uma tarefa e à manutenção da mesma perante os 

obstáculos e fatores distratores. 

De acordo com estas dimensões, Thomas e Chess (1977, citado por Pires, 1994) 

classificaram as crianças em três tipos de comportamento distintos, salientando assim o 

temperamento fácil, o temperamento difícil e o temperamento intermédio. No caso de 

um bebé que apresente um temperamento fácil ressalta-se um humor positivo, uma boa 

adaptabilidade, a aptidão para responder a novos estímulos e para regular as suas 

funções biológicas por meio de um conjunto de respostas de aproximação e de baixa 

intensidade. Por outro lado, um bebé que tenha um temperamento difícil é caracterizado 

por um padrão frequentemente negativo, reações intensas aos estímulos, irregularidades 

nas suas funções biológicas (alimentação, eliminação e sono), adaptações mais lentas às 

alterações do meio, enquanto um temperamento intermédio tende a oscilar entre os dois 

anteriores (Pires, 1994).  

A perceção que as mães/pais têm do temperamento do bebé, pode portanto ser 

condicionada pelos padrões comportamentais do bebé relativamente ao sono, 

irritabilidade, facilidade em ser acalmado, e outros fatores tais como a competência e a 

eficácia parental, entre outros, que, de acordo com o tipo de temperamento, induzem 

reações nas figuras parentais. 

 Assim sendo, um bebé predominantemente fácil impele nos respetivos pais 

sentimentos de confiança e segurança, ao contrário de um bebé difícil cujo 

temperamento cria níveis mais baixos de autoconfiança e sensibilidade, dificuldade em 

encontrar e utilizar estratégias eficientes o que pode levar ao aparecimento de 
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sentimentos de desespero, de sobrecarga e de frustração para os pais, que acabam por se 

ressentir na própria dinâmica familiar. 

Como consequência, o temperamento parece revestir-se de um caráter relacional, 

na medida em que o comportamento das figuras parentais e do bebé, aliado ao meio 

social em que se encontram inseridos, tendem a influenciá-los, interferindo com o tipo 

de relação que se estabelece na díade (Bárcia, 2010; Stifter, 2011).  

 Remontando a outros investigadores, Buss e Plomin (1975, 1984) afirmavam 

que o temperamento deveria revelar uma estabilidade considerável como reflexo de 

alguns traços hereditários, entre os quais constavam a emocionalidade (negativa), 

atividade, sociabilidade e timidez, ainda que os mesmos se pudessem moldar pelo efeito 

de novas situações e das influências ambientais (Pires, 1994).  

Já Rothbart e Derryberry (1987) viam o temperamento como a base biológica 

para o desenvolvimento da personalidade, designando-o como o resultado das 

diferenças individuais que se manifestam na reatividade e autorregulação cujo 

desenvolvimento é influenciado pela maturação, hereditariedade e experiência. Com 

isto, o temperamento era visto como o reflexo de um controlo progressivo dos dois 

domínios mencionados, ou seja, do controlo no limiar de resposta, da intensidade da 

mesma, da reação a novos estímulos (reatividade) e ainda, da capacidade de modelar a 

orientação, atenção, aproximação, afastamento e inibição para determinados estímulos 

(autorregulação).  

  Analisando a perspetiva de Goldsmith e Campos (1982), o temperamento resulta 

de estruturas que estão inerentes às emoções e por isso encontra-se em padrões 

comportamentais com diferenças individuais na forma de exprimir as emoções. Alguns 

anos mais tarde, Bates afiançou que existia uma relação entre o temperamento e o 

desenvolvimento social, pois as características temperamentais apesar de possuírem 

bases biológicas tal como os autores anteriores consideraram, tendem a sofrer alterações 

em função do ambiente social.  

 Outros estudos ainda derivados de alguns autores supracitados, nomeadamente 

Rothbart e Bates (2006), procuraram relacionar os níveis de cortisol e da atividade vagal 

com esta dimensão do temperamento. Como tal, concluíram que havia uma ligação 

estreita entre o sistema hormonal e o temperamento, dado que as crianças com níveis 
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mais elevados de cortisol, apresentavam relações mais complicadas, valores de 

emocionalidade mais negativos e níveis mais baixos na sua capacidade de 

autorregulação, ao passo que os níveis de atividade vagal mais altos estavam 

relacionados numa fase inicial com um quadro de irritabilidade e nos anos mais tarde 

inversamente com expressões mais positivas, face à ativação do nervo vago (Pires, 

1994).  

Dada a compilação das visões de cada um dos autores, pode aferir-se que o 

temperamento reflete um conjunto de diferentes características próprias de cada 

indivíduo e do modo como este age e se expressa, traduzindo-se assim em disposições 

comportamentais que estão sujeitas a influências maiores ou menores do meio (Pires, 

1994).  

 Vários investigadores também se têm debruçado sobre esta dimensão, 

nomeadamente Field (1996) que a partir de um Inventário de Temperamento Infantil 

procurou medir diversos aspetos do mesmo. Com efeito, ao longo do seu estudo, 

embora o grupo experimental revelasse alguns resultados, nenhum deles foi considerado 

significativo quer ao nível da emotividade, como da sociabilidade e persistência infantil. 

Do mesmo modo, Jump (1998), ao medir uma série de aspetos do temperamento depois 

da participação do grupo em 4 sessões semanais de 45 minutos cada, não observou 

quaisquer mudanças significativas, tal como Elliott (2002) que, ao usar nove escalas que 

compõem o Questionário de Temperamento de Medoff -Cooper (1993), não forneceu 

dados suficientes para efeitos sobre nenhum item relacionado com a atividade, 

ritmicidade, abordagem, adaptabilidade, humor, persistência, distração, intensidade ou 

limiar (Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009). 

Até aos dias de hoje, o temperamento infantil tem sido avaliado por meio de 

diferentes instrumentos que têm por base entrevistas, questionários ou escalas 

preenchidas pelos pais num contexto de observação direta, das quais se destacam o 

Questionário de Temperamento (Infant Temperament Questionnaire – ITQ), o 

Questionário de Comportamento da Criança (Infant Behavior Questionnaire – IBQ) e o 

Questionário de Características da Criança (Infant Characteristics Questionnaire - ICQ), 

sendo que o presente estudo irá utilizar exclusivamente o último questionário 

enumerado, visto que o mesmo avalia o temperamento por meio dos comportamentos 

observáveis no bebé, dando especial atenção ao temperamento difícil (Pires, 1994).  
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 Apesar de serem vários os investigadores que contestam os questionários 

respondidos pelos próprios pais dada a vertente subjetiva que assumem, continua a ser 

afiançado que os mesmos são os melhores para efetuar este tipo de avaliação, na medida 

em que recolhem um maior número de informações ao longo do dia e em múltiplas 

situações (Bárcia, 2010).  

 

5. Os Pais, o Bebé e a Massagem 

 

5.1 A Importância da Vinculação 

 

A vinculação é por excelência um processo fundamental no desenvolvimento 

humano, refletindo-se desde os primeiros anos de vida em ações, comportamentos e 

formas de estar em relação ao próprio sujeito e aos outros.  

Na verdade, esta começa a estabelecer-se mesmo antes da gravidez, uma vez que 

desde esse momento, a figura materna estabelece uma ligação afetiva com o bebé, a 

qual tende a aumentar até ao nascimento aliado às fantasias inconscientes que a mesma 

desenvolve até conhecer o seu próprio filho (Oliveira, 2009). 

De facto, a vinculação tem uma influência extrema sobre as várias áreas 

desenvolvimentais da criança dado que é através da figura de vinculação que o bebé 

começa a conhecer o mundo que o rodeia, estabelecendo as primeiras interações e 

reunindo um conjunto de experiências que o vão influenciar e repercutir-se ao longo da 

vida. Por conseguinte, é a qualidade dessas interações que a figura vinculativa 

disponibiliza a partir dos laços que os unem e dos sentimentos de segurança que lhe são 

conferidos, que o bebé irá agir de forma mais ou menos autónoma, confiante e estável 

em termos emocionais. Daí que os contatos físicos e emocionais, bem como as 

particularidades sensoriais dos mesmos, sejam cruciais desde os primeiros dias de vida, 

pois são a partir deles que se despoleta uma série de reações e formas de ação no meio 

envolvente que em tudo está interligado com as experiências precoces e se tornam 

reflexo das mesmas (Costa, 2000). 

Ainda assim, este processo não é unidirecional, visto que ambos têm um papel 

ativo no mesmo e existe uma reciprocidade e bidirecionalidade que está presente desde 
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a conceção e que condiciona, não só o bebé como a própria figura de vinculação numa 

relação mútua de dar e de receber. De acordo com a consistência e qualidade dessa 

relação, o bebé irá possuir, ou não, as bases necessárias para estabelecer relações 

futuras, assim como a autonomia, a segurança e a capacidade que são essenciais para 

agir e explorar o espaço envolvente (Faria, 2011). 

 

5.1.1 Importância do Colo/Embalo 

 

 “Não há onde o bebé fique bem como no colo da mãe.” 

Provérbio 

 O colo nas primeiras fases de desenvolvimento assume um papel fundamental 

mas também especial. De facto, a partir desse momento de contenção, transmitem-se 

um conjunto de sentimentos de afeto, cuidado e tranquilidade que pelas suas 

particularidades sensoriais concedem a maior segurança que o bebé pode ter enquanto 

eixo referencial.   

 A partir daí, torna-se possível a organização do mundo percetivo do bebé, o qual 

constitui um marco determinante na sua organização emocional e psíquica e lhe concede 

a confiança necessária para explorar o que o circunda (Oliveira V., 2009).   

A mãe, enquanto uma das protagonistas no desenvolvimento infantil, tem um 

papel fulcral no modo como o bebé se começa a desenvolver e a tornar-se num ser único 

que lhe permite descobrir o mundo que o rodeia. Por essa razão, alguns investigadores 

tal como Winnicott consideram que, uma mãe suficientemente boa “good enough 

mother” é aquela que reconhece as manifestações do filho, concede atenção, carinho e 

afeto, acompanhando-o e respeitando os seus ritmos individuais, para que de modo 

gradual possa prever as suas necessidades e lhes conceder respostas adequadas através 

de uma relação empática e de fácil/sensível adaptação (Junior, 2008).  

Segundo Winnicott e a sua teoria relativa ao desenvolvimento emocional, o bebé 

quando nasce não constitui uma unidade em si mesmo. Na verdade, essa unidade 

corresponde a uma organização entre o indivíduo e o meio ambiente e implica um 

amadurecimento crescente. Como tal, a base da saúde mental é estabelecida nos estadios 
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iniciais do desenvolvimento e pressupõe diversos processos de maturação e algumas 

condições ambientais necessárias para que eles se realizem, pois segundo o respetivo 

autor, o ambiente tem uma influência decisiva na determinação do psiquismo precoce 

(Oliveira, 2009; Rocha, 2006). 

A psicanálise winnicottiana explora portanto, as primeiras relações da vida do 

bebé, demonstrando a clara necessidade de uma mãe-ambiente que exerça uma função 

altamente especializada no início do desenvolvimento ao nível da vinculação e dos 

cuidados prestados. Sendo assim, ressalta a importância do acompanhamento maternal 

no período de crescimento e desenvolvimento infantil, a fim de que se propicie um 

cuidado mais integrado e holístico da criança (Rocha, 2006).   

Assim sendo, para que suceda esse amadurecimento humano, Winnicott 

considera crucial a existência de três conquistas básicas que implicam uma dedicação 

materna a diferentes níveis, conhecidas por holding, handling e object presenting, pois 

sem este conjunto de cuidados que constituem o ambiente total da criança poderá gerar-

se uma falha no desenvolvimento emocional infantil (Junior, 2008).  

  

 

 Holding 

 

 As funções maternas do holding estão relacionadas com as capacidades que a 

mãe possui de sustentabilidade física e psíquica, isto é, com a forma como a mãe pega 

no seu bebé ao colo no decorrer dos cuidados do dia-a-dia, segurando-o, aquecendo-o, 

amamentando-o, entre outros. A partir desse contacto, que se torna muito mais do que 

uma proteção ou contenção física, é favorecida uma vivência simbólica e o 

estabelecimento de sentimentos de segurança, promovendo-se desse modo a 

reciprocidade dos afetos, a autorregulação emocional da criança e todo o seu processo 

de maturação. O holding trata-se assim do “colo psíquico” visto que se trata 

efetivamente do modo como é sentido e vivido o colo (Oliveira , 2009; Rocha, 2006).  

 Handling 

Constitui a forma mais básica de comunicação física dado estar relacionada com 

a maneira como a mãe toca, trata e sustenta o seu filho quando lhe presta cuidados. Com 

efeito, o handling, enquanto segurar físico, é parte integrante do holding, considerado 
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como um segurar total, que envolve todas as experiências sensório-motoras necessárias. 

Só desse modo e a partir de um cuidado e conforto que transmite segurança ao bebé é 

que se tornará viável a integração e a realização da noção do eu enquanto unidade 

(Junior, 2008; Rocha, 2006).  

 

 Object Presenting  

 

Se os dois cuidados básicos acima referidos forem bem consolidados e 

desenvolvidos desde os estadios iniciais, permitindo que haja uma estabilidade 

emocional e a integração do eu, o bebé começará a desenvolver a capacidade em se 

relacionar com o mundo externo, consoante o modo como a mãe lhe apresenta o mundo 

objetal e o outro. Isto porque, quando nascemos não temos integrado em nós mesmos, o 

sentido da realidade exterior, pelo que isso só se torna possível, segundo Winnicoot, por 

meio do estabelecimento de relações objetais complexas que ocorrem no meio. Dessa 

maneira, a mãe constitui o primeiro elemento a propiciar ao bebé o encontro e a criação 

de novos objetos bem como as primeiras relações interpessoais (Junior, 2008; Simão, 

2012/1013).  

 

Assim sendo, os conceitos elaborados por este autor sobre holding, handling, 

object presenting, ambiente facilitador e relações suficientemente boas, ressaltam a 

importância da pessoa e do ambiente para o desenvolvimento da criança. Só 

concretizando estas tarefas principais é que os elementos de integração (propiciada pelo 

holding), personalização (proporcionada pelo handling) e relação objetal (pela 

apresentação que lhe é feita dos objetos) se tornarão viáveis partir das quais o bebé 

poderá desenvolver a potencialidade para integrar as suas experiências e adquirir o 

sentido do “eu”, a noção de continuidade entre uma realidade interna e externa e o 

estabelecimento de uma relação com o mundo e os objetos, respetivamente (Simão, 

2012/1013; Rocha, 2006). 

Por tudo isso, as angústias decorrentes de um défice a um destes níveis quer, no 

holding, como no handling, geram uma perda na orientação, segurança, organização do 

eu e na relação com o mundo, refletindo-se posteriormente na estruturação psíquica e 

insegurança relacional, pelo que se torna emergente que desde os primeiros meses se 

fomentem todos estes processos e ligações (Oliveira V. , 2009; Simão, 2012/1013). 
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Em suma, a vinculação é um dos processos mais significativos na construção da 

identidade e na interação com o mundo, pois só partindo de uma “fonte” de afeto, 

sincronia, sentimento, contato, apoio e gratificação relacional, é que um bebé poderá 

evoluir para a descoberta da realidade exterior para além de si mesmo (Oliveira, 2009). 

 

5.2 Refletindo sobre algumas Dimensões da Parentalidade 

 

Nem sempre é fácil para os pais formarem uma ligação estreita com os seus 

próprios filhos, principalmente numa fase inicial, dadas as mudanças que a mesma 

implica e os sentimentos que gerados na figura parental.  

Na opinião de Belsky (1984, cit in Baião, 2009), existem três fatores que 

influenciam os comportamentos parentais, nomeadamente as características dos pais, o 

comportamento da criança e as condições sócio contextuais.  

De facto, a transição para a parentalidade constitui um marco no 

desenvolvimento, muitas vezes vivido numa dualidade de sentimentos que oscila entre 

uma enorme felicidade e gratificação e sentimentos de stresse, alterações de humor, 

insegurança, tensão emocional, ansiedade ou até depressão, face às mudanças e desafios 

colocados às figuras parentais no relacionamento, nas perceções e no novo papel que 

desempenham. 

Na verdade, esse papel exige uma série de adaptações psicológicas e sociais 

complexas, assim como reorganizações no estilo de vida, nas rotinas, nos 

comportamentos, nas atitudes e nas responsabilidades por parte das figuras parentais 

para que progressivamente os mesmos possam dividir as novas tarefas e encontrar 

estratégias que os ajudem a conhecer e relacionar-se com o próprio filho de forma 

saudável e equilibrada (Cheng, Volk, & Marini, 2011; Roque, 2013). 

Para isso, e com o objetivo de dar respostas adequadas às necessidades do bebé, 

ambos vão aprendendo a desenvolver estratégias de coping ao longo dos primeiros 

meses, para melhor se adaptarem aos novos desafios que se apresentam, uma vez que a 

ajuda e a disponibilidade das figuras parentais será imprescindível na construção de um 

modelo interno de confiança, segurança e de autoestima para as relações que a criança 

estabelecerá no futuro (Osório, 2009). 
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 No que se refere à maternidade, o processo de mudança espelha-se em grande 

parte nas atitudes que a mãe assume, em particular nas que dirige ao próprio filho, bem 

como na sua autoestima e nas relações interpessoais. São necessárias novas adaptações 

nesse período, que se associa a um conjunto de domínios distintos como a satisfação, a 

autoconfiança, a ansiedade, o suporte social, entre muitos outros. Este novo papel 

implica novas aprendizagens e uma evolução crescente que permite a cada mãe 

aumentar os seus níveis de confiança e gratificação, sensibilidade aos pedidos e 

necessidades do seu bebé, a disponibilidade para dar respostas adequadas e ainda a 

construção de uma relação de vinculação mais segura à medida que as suas novas 

funções e responsabilidades são integradas (Bárcia & Veríssimo, 2012).  

  

No caso dos pais (figura masculina), essa transição pode tornar-se tão ou ainda 

mais stressante do que no caso das mães, visto que muitas vezes não detém os mesmos 

recursos físicos, emocionais e sociais que as primeiras para lidar com todas essas 

alterações. Consequentemente, pode gerar-se uma parentalidade disfuncional que se 

reflete negativamente no apego, na sensibilidade para dar resposta às necessidades, na 

reciprocidade, na proximidade e na vinculação pai-bebé (Cheng, Volk, & Marini, 2011).  

Mais do que o contacto e a presença das figuras de vinculação, é crucial que a 

qualidade e estabilidade da relação a partir dos primeiros dias de vida sejam valorizadas, 

pois é a partir das mesmas que se criarão as bases emocionais e os modelos sociais 

necessários para o estabelecimento das relações interpessoais futuras (Oliveira, 2009).   

 

5.2.1 Ansiedade e Stresse Parental 

Como se constatou, as experiências que decorrem com o novo papel da 

parentalidade, podem ser vividas pelos pais tanto como experiências positivas e de 

prazer, que lhes proporcionam confiança, motivação, gratificação e sentido de 

competência como podem ser sentidas por outro lado, como momentos difíceis, 

frustrantes e, consequentemente, geradoras de stresse. Existem hoje, vários modelos que 

reconhecem a relação indubitável entre os sentimentos e reações das figuras parentais 

com o comportamento e desenvolvimento infantil (Baião, 2009).  
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O humor consiste num estado transitório e flutuante de afetos, que reflete a 

forma como o indivíduo se sente de modo geral num determinado momento e que pode 

variar segundo uma complexidade de sentimentos de bem-estar ou em contrapartida, de 

mal-estar. Com efeito, cada sujeito possui uma maneira idiossincrática e uma 

predisposição única e subjetiva de experienciar a intensidade dos seus estados 

emocionais, dado que os mesmos podem surgir devido a causas específicas e distintas, 

podem perdurar por espaços temporais mais ou menos prolongados e podem ainda ser 

vividos com maior ou menor intensidade em função do contexto envolvente (Cruz, 

Gomes, Parente, Amorim, Dias, & Paiva, 2008).  

Face à nova função que as mães/pais passam a desempenhar com a 

parentalidade, alguns estudos têm revelado que pais deprimidos tendem a interagir 

menos com os seus bebés, diminuindo alguns sentimentos de confiança, competência e 

eficácia, bem como comportamentos usuais como o colo, o sorriso, o toque, o brincar, o 

dialogar e o interagir. Na verdade, múltiplos fatores podem interferir com a capacidade 

do cuidador para se relacionar e estimular o próprio filho numa atmosfera favorável 

(Sparks, Hunter, Backman, Morgan, & Ross, 2013). Entre eles, podem-se destacar as 

características da própria criança, uma vez que os problemas de desenvolvimento, 

comportamento ou até mesmo problemas a nível biológico e emocional tendem a 

desencadear níveis mais elevados de stresse. Por outro lado, os pais são condicionados 

pelas características da própria personalidade, pela falta de autoestima, o fraco 

investimento psicológico parental e o escasso suporte social que, aliados ainda às 

características sócio contextuais, podem, no seu todo, conduzir a níveis elevados de 

sentimentos negativos (Baião, 2009).  

De acordo com essas evidências, têm sido documentados vários efeitos 

negativos que os estados emocionais como o stresse a ansiedade e a depressão podem 

ter no bebé, nos pais e na relação dos dois.  

No bebé, podem-se destacar algumas alterações do desenvolvimento fisiológico 

e cognitivo, atrasos no crescimento, maiores desorganizações neurocomportamentais, 

bem como maiores níveis de cortisol, menores concentrações de serotonina e dopamina, 

desregulação dos padrões de sono e menor atividade vagal (Bárcia, 2010).  
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Na sequência desta linha de investigação, alguns têm ainda focado a influência 

que a massagem detém sobre estes perfis de humor e disposições parentais, bem como 

no próprio desenvolvimento infantil, o que em termos conclusivos veio corroborar 

muitos que afirmam que a massagem constitui uma excelente ferramenta para fomentar 

o desenvolvimento infantil em populações com mães deprimidas. Contudo, os 

resultados não se têm verificado apenas nos bebés mas também nas próprias figuras 

vinculativas, existindo claras melhorias nos estados de ansiedade e stresse das mesmas 

e, em casos depressivos, ocorrendo melhoria na qualidade da interação mãe-bebé, dado 

que tendem a aumentar os níveis de afetos positivos, incluindo o próprio toque que, 

nestes casos, é usual estar em carência. Concomitantemente, todas as outras 

características também progridem de forma favorável, pelo que os níveis de ansiedade 

diminuem, a autoestima e segurança parental aumentam e os afetos e ligações familiares 

tornam-se mais consolidados (Panksepp's, 2004).  

 

  5.2.2 Sentimento de Competência Parental 

 

 Perante os desafios que a parentalidade pressupõe, a literatura tem-se debruçado 

crescentemente sobre as implicações que o comportamento parental tem sobre as 

interações pais-crianças e mais ainda, no desenvolvimento e comportamento dos filhos.  

 Por esse motivo, as cognições e expetativas parentais, a autoestima parental e 

por sua vez, a perceção de eficácia/competência e o grau de satisfação parental, têm 

sido, no seu conjunto, o foco de vários estudos relevantes neste âmbito, na medida em 

que os sentimentos gerais de competências dos pais condicionam determinantemente o 

seu desempenho parental e também o envolvimento familiar (Ferreira, Veríssimo, 

Santos, Fernandes, & Cardoso, 2011; Roque, 2013). 

 Tal como Johnston & Mash (1989, citado por Roque, 2013) considerou, o 

sentido de competência parental tem sido considerado em duas variáveis distintas, 

sendo elas a satisfação e a eficácia parental. 

 A satisfação, cuja dimensão se reveste de um carácter mais afetivo e emocional, 

traduz os sentimentos de ansiedade e de frustração que os pais detêm ou em 

contrapartida, a motivação e gratificação relativa às responsabilidades que o papel 
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parental possui para com a criança. Por outro lado, a eficácia assumindo uma dimensão 

mais instrumental reflete o grau em que os pais estão familiarizados com a 

parentalidade e como é que se sentem capazes de resolver determinados problemas que 

possam surgir. Dessa forma, para que os pais alcancem o sentimento de satisfação e 

competência parental, necessitam de ser eficazes nas tarefas/práticas e capacidades 

parentais, desempenhando-as com mais confiança e sentimentos de sucesso (Roque, 

2013).  

 De acordo com este pressuposto, pais mais confiantes e eficientes experienciam 

sentimentos de competência no seu papel parental que se refletem mais tarde na sua 

facilidade relacional e na capacidade de desfrutar de forma positiva o papel de mãe/pai. 

Assim sendo, os pais que expõem os níveis de sentimento de competência parental mais 

baixos, tendem a revelar níveis mais elevados de stresse no desempenho das suas 

práticas parentais e a salientar o comportamento dos filhos como mais problemático. Ao 

contrário dos pais que, quanto mais eficazes são a nível parental, maior é também a sua 

satisfação e o sentimento de competência parental, gerando-se um entendimento mais 

apropriado e facilitado perante o comportamento dos filhos (Coelho, 2010; Roque, 

2013).  

 

5.3 O Papel da Massagem na Relação Pais-Bebé 

 

Nos dias de hoje, tem-se salientado cada vez mais o quão gratificantes e 

vantajosas são as experiências por meio do toque e da massagem nos primeiros meses 

de vida para o bebé, dado que se forma a partir daí uma relação de reciprocidade e 

sincronia (vinculação) com os pais que lhes permite comunicar e entender as 

necessidades dos próprios filhos (Cheng, Volk, & Marini, 2011).  

De facto, a sensibilidade que se transmite por intermédio do contato visual, o 

tom de voz, a expressão facial e o toque durante as interações iniciais, desempenha um 

papel crucial no desenvolvimento infantil saudável refletindo-se mais tarde a nível 

comportamental, cognitivo, social, emocional e relacional, visto que existe uma 

influência recíproca e mútua da parte parental e infantil (Lee, 2006; Underdown & 

Barlow, 2011).  
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A vinculação assume portanto, um papel crucial na prática da massagem infantil 

por uma série de razões, nomeadamente pela ligação afetiva e a partilha que cada toque 

envolve, pelas sensações que são originadas a partir do mesmo, pela relação que se 

estabelece durante esse momento e pelo conjunto de reações que desencadeia em ambas 

as direções. Se houver conforto, segurança e afeto da parte da figura parental e do bebé, 

qualquer um deles transmitirá ao outro a sensação de bem-estar por vivenciar esse 

momento. A reciprocidade que se desencadeia por meio da vinculação é essencial nesta 

prática, uma vez que permite que a ligação pais-bebé se consolide e se construa de 

modo progressivo, permitindo que as figuras de vinculação ampliem o conhecimento 

pelo respetivo bebé e consigam desse modo alcançar os principais fins/benefícios da 

massagem. Muitas vezes, apesar do facto de existir uma série de receios e angústias por 

parte das figuras vinculativas, é possível serem ultrapassadas através da relação e da 

descoberta que a massagem infantil concede à própria família, por meio do toque 

nutritivo e da comunicação entre eles (McClure, 2008; Oliveira , 2009).  

Diversos estudos têm procurado analisar a relação entre a figura materna e o 

bebé devido à importância que o primeiro ano de vida tem sobre o desenvolvimento 

futuro do segundo. Como tal, alguns deles têm sugerido que as primeiras interações 

entre o prestador de cuidados e o bebé podem influenciar o desenvolvimento de diversas 

estruturas cerebrais responsáveis pelo domínio e funcionamento sócio-emocional do 

indivíduo para o resto da vida, revelando que o toque pode favorecer a mielinização 

neuronal e a proliferação dendrítica.  

Por sua vez, outros consideraram que o toque pode aumentar os sentimentos 

positivos, ampliar a capacidade atencional e mais do que isso, produzir momentos de 

interação global com a figura de vinculação, enquanto algumas investigações se 

focaram na influência que o toque possui sobre a ligação pais-bebé por meio da 

massagem. Para isso foram utilizados alguns questionários como a Escala de Apego 

Materno e ainda observações e avaliações durante os primeiros e os últimos dias da 

aplicação de pelo menos 15 minutos diários de massagem durante um determinado 

período de tempo. A partir dos mesmos, concluiu-se que o toque e a massagem infantil 

poderiam ser um meio eficaz e potencializador da consolidação da díade mãe-bebé, 

dado que a partir daí se conseguem satisfazer algumas necessidades físicas e emocionais 

de ambos e se fortalecem significativamente os comportamentos de apego, competência 
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e adaptação de uma forma natural e simples (Ferber, et al., 2005;Fernandes, 2005;Lee, 

2006; Underdown , Barlow, Chung & Stewart-Brown, 2009). 

 Segundo o estudo supracitado, uma adequada estimulação tátil que privilegie 

não só o tato como também outros sistemas sensoriais desde as idades mais precoces, 

ajudando o bebé a reconhecer o outro pelo cheiro, a voz, o olhar e o envolvimento, afeta 

positivamente o seu desenvolvimento biopsicossocial, originando efeitos a longo prazo 

nas suas capacidades e reforçando a reciprocidade e a sincronia entre eles (Gürol & 

Polat, 2012). No entanto, importa ressaltar que, se o bebé tiver vivenciado experiências 

negativas por meio do toque, a massagem poderá, ao contrário do que é desejado, criar 

sensações negativas, já que, por exemplo, no caso de um bebé cujas primeiras 

experiências de toque foram cingidas a agulhas, incubadoras e sondas precisará de 

tempo para perceber que o toque também pode ser uma fonte de tranquilidade e bem-

estar. 

Para analisar a influência das massagens nesta dimensão da vinculação, 

Onozawa (2001, cit in Underdown A., Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009) 

recorreu a gravações em vídeo das interações infantis durante um curso de massagem de 

cinco semanas para mães com depressão pós-parto e codificou essas interações a partir 

de um esquema padronizado, com classificações globais de interação. A partir dos 

resultados, constataram-se melhorias significativas no grupo de intervenção em três 

dimensões distintas da interação: atenção, atividade e emotividade.  

Já Clarke, Gibb, Hart e Davidson (2002, citado por Lee, 2006) descreveram que 

a massagem infantil concedia a oportunidade de aumentar a relação de proximidade 

mãe-bebé, dado que a mãe aprendia a conhecer com mais detalhe os comportamentos e 

reações do seu filho. Ferber et al. (2005) verificaram que a aplicação da massagem 

precoce em bebés prematuros era favorável à aproximação, interação e a responsividade 

entre os primeiros e as respetivas mães, principalmente no decorrer do tempo de 

hospitalização, otimizando a reciprocidade e o envolvimento dos mesmos e 

minimizando os efeitos negativos da separação materna a nível social, cognitivo e 

psicológico, já que nestes casos é comum gerar-se uma barreira no estabelecimento da 

díade (Ferber, et al., 2005; Fernandes, 2005). 

 



 
 
 

42 
 

Para além destes estudos, existiram outros, tal como o de Hae-Kyung Lee (2006) 

que ao procurar testar os efeitos da massagem na interação mãe-bebé num período de 4 

semanas, apurou que existiam claras diferenças quanto à reciprocidade da díade, 

demonstrando que a massagem podia ser considerada um meio facilitador da ligação e 

interação. Esses resultados foram obtidos, à semelhança de um dos estudos anteriores, a 

partir de gravações das interações com equipamentos de vídeo que registaram 10 

minutos do brincar entre a figura maternal e o seu próprio filho. Com efeito, aferiu-se 

que a massagem infantil melhorava alguns aspetos comportamentais da díade, 

fomentando desse modo a interação e bidirecionalidade da díade mãe-bebé e a 

construção de laços emocionais mais consolidados (Lee, 2006). 

 

5.4 Efeitos da Massagem nos Pais 

 

Face aos inúmeros estudos que têm analisado o impacto da massagem nos 

diferentes domínios anteriormente referidos, será dado em seguida enfoque na 

influência que a mesma detém sobre as figuras parentais.  

Para além dos efeitos, já referidos, em relação ao bebé e à ligação pais-bebé, ao 

potenciar-se a vinculação e empatia entre os dois por meio da massagem e se formarem 

ligações mais fortalecidas, seguras e positivas, geram-se também alterações substanciais 

a nível parental que têm sido evidenciadas empiricamente e que importam referir 

(Clarke, Gibb, Hart, & Davidson, 2003; Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-

Brown, 2009).  

 Estudos distintos no âmbito da massagem têm vindo a comprovar que existem 

diferenças favoráveis quanto à resposta maternal e parental e à sensibilidade, ansiedade 

e stresse das figuras vinculativas após a participação em programas de massagens para 

pais e bebés.   

Conforme já foi salientado, Hae-Kyung Lee (2006) desenvolveu um estudo em 

que, ao testar os efeitos da massagem na interação mãe-bebé num período de 4 semanas, 

detetou para além dos resultados aferidos, que os pais que integravam o grupo de 
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intervenção revelavam melhorias na resposta dirigida aos próprios filhos, na 

sensibilidade parental e ainda nos níveis de ansiedade (Lee, 2006).  

Outros estudos clínicos enfatizaram que a estimulação tátil tinha vários efeitos 

positivos na redução do humor depressivo e nos níveis de ansiedade em casos de 

mulheres grávidas e depressivas, pacientes com cancro da mama, utentes com dores 

lombares, adolescentes depressivos e com bulimia, entre outros. Segundo os mesmos, 

estes efeitos sobre a depressão e a ansiedade advêm do aumento das concentrações de 

dopamina e de serotonina na urina após a massagem. Estas considerações foram obtidas 

através de um estudo experimental inicialmente administrado em ratos a fim de 

determinar se a libertação destes neurotransmissores ocorria segundo, ou não de um 

efeito direto. Só depois se procedeu à comparação da libertação de dopamina no núcleo 

“accumbens” (NAcc) (via dopaminérgica mesolímbica) por meio da estimulação tátil. 

Como tal, constatou-se que esse núcleo estava envolvido no aparecimento de índices de 

depressão e ansiedade e que a massagem podia diminuí-lo por meio da ativação 

dopaminérgica dos neurónios no NAcc, reforçando assim os efeitos clínicos que o 

lançamento de dopamina tem nestes sintomas através da estimulação cutânea da pele. 

Isto porque, em virtude da sua diversidade estrutural e funcional, a pele possui 

mecanismos internos capazes de produzir mudanças metabólicas e fisiológicas 

funcionando como uma barreira biológica face a diferentes hormonas (Maruyama, 

Shimoju, Ohkubo, Maruyama, & Kurosawa, 2012).  

De forma a complementar estes dados têm sido documentados mais efeitos 

hormonais no que diz respeito à função parental e coesão da díade.  

Por essa razão, para além dos inúmeros efeitos supracitados, tem sido cada vez 

mais fundamentada a influência da oxitocina na ligação da díade mãe-bebé, uma vez 

que esta hormona condiciona positivamente o processo de amamentação e de 

proximidade entre eles. Na verdade, durante a amamentação e sucção do leite materno, 

os bebés induzem uma libertação pulsátil desta hormona no sangue da progenitora, 

impulsionando a ejeção do leite e a dilatação dos vasos sanguíneos. Assim, quanto 

maior é a percentagem de oxitocina no sangue materno, maior se torna a quantidade de 

leite ejetado e maiores são os níveis de calma e de bem-estar materno. 

Estes e outros resultados da oxitocina sobre o comportamento materno têm sido 

continuamente estudados, constatando-se que quanto maior é a sua libertação, menores 
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são os índices de depressão e de stresse mental e fisiológico. Afinal, ao estar envolvida 

no sistema neuro-endócrino, a oxitocina exerce um papel fundamental em diversos 

marcadores afetivoemocionais, na modulação da ansiedade, no stresse e no medo, 

ampliando os estados de relaxamento, o comportamento adaptativo e as interações de 

vinculação que se estabelecem (IsHak, Kahloon, & Fakhry, 2010). 

 

Perante as múltiplas dificuldades e receios que surgem com a parentalidade 

também têm sido desenvolvidos alguns estudos que procuram salientar inúmeros 

agentes que podem potenciar a relação pai-bebé e as competências dos próprios pais. 

Assim sendo, tem-se analisado cada vez mais se a massagem infantil constitui uma 

importante estratégia enquanto meio de ligação favorável, no sentido de diminuir esses 

fatores de stresse parental e de ampliar as possibilidades de ação por parte dos mesmos.  

Numa investigação desenvolvida em 2011 no Canadá, realizou-se um estudo 

piloto usando uma abordagem metodológica mista com doze duplas pai-bebé que 

participaram no grupo de intervenção e 12 díades pertencentes ao grupo controlo para 

abordar a relação pai-filho. Nesse sentido, para medir o stresse dos pais recorreu-se a 

um Índice de Stresse Parental no início e após a intervenção, e verificou-se que a 

instrução da massagem infantil com base nas diretrizes do programa da IAIM diminuía 

de modo significativo esses níveis e ajudava qualitativamente os pais a beneficiar do 

toque enquanto elo de ligação e incremento das suas competências e envolvimento 

familiar. Posto isto, concluiu-se que o programa embora tenha sido vivido como um 

desafio pela maioria dos pais, lhes permitiu aproximarem-se mais dos seus próprios 

filhos, partilharem experiencias e dúvidas com outros pais e relatarem assim uma vasta 

gama de impressões e sentimentos positivos sobre a massagem infantil e os resultados 

que ocorreram a nível parental, diminuindo o stresse relacionado com os sentimentos de 

competência, o isolamento, apego, depressão, entre outros. Tendo em conta o respetivo 

estudo, a massagem infantil foi descrita por cerca de 90% dos pais como uma 

experiência global positiva, apesar da participação dos mesmos nos programas de 

massagens até à data ainda ser limitada (Cheng, Volk, & Marini, 2011).  

Concomitantemente a estes estudos, existem outros que têm procurado analisar o 

impacto da massagem infantil em áreas de privação socioeconómica, como aconteceu 

por exemplo numa cidade no Nordeste de Inglaterra. Segundo o mesmo, foram 
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desenvolvidas cinco sessões semanais em grupo com base no Programa da IAIM e 

efetuaram-se avaliações antes e após o mesmo, bem como três meses depois da 

conclusão da aplicação. Procurou-se descrever o programa de massagem infantil no 

contexto da parentalidade e analisar o impacto da massagem, amamentação e diálogo 

sobre a autoestima parental e os seus sentimentos de competência. Em termos gerais, 

verificou-se que o grupo estudado tinha aumentado a oportunidade de se aproximar e 

dar respostas aos seus filhos, ampliando assim os sentimentos de confiança e os 

benefícios quer físicos quer psicológicos reconhecidos pelos pais. Juntamente a isso, os 

pais enfatizaram que a massagem constituía um meio de estarem totalmente 

relacionados durante um determinado período de tempo do dia, para além de que as 

sessões permitiam minimizar o isolamento e incrementar a partilha de experiências, por 

meio do suporte mútuo e da aprendizagem constante com os outros, gerando um grande 

apoio social e emocional no apego, no bem-estar e até na saúde mental (Clarke, Gibb, 

Hart, & Davidson, 2003).   

Nesse sentido, a maioria dos estudos destaca que o contacto íntimo, o apoio e a 

disponibilidade emocional que se realçam durante o tempo de massagem tornam-se 

numa mais-valia para ampliar a sensibilidade dos pais para a linguagem corporal do 

bebé, dando-lhes a capacidade de dar respostas adequadas com confiança e segurança 

face às necessidades que o mesmo apresenta. Só desse modo é que se alcança um ajuste 

no sistema de regulação mútuo e se obtêm uma série de benefícios para ambos os 

protagonistas da vinculação (Bárcia, 2010) .  
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6. Programa de Massagem Infantil (IAIM) 

 

 A Associação Internacional de Massagem Infantil, International Association of 

Infant Massage (IAIM) foi fundada por Vimala McClure através do seu primeiro curso 

em 1976, constituindo-se anos mais tarde (1992) numa organização internacional na 

qual se defendia que “ao fomentarmos e estimularmos a massagem infantil e outras 

tradições culturais que realçam a ligação pais-bebé, e ao ajudarmos a criar mais 

valores centrados na família, na nossa cultura, poderemos encontrar várias gerações a 

expressar mais compaixão e responsabilidade para com o nosso semelhante” 

(McClure, 2008, p.13). 

 Por isso mesmo e com base na importância desta ligação e dos sentimentos de 

respeito, carinho e amor que têm origem nas relações precoces, Vimala combinou a sua 

experiencia prática com os efeitos positivos de diferentes técnicas de massagem 

construindo um programa transcultural, abrangente, simples e flexível composto por 

abordagens específicas. Assim, ao aliar as técnicas indianas e suecas com alguns 

princípios do yoga e da reflexologia, Vimala criou um programa baseado num Modelo 

Relacional centrado na Família no qual o elo afetivo/cuidador proporciona o toque 

nutritivo ao seu próprio bebé, o qual ao assumir um papel extremamente ativo e 

participativo, influencia o desenrolar de toda a interação e ligação (Panksepp's, 2004).  

  

6.1 Princípios e Missão 

 

A principal Missão da IAIM surgiu em Orlando no ano de 1992 e procura 

fundamentalmente promover o toque nutritivo e a comunicação através da formação, 

educação e investigação para que os pais, educadores e crianças sejam amados, 

valorizados e respeitados pela comunidade mundial (McClure, 2008, p. 15).  

Isto porque, apesar da rotina da massagem desenvolvida por Vimala ser a 

principal ferramenta do programa para promover o toque nutritivo, nem todos os bebés 

recebem a massagem em si, existindo inúmeras alternativas à mesma como o abraçar, o 

pegar, os toques de contenção, entre outras que são facultadas aos pais.  

Com efeito, o programa tem como princípios básicos: 

- Respeitar o ritmo individual de cada bebé, 
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-Adaptar as técnicas da massagem às diferentes tolerâncias táteis (hipersensibilidade 

vs hiposensibilidade), 

- Observar e avaliar os estadios comportamentais, 

- Valorizar a linguagem do bebé, 

- Identificar os pontos-chave positivos e negativos. 

 

Só segundo estes princípios nos quais o toque constitui um instrumento promotor e 

crescente do vínculo, se fomentará a confiança, a comunicação, a sincronia, a 

compreensão e a cumplicidade para se desenvolver uma ligação consolidada e recíproca 

na fase inicial da vida (McClure, 2008).  

 

6.2 Breve Caracterização do Programa 

 

Sendo que a IAIM oferece a qualquer família uma oportunidade de educação, 

promoção da saúde e apoio que ultrapassa a própria massagem em si, este programa 

pode ser implementado em todos bebés dos 0 aos 12 meses num contexto individual ou 

em grupo, no qual se ensinam ao longo de várias sessões um conjunto de técnicas de 

massagem nos diversos segmentos corporais, técnicas de relaxamento, um protocolo de 

cólicas e alguns movimentos de ginástica, existindo para além disso, um tempo de 

conversa, discussão e partilha parental que promovem no seu todo, o toque e a saúde 

mental, realçam a ligação pais-bebé e proporcionam uma estimulação sensorial 

diversificada.  

 Por esse motivo, os bebés tal como se mencionou anteriormente, são o elo ativo 

do programa dado que revelam estadios, ritmos e reflexos distintos que dão indicações e 

originam algumas adaptações da parte do elo afetivo que é constituído pelos próprios 

pais. Estes, sendo os “experts”, fornecem então todo o conhecimento sobre as 

necessidades físicas e emocionais do bebé no decorrer das sessões, enquanto os 

instrutores assumem apenas um papel de intermediários do processo no sentido de 

facilitar e ajudar a promover a relação entre os dois através de diversas estratégias que 

proporcionem o toque nutritivo (Panksepp's, 2004).  

 

 O Programa de Massagem Infantil foi projetado inicialmente para ser 

concretizado num conjunto de 5 sessões semanais, contudo, face às necessidades dos 
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pais e à existência de muitas organizações, hospitais e clínicas, por vezes são feitas 

implementações com um maior número de sessões tornando a sua aplicação mais 

prolongada.  

 Em termos práticos, o programa decorre habitualmente num período de 5 

sessões semanais com os pais e os respetivos filhos e dado que o foco principal está na 

díade, o instrutor nunca demonstra a massagem em nenhum bebé, aplicando-a em 

substituição num boneco, para que haja uma atenção mais focada nas famílias presentes. 

Assim, no início de cada sessão existe sempre um momento de partilha (quebra-gelo) de 

maneira a se promover o envolvimento e a ligação grupal, seguindo-se um período de 

relaxamento para os pais, o qual lhes permite relaxar antes da massagem, desenvolver 

consciência dos níveis de stresse presente no corpo e criar com isso uma atmosfera mais 

relaxante e propícia para o toque. Dessa maneira e antes da massagem propriamente 

dita, é feito sempre um pedido de permissão que faz parte integrante da rotina e permite 

que o bebé saiba que vai dar início à massagem, para além de constituir uma forma de o 

reconhecer e respeitar como um ser Humano e lhe dar o direito de dizer “sim” ou “não” 

segundo os seus estadios e pontos-chave. Isto porque, se os pais reconhecerem os 

diferentes pontos-chave que o bebé apresenta para comunicar, será mais fácil 

compreendê-lo nos diferentes contextos. Existem portanto, pontos-chave positivos dos 

quais se destacam os olhos bem abertos e brilhantes, o sorriso, os sons de satisfação, o 

contato visual e o movimentos suaves dos braços e das pernas e ainda os pontos-chave 

negativos como a tendência para adormecer, o bocejar, o enrugar a testa, o chorar, o 

soluçar, os movimentos bruscos e incontroláveis, o rolar sobre si próprio e a tensão 

corporal. 

Consoante os mesmos, é feita uma aprendizagem progressiva sobre um conjunto 

de técnicas diversas que são adequadas em função das necessidades e o ritmo do próprio 

bebé. Concomitantemente, são fornecidas algumas ferramentas que ajudam os pais a 

diminuir a dor provocada pelos gases e pelas cólicas nos bebés (Protocolo da Cólicas) e 

a utilizar alguns movimentos simples (Ginástica) que permitem incorporar rimas e jogos 

durante a extensão das pernas e dos braços, o alinhamento da coluna e a massagem do 

estômago e da pélvis. Mais adiante, são facultadas ainda algumas ideias que lhes 

permitem fazer as adaptações necessárias à massagem ao longo do crescimento do bebé 

desde o gatinhar até à fase do pré-escolar, a idade escolar e a adolescência, de maneira a 

que o toque continue ser parte integrante do tempo de qualidade entre os pais e o filho.  



 
 
 

49 
 

Por fim, as sessões são compostas por um momento de discussão e troca de 

ideias entre pais, durante o qual existe a liberdade de todas as famílias partilharem 

ideias sobre temas específicos, expressando pensamentos, sentimentos e preocupações. 

Assim, ao experimentarem um sentimento de parentalidade conjunta, os pais acabam 

por criar um espaço onde se sentem mais seguros, aceites e valorizados quanto às suas 

escolhas pessoais (McClure, 2008; Panksepp's, 2004; Schneider, 2002).  

 Dessa forma, este programa parece constituir um instrumento favorável ao 

suporte da função parental, ajudando os pais a desenvolver estratégias de vinculação e 

contacto positivo com o seu bebé face ao novo papel que a parentalidade implica. Assim 

e, para além da aprendizagem das técnicas de massagem, o contacto com outras 

famílias, a partilha de opiniões e experiências acabam por gerar um ambiente 

securizante para os pais. 

 

6.3 Os Benefícios da Massagem Infantil segundo a IAIM 

 

 6.3.1 Benefícios da Massagem Infantil para os Bebés  

 

Nos últimos anos, estudos na área da massagem têm revelado os seus efeitos 

favoráveis, sustentado aquilo que, ao longo do tempo, se tem vindo a observar 

empiricamente.  

Dentro dos inúmeros benefícios que se têm vindo a destacar sobre o toque e a 

prática da massagem infantil, é possível nomear, segundo McClure (2008), quatro 

grandes categorias que incluem os efeitos gerais não só, em relação ao próprio bebé, 

como também em relação à pessoa que as aplica, nomeadamente a interação, a 

estimulação, o alívio e o relaxamento (McClure, 2008).  

Como tal, e refletindo sobre os benefícios incluídos na categoria interação 

salienta-se a promoção de uma vinculação segura, a construção e o fortalecimento do 

vínculo entre o bebé e a pessoa que dá a massagem, a ampliação da comunicação verbal 

e não-verbal, assim como da atenção unilateral, do sentimento de respeito, da tolerância, 

da empatia, imitação, cumplicidade, contacto precoce e tempo de qualidade entre a 



 
 
 

50 
 

díade (McClure, 2008;Moyer-Mileur, Haley, Slater, Beachy, & Smith, 2013;Vieira da 

Cruz, Ide, Tanaka, & Caromano, 2008). 

 Por sua vez, em termos de estimulação, a massagem constitui um meio de 

facilitação do desenvolvimento muscular e tónico, do crescimento, da linguagem e das 

capacidades de aprendizagem atuando também, ao nível da integração sensorial, da 

perceção e consciência mental/corporal progressiva, do autoconhecimento, da 

coordenação e muitas outras funções dos diferentes sistemas cardiovascular, hormonal, 

digestivo, imunitário, linfático, respiratório, vestibular e nervoso, propiciando a ligação 

entre neurónios (aceleração do crescimento e revestimento de mielina) (Bárcia & Sá, 

s.d.; McClure, 2008).  

Quanto ao alívio, a massagem parece ajudar ao nível dos gases e cólicas nos 

primeiros meses de vida, bem como na obstipação e eliminação, reduzindo as dores 

gastrointestinais (digestivas) e de crescimento, o desconforto resultante do nascimento 

dos dentes, a tensão muscular, a desorganização do sistema nervoso e a sensibilidade ao 

toque. 

Por fim, no que se refere à última categoria de benefícios, o relaxamento, este 

pode ser evidenciado através de melhorias nos padrões de sono e nos estados de calma, 

no aumento de mecanismos de gestão do stresse, na regulação dos estados psico-

comportamentais, na normalização do tónus muscular, na redução dos níveis de 

hormonas de stresse (cortisol, noradrenalina, entre outras), no incremento dos níveis de 

hormonas anti-stresse (oxitocina e serotonina) e nas melhorias no processo de 

autorregulação (Bárcia & Sá, s.d.;McClure, 2008;Moyer-Mileur, Haley, Slater, Beachy, 

& Smith, 2013;Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009; Vieira da 

Cruz, Ide, Tanaka, & Caromano, 2008). 

6.3.2 Benefícios da Massagem Infantil para os Pais 

 

 Não obstante e consoante o que foi referido anteriormente, embora os benefícios 

para os bebés segundo o programa de Massagem Infantil sejam imensos, estes não são 

os únicos a manifestá-los pelo que, tal como foi referido anteriormente, quer os pais, 

quer a família e a sociedade a um nível mais alargado e prolongado no tempo, os 

revelam.  
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Como tal, os principais benefícios que se têm documentado a nível parental 

estão relacionados com a melhor compreensão do próprio filho, a promoção de uma 

vinculação segura, a melhoria da própria autoestima, confiança e segurança bem como 

das competências parentais a partir da leitura e aprendizagem dos sinais do bebé, o 

envolvimento precoce do pai, um maior investimento no tempo de qualidade entre a 

tríade mãe-pai-bebé, o conhecimento mútuo, o incremento da autonomia, a estimulação 

da lactação e diminuição da depressão pós-parto no caso das mães, aumento dos níveis 

de hormonas de relaxamento e redução da ansiedade, da tensão emocional e dos índices 

de stresse (McClure, 2008).  

Por outro lado, o programa ainda ressalta benefícios para a toda a família na 

medida em que a massagem permite um envolvimento de outros membros como os 

irmãos ou outros familiares, diminuindo assim a rivalidade e os conflitos entre eles e 

intensificando o respeito e o ambiente relaxante. 

Em suma, este programa surge exatamente com o intuito de criar de uma forma 

única um vínculo com o bebé por meio do toque, do contacto, do afeto, da relação e 

união proporcionando benefícios diretos e indiretos a médio e a longo prazo, quer para o 

bebé, quer para os pais e a respetiva família (Schneider, 2002).   

 

6.3.3 Projeto “Tocar-te e Mimar-te” 

 

 Tendo por base a principal missão e os princípios do Programa de Massagem 

Infantil e enquanto Instrutora de Massagens para Bebés certificada pela APMI, foi 

desenvolvido um projeto de investigação nesta área ao qual se intitulou “Tocar-te e 

Mimar-te”. Desse modo e de acordo com todas as normas e características do programa, 

o projeto foi dinamizado no decorrer de um mês com 22 pais/figuras parentais e os seus 

respetivos bebés através de quatro sessões em grupo (Anexo I) e com quatro grupos 

distintos com uma frequência semanal para cada um deles. Para dar resposta a algumas 

questões que se colocaram no desenrolar do presente estudo, foi dedicado um momento 

inicial à recolha de informações e questionários da parte de ambos os pais e após a 

implementação do programa, existiu um momento para reunir todos os dados do pós-

teste.  
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

1. Pertinência do Estudo e Questões de Investigação 

 

Como vimos no decorrer da revisão da literatura, nos últimos anos inúmeros 

estudos têm procurado perceber qual a importância da estimulação tátil no 

desenvolvimento biopsicossocial das crianças e os seus principais benefícios nos 

primeiros meses de vida.  

Dado que a massagem do bebé é uma área que tem vindo a ser progressivamente 

mais procurada em Portugal e ainda são muito poucas as investigações dedicadas a esta 

temática no nosso país, considerou-se pertinente perceber qual o impacto que a 

aplicação de um programa de massagens teria no bebé nos primeiros meses de vida, 

bem como nos seus pais.   

Nesse sentido, para a concretização do estudo surgiram algumas questões mais 

específicas relacionadas com os pais ou com os bebés que seguidamente se destacam: 

- Será que a participação no programa de massagens afeta o sentimento de 

competência parental nos pais e nas mães? 

- Será que a participação no programa de massagens influencia o perfil de humor 

das mães? 

- Qual o grau de satisfação parental após a aplicação do programa de massagens? 

 - Considerando o temperamento do bebé, será que as mães os classificam de 

forma diferente pelo facto de terem participado no programa de massagem do bebé? 

-Qual o impacto da participação no programa de massagens no tempo de choro, 

no tempo de sono e no tempo que passam no colo dos seus pais? 

 

2. Método 

 

No decorrer deste subcapítulo será apresentado o plano metodológico, os 

objetivos e tipo de estudo, os critérios de seleção dos participantes e a sua 

caracterização, a justificação e descrição dos instrumentos e a explicação dos 

procedimentos adotados na recolha e na análise de dados. 
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2.1 Objetivos do Estudo 

 

Como objetivos principais nesta investigação, considera-se pertinente perceber o 

impacto da massagem no comportamento do bebé bem como, no sentimento de 

competência parental e na sua disposição ou humor. Assim, e com base nas questões de 

investigação supramencionadas definimos os seguintes objetivos: 

 

 Caracterizar os sentimentos de competência parental antes e após a 

aplicação do programa de massagens; 

 Caracterizar o Perfil de Humor das mães antes e após a aplicação do 

programa de massagens; 

 Avaliar o grau de satisfação dos pais com o programa de massagens; 

 Caracterizar o temperamento do bebé antes e após a aplicação do 

programa de massagens, segundo a análise efetuada pelas mães; 

 Verificar se existem diferenças entre o tempo de choro, de sono e de 

colo/embalo antes e após a aplicação do programa de massagens. 

 

2.2 Tipo de Estudo 

 

Nesta investigação apresenta-se um estudo de tipo quasi experimental com 

grupo único avaliado no pré e pós-teste antes e após implementação de intervenção. 

Tem por base uma metodologia do tipo descritivo e comparativo, incluindo análises 

quantitativas e qualitativas.  

 

2.3 Participantes 

 

A seleção dos participantes e sua inclusão no estudo foi realizada de acordo com 

os seguintes critérios:   

-bebés como idades compreendidas entre os 2 e os 6 meses; 

-bebés sem nenhuma deficiência ou perturbação do desenvolvimento 

diagnosticada;  

-mães e pais com mais de 18 anos de idade e que concordaram em participar no 

estudo após assinatura do consentimento informado. 
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No total, este estudo contou com a participação de 22 casais e 22 crianças 

nascidas a termo (N = 22), com idade compreendida entre os 2 e os 6 meses. Para se 

obter a amostra foram estabelecidos vários contatos por meio de um jardim-de-infância 

e uma clínica privada em Albufeira.  

Das 27 famílias selecionadas, apenas foi possível obter dados sobre 22, pelo que 

a taxa de participação foi assim de 81,5%, registando-se uma perda de 18,5%, dos 

sujeitos inicialmente apurados.  

 

2.3.1 Caracterização dos Bebés 

 

Relativamente aos 22 bebés incluídos no estudo, 9 crianças (40,9%) são do 

género feminino e 13 crianças (59,1%) do género masculino, sendo a sua nacionalidade 

maioritariamente Portuguesa (90,9%). As idades destas crianças estão compreendidas 

entre os 2 e os 6 meses (M = 3,68; DP =1,32).  

Em relação à idade gestacional, este grupo apresenta uma média de 39 semanas 

de gestação, com um valor mínimo de 35 semanas e um valor máximo de 41 semanas, 

sendo que apenas um bebé nasceu de parto prematuro com 35 semanas (4,5%).  

No que se refere à sua colocação nos contextos educativos 15 crianças (68,2%) 

estão no Domicilio; 1 criança (4,5%) na Ama e na Creche 6 crianças (27,3%). No que 

diz respeito ao tempo que passam em cada um dos três contextos educativos, 20 

crianças (90,9%) passam todo o dia, 1 criança (4,5%) passa meio-dia e por fim, apenas 

1 criança (4,5%) passa algumas horas.  

 Em termos de medicação cerca de 3 crianças (13,6%) recorrem a algumas 

vitaminas e as restantes 19 (86,4%) não destaca o uso de nenhum suplemento alimentar 

nem medicamento.  

 

2.3.2 Caracterização do Agregado Familiar 

 

Dos 22 casais participantes no estudo (N = 22), as mães tinham idades 

compreendidas entre os 26 e os 39 anos (M = 31,72, DP = 3,21), e os pais idades que se 

encontravam entre os 26 e os 43 anos (M = 33,09, DP = 4,3).  

 Relativamente ao estado civil, 4 dos casais são solteiros (18,2%), 18 são 

casados/união de facto (81,8%). 
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 A nacionalidade das mães está representada da seguinte forma, 19 (86,4%) são 

portuguesas, 2 (9,1%) são brasileiras e 1 (4,5%) é italiana, enquanto 20 (90,9%) pais 

apresentam nacionalidade portuguesa, 1 (4,5%) é espanhol e outro (4,5%) holandês.   

As habilitações literárias dos pais (mãe e pai) encontram-se representadas no 

Quadro 1. 

 

Nível de Instrução       Mãe (n=11)        Pai(n=11) Pai (n               Total(n=22)  

Ensino Universitário      9                           6                     15 

Bacharelato      5                           0                      5 

12º ano de escolaridade      8                           8                     16 

1ºCiclo      0                           8                      8 

1ºCiclo Incompleto      0                           0                      0 

Quadro 1. Caracterização das Habilitações Literárias dos Pais  

 

De acordo com o mesmo pode observar-se que se trata de um grupo de pais 

escolarizados, sendo que 9 (40,9%) das mães e 6 (27,3%) dos pais têm o nível 1 de 

instrução correspondente ao ensino Universitário, enquanto 5 mães (22,7%) concluíram 

o Bacharelato (nível 2), 8 mães (36,4%) e simultaneamente 8 pais (36,4%) têm o 12º 

ano de escolaridade (nível 3) e 8 pais (36,4%) completaram apenas o 1º Ciclo (nível 4).  

 

Quanto à situação profissional, 3 mães (13,6%) e 3 pais (13,6%) e encontram-se 

desempregados, apenas 1 mãe (4,5%) trabalha ocasionalmente, 18 mães (81,8%) e 18 

pais (81,8%) estão empregados e apenas 1 dos pais (4,5%) é pensionista/reformado.  

Perante os dados expostos, pode constatar-se que a maioria dos casais apresenta 

um nível de escolaridade bastante aceitável, embora o dos pais seja inferior quando 

comparado com o nível das mães e que do total da amostra, 36 figuras parentais (18 

mães e 18 pais) têm um emprego por conta própria ou de outrem.  

A caracterização socioeconómica da família está representada na Figura 2.  
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Figura 2. Caracterização do Estatuto Socioeconómico da Família 

 

Relativamente ao Estatuto Socioeconómico (ESSE) das famílias classificadas de 

acordo com a Escala de Graffar temos: 1 família (4,5%) incluída no ESE médio baixo, 

12 famílias (54,5%) no ESE médio, 8 famílias (36,2%) pertence ao ESE médio alto e 

apenas 1 família (4,5%) no ESE alto. As respostas demonstram que a maioria das 

famílias pertencentes ao estudo, em termos sociais, se encontra num estatuto 

socioeconómico médio (Classe III).  

 

2.4 Instrumentos de Avaliação/Recolha de Dados 
 

Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Ficha de Caracterização da Família, através do qual foram recolhidos dados 

relativos à criança e à família;  

- Escala Graffar para calcular o nível socioeconómico da família, Amaro (2011); 

- Registo Diário do Tempo de Sono, Choro e Colo do bebé a fim de comparar a 

sua frequência antes e após a aplicação do Programa de Massagem Infantil, Huhtala, 

Lehtonen, Heinonen, & Korvenranta (2000); 

- Questionário de Temperamento para medir os comportamentos observáveis do 

bebé, Pires (1994);  

- Escala do Sentido de Competência Parental (PSOC) destinado a mensurar o 

nível de satisfação e eficácia das mães e dos pais, Seabra-Santos & Pimentel (2007); 

4,5%
ESE Médio 

Baixo

54,5% 
ESE Médio

36,2% 
ESE Médio Alto

4,5% 
ESE Alto 

Estatuto Socioeconómico
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- Perfil de Humor através do qual se obteve um perfil que caracteriza cada mãe, 

Cruz e Viana (1993);  

- Registo Semanal da Massagem para cada semana da aplicação do Programa de 

Massagem Infantil; 

- Questionário de Avaliação da Satisfação e Eficácia do Programa de Formação 

Parental a fim de conhecer a importância e os resultados do mesmo.  

 

2.4.1 Instrumentos para a Caracterização da Família 

 

A Ficha de Caracterização da Família foi elaborada no âmbito deste estudo e é 

composta por duas partes, uma que inclui dados relativos à criança e outra com dados 

referentes à família. Em relação à criança destacam-se dados de identificação, condições 

de parto, contexto educativo e o tempo que passa no mesmo e medicação. 

Relativamente à família constam em primeiro lugar, informações de caracterização da 

mãe e do pai alusivas à idade, estado civil, nacionalidade, habilitações literárias, 

profissão, situação profissional e rendimento familiar, seguindo-se outras quanto ao 

agregado familiar e à caracterização do contexto habitacional (caracterização da 

habitação e do local da habitação) (Anexo II). 

Adicionalmente, recorreu-se à Escala de Graffar adaptada por Amaro (2011), 

uma vez que esta inclui cinco indicadores pertinentes na caracterização familiar 

relativos à profissão, nível de instrução, fontes de rendimento familiar, conforto, 

alojamento e aspeto do bairro habitado, que no seu todo permitem calcular o nível 

socioeconómico da família. A pontuação final, dada pela soma total dos pontos obtidos 

na classificação dos cinco critérios, corresponde à classe social: nível I/estatuto 

socioeconómico alto; nível II/estatuto socioeconómico médio alto; nível III/estatuto 

socioeconómico médio; nível IV/estatuto socioeconómico médio baixo; nível V/estatuto 

socioeconómico baixo.  

 

2.4.2 Registo Diário do Tempo de Choro, Sono e Colo  

 

Os registos diários do tempo de Choro, Sono e Colo foram adaptados de um 

estudo efetuado em 2000 por Huhtala, Lehtonen, Heinonen, & Korvenranta no qual, em 
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termos metodológicos se recorreu a um tipo de diário validado para a medição do choro 

infantil. De acordo com o mesmo, cada página correspondia a uma semana e continha 

sete colunas, onde cada uma era equivalente a um dia dividido em vinte e quatro linhas 

relativas a vinte e quatro horas. Assim, em função de cada comportamento eram 

utilizados símbolos específicos em função da hora e da duração em que tinham ocorrido 

(Huhtala, Lehtonen, Heinonen, & Korvenranta, 2000).  

 Para esta investigação foi feito um registo diário semelhante, referente a três 

momentos/comportamentos do dia-a-dia do bebé, nomeadamente o choro, o sono e o 

tempo de colo. Assim, através de um diário com sete dias distintos divididos em 24 

horas cada, onde cada divisão correspondia a uma hora, os pais deveriam preenche-las 

de acordo com o choro, o sono e o tempo de embalo do seu bebé, usando para isso 

cores/símbolos diferentes que identificassem a duração e a altura do dia em que cada um 

desses itens ocorreu (Anexo III).  

Após o preenchimento é feita uma cotação em minutos do tempo total/duração 

de sono, choro e colo, respetivamente. De salientar que este registo foi feito durante 

apenas 3 dias quer antes da aplicação do programa de Massagem Infantil como após o 

término da mesma. 

 

2.4.3 Questionário de Temperamento  

 

O Questionário de Temperamento, Infant Characteristics Questionnaire (ICQ), 

foi desenvolvido por Bates, Freeland e Lounsbury (1979) com o intuito de medir o 

temperamento difícil, avaliar o modo como as mães percepcionam os seus filhos e 

compreender de que maneira é que isso se reflecte na atitude e no comportamento para 

com os mesmos.  

Na sua versão original, o I.C.Q. é composto por 24 itens cotados numa escala de 

avaliação até 7 pontos, sendo que o 1 é relativo a um “temperamento ótimo”e o 7 a um 

“temperamento difícil”. De acordo com questões baseadas em determinadas 

características da criança, no contexto das suas interações e rotinas, o ICQ é 

considerado em 4 dimensões sendo elas: Díficil, Adaptação negativa à Mudança, 

Irrequieta e Séria.    
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À semelhança do que aconteceu no estudo de Pires (1994) cuja versão 

desenvolvida em 1968 era dirigida para os 6 meses com as adaptações nos itens 

necessários para se tornarem aplicáveis desde o 1º mês de vida, considerou-se pertinente 

adotar a escala que o mesmo utilizou, uma vez que a amostra deste estudo é constituída 

por bebés entre os 2 e os 6 meses de idade e permite assim, incluir todos os 

participantes desta investigação. De acordo com isto, o questionário que irá ser utilizado 

par avaliar o temperamento difícil é composto não pelos 24 itens da versão original mas 

por uma versão mais reduzida que contém apenas 17 itens (Anexo IV) e que será 

preenchido numa fase inicial do Programa e após a conclusão do mesmo (Pires, 1994).  

 

2.4.4 Escala do Sentido de Competência Parental (PSOC) 

 

A Escala do Sentido de Competência Parental, Parenting Sense of Competence 

Scale, (PSOC), originalmente concebida por Johnston & Mash em 1989 e com uma 

versão traduzida e adaptada para a população portuguesa por Seabra-Santos & Pimentel 

em 2007 tem sido uma das mais utilizadas para avaliar a perceção de eficácia, de 

satisfação e de competência relacionadas com a função parental. 

  O PSOC é um instrumento de autopreenchimento dirigido aos pais, que 

integra uma escala de Likert composta por um total de 17 itens (Anexo V), com 

afirmações em relação às quais os pais expressam a sua opinião à cerca de aspetos 

como: 

- Experiência no desempenho da função parental; 

- Capacidade para o desempenho da função parental; 

- Interesse no desempenho da função parental; 

- Tensão e ansiedade no desempenho da função parental; 

- Grau de controlo em situações relacionadas com a criança; 

- Identificação dos desejos da criança; 

- Confronto das expectativas idealizadas com a situação real. 

 Nesse sentido, procura compreender de que modo é que os pais investem em 

diferentes dimensões do envolvimento e nas tarefas relacionadas com os cuidados e a 

educação dos próprios filhos, baseando-se nas descrições e cognições parentais relativas 

ao papel que os mesmos desempenham. Assim, através de uma escala de 5 pontos 

(Concordo Plenamente, Concordo, Não tenho a certeza, Discordo, Discordo 
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Totalmente)., onde o “1” corresponde ao “concordo plenamente” e o “5” ao “discordo 

totalmente”, os pais devem seleccionar apenas uma das cinco opções para cada 

afirmação, para que a partir das respostas obtidas seja possível avaliar a auto-percepção 

geral de competência parental, e ainda, duas subescalas que compõem essa dimensão: A 

Eficácia e Satisfação Parental (Ferreira, Veríssimo, Santos, Fernandes, & Cardoso, 

2011) .      

A Perceção de Eficácia é constituída pelo somatório das ponderações dos itens 

(1, 4, 6, 10, 11, 13 e 16) e a Perceção de Satisfação, constituída pelo somatório das 

pontuações obtidas nos itens (2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 e 15). O somatório dos valores 

obtidos nas referidas subescalas e pela ponderação do item 17 permite obter um “score” 

global para a Perceção de Competência. De sublinhar que os 7 itens correspondentes à 

dimensão da Eficácia Parental são cotados inversamente pelo que, as pontuações totais 

mais elevadas indicarão sempre uma maior satisfação e eficácia parental (Ferreira, 

Veríssimo, Santos, Fernandes, & Cardoso, 2011; Roque, 2013).  

Este instrumento foi empregue às mães e aos pais separadamente, quer no início 

do programa de Massagem Infantil como no final do mesmo, com o objetivo de se 

estabelecerem diversas comparações entre ambos e com os efeitos após as quatro 

semanas de prática.   

 

2.4.5 Perfil de Humor 

 

 O Perfil de Humor, Profile of Mood States (POMS), é um instrumento que foi 

concebido por McNair, Lorr e Droppleman em 1971 e traduzido para português por 

Cruz e Viana em 1993 no âmbito da psicologia a fim de avaliar populações psiquiátricas 

e os seus respetivos estados emocionais e de humor, bem como a variação que lhes 

estava associada. Contudo a utilização do mesmo rapidamente acabou por revelar que 

era uma medida possível de ser direcionada para outras populações não terapêuticas 

(Cruz, Gomes, Parente, Amorim, Dias, & Paiva, 2008). 

 Na sua versão inicial e original, este instrumento de avaliação psicológica é 

composto por 65 itens de fácil resposta e medida, que correspondem a 

adjectivos/sentimentos que as pessoas têm e que permitem a partir daí avaliar o bem-



 
 
 

61 
 

estar psicológico das mesmas, obtendo-se seis resultados distintos relativos a algumas 

dimensões do estado de humor: tensão/ansiedade; depressão; ira/hostilidade; 

vigor/actividade, fadiga/inércia; e confusão/desorientação (Norcross, Guadagnoli, & 

Prochaska, 1984). 

A tensão-ansiedade corresponde a aumentos da tensão músculo-esquelética e da 

preocupação encontrando-se por exemplo em adjetivos como tranquilo, tenso, inquieto, 

impaciente.  

A depressão está relacionada com um estado emocional de desânimo, 

infelicidade, incapacidade pessoal e futilidade, reflectindo-se em adjetivos como 

abatido, desanimado, triste, desencorajado. 

A ira-hostilidade está inerente a um estado de humor de cólera e antipatia face 

aos outros, como se pode encontrar em adjetivos como furioso, irritado, mal humorado. 

O vigor-actividade é indicador de um estado de energia e vigor quer físico quer 

psíquico, sendo composto por exemplo por adjetivos como ativo, enérgico, alegre, 

animado.  

A fadiga-inércia é caracterizada por um estado de cansaço, inércia e baixo nível 

de energia, sendo composta por adjectivos como cansado, esgotado e sem energia.  

Por fim, a confusão-desorientação reflecte um estado de confusão e falta de 

clareza mental/lucidez, sendo caracterizada por adjectivos como inseguro, competente, 

confuso, eficaz (Viana, Almeida, & Santos, 2001). 

 A versão usada neste trabalho englobou o total dos 65 itens (Anexo VI) da 

versão original dado que a população a quem foi dirigida se trata de mães nos primeiros 

6 meses de parentalidade e ainda não existem estudos feitos com esta escala a esse 

nível. Como tal, cada um dos 65 itens descreve um estado de humor ou sentimento no 

qual o sujeito responde segundo uma escala tipo Likert de 5 pontos, (0=Nada; 1=Poucas 

Vezes; 2=Algumas Vezes; 3=Quase Sempre; 4=Sempre), após breves instruções de 

resposta onde se solicita ao mesmo que indique como se sentiu durante um determinado 

período de tempo que pode corresponder apenas a um dia ou a uma semana. De acordo 

com este estudo, solicitou-se às figuras parentais que indicassem como é que se sentiam 

no respetivo dia/momento antes de iniciar a aplicação do Programa de Massagem 

Infantil e no último dia do mesmo, a fim de que se pudesse avaliar posteriormente, as 

seis dimensões distintas supramencionadas.  
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Quanto à cotação do instrumento propriamente dito, os “scores” de cada escala 

são obtidos através da adição dos valores dos respectivos itens, alcançando-se dessa 

maneira uma medida de comparação entre cada escala do POMS. Depois dos totais de 

cada sub-escala obtém-se um “score” total (Perturbação Total do Humor), que consiste 

numa estimativa do estado de humor, calculado a partir da soma dos “scores” das 5 

escalas (tensão, depressão, fadiga, confusão e irritação) e subtraindo depois a esse valor 

o “score” obtido apenas por uma escala (vigor).  

 

2.4.6 Registo Semanal da Massagem 

 

 Para aferir a frequência e a duração da aplicação da massagem no contexto 

familiar, por parte da mãe e do pai, elaborou-se uma tabela dividida em sete colunas e 

quatro linhas que correspondiam aos dias da semana e à 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª semana do 

Programa de Massagem Infantil, respetivamente (Anexo VII).   

 A partir do mesmo pretende-se obter informações pertinentes relativas ao 

número de realizações semanais da massagem por parte da mãe e do pai, bem como a 

duração das mesmas em minutos no decorrer de cada semana e no total das quatro.  

 

2.4.7 Questionário de Avaliação da Satisfação e Eficácia do Programa 

de Formação Parental 

 

Para se recolher informação no final da aplicação do Programa de Massagem 

Infantil foi realizado um questionário de avaliação a preencher pelos pais em três partes 

distintas. Na primeira e segunda parte, as respostas são dadas de acordo uma escala do 

tipo Likert de 5 pontos, (1=Nada; 2=Pouco; 3=Assim-Assim; 4= Muito; 5=Totalmente) 

e na terceira existem questões abertas (Anexo VIII). 

Na referida avaliação encontravam-se questões acerca de: 

 A dinâmica de funcionamento do Programa; 

 Os Conteúdos abordados; 

 A dinâmica de Grupo; 

 As mudanças sentidas (percepção dos participantes sobre as mudanças ocorridas 

a nível pessoal, relacional e familiar);  
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 O dinamizador do Programa; 

 A opinião Geral; 

 A Utilidade dos diferentes trabalhos propostos no Programa; 

 Opinião pessoal relativa às preferências e utilidade do Programa, possíveis 

melhorias e necessidades futuras na função parental. 

 

2.5 Procedimentos 

 

2.5.1 Recolha de Dados 

 

Para a realização do presente estudo, foi estabelecido um contato inicial com os 

possíveis colaboradores à implementação do Programa de Massagem Infantil, 

nomeadamente com a Diretora da Clínica Pediátrica Oficina dos Mimos e os Diretores 

de uma Creche e Jardim de Infância Academia dos Marinheiros, em Albufeira. Após a 

aprovação de ambos foram contactados os pais dos bebés com a idade e as 

características necessárias para entrarem no estudo, tendo-lhes sido explicado numa 

reunião geral os objetivos e o âmbito da investigação, bem como a confidencialidade, o 

sigilo das suas respostas e o carácter voluntário da sua participação. Assim, através de 

uma carta de consentimento informado (Anexo IX) onde constavam as informações 

mais importantes, os objetivos e um agradecimento pela disponibilidade, previamente 

assinada foram entregues as avaliações de cada bebé e família necessárias antes da 

aplicação do Programa de Massagem Infantil.  

Para garantir a homogeneidade nos procedimentos de aplicação dos instrumentos 

em dois momentos distintos, antes da intervenção (pré‐teste) e imediatamente após o 

final da intervenção (pós‐teste) a investigadora explicou o modo de preenchimento dos 

questionários, ou seja, a Ficha de Caracterização da Família seria preenchido por ambos 

os pais, enquanto o Registo Diário do Tempo de Choro, Sono e Colo, o Questionário de 

Temperamento e o Perfil de Humor seriam preferencialmente preenchidos pelas mães. 

Para a recolha dos dados relativos ao PSOC, cada mãe e cada pai deveriam preenchê-lo 

separadamente. No término do Programa de Massagem Infantil foi requerido aos pais 

um novo preenchimento dos instrumentos relativos ao Registo Diário do Tempo de 

Choro, Sono e Colo, ao Questionário de Temperamento, ao Perfil de Humor e ao PSOC 
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e ainda foi solicitado o Registo Semanal da Massagem preenchido em casa no decorrer 

das quatro semanas e o Questionário de Avaliação da Satisfação e Eficácia do Programa 

de Formação Parental. 

 

De uma forma sucinta, a recolha dos dados efetuou-se da seguinte forma: pedido 

de colaboração na investigação; explicação dos objetivos do estudo e da 

confidencialidade das respostas, consentimento informado dos pais e aplicação dos 

instrumentos. Depois de todos os dados recolhidos procedeu-se à análise estatística e 

retiraram-se as conclusões do estudo.  

 

2.5.2 Análise de Dados 

 

Para analisar os dados recolhidos foram utilizados procedimentos de análise 

qualitativa e quantitativa.  

Do ponto de vista qualitativo, procedeu‐se a uma análise do conteúdo das 

respostas às perguntas abertas do Questionário de Satisfação e Eficácia do Programa de 

Formação Parental. Do ponto de vista quantitativo, recorrendo ao tratamento estatístico 

feito através do programa informático Statistical Package for Social Sciences – SPSS, 

versão 19.0 para Windows realizaram-se os procedimentos estatísticos a seguir 

expostos. 

Inicialmente, concretizou-se um processo de limpeza e confirmação de dados 

introduzidos nas bases, originando a eliminação de participantes com dados muito 

incompletos ou que não ofereciam confiança do ponto de vista científico.   

Com isso, recorreu-se à estatística descritiva calculando-se, em função do tipo de 

dados (variáveis contínuas), a média, o desvio padrão, valores mínimos e máximos, ou 

no caso das variáveis nominais e algumas ordinais, as frequências e percentagens. Outro 

dos procedimentos de análise consistiu em estudar as diferenças, nas várias escalas e 

subescalas, entre as médias obtidas no pré‐teste e as médias obtidas no pós‐teste. Para 

tal, e após verificação dos pressupostos à utilização de técnicas paramétricas 

(normalidade e homocedasticidade) utilizou‐se o teste t de Pares, para amostras 

emparelhadas, que permitiu perceber se, de uma forma geral, havia alguma mudança 

significativa, do ponto de vista estatístico, entre o primeiro e o segundo momentos de 

avaliação. 



 
 
 

65 
 

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Uma vez apresentadas e justificadas as etapas metodológicas e os objetivos do 

estudo, surgem, neste capítulo, os resultados obtidos através da análise descritiva e 

comparativa. Para tornar mais fácil a análise e perceção dos resultados, foram utilizadas 

algumas figuras e quadros para a exposição dos mesmos que serão apresentados de 

acordo com a ordem dos objetivos formulados para o estudo. Serão enunciadas e 

analisadas as diferenças estatísticas encontradas e proceder-se-á à discussão dos 

resultados com base nos estudos empíricos apresentados no enquadramento teórico 

 

1. Resultados do Registo Diário do Tempo de Choro, Sono e Colo no Pré 

e Pós Testes 

 

Com base na adaptação dos registos diários Choro, Sono e Colo apresentados no 

estudo de Huhtala, Lehtonen, Heinonen, & Korvenranta (2000), procedeu-se ao registo 

(efetuado pelos pais) dos tempos de choro, sono e de colo/embalo, em minutos, durante 

apenas três dias antes do início e três dias após a finalização da implementação do 

Programa “Tocar-te e Mimar-te” . 

Tendo em conta os 22 bebés que participaram no estudo constatou-se que o 

tempo de choro durante os três dias antes da intervenção variou entre os 0 e os 600 

minutos (M=232,95; DP=164,84), sendo que no primeiro dia se verificou uma variação 

entre os 0 e os 195 minutos (M=74,77; DP=57,58), no segundo dia entre os 0 e os 180 

minutos (M=79,55; DP=58,71) e no terceiro entre os 0 e os 255 minutos (M=78,64; 

DP=60,81).  

Por outro lado, apurou-se que o tempo de sono durante os três dias antes da 

intervenção oscilou entre os 1755 e os 3045 minutos (M=2231,59; DP=333,33), 

verificando-se que no primeiro dia assumiu valores compreendidos entre os 555 e os 

1035 minutos (M=749,32; DP=140,06), no segundo dia entre os 540 e os 1050 minutos 

(M=751,36; DP=117,28) e no terceiro dia entre os 540 e os 960 minutos (M=730,91; 

DP= 120,02).  
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Quanto ao tempo de permanência no colo aferiu-se que no decorrer dos três dias 

antes do início do programa este variou entre os 75 e os 1440 minutos (M=473,86; 

DP=336,06), pelo que no primeiro dia foram obtidos valores compreendidos entre os 30 

e os 555 minutos (M=169,77; DP=138,75), no segundo dia entre os 0 e os 375 minutos 

(M=153,86; DP=102,92) e no terceiro dia entre os 30 minutos e os 510 minutos 

(M=150,23; DP= 110,78).  

 

Por sua vez, nos três dias após a conclusão da intervenção, os registos 

demonstraram uma variação do choro entre os 0 e 525 minutos (M=168,64; 

DP=119,14), onde no primeiro dia alternou entre os 0 e os 240 minutos (M=69,77; DP= 

55,88), no segundo dia entre os 0 e os 165 minutos (M= 47,05; DP= 39,48) e no terceiro 

dia entre os 0 e os 120 minutos (M=51,82;DP=35,54).  

Relativamente ao tempo de sono nos três dias após o programa este apresentou 

valores entre os 1710 e os 2715 minutos (M=2337,73;DP=253,17), sendo que no 

primeiro dia variou entre os 570 e os 900 minutos (M=764,55; DP=102,11), no segundo 

dia entre os 450 e os 980 minutos (M=786,59; DP=119,57) e no terceiro dia entre os 

615 e os 960 minutos (M=786,59, DP=92,88). 

Por fim, o tempo de colo durante os três dias depois do término da intervenção 

esteve compreendido entre os 100 e os 930 minutos (M=387,50; DP=241,29). Assim 

sendo, no primeiro dia aferiu-se que o tempo de permanência no colo da figura 

vinculativa oscilou entre os 60 e os 330 minutos (M=139,77; DP= 88,78), no segundo 

dia entre os 10 e os 270 minutos (M= 112,50; DP= 76,04) e o terceiro dia entre os 30 e 

os 360 minutos (M=135,23; DP=91,96).  

Após a análise da normalidade das variáveis foram feitos testes t para amostras 

emparelhadas para comparar os tempos de sono, choro e colo no Pré e no Pós-teste. 

Dados os tempos totais de cada uma das subescalas e feita uma comparação entre o Pré 

e o Pós-teste como consta no Quadro 2. é possível verificar que embora as diferenças 

não sejam significativas, existiram melhorias nos três valores médios, na medida em 

que os do tempo de choro e de colo/embalo diminuíram ligeiramente e o tempo de sono 

teve um incremento.  
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Subescalas Pré-teste Pós-teste  

T 

 

p   M DP M DP 

Tempo de Choro 

(N=22) 
  232,95 164,84 

 

168,64    119,14          1,95             

 

,065 

 

Tempo de Sono 

(N=22) 
2231,59 333,33 2337,73     253,17        -1,92 ,068 

Tempo de Colo 

(N=22) 

 

473,86 336,06   387,50     241,29       -1,396 

 

,177 

 

        

Quadro 2.  Valores Médios e Desvio Padrão do Tempo de Choro, Sono e Colo no Pré e 

Pós-teste 

Embora as diferenças obtidas não tenham sido significativas existem alguns 

estudos como o de Xua (2004), que ao analisar a frequência das crises de choro e a 

duração das mesmas, aferiu que o grupo que recebia as massagens tinha 

significativamente menos crises e com durações mais reduzidas. Do mesmo modo, Field 

(1996) e Field & Hernandez-Reif (2001) ao procurarem avaliar também os 

comportamentos de sono/vigília, verificaram que os bebés do grupo experimental 

tinham não só, diminuído o tempo de choro como aumentado o sono ativo, 

apresentando menos problemas de sono em quantidade e em qualidade, respetivamente 

(Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009). De acordo com os mesmos, 

os resultados do presente estudo demonstram ligeiras melhorias nestes dois tipos de 

estádio comportamentais à semelhança do que consta na literatura. Já o tempo de 

permanência no colo das figuras parentais e o decréscimo que se observa do pré para o 

pós-teste poderá estar associado às diferenças ocorridas nos dois aspetos anteriores e ao 

facto de se ter introduzido um momento de maior contato no dia-a-dia do bebé, através 

da massagem. Esse contato ao potenciar o toque e se tornar estimulante para o bebé 

pode ter ajudado a minimizar a necessidade de contato através do colo por ter sido 

introduzido nessas novas rotinas, ou por outro lado, o bebé ao se revelar geralmente 

mais calmo necessitou de estar menos tempo ao colo. 
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2.  Resultados do Questionário de Temperamento no Pré e Pós Teste 

 

 

Relativamente a este instrumento os resultados serão apenas analisados item a 

item, pois não foi possível, em tempo útil, obter as instruções de cotação do referido 

instrumento junto dos colegas portugueses responsáveis pela adaptação do mesmo. 

 De acordo com os resultados apresentados na Figura 3., relativos ao 

Questionário de Temperamento (QT) adaptado por Pires (1994) com uma versão mais 

reduzida e dirigida aos 6 meses, é possível estabelecer uma comparação entre os valores 

médios alcançados em cada item preenchido pelas mães antes e depois das intervenções. 

De uma forma geral e, como se pode observar na Figura 3., observa-se uma redução 

generalizada nos valores das respostas dadas pelos pais às questões do QT do pré para o 

pós-teste,à exceção dos itens 3, 9, 13 e 16, nos quais se verifica o oposto através um 

ligeiro aumento. 

 

 

 

 

Figura 3. Comparação Gráfica dos Valores Médios para o QT, por item 

 

Os valores de 1 a 17 indicados no eixo do X correspondem ao número do 

item/comportamento observado pelas mães e que listamos em baixo: 
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1 Facilidade vs Dificuldade em acalmar o bebé quando ele chora ou está inquieto 

2 Facilidade vs Dificuldade de prever quando é que o bebé vai acordar 

3 Facilidade vs Dificuldade de prever quando é que o bebé vai ficar com fome 

4 Facilidade vs Dificuldade de saber que incomoda o bebé quando ele chora 

5 Número de vezes, em média, que o bebé fica rabujento ou irritado 

6 Em geral o bebé chora? 

7 O bebé fica inquieto ou chora? 

8 Quando o bebé rabuja fá-lo com vigor? 

9 Reação quando se veste 

10 O bebé é uma criança ativa? 

11 Frequência nos sorrisos e sons de satisfação 

12 Humor habitual 

13 Agrado do bebé quando é pegado ao colo 

14 Facilidade vs Dificuldade de prever quando é necessário mudar a fralda 

15 Variabilidade do humor 

16 Excitabilidade do bebé 

17 Grau médio de dificuldade que o bebé representa 

 

A comparação estatística dos resultados evidencia diferenças significativas em 

apenas 4 itens distintos (2, 4, 5 e 12). Assim, da avaliação dos dois momentos a 

comparação revelou para o item 2 o valor médio no pré-teste (M= 3,05 ;DP= 0,95) 

reduziu no pós-teste (M= 2,23 ;DP= 0,75), sendo as diferenças significativas 

(t=4,83;p<.001). 

No caso do item 4, verifica-se uma tendência idêntica, ou seja o valor médio no 

pré-teste (M= 3,59 ;DP= 1,05 )reduziu no pós-teste (M= 3,00 ;DP= 1,11 ), sendo a 

diferença significativa (t=2,89 ;p=.09). 

No item 5, o valor médio no pré-teste (M=2,73 ;DP=0,63) reduziu no pós-teste 

(M= 2,45 ;DP= 0,74), sendo as diferenças significativas (t=2,32 ;p=0,03)  e no item 12 o 

valor médio no pré-teste (M=2,23;DP=0,81)reduziu no pós-teste (M= 1,77;DP= 0,75), 

sendo as diferenças significativas (t=2,66 ;p=0,015.). 

  

 Assim, ocorreram algumas melhorias significativas nas avaliações das mães 

quanto ao temperamento dos respetivos filhos, principalmente no que se refere a:  
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 - Facilidade de prever quando é que o bebé vai adormecer ou acordar (item 2); 

 - Facilidade de saber o que incomoda o bebé quando ele chora (item 4); 

 - Número de vezes por dia, em média que o bebé fica rabujento ou irritado, dado 

que no geral, se tornou mais reduzido (item 5) e  

 - Humor habitual do bebé, visto que as respostas, em média, salientaram um 

humor mais alegre (item 12). 

 

 Dos quatro itens destacados, o que sofreu, em média, uma mudança mais 

substancial está relacionado com a capacidade da mãe prever quando é que o bebé 

adormece ou acorda, seguindo-se logo depois a facilidade ou dificuldade em antecipar o 

que incomoda o bebé quando este chora. Ambos os resultados poderão estar associados 

à prática da massagem que, segundo o que alguns estudos como o de Ferber, Laudion, 

Kuint, Weller, & Zisapel cit. in (Bárcia S. , 2010) indicaram, ajuda a melhorar os 

períodos de descanso e de atividade e a criar rotinas de sono. Para além disso, o facto 

das temáticas abordadas durante as sessões do programa “Tocar-te e Mimar-te” terem 

dado ênfase aos pontos-chave e os estádios comportamentais do bebé podem ter 

facilitado essa posterior previsão da mãe.  

 Não obstante, as reduções apresentadas nos itens 5 e 12 relativos à irritabilidade 

e ao humor habitual do bebé também são indicadores de que a prática da massagem 

potencia estados de calma, produzindo hormonas de relaxamento e atuando no sentido 

de libertar tensões corporais que permitem a cada bebé mudar de estadio 

comportamental através de um processo de autorregulação (McClure, 2008). 

 Para além dos itens acima salientados e com exceção do item 3 referente à 

facilidade vs dificuldade em prever quando é que o bebé fica com fome, do item 9 

relativo à reação do bebé ao vestir, do item 13 alusivo à satisfação do bebé quando é 

pegado ao colo e do item 16 relacionado com a reação do bebé quando brincam ou 

falam com ele cujas respostas foram indicadoras de ténues aumentos sem significância, 

todos os restantes tiverem ligeiras reduções e melhorias, embora também sem 

significância, quanto: 

-Facilidade vs Dificuldade em sossegar o bebé (item 1) cujo valor médio no pré-teste 

(M= 3,18;DP=0,96) reduziu no pós-teste (M= 2,77 ;DP=1,07); 

-Frequência do choro (item 6) cujo valor médio no pré-teste (M=2,82;DP=1,33) reduziu 

no pós-teste (M= 2,73;DP=1,28); 
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-Facilidade do bebé ficar inquieto ou chorar (item 7) cujo valor médio no pré-teste 

(M=2,95;DP=1,25) reduziu no pós-teste (M=2,86;DP= 1,32); 

-Vigor do choro (item 8) cujo valor médio no pré-teste (M=3,82;DP=1,56) reduziu no 

pós-teste (M=3,55;DP=1,3); 

-Caracterização da criança como ativa (item 10) cujo valor médio no pré-teste 

(M=4,91;DP=1,11) reduziu no pós-teste (M= 4,73 ;DP=1,03); 

-Frequência dos sorrisos e sons de satisfação (item 11) cujo valor médio no pré-teste 

(M=5,18;DP=0,96) reduziu no pós-teste (M=5,05;DP=0,9); 

-Facilidade vs dificuldade em prever quando é que o bebé precisa de mudar a fralda 

(item 14) cujo valor médio no pré-teste (M=2,50;DP=1,34) reduziu no pós-teste 

(M=2,36;DP=1,29); 

-Variação do estado de humor (item 15) cujo valor médio no pré-teste 

(M=3,32;DP=1,43) reduziu no pós-teste (M=3,05;DP=1,36); 

-Grau médio de dificuldade que o bebé representaria para outras mães (item 17) cujo 

valor médio no pré-teste (M=2,86;DP=1,21) reduziu no pós-teste (M=2,73;DP=1,24). 

 

3. Resultados do PSOC no Pré e Pós Teste 

 

 

Nos quadros que se seguem, apresentam-se os resultados obtidos através da 

aplicação do PSOC no pré-teste e no pós-teste, com o intuito de se estabelecer uma 

comparação entre os mesmos a partir das pontuações médias de cada subescala.  

Como o PSOC já se encontra validado para a população portuguesa e a 

consistência interna foi medida através do alfa de Cronbach, as subescalas de Satisfação 

e Eficácia apresentam alfas de Cronbach de ,74 e ,65, pelo que a primeira é considerada 

razoável e a segunda um pouco inferior ao nível desejável, respetivamente (Roque, 

2013). Segundo os mesmos autores no que se refere ao valor global (sentimento de 

competência) da escala, esta revela um valor de consistência interna razoável (α= .77). 
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Quadro 3.  Comparação dos valores médios no Pré-Teste e Pós-Teste no PSOC da Mãe 

Subescalas e 

Escala Total 
Pré-teste Pós-teste  

T 

 

p 
 M DP M DP 

Sentimento de 

Satisfação 
33,23    3,49 

 

35,00      3,55      -2,144            

 

,044* 

 

Sentimento de 

Eficácia 

 

27,27    3,01 29,23      2,37      -4,505 ,000*** 

Sentimento de 

Competência  

 

61,68    5,01 65,36      4,83      -3,711 

 

,001*** 

 

       * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

  

Pela análise do Quadro 3, pode constatar-se que a comparação das médias dos 

resultados entre o pré e pós-teste das mães apontam para uma diferença estatisticamente 

significativa na subescala de Satisfação, ( p < .05) bem como na subescala de Eficácia 

(p < ,001).  

A média para o total dos itens no pré-teste é igual a 61,68  (DP = 5,01) e para o 

pós-teste 65,36 (DP=4,83) para um máximo possível de 85 pontos, sendo que o 

aumento ocorrido após a intervenção foi significativo.  

 

Quadro 4. Comparação dos valores médios no Pré-Teste e Pós-Teste no PSOC do Pai 

Subescalas e 

Escala Total 
Pré-teste Pós-teste  

T 

 

Sig. 
 M DP M DP 

Sentimento de 

Satisfação 
34,86    3,15 

 

34,55      4,22         ,317             

 

,755 

 

Sentimento de 

Eficácia 
 

26,10    2,96 27,55      3,23       -1,850 ,078 

Sentimento de 

Competência  

 

62,23    4,82 63,41      6,44        -,838 

 

,412 

 

 

 Já nas respostas concedidas pelos pais, conforme se pode observar nos 

resultados apresentados no Quadro 4, não foram encontradas diferenças substanciais 

entre os valores médios obtidos pela totalidade dos pais, antes e depois da aplicação das 
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massagens no que diz respeito às subescalas e escala do PSOC, verificando-se que no 

pós-teste o SE (M=27,55;DP=3,23) e SC (M=63,41;DP=6,44) sofreram um pequeno 

aumento mas com valores médios muito semelhantes e que o de SS (M=34,55; D=4,22) 

diminui ligeiramente.  

 

Portanto, existe evidência estatística para afirmar que o nível de competência das 

mães (M =65,36; DP =4,83) teve um aumento significativamente superior quando 

comparado com nível de competência dos pais (M=63,41;DP=6,44).  

  

 Perante os dados das subescalas e da escala total conclui-se que os valores totais 

quer da mãe como do pai são indicadores de pais confiantes e que experienciam 

sentimentos de competência no seu papel parental que se refletem na sua facilidade 

relacional e na capacidade de desfrutar de forma positiva o seu papel de mãe/pai.  

Isto porque, segundo o estudo de Roque (2013), no que diz respeito às 

correlações entre as subescalas da Escala de Sentido de Competência Parental, verifica-

se que níveis de satisfação parental elevados correspondem a sentimentos de auto-

eficácia também mais elevados e vice-versa, pelo que a associação entre ambas as 

subescalas é moderada.  

 Qualitativamente pode-se salientar que os níveis de Competência Parental das 

Mães podem ter sofrido um aumento mais considerável quando comparado com os Pais 

devido à participação mais ativa no decorrer de todo o programa que se aferiu com as 

presenças das mesmas nas sessões práticas em conjunto com a dinamizadora e com os 

registos semanais da massagem efetuados em casa, conforme se poderá confirmar 

adiante. 

 

4. Resultados do Perfil de Humor no Pré e Pós-Teste 

 

De acordo com os resultados obtidos no Quadro 5. pode observar-se que entre as 

seis subescalas destacadas, apenas duas foram indicadoras de evidências estatísticas 

favoráveis, na medida em que, comparando os valores médios obtidos pelas mães no 

pré-teste (M=15,23;DP=3,09) e no pós-teste (M=13,50; DP=3,36)  verifica-se um 

decréscimo na Fadiga sendo a diferença significativa (t=3,18 ;p=,005). Do mesmo 

modo, o item referente ao Vigor apresentou um aumento do Pré-Teste (M=27,14; DP= 
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3,58)  para o Pós-Teste (M= 28,32; DP=3,90) sendo a diferença significativa (t=-

2,20;p=,039). 

Relativamente às outras subescalas como a Tensão e a Confusão, os valores 

médios foram semelhantes entre os dois momentos de avaliações, existindo uma ligeira 

diminuição do pré-teste na subescala Depressão (M= 22,14; DP= 3,71) para o pós-teste 

(M= 21,73; DP= 5,34) ,bem como no total do POMS no pré-teste (M=75,77;DP=10,73)  

e no pós-teste (M=71,45; DP= 13,18). Porém dados os valores de t, (t=,320; p=,752) e 

(t=1,72 ;p=,100), nenhum deles apresentou diferenças significativas, respetivamente.  

 

Quadro 5.Valores Médios e Desvio Padrão para as diferentes subescalas do POMS 

 

Subescalas e 

Escala Total 
Pré-teste Pós-teste  

T 

 

p 
 M DP M DP 

Tensão 26,23    2,31 

 

26,41       2,24        -,287 ,777 

Depressão 
 

22,14    3,71 21,73       5,34        ,320 ,752 

Raiva 23,27   3,63 21,91       4,25        1,41 ,175 

Fadiga 15,23    3,09 13,50       3,36        3,18 ,005** 

Confusão 16,05    1,73 16,23        1,74       -,433 ,669 

Vigor 27,14    3,58 28,32        3,90       -2,20 ,039* 

Total do Perfil 

de Humor 

(POMS) 

75,77   10,73 71,45       13,18        1,72 ,100 

       * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

 

O valor total do Perfil de Humor foi calculado para obter informação sobre o 

nível de bem-estar psicológico das mães, antes e após a aplicação do programa, e face 

ao resultado, embora pouco significativo, podemos concluir que, tal como Panksepp’s 

(2004) salientou, a massagem detém uma influência positiva sobre os perfis de humor e 

as disposições parentais, ajudando a que ocorram melhorias nos estados de ansiedade e 
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stress e que, consequentemente se verifique um aumento na qualidade da interação mãe-

bebé. 

De facto, sucedendo melhorias como as que se observaram nos níveis de 

cansaço, vigor e depressão/ansiedade, o valor total do Perfil sofreu um decréscimo 

tornando-se indicador de afetos mais positivos e de uma estabilidade emocional maior, 

uma vez que quanto mais baixo for o score total (-24 até 177 pontos), melhores serão os 

perfis de humor.  

 

5. Resultados da Implementação do Programa de Massagem 

 

Após a análise dos registos concretizados por cada uma das 22 famílias no 

decorrer das 4 semanas de aplicação da massagem no contexto diário é possível apurar 

que, na totalidade, as mães massajaram entre 2 a 16 vezes (M=9,45; DP= 3,43) o seu 

bebé, enquanto os pais apresentaram uma frequência mais baixa que variou entre as 0 e 

as 8 realizações (M= 1,18; DP=2,04).  

Conforma se pode aferir na Figura 4, o número de realizações mais comuns da 

parte das mães variou entre as 8 vezes (13,6%), as 9 vezes (18,2%) e as 12 vezes 

813,6%). Quanto aos pais, observa-se claramente que mais de metade, 14 (63,6%) não 

aplicou a massagem em casa nos respetivos filhos.  

Figura 4. Frequência do número total de realizações semanais da massagem da Mãe e 

do Pai  
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  A fim de compreender o número total de realizações feita por ambos, conforme 

consta na Figura 5. que se segue, concluimos que uma minoria representada por apenas 

uma família cada (4,5%) efetuou um total de 5, 6, 7, 11 e 15 vezes a massagem, ao 

passo que 2 famílias (9,1%) aplicaram 8 vezes e outras 2 (9,1%) 13 vezes. Das restantes 

famílias, 3 (13,6%) aplicaram a massagem 12 vezes, sendo que 4 (18,2%) aplicaram 9 

vezes e outras 4(18,2%) 10 vezes.  

  

 

Figura 5. Frequência do número total de realizações semanais da massagem da família 

 

Adicionalmente, reuniu-se segundo os dados recolhidos a partir dos Registos 

Semanais das Massagens de cada família, que a duração total (em minutos) da aplicação 

das massagens por parte das mães variou entre os 45 e os 310 minutos, (M = 140,27, DP 

=70,71) e por parte dos pais entre os 0 e os 195 minutos, (M = 21,14, DP =45,62). 

Quanto à duração total da massagem feita por ambos, encontram-se valores 

compreendidos entre os 51 e os 310 minutos (M= 161,41; DP= 78,60), pelo que no 

geral, a continuidade da prática da massagem, aprendida nas sessões, no contexto 

familiar foi assegurada maioritariamente pelas mães quanto ao número de vezes e à sua 

duração. De destacar que apenas uma família revelou valores opostos, na qual o pai 

aplicou três vezes mais a massagem quando comparado com a mãe.  

Em relação ao tempo total de massagem em cada semana constatou-se que a 1ª 

variou entre os 0 e os 85 minutos (M = 28,77, DP =22,75), a 2ª entre os 15 e os 100 
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famílias dedicaram mais tempo à aplicação do toque/massagem na 3ªa semana do 

Programa “Tocar-te e Mimar-te”.  

 

Vários estudos têm adotado metodologias diferentes quanto à duração e 

frequência na aplicação da massagem bem como a sua abordagem.  

Em 1996, num estudo com crianças, Field considerou que as mesmas deveriam 

receber 15 minutos de massagem duas vezes por semana ao longo de um período de seis 

semanas, enquanto alguns investigadores optaram por aplicar a massagem uma única 

vez durante 8 minutos (Cigales, 1997), outros focaram-se num programa no qual os 

bebés recebiam 10 minutos de massagem diária no decorrer de 4 semanas (Argawal 

2000) ou até numa intervenção de 30 minutos por dia, durante 14 dias (Ferber 2002). 

Para além destes, surgiram também metodologias nas quais, segundo Jump (1998) e 

Onozawa (2001) era privilegiado que as mães aprendessem as técnicas de massagem 

durante aproximadamente uma hora por semana em grupo, num total de quatro sessões 

semanais ou cinco sessões semanais, respetivamente, ao passo que Elliott (2002) 

determinou que os bebés eram massajados durante um período mínimo de 10 minutos 

por dia ao longo de 16 semanas e Kim (2003) 2 vezes por dia, durante 15 minutos ao 

longo de 4 semanas consecutivas.  

 Dado que o estudo de Jump (1998) e Onozawa (2001) foi dirigido em termos 

práticos com base no Programa da Associação Internacional de Massagem Infantil 

(IAIM), e durante o mesmo as mães participaram em sessões de grupo, nas quais eram 

ensinadas as técnicas nas diferentes partes do corpo e abordadas várias temáticas 

relacionadas com o desenvolvimento, considerou-se pertinente destacá-lo nesta 

investigação, dado que se seguiu a mesma linha de estudo e se definiram quatro sessões 

semanais em grupo no decorrer de um mês com a duração aproximada de 60/70 minutos 

cada (Underdown A. , Barlow, Chung, & Stewart-Brown, 2009) . 

Quanto à pessoa que aplica a massagem, diversos estudos têm divergido a esse 

nível demonstrando alguma heterogeneidade nas intervenções ao nível da massagem 

infantil entre os pesquisadores, os profissionais, os prestadores de cuidados ou apenas 

um elemento durante todo o estudo. Porém, como o programa IAIM ressalta que a 

prática da massagem infantil deve impulsionar a relação de amor entre o bebé e os seus 

próprios pais e o profissional/instrutor tem apenas a função de promover o toque 

nutritivo e a comunicação entre os pais e os seus próprios filhos, a mãe e pelo pai foram 
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os únicos a efetuar as realizações práticas, independentemente do contexto (Schneider, 

2002).  

 

6. Resultados do Grau de Satisfação e Eficácia do Programa Parental 

 

No término da aplicação do Programa “Tocar-te e Mimar-te” aferiu-se o grau de 

Satisfação e Eficácia do programa por parte das famílias, com o intuito de compreender 

alguns fatores importantes sobre a implementação do mesmo.  

 Assim, em função do domínio questionado obtiveram-se os seguintes valores 

percentuais:  

 

 Dinâmica de funcionamento do Programa: 

 

Funcionamento Nada Pouco 
Assim-

assim 
Muito Totalmente 

Horário das Sessões  
1 

(4,5%) 

2 

 (9,1%) 

12 

(54,5%) 

7 

 (31,8%) 

Condições do Local    
13 

(59,1%) 

9 

 (40,9%) 

Cuidados com o Bebé   
5 

(22,7%) 

12 

(54,5%) 

5 

 (22,7%) 

Aplicação do programa 

conforme o Plano Inicial 
   

7 

(31,8%) 

15  

(68,2%) 

 

Quanto ao funcionamento do programa, tanto o horário das sessões, como as 

condições do local e os cuidados com o bebé tornaram-se compatíveis para mais de 

metade das famílias e cerca de 68,2% considerou que o programa foi aplicado conforme 

o planeamento inicial.  
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 Conteúdos abordados:  

 

Conteúdos Nada Pouco 
Assim-

assim 
Muito Totalmente 

Importância dos assuntos em 

termos parentais 
  

2 

 (9,1%) 

12 

(54,5%) 

8 

 (36,4%) 

Importância dos assuntos em 

termos pessoais 
  

3 

(13,6%) 

10 

(45,5%) 

9 

 (40,9%) 

Utilidade futura das 

aprendizagens 
  

2 

(9,1%) 

7 

(31,8%) 
13 (59,1%) 

Os conhecimentos adquiridos 

vs expectativas e 

necessidades parentais 

  
3 

(13,6%) 

12 

(54,5%) 

7 

 (31,8%) 

 

 

No que se refere aos conteúdos, os assuntos tratados e a relevância dos mesmos 

foram considerados muito e totalmente importantes pela maioria dos participantes, do 

mesmo modo que a utilidade que as aprendizagens adquiridas terão no futuro e as 

expectativas que os pais tinham em relação ao programa foram superadas.  

 

 Dinâmica de Grupo: 

 

Grupo Nada Pouco 
Assim-

assim 
Muito Totalmente 

Apoio do grupo   
3 

(13,6%) 

11 

(50,0%) 

8 

(36,4%) 

Partilha de problemas vs 

confiança 
  

3 

(13,6%) 

11 

(50,0%) 

8 

(36,4%) 

Sensação de 

Acompanhamento 
  

4 

(18,2%) 

12 

(54,%) 

6 

(27,3%) 

Amizade com outras 

famílias 
 

2 

(9,1%) 

7 

(31,8%) 

9 

(40,9%) 

4 

(18,2%) 
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Já na dinâmica de grupo, 50% das famílias consideraram que o apoio do grupo 

os fez sentir muito bem e o facto de terem a oportunidade de falar abertamente de 

determinados problemas fez com essa mesma percentagem de famílias se sentissem 

mais capazes de ultrapassar determinadas situações. Mais de metade revelou sentir-se 

acompanhada (40,9%)  durante as sessões e um número mais pequeno(18,2%) afirmou 

que conheceu pessoas com quem gostaria de continuar a encontrar-se após a finalização 

do programa. 

 Sensação de Mudanças: 

 

Mudanças Nada Pouco 
Assim-

assim 
Muito Totalmente 

Melhor compreensão do 

filho(a) 

  13 

(59,1%) 

6 

(27,3%) 

3 

(13,6%) 

Melhor interpretação dos 

comportamentos e 

reacções do meu filho(a). 

  13 

(59,1%) 

6 

(27,3%) 

3 

(13,6%) 

 

Mudança de 

comportamentos do 

filho(a) em casa 

1 

(4,5%) 

2 

(9,1%) 

10 

(45,5%) 

8 

(36,4%) 

1 

(4,5%) 

Mudança positiva da 

família 

 2 

(9,1%) 

9 

(40,9%) 

11 

(50,0%) 

 

Recordação dos conteúdos 

aprendidos e aplicação no 

exterior 

 3 

(13,6%) 

10 

(45,5%) 

6 

(27,3%) 

3 

(13,6%) 

Perceção da importância 

da qualidade do ambiente 

familiar, para o 

desenvolvimento 

equilibrado do filho(a) 

  3 

(13,6%) 

6 

(27,3%) 

13 

(59,1%) 
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Face às mudanças que os participantes sentiram a nível pessoal, relacional e 

familiar 59,1% das famílias salientou que entendiam melhor os seus filhos e tinham 

aprendido a interpretar de forma mais adequada os comportamentos e reações do 

mesmo, ainda que não fosse de uma forma muito significativa. Por outro lado, quanto às 

alterações de alguns comportamentos do bebé em casa, mudanças da família para 

melhor e aplicação dos conteúdos, quase metade se manifestou hesitante e no que 

concerne à perceção da importância da qualidade do ambiente familiar para um 

desenvolvimento equilibrado da criança 27,3% e 59,1% consideram-na muito e 

totalmente  indispensável, respetivamente.  

 

 Dinamizador do Programa: 

 

Dinamizador do programa Nada Pouco 
Assim 

assim 
Muito Totalmente 

Aceitações das opiniões pessoais    13 

(59,1%) 

9 

(40,9%) 

Apresentação de boas soluções 

relativamente às dúvidas 

  2 

(9,1%) 

9 

(40,9%) 

11 

(50%) 

Pertinência do seu papel nos 

sentimentos do grupo 

   9 

(40,9%) 

13 

(59,1%) 

Modo de orientação das sessões vs à-

vontade 

   9 

(40,9%) 

13 

(59,1%) 

 

 

Na opinião acerca do dinamizador, com exceção de duas respostas, todas as 

outras se cingiram a valores compreendidos entre o “Muito” e o “Totalmente”, 

demonstrando que o mesmo aceitou as opiniões pessoais de cada família, foi capaz de 

apresentar boas soluções perante as dúvidas existentes, motivou a falar abertamente em 

grupo e teve um papel fundamental para que o mesmo se sentisse bem.  
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 Opinião Geral: 

 

Opinião geral Não Não sei Sim Muito Totalmente 

Expectativa do programa 

superada 

 1 (4,5%) 9 

(40,)%) 

5 

(22,7%) 

7 

(31,8%) 

 

Importância da participação 

do filho(a) 

  5 

(22,7%) 

6 

(27,3%) 

11 

(50,0%) 

 

Sensação de pouca 

necessidade para frequentar o 

programa 

20 

(90,9%) 

2 

(9,1%) 

   

Recomendação do programa 

a outros pais 

  4 

(18,2%) 

5 

(22,7%) 

13 

(59,1%) 

Aquisição de conhecimentos 

vs continuidade da prática no 

dia-a-dia 

  4 

(18,2%) 

6 

(27,3%) 

12 

(54,5%) 

 

 

 

No que diz respeito às expetativas do programa, a maioria das famílias sentiram 

que o programa foi melhor do que esperavam, consideraram importante o seu filho ter 

participado, sendo da opinião que este programa é recomendável a outros pais e que vão 

continuar a pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do mesmo.  
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 A Utilidade dos diferentes trabalhos propostos no Programa: 

 

Utilidade 
Nada 

útil 

Pouco 

útil 

Relativamente 

útil 
Útil 

Muito 

útil 

Observação/Aprendizagem 

dos comportamentos e 

pontos-chave do bebé 

  4 

(18,2%) 

10 

(45,5%) 

8 

(36,4%) 

 

Folhetos ou documentos 

fornecidos 

  2 

(9,1%) 

6 

(27,3%) 

14 

(63,6%) 

 

Metodologia do Programa   1 

(4,5%) 

9 

(40,9%) 

12 

(54,5%) 

Realização das técnicas de 

massagem 

  1 

(4,5%) 

6 

(27,3%) 

15 

(68,2%) 

Temáticas abordadas na 

sessão 

   11 

(50,0%) 

11 

(50,0%) 

Teoria e Discussões Parentais 

 

  1 

(4,5%) 

11 

(50%) 

10 

(45,5%) 

Esclarecimento de dúvidas 

ou questões 

 

  1 

(4,5%) 

8 

(36,4%) 

 

13 

(59,1%) 

 

No geral, todas as famílias avaliaram o programa e os diferentes trabalhos 

propostos com alguma utilidade, sendo de destacar que os documentos fornecidos e a 

realização das técnicas da massagem foram classificados por um maior número de 

famílias como os mais úteis, 63,6% e 68,2%, respetivamente. 

 

Quanto à opinião pessoal relativa às preferências e utilidade do Programa, 

possíveis melhorias e necessidades futuras na função parental, discriminaram-se os 

valores percentuais na figura 6. que se segue.  
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 Figura 6. Percentagem de Questões Abertas no Questionário de Satisfação e Eficácia 

do Programa Parental  

 Com efeito, a maioria (40,9%) apreciou tudo em geral no programa, existindo 

alguns pais que deram especial relevância à prática das Massagens (22,7%), ao 

Protocolo das Cólicas (27,3%) e uma minoria (9,1%) às Temáticas abordadas nas 

sessões. 

Por outro lado, em relação ao que mais agradou os participantes, as respostas 

variaram entre o “Tudo em geral”(45,5%) e o “Convívio/Partilha”( 45,5%), havendo 

uma minoria que frisou as “Técnicas da Massagem”(9,1%). Em contrapartida, a quase 

totalidade (81,8%) dos participantes não salientou nada que tivessem gostado menos, 

havendo alguns (18,2%) que ressaltaram a duração da prática, manifestando o desejo de 

ter tido um maior número de sessões para a aplicação e continuidade do programa. 

Como eventuais melhorias do programa, foi quase unânime (86,4%) que não 

eram necessárias alterações e um pequeno número (13,6%) ressaltou o número de 

sessões, revelando interesse em ter tido mais do que as que foram concretizadas. 

Ao se indagar se sentiam necessidade de apoio quanto ao seu papel parental, a 

maioria respondeu que “Não”(81,8%) e apenas alguns participantes afirmaram que 

“Sim” (18,2%).  
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Por último, em relação aos aspetos sobre os quais gostariam de obter mais 

informações, um grande número disse “Nada” (63,6%), alguns referiram questões de 

saúde, desenvolvimento e crescimento (SDC) (22,7%), (9,1%) yoga/ginástica para esta 

fase etária e ainda sugestões para as aplicações da massagem ao longo do crescimento 

(4,5%).  
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CAPÍTULO  IV –CONCLUSÃO 

 

Nos dias de hoje, sabe-se que a estimulação tátil, tem um papel essencial no 

crescimento e no desenvolvimento do Ser Humano, desde os primeiros dias de vida. 

 De facto, até à data vários autores têm procurado demonstrar que a estimulação 

da pele, por meio do toque e da massagem, gera uma série de efeitos benéficos não só, 

para o bebé como também, para os próprios pais e para a relação entre eles, conforme se 

salientou ao longo da revisão bibliográfica deste trabalho.  

Com efeito, os cuidados táteis e a massagem têm assumido um interesse 

cientifico crescente no domínio da promoção e intervenção infantil dada a influência 

que detêm no desenvolvimento biocomportamental, na abertura para a comunicação, no 

crescimento do espaço inter-relacional, na ampliação do diálogo corporal e das 

experiências sensório-motoras, assim como na segurança, nos sentimentos de afeto, nas  

aprendizagens, entre tantos outros  aspetos. 

O presente estudo pretendeu analisar os efeitos resultantes da participação dos 

pais num programa de massagem infantil no comportamento do bebé (de acordo com as 

perceções dos seus pais), no sentimento de competência parental e no seu humor. 

De uma forma geral, os resultados obtidos mostram, tal como o esperado e 

corroborado pela literatura nos estudos desenvolvidos por Field, Diego, & Hernandez-

Reif, Massage therapy research (2007), Lee (2006), Underdown A. , Barlow, Chung, & 

Stewart-Brown (2009) entre muitos outros supracitados, efeitos positivos na sequência 

da aplicação de um Programa de Massagem Infantil durante 4 semanas, em 22 famílias 

com bebés até aos 6 meses de idade. Assim verificamos modificações positivas no 

comportamento da criança, descritas pelos pais, nas disposições emocionais dos pais e 

nas suas perceções sobre o desempenho da sua função parental, no entanto, na ausência 

de grupo de controlo é difícil assegurar que tais aspetos resultam da participação no 

referido programa ou da influência de outro tipo de variáveis, não sendo possível a 

generalização destes resultados. 

Na verdade, no que se refere ao bebé, verificaram-se ligeiras melhorias nas 

rotinas diárias e nos padrões de choro e sono, bem como no tempo de permanência no 
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colo das figuras parentais, revelando à semelhança de vários estudos que massagem 

tende a promover os processos de autoregulação, induzindo estados de tranquilidade. 

Quanto às figuras parentais, os resultados sugerem que a prática da massagem 

influencia a forma como os pais avaliam alguns comportamentos do seu bebé, revelando 

ter também um impacto positivo nos seus perfis de humor e nas suas competências 

parentais (satisfação e eficácia).  

Isto porque, de acordo com os instrumentos utilizados constataram-se melhorias 

significativas em alguns dos itens, respondidos pelas mães, no que se referia ao 

temperamento do bebé, demonstrando que o olhar das mesmas sobre alguns aspetos 

comportamentais do seu filho se tornou mais positivo. O temperamento parece revestir-

se assim, de um caráter relacional, na medida em que o comportamento das figuras 

parentais e do bebé, aliado ao meio social em que se encontram inseridos, tendem a 

influenciar-se de forma bidirecional, e a interferir com o tipo de relação que se 

estabelece na tríade.  

Como referimos também se observaram melhorias nos perfis de humor das mães 

e mais ainda, no que diz respeito aos sentimentos de satisfação e eficácia parental, pelo 

que, de um modo geral todos os aspetos avaliados progrediram de forma favorável. De 

facto, os dados apurados no término da intervenção evidenciaram alguns efeitos nas 

disposições de humor particularmente nos parâmetros relacionados com a fadiga, o 

vigor e a ansiedade, traçando um perfil mais estável quando comparado com o inicial. 

Concomitantemente, distinguiram-se melhorias consideráveis nos sentimentos que 

retratam a confiança, sensibilidade, segurança, facilidade relacional e satisfação em 

desempenhar de modo positivo o papel da parentalidade e tornar as ligações e afetos 

familiares mais consolidados. Importa sublinhar, que embora os resultados tenham sido 

positivos para ambas as figuras parentais, os resultados revelados pelos pais (elemento 

masculino) não são estatisticamente significativos, o que pode estar associado ao facto 

de uma grande percentagem não ter frequentado as sessões práticas e, como 

consequência, não ter aplicado a massagem no contexto familiar.  

Segundo o que os estudos que analisámos na revisão da literatura indicam, bem 

como os resultados desta investigação, o comportamento infantil e os fatores que o 

condicionam (saúde, o crescimento e o desenvolvimento), bem como os estados 
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emocionais e comportamentais dos pais parecem ter uma influência reciproca. Assim 

sendo, os pais que tendem a apresentar o sentimento de competência parental mais 

baixos e níveis mais elevados de stresse no desempenho das suas práticas parentais, 

tendem a considerar o comportamento dos filhos como mais problemático e a 

diminuírem o tempo de interação com os mesmos. Em contrapartida, pais mais 

satisfeitos, confiantes e menos ansiosos no desempenho da sua função parental, 

usualmente entendem melhor os sinais e comportamentos dos filhos sendo mais 

adequados nas respostas que dão às suas necessidades. 

De um modo geral, os participantes revelaram-se bastante satisfeitos com a 

participação no programa de massagens, salientando que o mesmo se tornou uma mais-

valia na aprendizagem de novas técnicas, no conhecimento e partilha de necessidades e 

preocupações parentais e no estabelecimento de um tempo de qualidade com o seu 

próprio bebé.   

Posto isto, a massagem parece ser um instrumento potenciador do vínculo 

afetivo e da regulação de comportamentos de cada um dos intervenientes na tríade e 

embora os resultados obtidos não tenham demonstrado associações estatisticamente 

significativas em algumas das variáveis analisadas, falta perceber muitos dos 

mecanismos que estão subjacentes ao impacto da massagem, de modo a compreender de 

que forma é que esta interfere no desenvolvimento do bebé e nas competências 

parentais. 

Relativamente às limitações do presente estudo, aponta-se a existência de um 

grupo único e uma amostra de conveniência sem recurso a um grupo de controlo 

tornando difícil extrapolações dos resultados para além do âmbito deste estudo. Seria 

também importante ter sido possível implementar o programa junto de um número 

superior de participantes e a duração de aplicação prática do programa, ter sido um 

pouco mais extensa, o que pode ter condicionado as melhorias em alguns aspetos. 

 A interpretação dos resultados implica por isso, uma análise cuidadosa, não 

sendo possível uma generalização à população em geral, pois continua a ser necessário 

que haja uma abordagem mais rigorosa e quantitativa em relação à efetividade desta 

prática, de modo a que se avalie e comprove cientificamente os efeitos da mesma sobre 

as diferentes variáveis e dimensões. 
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 Quanto a recomendações, propõe-se investigações a nível nacional na mesma 

área mas com recurso a um grupo de participantes com maiores dimensões, nos quais os 

pais possam ter um papel idêntico ao das mães, de modo a reforçar a importância de 

ambos e os benefícios que daí podem advir. Seria pertinente também, considerar grupos 

de controlo, bem como a possibilidade de realizar estudos longitudinais com o intuito de 

aferir como é que a massagem pode influenciar diversas dos aspetos estudados a médio 

ou longo prazo. 

Para concluir, alguns dos resultados obtidos parecem reforçar para a importância 

que este tipo de programas de Massagem Infantil tem na valorização do toque, do 

contato, da afetividade, do respeito, da interação e do desenvolvimento de competências 

de todos os intervenientes.  
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CAPÍTULO VI –ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.  

Planeamentos das Sessões do Programa 

 “Tocar-te e Mimar-te” 
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Conteúdos Gerais do Projeto “Tocar-te e Mimar-te” 

 

1.  História da IAIM (Associação Internacional de Massagem Infantil) nos 

Cursos para Pais e Bebés 

2. Regras do Curso 

3. Quebra-gelos  

4. Ambientes e Condições 

5. Posicionamento 

6. Estadios Comportamentais 

7. Pontos-chave do Bebé 

8. Reflexos do Recém-nascido durante a Massagem 

9. Óleos 

10.  Relaxamento para Pais 

11.  Pedido de Permissão 

12.  Benefícios da Massagem Infantil 

13.   Chorar 

14.  Pousar as mãos, Toque de Contenção, Toque de Relaxamento 

15.  Rotina da Massagem da IAIM (técnicas) 

16.  Ginástica 

17.  Protocolo das Cólicas 

18.  Adaptações para Bebés/Crianças mais Crescidos 

19.  Teoria e Discussões Parentais 

20.  Conclusão   
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1ª Sessão de Grupo “Tocar-te e Mimar-te” 
 

Introdução 

 

Quebra-Gelo 

Prática  

Relaxamento e Posicionamento  

Permissão e Respeito; Massagem 

Teoria e 

Discussão 

Parental 

 

Conclusão 

 

 

-Entrega de uma ficha 

de caracterização 

familiar; 

- Entrega de dois 

questionários de 

avaliação; 

-Diálogo inicial; 

-Apresentação do 

Programa; 

 

 

-Registo do nome do 

bebé e da figura 

parental num papel; 

- Escolha de uma cor 

que represente o bebé 

e justificação da 

respectiva escolha; 

 

 

 

-Exercício de 

Inspiração e Expiração 

(3 vezes cada); 

-Rodar a cabeça (3 

vezes para a direita e 3 

para a esquerda); 

 

 

 

 

- Pedido de Permissão 

(explicação da sua 

importância); 

-Demonstração e 

execução das técnicas 

para as pernas e os 

pés; 

 

 

 

 

-Diálogo sobre a 

história da Massagem 

Infantil e aspetos 

fundamentais como o 

óleo, os estádios 

comportamentais, os 

pontos-chave, 

temperatura, 

luminosidade, 

ambiente entre outros; 

-Partilha de algumas 

ideias/opiniões; 

 

 

-Agradecimento; 

- Referir a importância 

de praticar a 

massagem em casa 

para integrar as 

técnicas aprendidas e 

observarem os 

resultados das 

mesmas.  
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2ª Sessão de Grupo “Tocar-te e Mimar-te” 
 

Introdução 

 

Quebra-Gelo 

Prática  

Relaxamento e Posicionamento  

Permissão e Respeito; Massagem 

Teoria e 

Discussão 

Parental 

 

Conclusão 

 

 

- Diálogo inicial sobre 

a rotina da massagem e 

as técnicas que vão ser 

aplicadas nesta sessão; 

 

 

 

- Escolha de um 

animal que 

represente/associe ao 

bebé e justificação; 

 

 

 

 

-Exercício de 

Inspiração e Expiração 

(3 vezes cada); 

- Rolar as mãos e os 

pés (3 vezes para a 

direita e 3 para a 

esquerda); 

 

 

 

 

 

-Pedido de Permissão; 

-Repetição das 

técnicas para as pernas 

e os pés; 

-Demonstração e 

execução das técnicas 

da barriga e peito; 

-Realização do 

Protocolo das Cólicas; 

 

 

 

 

-Diálogo sobre as 

cólicas infantis, as 

suas causas, 

manifestações, etc.; 

-Reflexão sobre o 

próprio bebé em 

relação às cólicas; 

-Partilha de 

ideias/opiniões sobre o 

tema; 

 

 

 

 

- Agradecimento; 

-Reforçar a 

importância de praticar 

a massagem em casa 

para integrar as 

técnicas aprendidas e 

observarem os 

resultados das 

mesmas.  
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3ª Sessão de Grupo “Tocar-te e Mimar-te” 
 

Introdução 

 

Quebra-Gelo 

Prática  

Relaxamento e Posicionamento  

Permissão e Respeito; Massagem 

Teoria e 

Discussão 

Parental 

 

Conclusão 

 

 

- Diálogo inicial sobre 

a rotina da massagem 

em casa, as dúvidas 

que surgiram e as 

técnicas que vão ser 

aplicadas no decorrer 

da sessão; 

 

 

 

-Escolha de uma 

música que associem 

ao bebé e justificação 

da mesma; 

 

 

 

-Exercício de 

Inspiração e Expiração 

(3 vezes cada); 

- Elevação dos braços 

“Espreguiçar” (3 

vezes); 

 

 

 

 

-Pedido de Permissão; 

-Repetição das 

técnicas para as 

pernas e os pés; 

-Demonstração e 

execução das novas 

técnicas dos braços; 

-Repetição das 

técnicas da barriga; 

-Revisão do Protocolo 

das Cólicas; 

 

 

-Diálogo sobre os 

Reflexos que podem 

ser estimulados 

durante determinadas 

técnicas e abordagem 

ao tema do Choro; 

-Partilha de 

ideias/opiniões; 

 

 

 

-Agradecimento; 

-Referir a importância 

de praticar a 

massagem em casa 

para integrar as 

técnicas aprendidas e 

observarem os 

resultados das 

mesmas, assim como 

de incluírem outros 

membros da família 

nessa rotina. 

 



 
 
 

101 
 

4ª Sessão de Grupo “Tocar-te e Mimar-te” 
 

Introdução 

 

Quebra-Gelo 

Prática  

Relaxamento e Posicionamento  

Permissão e Respeito; Massagem 

Teoria e 

Discussão 

Parental 

 

Conclusão 

 

 

- Diálogo inicial sobre 

a rotina da massagem 

em casa, as dúvidas 

que surgiram e as 

técnicas que vão ser 

aplicadas nesta sessão; 

 

 

 

 

 

-Escolha de um 

adjetivo que descreva 

o bebé e justificação; 

 

 

 

-Exercício de 

Inspiração e Expiração 

(3 vezes cada); 

- Massagem Facial; 

 

 

 

-Pedido de Permissão; 

-Repetição das 

técnicas para as 

pernas e os pés e a 

barriga; 

-Demonstração e 

execução das novas 

técnicas da cara e das 

costas; 

-Repetição das 

técnicas do peito e dos 

braços; 

-Demonstração e 

execução da 

Ginástica; 

 

 

 -Diálogo sobre os 

benefícios das 

massagens no 1º ano 

de vida e durante o 

crescimento das 

alterações que 

ocorrem na rotina à 

medida que a criança 

vai possuindo 

diferentes idades; 

-Partilha de 

ideias/opiniões; 

 

 

 

 

-Relembrar a 

importância de 

continuar a praticar a 

massagem em casa 

sempre que possível; 

-Distribuição das 

folhas de avaliação; 

-Leitura de um poema 

final; 

-Entrega de um 

certificado de 

conclusão do curso. 

-Agradecimento final. 
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ANEXO II.  

Ficha de Caracterização da Família 

 

 

 


