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RESUMO 

Desde o nascimento, o toque é fundamental para explorar o ambiente físico à nossa volta, mas 

também no estabelecimento de relações sociais, adquirindo nesse contexto um significado 

afetivo. O toque é frequentemente avaliado em duas dimensões, uma sensório-discriminativa 

(textura, pressão, etc.), normalmente conduzida pelas fibras mielinizadas Aβ, e a outra dimen-

são motivacional-social, ligada ao contexto e significado afetivo daquele toque, conduzida por 

fibras amielínicas C-tátil. Mais concretamente no caso do toque afetivo, pesquisas anteriores 

com adultos mostraram que a identidade da pessoa que realiza o toque e o tipo de ligação 

emocional com essa pessoa influenciam o seu processamento. Evidência preliminar com be-

bês de 9 meses vai no mesmo sentido e mostra uma desaceleração cardíaca na sequência de 

toque realizado (aparentemente) pela mãe, comparativamente a uma mulher não familiar. No 

entanto, até ao momento, permanece por investigar o efeito que a identidade da pessoa que 

realiza o toque pode ter no processamento neural do toque afetivo em bebês. Além disso, a 

partir dos 6 meses de idade as crianças começam a apresentar uma preferência por proximida-

de e contato com os cuidadores de referência – tipicamente suas mães. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi comparar o padrão de ativação cerebral de bebês de 6 meses de idade em res-

posta ao toque afetivo, quando a fonte desse toque era percebida como sendo a mãe versus 

quando a fonte do toque era percebida como sendo uma mulher não familiar. Foram analisa-

das possíveis diferenças na ativação cortical em áreas somatossensoriais e região temporal do 

cérebro (bilateralmente). A amostra foi composta por 8 bebês de 6 meses de idade, nascidos a 

termo e sem queixas do desenvolvimento. O processamento neural do toque afetivo foi avali-

ado com recurso a espectroscopia funcional no infravermelho próximo (fNIRS), que mede 

mudanças nas concentrações de hemoglobina oxigenada e desoxigenada no tecido cerebral. 

Os resultados apontaram para uma ativação na região somatossensorial e temporal quando o 

bebê acreditava estar sendo tocado por sua mãe, mas não se registrou qualquer ativação signi-

ficativa quando o bebê acreditava estar sendo tocado por uma mulher não familiar. Estes re-

sultados apontam para um recrutamento potencialmente seletivo destas áreas cerebrais 

(temporal e somatossensorial) já aos 6 meses de idade, em função da identidade de quem 

realiza o toque.  

Palavras chaves: Desenvolvimento. Primeira infância. Toque afetivo. Neurodesenvolvimento. 
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ABSTRACT 

Since birth, touch is essential to explore the surrounding physical environment, but also to 

establish social relationships, acquiring an affective meaning in this context. Touch is often 

assessed in two dimensions: sensory-discriminatory (texture, pressure etc.), typically mediat-

ed by myelinated Aβ fibers; and a motivational-social dimension, related to the context and 

affective meaning of that touch, mediated by myelinated C-tactile fibers. More specifically, in 

the case of affective touch, previous research with adults have shown that the identity of the 

person who applies the touch and the type of emotional connection with that person influence 

its processing. Preliminary evidence with 9-month-old infants provides support to this idea by 

showing a heart rate deceleration when touch was performed (apparently) by the mother, 

compared to an unfamiliar woman. However, until now, it remains to be investigated the ef-

fect the identity of the person who touches may have on the neural processing of affective 

touch in infants. In addition, from 6 months onwards, infants begin to show a preference for 

proximity and contact with their primary caregivers - typically their mother. Therefore, the 

aim of this study was to compare the pattern of brain activation in 6-month-old infants in re-

sponse to affective touch, when the source of the touch is perceived to be the mother versus 

when the source of the touch is perceived to be a non-familiar female. We analyzed possible 

differences in cortical activation in the somatosensory areas and temporal region of the brain 

(bilaterally). The sample consisted of eight 6-month-old infants, full-term and without devel-

opmental problems. The neural processing of affective touch was evaluated by using func-

tional near-infrared spectroscopy (fNIRS), which measures changes in the concentration of 

oxygenated and deoxygenated hemoglobin in brain tissue. The results showed an activation in 

the somatosensory and temporal region when the infant believed being touched by the mother, 

but no significant activation emerged when the infant believed being touched by a non-

familiar female. These results suggest a potentially selective recruitment of these brain areas 

(temporal and somatosensory) at the age of 6 months, depending on the identity of the person 

performing the touch. 

Keywords: Development. Infancy. Affective touch. Neurodevelopment 
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1- INTRODUÇÃO: 

 

A pele é o maior órgão sensorial do corpo, cerca de 2.500 cm² em recém-nascidos, 

sendo os seus receptores, uma extensão do sistema nervoso que leva informações a respeito 

dos estímulos do meio externo (DE OLIVEIRA ALVES et al,. 2016). É a partir da sensibili-

dade da pele que se faz possível diferenciar uma moeda de uma chave no bolso, a areia quente 

da praia de pedras geladas de um lago no inverno e um toque carinhoso de um simples esbar-

ro. A etimologia da palavra toque advém do latim medieval toccare (MICHAELIS, 2015) e 

seu significado semântico vêm de "colocar levemente a mão sobre algo, sentindo-a por meio 

do tato; pegar, pôr(-se) em contato com algo ou alguém, encostar as mãos, estar próximo ou 

estar contíguo a; tangenciar" (MICHAELIS, 2015). Além de ser umas das principais e primei-

ras formas de comunicação, o toque demostra ser um instrumento de amparo e cuidado, de 

quem toca para quem é tocado, sendo uma ferramenta de proteção, que proporciona segurança 

e alívio do medo e da ansiedade (SILVA, 1991).  

Desde o nascimento o toque assume um papel muito importante, tanto em processar os 

objetos e estímulos do meio ambiente que nos rodeia, quanto em comunicar sentimentos e 

estabelecer relações sociais (MORRISON et al., 2010) sendo o sentido que mais precocemen-

te se torna funcional (ALVES et al,. 2016). 

1.1 Papel do toque na perspectiva do desenvolvimento  

 

A importância do toque e contato físico para a criação de vínculos relacionais tem sido 

demonstrada tanto em estudos com animais como com humanos. Por exemplo, em 1958, Har-

low e Zimmermann realizaram um estudo pioneiro em que tentaram entender o impacto da 

privação de contato social precoce em macacos Rhesus, os quais foram separados de suas 

mães após o nascimento e criados em laboratório. Os bebês macacos foram colocados em uma 

gaiola onde estavam duas estruturas, com aparência lembrando uma “mãe (macaca) substitu-

ta”. Uma das “mães substitutas” era feita de arame e a outra foi coberta de um tecido macio, 

feito de algodão. Metade dos bebês macacos recebia seu leite da “mãe substituta” de arame e 

metade da “mãe substituta” de tecido. Os autores observaram que os macacos bebês de ambos 

os grupos passavam mais horas em contato com a “mãe substituta” de tecido (mesmo quando 

ela não providenciava leite) do que com a “mãe substituta” de arame. Além disso, verificaram 

uma procura maior de contato físico com a “mãe substituta” de tecido para conforto e segu-
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rança (por exemplo, em situações de estresse), mesmo quando a “mãe” de arame era provedo-

ra da alimentação, facilitando dessa forma a criação de um vínculo afetivo com essa figura 

protetora. Em suma, os autores observaram que os macacos bebês não só passavam mais tem-

po junto da “mãe substituta” de tecido (mesmo quando a “mãe substituta” de arame fornecia o 

alimento), mas também procuravam a “mãe substituta” de tecido em situações de estresse/ 

medo. Estes achados destacam a importância do contato físico para conforto, segurança, e 

criação de laços afetivos. 

Nos humanos, mesmo antes do nascimento, o toque já se mostra um instrumento de 

amparo, pois segundo Anzieu (1989), as contrações uterinas funcionam como uma ferramenta 

de massagem que prepara o bebê para um novo ambiente, mais estressor, com novos sons, 

cheiros e sensações. Naquele momento, o contato físico torna-se a ferramenta de amparo e 

proteção para acalmar o bebê (DE OLIVEIRA et al., 2017).  

O impacto do toque/ contato físico tem sido também frequentemente examinado em 

amostras de bebês prematuros, mais especificamente o seu potencial efeito positivo em me-

lhorar os desfechos clínicos e indicadores de neurodesenvolvimento desses bebês. Os bebês 

prematuros (nascidos com <37 semanas de gestação), particularmente aqueles que necessitam 

de internamento em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), correm maior risco de 

passar por um período de privação social imediatamente após o nascimento. Nesse contexto 

de UTIN, muitas vezes esses bebês têm pouco contato físico com seus pais e são tocados 

principalmente por profissionais de saúde para a realização de procedimentos médicos, fre-

quentemente invasivos, dolorosos e estressantes.  

Nesse sentido, especial atenção tem sido dedicada aos efeitos do “Método Mãe Cangu-

ru” originalmente implementado na Colômbia devido aos altos índices de mortalidade de be-

bês prematuros por falta de incubadoras. Pensando no contato físico (toque), como umas das 

formas de promover o bem-estar de crianças, Rey e Martinez implantaram, em 1979, esta téc-

nica, que consiste em colocar o bebê em contato, pele a pele, com um de seus pais, enrolado 

por um pano. Estudos anteriores mostraram que bebês prematuros expostos a esta prática do 

“Método Mãe Canguru” se orientavam mais na direção de estímulos presentes no meio ambi-

ente e registravam rápida maturação ao nível do sistema nervoso central (FELDMAN; EI-

DELMAN, 2003), tal como melhor resultado em tarefas de desempenho motor e cognitivo e 

melhora na qualidade das interações mãe/pai-criança, incluindo o uso mais frequente de toque 

carinhoso (ex. beijos, carícias) na interação com o bebê (FELDMAN et al., 2002), por oposi-
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ção a bebês também prematuros que não foram expostos a este método. Em uma revisão da 

literatura, Venancio e Almeida (2004) concluíram que o contato físico, por meio do método 

mãe canguru, é um importante estímulo ao aleitamento materno, registrando-se uma maior 

porcentagem de bebês em aleitamento materno quando o “Método Mãe Canguru” foi utiliza-

do, e contribui também para um maior ganho de peso diário nos bebês (diferença de médias 

de 3.6 g/dia).  Outro estudo mostrou ainda que este método está correlacionado com uma me-

nor duração dos choros, sonos mais profundos e maior facilidade em acalmar os bebês (WHI-

TELAW, 1990). 

Para além do contato pele a pele, tipicamente estático, outros estudos têm procurado 

analisar os benefícios do toque dinâmico no desenvolvimento e desfechos clínicos de bebês 

prematuros.  

Buscando compreender o efeito da massagem sobre o nível de cortisol (hormônio as-

sociado ao estresse) em bebês prematuros, foi realizado um estudo com 11 bebês (média de 

29 semanas de idade gestacional e 980g de peso ao nascimento) que se encontravam em situa-

ção clínica estável em UTIN de um hospital na Inglaterra (ACOLET et al., 1993). Quando os 

bebês tinham em média 20 dias pós-parto, um enfermeiro treinado realizou uma massagem 

suave com duração de 20 minutos. Amostras de sangue foram colhidas 45 minutos antes e 

uma hora após a realização das massagens a fim de medirem o nível de cortisol no sangue dos 

bebês. Os resultados mostraram uma redução considerável nos níveis de cortisol no sangue 

dos bebês após a realização das massagens, logo, fisiologicamente, os bebês apresentavam 

estar menos estressados após a massagem. Desta forma, a massagem teria o papel de diminuir 

os efeitos causados pelo estresse e colaborando com o desenvolvimento global do bebê. 

Uma pesquisa realizada em Portugal com 32 bebês a termo em uma unidade de terapia 

de cuidados intermédios avaliou os efeitos da massagem ao nível do ganho de peso. Os bebês 

foram divididos em dois grupos: grupo experimental (média de 30 semanas de idade gestacio-

nal e 1,326 kg de peso ao nascimento) e grupo controle (média de 30 semanas de idade gesta-

cional e 1,409kg peso ao nascimento).  O grupo experimental recebeu uma massagem, se-

guindo a técnica desenvolvida por Tiffany Field, que consiste em um protocolo de cinco dias 

consecutivos, três vezes ao dia, com duas fases de estimulação (a estimulação tátil e a estimu-

lação cinestésica) enquanto o grupo controle não recebeu nenhum tipo de massagem. Obser-

vou-se que o grupo experimental teve um ganho de peso diário 45% superior ao registrado 

pelo grupo controle (FREITAS, 2011).  
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Um artigo de revisão da literatura examinou ensaios clínicos que estudaram os efeitos 

da estimulação tátil/massagem terapêutica sobre o ganho de peso em bebês prematuros (PE-

PINO; MEZZACAPPA, 2014). Os autores observaram que a maioria dos ensaios clínicos 

selecionados (65,5%) registraram benefícios significativos da massagem ao nível do ganho de 

peso dos bebês, em que a massagem se tornou uma ferramenta importante para auxiliar os 

cuidados e desenvolvimento de bebês prematuros. Outros benefícios também apontados por 

alguns estudos foi o aumento ou diminuição da evacuação, mas ambos associados ao ganho 

de peso diário, e ainda o ganho de mineralização óssea. 

Uma meta-análise também buscou compreender se a massagem em bebês prematuros 

poderia realmente trazer benefícios em nível do aumento de peso, antecipação da alta hospita-

lar e promoção do desenvolvimento neurocomportamental. Os resultados encontrados aponta-

ram que a massagem esteve ligada a um maior ganho de peso e menor tempo de internação. 

Porém, não ficou clara a associação entre a massagem e o melhor desenvolvimento neuro-

comportamental (WANG; ZHANG, 2013). Outra revisão da literatura também apontou para 

benefícios como o menor tempo de internação e um maior ganho de peso, bem como redução 

dos níveis de ansiedade, depressão e estresse dos pais dos bebês prematuros (PADOS; 

MCGLOTHEN-BELL, 2019).  

Embora os estudos anteriormente citados tenham se focado em amostras de bebês nas-

cidos prematuramente, a importância do toque não se restringe a esse grupo, provavelmente se 

verificando de forma geral. Nessa linha, estudos anteriores mostraram que, durante o primeiro 

ano de vida, em média, as mães tocam em seus bebês aproximadamente 65% do tempo que 

passam com eles (STACK; FOGEL, 2009; STACK; MUIR, 1990). Efetivamente, desde mui-

to cedo o toque é frequentemente usado para tentar acalmar o bebê em situações de estresse 

(FELDMAN; SINGER; ZAGOORY, 2010) e na prestação de cuidados ao bebê (trocar roupa, 

amamentar, dar banho), o que irá providenciar oportunidades únicas de criação e fortaleci-

mento de um vínculo afetivo com as figuras parentais (HERTENSTEIN et al., 2006), com 

efeitos que irão permanecer ao longo de todo o desenvolvimento do indivíduo. No entanto, a 

literatura científica ainda carece de estudos sobre os mecanismos cerebrais relacionados com 

o toque, principalmente no que tange a primeira infância e as possíveis influências deste tipo 

de estimulação no desenvolvimento. 

1.2 Dimensões do toque e seus correlatos neurais  
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Existem dois tipos de fibras nervosas que são responsáveis pela percepção do toque na 

pele pilosa. Elas fazem parte do sistema nervoso periférico e são chamadas de nervos aferen-

tes mielinizados Aβ e as amielínicas C-tátil (JÖNSSON et al., 2018). Embora sejam dimen-

sões indissociáveis, elas possuem características próprias que se complementam. Assim, uma 

das dimensões estudadas do toque é a sensório-discriminativa, responsável pela identificação 

e processamento de propriedades físicas dos estímulos, como pressão, forma e textura. A di-

mensão sensório-discriminativa é crucial para o controle e exploração do meio, e ocorre por 

meio das fibras mielinizadas Aβ (MCGLONE et al., 2002; MCGLONE; WESSBERG; 

OLAUSSON, 2014). 

A segunda dimensão é a motivacional-social, está ligada ao contexto da ação e valor 

hedônico do toque recebido (quão agradável aquele toque foi para a pessoa), e está associada 

a um tipo de toque conduzido pelas fibras amielínicas C-tátil, também conhecidas como me-

canorreceptores C de baixo limiar. Estas fibras respondem a um tipo de toque com caraterísti-

cas muito específicas: suave, aplicado como se fosse uma carícia, em uma velocidade entre 1 

a 10 cm/s, em regiões pilosas da pele (ex., braço) (ACKERLEY et al., 2014; LÖKEN et al., 

2009; OLAUSSON et al., 2010) e à temperatura natural da pele (ACKERLEY et al., 2014). 

Este tipo de estímulo tátil revela-se muito semelhante às carícias que acontecem frequente-

mente em situações sociais do cotidiano, como no caso da interação mãe-bebê (CASCIO et 

al., 2019; LÖKEN et al., 2009; OLAUSSON et al., 2010), sendo, por essa razão, referido co-

mo toque afetivo. 

Estas duas dimensões do toque, frequentemente estudadas na literatura, e que são con-

duzidas por fibras distintas e desempenham funções específicas, tendem a recrutar áreas cere-

brais também específicas para o seu processamento. Estudos de neuroimagem em adultos 

mostraram que o toque discriminativo gera ativação cortical principalmente em áreas do cór-

tex somatossensorial primário (contralateral à aplicação do toque) e secundário (bilateralmen-

te) (MCGLONE et al., 2002; MORRISON, 2016). Por sua vez, o toque afetivo recruta igual-

mente áreas do córtex somatossensorial (áreas básicas de processamento sensorial), bem co-

mo regiões/ estruturas cerebrais tipicamente associadas ao processamento de informação soci-

al, como por exemplo, ínsula, córtex pré-frontal e/ou sulco temporal posterior superior 

(BENNETT et al., 2014; BJÖRNSDOTTER et al., 2014; GORDON et al., 2013; VOOS; 

PELPHREY; KAISER, 2013). 



17 
 

Enquanto a evidência sobre o processamento neural em resposta ao toque está relati-

vamente estabelecida na idade adulta, apenas na última década surgiram pesquisas examinan-

do esse processo em bebês. Até ao momento, foram realizados alguns estudos com foco em 

diferentes períodos etários durante o primeiro ano de vida do bebê, ainda que os resultados 

não sejam consistentes quanto à idade em que diferentes regiões do cérebro (principalmente 

áreas sociais) são recrutadas no processamento do toque afetivo. 

Assim, Kida e Shinohara (2013), com recurso à técnica de espectroscopia funcional do 

infravermelho próximo (fNIRS), examinaram a resposta neural de bebês de 3, 6 e 10 meses de 

idade durante a aplicação de toque realizado com um tecido de veludo, tendo observado ativa-

ção na região do córtex pré-frontal apenas no grupo dos bebês de 10 meses. Em outro estudo 

também usando fNIRS, mas realizado com bebês de 5 meses, foi comparada a resposta neural, 

mais especificamente no sulco temporal superior posterior (pSTS), durante a aplicação de 

toque afetivo (com a mão humana) versus toque não afetivo (aplicado com uma colher metá-

lica) – em ambos os casos, realizado no braço do bebê (PIRAZZOLI et al., 2019). Ainda que 

o pSTS tenha sido ativado em resposta ao toque afetivo (com a mão humana), por oposição ao 

período de descanso (sem toque), não foi observada qualquer resposta seletiva por parte desta 

região cerebral a este tipo de toque, uma vez que também foi ativada durante a aplicação do 

toque não afetivo, com a colher metálica. Por sua vez, um estudo também com fNIRS, de Mi-

guel e colaboradores (2018), avaliou um grupo de bebês quando tinham 7 meses de idade e de 

novo quando tinham 12 meses. O toque foi aplicado no braço dos bebês usando um pincel em 

movimento de vai-e-vem (toque afetivo) ou leves batidas com um bloco de madeira (toque 

discriminativo). Os autores encontraram envolvimento da área temporal no processamento do 

toque afetivo apenas quando os bebês tinham 12 meses de idade. Tantos os resultados do es-

tudo de Miguel e colaboradores (2018) quanto de Pirazzoli e colaboradores (2019) parecem 

sugerir que o recrutamento das áreas sociais do cérebro em resposta ao toque afetivo depende 

da idade do bebê e da própria maturação cerebral das estruturas envolvidas.  

Porém, dois outros estudos também recentes trouxeram evidências de que, entre o nas-

cimento e os 2 meses de vida, o toque afetivo pode ser processado em estruturas sociais do 

cérebro. O primeiro estudo comparou a ativação cerebral, em ambos os hemisférios, por meio 

de tomografia óptica difusa, frente a uma estimulação mais lenta (3cm/s, estimulação propícia 

para ativação das fibras C-tátil) e outra estimulação mais rápida  (20cm/s, estimulação não 

ideal para ativação das fibras C-tátil), realizadas por meio de uma escova macia, na região do 
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antebraço em 17 bebês termos com 2 meses de idade (JONSSON et al., 2018). Os resultados 

apontaram para uma maior ativação na região do córtex temporal e insular frente ao toque 

mais lento, se comparado ao toque mais rápido. Na mesma linha, um estudo com 13 bebês, 

com idade entre 11 e 36 dias receberam estimulação tátil por meio de um pincel macio, na 

região da canela na perna direita (TUULARI et al., 2019). A ativação cerebral frente à estimu-

lação foi medida por meio de ressonância magnética funcional. Os autores observaram ativa-

ção significativa no giro pós-central e córtex insular posterior em resposta à estimulação tátil.  

1.3 Influências contextuais na resposta ao toque afetivo 

 

Além dos processos neurais envolvidos na resposta ao toque afetivo, nos últimos anos 

têm também sido investigados quais os fatores individuais, contextuais e relacionais que po-

derão explicar a variabilidade de resposta ao toque afetivo. Por exemplo, um estudo mostrou 

que a avaliação que os adultos fazem do grau de “agradabilidade” do toque afetivo depende 

da frequência com que esses adultos recebem toque em interações sociais no seu cotidiano 

(SAILER; ACKERLEY, 2019). Outro estudo de Suvilehto e colaboradores (2015) concluiu 

que, em diferentes culturas, as regiões do corpo em que as pessoas permitem ser tocadas estão 

diretamente relacionadas ao vínculo emocional com a figura que realiza o toque. Esta é uma 

questão particularmente relevante uma vez que criamos vínculos afetivos mais próximos com 

pessoas específicas, pelo que é aceitável que um comportamento como o toque quando rece-

bido de uma pessoa desconhecida ou com a qual não temos qualquer relação emocional se 

torne intrusivo e desconfortável. 

Por outro lado, o estudo de Gazzola (et al., 2012) teve também grande importância no 

entendimento da resposta na área somatossensorial e a influência da identidade de quem reali-

za o toque. Por meio da técnica de ressonância magnética funcional, Gazolla e colaboradores 

(2012) estudaram o impacto da identidade da pessoa que pensamos realizar o toque na inter-

pretação dessa carícia. A pesquisa foi realizada com homens adultos heterossexuais, que acre-

ditavam estar sendo acariciados ora por uma mulher, ora por um homem (mediante a imagem 

que era mostrada aos participantes durante a estimulação tátil). No entanto, na realidade o 

toque era sempre realizado pela mesma pessoa, uma mulher que estava em um ponto cego ao 

participante. Observou-se que a classificação do quão agradável era o toque foi modulada pela 

identidade de quem pensavam estar fazendo a carícia, sendo avaliado como mais agradável 

quando os participantes pensavam que o toque era realizado por uma mulher (versus um ho-
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mem). Observou-se também nesse estudo uma maior ativação no córtex somatossensorial, em 

ambos os hemisférios, quando o toque era percebido como sendo realizado por uma mulher, 

sendo considerado também mais agradável (GAZZOLA et al., 2012).  

Até ao momento, que se tenha conhecimento, apenas um estudo tentou examinar o 

efeito da identidade de quem toca na resposta ao toque afetivo em bebês. A pesquisa de Agui-

rre e colaboradores (2019) teve como objetivo analisar as diferenças na resposta fisiológica, 

em bebês de 9 meses, frente ao toque afetivo, quando aplicado por uma mulher desconhecida 

ou pela própria mãe. Os bebês foram expostos a toque, aplicado com um pincel, em três velo-

cidades distintas (0.3 cm/s, 3 cm/s, 30 cm/s), seguidos de um período de descanso (sem to-

que). Em metade das vezes que o toque era aplicado, a mãe estava sentada do lado do bebê e, 

nas restantes vezes, uma mulher que o bebê não conhecia. A frequência cardíaca do bebê foi 

medida durante o procedimento. Observou-se uma desaceleração no ritmo cardíaco (sinal de 

relaxamento) quando o bebê acreditava estar sendo acariciado pela mãe, por oposição a quan-

do ele acreditava estar sendo acariciado por uma mulher estranha. Além disso, este resultado 

foi encontrado apenas quando o estímulo tátil foi aplicado na velocidade de 3 cm/s, que é fre-

quentemente referida na literatura como sendo uma velocidade ótima para estimular as fibras 

C-táteis (CTs) que conduzem o toque afetivo. 

Conclui-se que a forma como o toque é processado depende fortemente da sua fonte, 

de quem acreditamos que está realizando esse toque. Mais concretamente, existe já evidência 

(ainda que limitada a um estudo) de que, à semelhança do que acontece nos adultos, a reação 

do bebê frente ao toque é modulada não apenas pelas suas propriedades mecânicas, mas tam-

bém pelo contexto no qual ele está inserido. 

1.4 Justificativa 

 

   O toque afetivo desempenha um papel importante no desenvolvimento do indivíduo 

ao longo de todo o ciclo da vida, particularmente ao nível das suas habilidades em estabelecer 

relações sociais e regular seus estados emocionais de forma adequada. Ainda que pouco co-

nhecido até ao momento, está crescendo na literatura científica o interesse pela temática do 

toque afetivo em bebês, buscando compreender as especificidades desse toque, como é pro-

cessado ao nível cerebral, fisiológico e comportamental, qual o impacto nas habilidades soci-

ais e de expressão e regulação emocional do bebê e quais os fatores que podem influenciar 

tanto a resposta ao toque quanto o seu impacto no desenvolvimento do bebê.  
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Assim, um dos fatores contextuais particularmente relevantes é o efeito que a identi-

dade da pessoa que toca tem na resposta neural ao toque afetivo em bebês durante o primeiro 

ano de vida. Este é um período de desenvolvimento em que o bebê estabelece contato social 

com um número ainda reduzido de pessoas no seu ambiente, pelo que é esperado que essas 

pessoas adquiram um significado afetivo distinto quando comparadas com pessoas desconhe-

cidas ou que interagem pouco com o bebê. De fato, a idade alvo deste estudo – 6 meses – 

marca o momento a partir do qual as crianças começam a apresentar comportamentos de pre-

ferência pela proximidade e contato com os cuidadores de referência – tipicamente suas mães 

(AINSWORTH et al., 1978). Como já foi referido, um estudo anterior (AGUIRRE et al., 

2019) mostrou que o toque percebido como sendo realizado pela mãe influencia a resposta 

fisiológica do bebê de 9 meses ao toque afetivo, induzindo relaxamento, mas permanece por 

examinar o impacto que a identidade poderá ter na resposta cerebral do bebê de 6 meses.  Esta 

será a lacuna na literatura que o presente estudo pretende preencher. Além disso, a opção por 

aplicar o toque com a mão humana, visto que até ao momento os estudos realizados têm utili-

zado preferencialmente objetos (ex., pincel, tecido macio), buscar tornar a situação o mais real 

possível e representativa do que acontece em contexto de interação mãe-bebê. 

 Este estudo poderá informar um possível mapeamento da resposta neural frente ao to-

que afetivo em bebês neurotípicos, que permitirá comparar posteriormente com estudos em 

bebês neuroatípicos. Assim, esta linha de pesquisa sobre padrões de processamento neural em 

resposta ao toqur afetivo pode ajudar a identificar  marcadores precoces de transtornos do 

neurodesenvolvimento, abrindo a possibilidade de desenhar tratamentos e intervenções preco-

ces, mesmo antes da manifestação dos sintomas, possibilitando então um melhor prognóstico.  

2. OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral: 

 

Como foi referido anteriormente, a identidade associada ao toque afetivo parece influ-

enciar a resposta periférica do bebê. No entanto, ainda é desconhecido se também o efeito da 

identidade se verifica no processamento neural do toque afetivo. Mais especificamente, quais 

as semelhanças e/ou diferenças ao nível de ativação cortical, em áreas somatossensoriais e 

temporais do cérebro, quando a identidade de quem efetua o toque varia? Assim, o presente 

estudo teve como objetivo principal comparar o padrão de ativação cerebral em resposta ao 
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toque afetivo aplicado com mão humana, em bebês de 6 meses, com recurso a espectroscopia 

funcional no infravermelho próximo (fNIRS), quando a fonte desse toque era percebida como 

sendo a mãe, comparativamente a uma mulher não familiar para o bebê. Este estudo buscou 

examinar essas possíveis diferenças na ativação cortical tanto em áreas somatossensoriais 

quanto na região temporal (área social) do cérebro.  

Objetivo Específico: 

 

Os dois objetivos específicos foram: (1) caracterizar as regiões cerebrais que são ati-

vadas em resposta ao toque afetivo versus ausência do toque, quando do lado do bebê está 

sentada a mãe ou uma mulher não familiar; (2) identificar as áreas cerebrais que mostram uma 

ativação seletiva frente à identidade associada ao toque, isto é, durante a aplicação da estimu-

lação tátil na presença da mãe (o bebê percebe estar sendo tocado por sua mãe), por compara-

ção aos momentos em que o bebê percebe estar sendo tocado por uma mulher não familiar. 

3. HIPÓTESES: 

 

 De acordo com a literatura, esperamos observar uma ativação significativa nas áreas 

somatossensoriais e região temporal do cérebro em resposta ao toque afetivo, contrastando 

com o período de descanso (sem toque), tanto nos ensaios com a mãe quanto com a mulher 

não familiar sentada do lado do bebê. Por sua vez, com base nos achados dos estudos de Gaz-

zola et al., 2012 em adultos, bem como de Aguirre et al. (2019) em bebês, esperamos encon-

trar uma diferença significativa, mediante uma ativação mais robusta nas áreas somatossenso-

riais e temporais do cérebro, quando o bebê tem a sua mãe (versus uma mulher não familiar) 

sentada do seu lado durante a estimulação tátil.   

4. MÉTODO: 

 

4.1 Participantes: 

 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa maior, com desenho longitudinal, que 

pretende avaliar o desenvolvimento sócio emocional no primeiro ano de vida, e inclui os par-

ticipantes avaliados aos 6 meses de idade com dados válidos ao nível da resposta neural à 

estimulação tátil. Foram critérios de inclusão no estudo: acompanhamento pré-natal durante a 

gravidez, mães com idade igual ou superior a 18 anos no momento do nascimento do bebê e 
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bebês nascidos a termo (37 a < 42 semanas de gestação) e sem queixas de desenvolvimento. 

Por sua vez, foram critérios de exclusão: complicações médicas durante a gravidez (ex: ane-

mia grave, diabetes, convulsão, hipertensão arterial, toxoplasmose ou rubéola na mãe), gravi-

dez gemelar, muito baixo peso ao nascimento (≤ 1500g), problemas no parto (anóxia/hipóxia, 

circular de cordão, APGAR inferior a 7), presença de doença genética associada a sintomas de 

TEA (já diagnosticada), atraso de desenvolvimento, deficiência visual e/ou auditiva. 

Para efeitos deste trabalho, foram avaliados 12 bebês aos 6 meses de idade e suas 

mães. No entanto, 3 bebês foram excluídos das análises pois não foi possível aplicar o para-

digma da estimulação tátil e 1 bebê não teve o número mínimo de ensaios válidos para ser 

incluído nas análises. 

Portanto, este estudo contou com oito bebês (seis meninos, 75%), nascidos entre 38 e 

41 semanas (M = 39.50; DP = 0.93) e com peso ao nascimento entre 2750 e 3840 gramas (M 

= 3317; DP = 351). Sete bebês nasceram de parto normal e um nasceu de cesárea. No mo-

mento da avaliação, os bebês tinham, em média, 6.5 meses (DP = 0.36). Por sua vez, as mães 

tinham entre 22 e 35 anos (M = 28.38; DP = 4.27) e, na grande maioria, eram casadas (n = 

75%), estavam empregadas (n = 62,5%) e este era o seu primeiro filho/a (n = 62,5%). A Tabe-

la 1 apresenta informação detalhada sobre a caraterização da amostra.       

Tabela 1. Caracterização da amostra 

 n (%) Min-Máx M (DP) 

Bebê    

     Sexo (masculino) 6 (75%) -- -- 

     Idade (meses) -- -- 6.50 (0.36) 

     Idade gestacional (semanas) -- 38 - 41 39.50 (0.93) 

     Peso ao nascimento (gramas) -- 2750 - 3840 3317(351) 

Mãe    

     Idade (anos) -- 22 - 35 28.38 (4.27) 

     Escolaridade    

          Até ensino médio completo/  

          superior incompleto 
3 (37,5%) 

-- -- 
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          Ensino superior completo 2 (25%) -- -- 

          Pós-graduação/ mestrado/ doutorado   

          completo 3 (37,5%) 

-- -- 

     Situação profissional    

          Desempregada 2 (25%) -- -- 

          Empregada 5 (62,5%) -- -- 

          Estudante  1 (12,5%) -- -- 

     Estado civil    

          Casada 6 (75%) -- -- 

          Solteira 2 (25%) -- -- 

Gravidez e parto    

     Primípara 5 (62,5%) -- -- 

     Tipo de parto    

          Parto normal 7 (87,5%) -- -- 

          Cesárea 1 (12,5%) -- -- 

 

4.2 Instrumentos: 

 

Avaliação neuroimagiológica do processamento de estimulação tátil 

A resposta cerebral do bebê ao toque afetivo foi medida com recurso da Espectrosco-

pia Funcional no Infravermelho Próximo (fNIRS), que é uma técnica de neuroimagem não 

invasiva que usa a luz do tipo infravermelho para medir as mudanças na concentração de he-

moglobina oxigenada e desoxigenada no tecido cerebral. Na literatura, um aumento significa-

tivo na concentração de hemoglobina oxigenada e uma diminuição significativa na hemoglo-

bina desoxigenada são considerados indicadores de atividade cerebral (LLOYD-FOX; BLA-

SI, & ELWELL, 2010).  

A técnica de fNIRS por ser indolor e menos suscetível a artefatos de movimento, além 

de permitir um bom equilíbrio entre a resolução espacial e temporal (LLOYD-FOX; BLASI, 
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& ELWELL, 2010), se torna uma opção metodológica bastante adequada para usar em con-

textos mais ecológicos e com amostras infantis.  

Para a coleta de dados foi utilizado o sistema Brainsight NIRS, o qual é composto por 

8 fontes e 16 detectores de luz, utilizando dois comprimentos de onda contínuos de 705 e 830 

nm.  Os bebês usaram uma touca do modelo easy cap que foi personalizada tendo por referên-

cia ao sistema 10-20, sendo seu tamanho adequado para bebês de seis meses. Os bebês da 

amostra tinham, aos 6 meses de idade, perímetro cefálico entre 42 e 47 cm (M = 44; DP = 

1.63). 

Neste estudo, foram medidas as mudanças na concentração de hemoglobina oxigenada 

e desoxigenada, em resposta à estimulação tátil, nas seguintes áreas cerebrais (bilateralmente): 

córtex somatossensorial primário, córtex somatossensorial secundário, giro temporal médio, 

sulco temporal superior posterior e junção temporoparietal. A Figura 1 apresenta o esquema 

de localização dos canais – pares de fontes e detectores de luz – utilizados neste estudo.  No 

total, foram usados 28 canais (14 em cada hemisfério), com uma distância média de 28.4 mm 

(DP = 1.11) entre os optodos. 

 

Figura 1. Esquema da localização dos canais utilizados (C1 – C28) no hemisfério esquerdo e 

direito. Círculos azuis representam fontes de luz (S1 – S4) e círculos laranja representam de-

tectores de luz (D1 – D8). 
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Paradigma experimental de estimulação tátil 

A estimulação tátil consistiu na aplicação, com a mão, de toque sob a forma de carícia 

suave, em uma velocidade lenta de 3 cm/s, sobre a região pilosa da omoplata direita do bebê. 

O paradigma experimental foi aplicado em formato de ensaio, composto por 15 segundos de 

estimulação tátil, seguidos de um período de descanso (sem toque) entre 12 a 15 segundos 

(intervalos randomizados). O toque foi aplicado na horizontal, em movimento de vai e volta, 

em uma área de aproximadamente 9 cm da omoplata do bebê, num total de 5 toques durante o 

período de estimulação. Em metade dos ensaios, a mãe esteve sentada ao lado do bebê a apro-

ximadamente 90º (como se fosse ela a realizar o toque), e nos restantes ensaios, uma mulher 

não familiar para o bebê (uma das pesquisadoras) que estava sentada do seu lado, sendo tam-

bém o toque recebido pelo bebê associado a essa mulher. Foram aplicados 16 ensaios apresen-

tados em blocos de 4 ensaios cada (2 blocos com a mãe + 2 blocos com a mulher não famili-

ar). No entanto, a estimulação tátil sempre foi realizada pela mesma pesquisadora, previamen-

te treinada, a qual estava posicionada à direita-atrás escondida da visão do bebê. Durante o 

procedimento, o bebê esteve sentado em uma cadeira para bebê (Bumbo multi assento) e visu-

alizou um vídeo, em silêncio, de conteúdo não social (vídeo Baby Mozart,Baby Einstein, tal 

como foi usado no estudo de Aguirre et al., 2019), enquanto a mãe/ mulher não familiar senta-

ram do lado do bebê, com a mão posicionada na lateral da cadeira onde o bebê estava sentado 

(ver Figura 2). A mãe e a mulher não familiar foram instruídas a não interagir ativamente (por 

exemplo, não falar para o bebê) e a não tocar no bebê.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organização do espaço de coleta de dados durante o paradigma experimental de 

estimulação tátil 
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Ao contrário de estudos anteriores com bebês, em que a estimulação tátil tem sido 

aplicada principalmente na região do antebraço, neste estudo optamos por aplicar o toque na 

omoplata do bebê. Dessa forma, é possível manipular o efeito da identidade associada ao to-

que, em que a pesquisadora fica posicionada atrás e fora da visão do bebê. Além disso, a apli-

cação do toque em uma região dos membros inferiores (por exemplo, na perna) também não 

seria viável, uma vez que, de acordo com a representação topográfica do homúnculo de Penfi-

eld, a região do córtex somatossensorial onde é representada a perna é uma região de forte 

irrigação sanguínea, o que também poderia interferir com a medição das mudanças na concen-

tração de hemoglobina nessa área cerebral.  

Todo o procedimento teve uma duração aproximada de 8 minutos, foi filmado e poste-

riormente codificado para avaliação da qualidade dos ensaios administrados. Cada ensaio in-

clui o período de estimulação tátil seguido do período sem toque. Para ser incluído na análise 

de dados, cada participante necessita de um mínimo de 3 ensaios com boa qualidade em cada 

condição (mãe vs. mulher não familiar) (MIGUEL et al., 2019; PIRAZOLLI et al., 

2019).  Foram invalidados ensaios em que: (a) o adulto (mãe ou a mulher não familiar) tocou 

ou falou com o bebê; (b) o bebê tocou no adulto; (c) o bebê puxou as fibras ou mexeu nos 

optodos da touca NIRS; (d) o bebê se virou e olhou para trás e viu a pesquisadora que aplica-

va o toque; (e) o bebê chorou de forma intensa e prolongada (foram incluídos ensaios em que 

o bebê teve um choro rápido e pouco intenso, se acalmando de imediato); (f) o bebê se mexeu 

muito durante o ensaio, impossibilitando a pesquisadora de aplicar 3 dos 5 toques durante o 

período de estimulação. O número de ensaios válidos e incluídos nas análises quando a mãe 

estava ao lado do bebê foram no mínimo 3 e no máximo 7 (M = 4.63, DP = 1.41), quando 

estava a mulher estranha, mínimo 3 e máximo 6 (M = 4.75, DP = 1.16). 

Questionário de informações sócio demográficas 

Este questionário permitiu a coleta de informações relativas à gravidez, o parto, ao 

nascimento do bebê (ex., peso, comprimento, idade gestacional), à família (idades, nível soci-

oeconômico e educativo) e informações relativas à saúde mental dos pais e dos irmãos. 

4.3 Procedimento: 

 

A coleta de dados ocorreu no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie, de acordo com a disponibilidade das mães e em horário 
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compatível com a rotina do bebê (a avaliação ocorreu em um intervalo de até 2 semanas antes 

ou depois do bebê completar 6 meses). O recrutamento ocorreu através das redes sociais e em 

creches públicas e privadas da cidade de São Paulo e região metropolitana.  

 À chegada da mãe ao laboratório, foram explicados os objetivos da pesquisa e proce-

dimentos a realizar na avaliação. Depois de esclarecida qualquer dúvida das mães, foi solici-

tado que elas assinassem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) autorizando a 

sua participação e do seu bebê no estudo. Em seguida, tiveram início as atividades do estudo, 

sendo aplicado o paradigma para avaliação da resposta neural do bebê ao toque afetivo com o 

fNIRS, e, posteriormente,  foram preenchidos os questionários em formato de entrevista à 

mãe. Toda a sessão (exceto os questionários) foi gravada em vídeo para posterior análise e 

codificação. 

Este estudo é parte do projeto longitudinal “Desenvolvimento sócio emocional preco-

ce: correlatos neurais e contribuições do comportamento materno”, coordenado pela Professo-

ra Ana Osório, o qual foi aprovado para execução pelo Comitê de Ética e Pesquisa institucio-

nal (CAAE: 02631818.1.0000.0084).  

4.4 Análises de Dados: 

Numa primeira fase, foram identificados os ensaios válidos através da visualização dos 

vídeos da aplicação da tarefa e seguindo os critérios já definidos anteriormente. Posteriormen-

te, os ensaios válidos foram pré-processados e os dados NIRS analisados com recurso ao sof-

tware MatLab. O pré-processamento dos dados NIRS seguiu a seguinte ordem: exclusão dos 

canais com ruído; correção dos artefatos de movimento usando para esse efeito  o método de 

interpolação de spline e decomposição de wavelet (NOVI et al., 2020); cálculo da concentra-

ção de hemoglobina oxigenada (HbO) e desoxigenada (HbR); remoção do sinal dos batimen-

tos cardíacos (filtro feito entre 0.005 e 1 Hz); e cálculo das médias de HbO e HbR para cada 

participante com base nos respetivos ensaios válidos na tarefa. Por fim, depois de obtida a 

resposta hemodinâmica de cada bebê, foi calculada a média do grupo ao nível de HbO e HbR 

para cada canal, em todo o período temporal de estimulação tátil e descanso. Os canais foram 

analisados quanto à sua ativação em resposta ao toque afetivo, a qual se verificava sempre que 

ocorria um aumento significativo de hemoglobina oxigenada em simultâneo com uma dimi-

nuição significativa de hemoglobina desoxigenada durante o período de estimulação. Para 

cada canal foram analisados os seguintes contrastes: Toque vs. Descanso (ausência de toque), 
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para identificar os canais ativados em resposta à estimulação tátil tanto nos ensaios com a mãe 

quanto nos ensaios com a mulher não familiar, e Mãe vs. Mulher não familiar, para identificar 

canais com uma ativação seletiva em função da identidade associada ao toque. 

5. RESULTADOS: 

  

Durante o pré-processamento dos dados NIRS observou-se que os seguintes canais 

apresentaram muito ruído, levando à sua exclusão das análises: canais 2 e 14 (excluídos em 4 

bebês), canal 25 (excluído em 5 bebês) e canal 28 (excluído em 3 bebês). Por sua vez, os ca-

nais 3, 6, 7, 8 e 12, não foram excluídos em nenhum dos bebês da amostra, enquanto os canais 

restantes foram excluídos em um ou dois bebês.  Portanto, os resultados abaixo descritos têm 

por base uma contribuição variável de número de bebês em cada canal, dependendo se esse 

canal específico foi ou não excluído devido ao elevado ruído nos dados NIRS. 

A ativação cerebral foi avaliada mediante a ocorrência do aumento significativo de 

hemoglobina oxigenada em simultâneo com uma redução significativa da hemoglobina deso-

xigenada, sendo esse padrão neural examinado em todos os canais localizados nas áreas cere-

brais de interesse: córtex somatossensorial primário e secundário, giro temporal médio, sulco 

temporal superior posterior e junção temporoparietal de ambos os hemisférios. Para tanto, foi 

utilizado o teste de Wilcoxon, em que se comparou o período de estimulação tátil (no interva-

lo entre os 5 e 15 segundos) e o período de descanso (ausência de estimulação tátil), sendo 

considerada ativação cerebral quando a diferença ao nível da concentração de hemoglobina 

entre os dois períodos fosse estatisticamente significativa ( p < .05). 

Assim, nos ensaios em que os bebês tinham suas mães ao seu lado enquanto era apli-

cada a estimulação tátil, em que, portanto, o toque era percebido pelo bebê como sendo apli-

cado pela mãe, essa diferença estatisticamente significativa – indicando ativação cerebral – foi 

registrada nos seguintes canais: canal 6 (localizado próximo da região somatossensorial se-

cundária, no hemisfério esquerdo), canal 9 (giro temporal médio, no hemisfério esquerdo), 

canal 13 (cobrindo a região do sulco temporal superior posterior, no hemisfério esquerdo), 

canal 15 (córtex somatossensorial primário, no hemisfério direito), canal 18 (córtex somatos-

sensorial primário, no hemisfério direito), canal 20 (próximo da região somatossensorial se-

cundária, no hemisfério direito), e canal 21 (próximo da região do sulco temporal superior e 

do giro temporal médio, no hemisfério direito). Em todos os canais referidos, o valor de signi-
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ficância da diferença observada na variação da concentração de hemoglobina entre o período 

de toque e o período sem toque foi < .001. 

A seguir serão apresentados os gráficos dos canais com a resposta hemodinâmica do 

grupo de bebês à administração do paradigma experimental de estimulação tátil, sendo possí-

vel observar as mudanças no fluxo de concentração de hemoglobina oxigenada e desoxigena-

da (expressa em µMol). No gráfico, a linha vermelha representa as mudanças no fluxo da he-

moglobina oxigenada (HbO) e a linha em azul a hemoglobina desoxigenada (HbR). Para 

compreender o gráfico é importante observar que o período de 0 a 15 segundos corresponde 

ao tempo em que ocorreu a estimulação tátil no bebê, enquanto o período entre 15 a 27 se-

gundos corresponde à condição de descanso, em que o bebê não foi tocado. Por fim, o período 

correspondente aos segundos -5 a 0 corresponde aos 5 segundos anteriores ao início da esti-

mulação tátil – período sem toque. 

 

 

Gráfico 1. Canal 6 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e deso-

xigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê 
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No canal 6 (Gráfico 1), próximo a região somatossensorial secundária, é possível ob-

servar que a hemoglobina oxigenada (HbO), começa a aumentar significativa por volta do 

segundo 6 e atinge um valor máximo de concentração por volta dos 11 segundos, começando 

a diminuir drasticamente aos 14 segundos. Entre o segundo 6 e 11 observamos uma diminui-

ção significativa na concentração de hemoglobina desoxigenada (HbR), enquanto ocorre um 

aumento significativo de hemoglobina oxigenada (HbO), sinal este, tal como relatado anteri-

ormente, de ativação cerebral. 

 

Gráfico 2. Canal 15 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e de-

soxigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê 

 

No canal 15 (Gráfico 2), localizado sobre o córtex somatossensorial primário no he-

misfério direito, é possível observar uma resposta hemodinâmica mais lenta se comparado ao 

canal 6, registrando-se o maior aumento da hemoglobina oxigenada após o final do período de 

estimulação tátil. 
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Gráfico 3. Canal 18 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e de-

soxigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê 

 

Por sua vez, no canal 18 (Gráfico 3), cobrindo o córtex somatossensorial primário no 

hemisfério direito, é possível observar que o aumento mais significativo de hemoglobina oxi-

genada (HbO) ocorreu no período entre 11 a 15 segundos, também próximo do final da apli-

cação do toque afetivo.     
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Gráfico 4. Canal 20 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e de-

soxigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê 

 

No canal 20 (Gráfico 4), localizado próximo da região somatossensorial secundária, 

no hemisfério direito, durante o período de estimulação tátil ocorre um aumento, ainda que 

ligeiro, de hemoglobina oxigenada junto a uma diminuição da hemoglobina desoxigenada. 

Este padrão continua progredindo de forma gradual durante o período de estimulação, após o 

qual se observa o aumento mais significativo de hemoglobina oxigenada e redução da hemo-

globina desoxigenada. Esses valores se mantiveram elevados e reduzidos, respetivamente, 

durante todo o período sem toque, não retornando aos valores de linha de base durante o perí-

odo que durou o experimento. 

A seguir são apresentados os gráficos dos canais localizados sobre a região temporal 

que mostraram ativação em resposta ao toque afetivo. 
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Gráfico 5. Canal 9 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e deso-

xigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê  

 

No canal 9 (Gráfico 5), localizado sobre o giro temporal médio do hemisfério esquer-

do, se observa um aumento gradual de hemoglobina oxigenada, junto com uma diminuição da 

hemoglobina desoxigenada, a partir do início da estimulação tátil. Porém, os valores de con-

centração da hemoglobina oxigenada e desoxigenada mantêm-se elevados mesmo após o tér-

mino do estímulo, não se observando, durante os 27 segundos de duração do experimento, o 

típico retorno para valores próximos da linha de base.  
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Gráfico 6. Canal 13 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e de-

soxigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê  

 

No canal 13 (Gráfico 6), sobre a região do sulco temporal superior posterior do hemis-

fério esquerdo, podemos observar uma elevação na concentração de hemoglobina oxigenada, 

acompanhada de diminuição da hemoglobina desoxigenada, no início do estímulo tátil atin-

gindo um primeiro pico por volta dos sete segundos. Nesse momento, assiste-se uma ligeira 

diminuição da hemoglina oxigenada até aos 11 segundos aproximadamente. Então aí, verifi-

ca-se novo aumento da hemoglobina oxigenada, e diminuição da hemohlobina desoxigenada, 

até atingir um segundo pico de ativação aos 15 segundos, a que se segue uma queda ao nível 

da concentração de hemoglobina oxigenada e aumento da hemoglobina desoxigenada até aos 

18 segundos aproximadamente. Entre os 18 e 27 segundos (período sem toque) assistimos a 

uma concentração de hemoglobina oxigenada relativamente estável, ainda que não retornando 

totalmente aos valores próximos da linha de base. 
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Gráfico 7. Canal 21 – Fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e de-

soxigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe estava sentada do lado do bebê  

 

No canal 21 (Gráfico 7), localizado próximo da região do sulco temporal superior e do 

giro temporal médio, no hemisfério direito, após o início da estimulação tátil ocorre um au-

mento gradual e contínuo da hemoglobina oxigenada, enquanto a diminuição da hemoglobina 

desoxigenada surge a partir do 10º segundo. Mais uma vez, também no canal 21, a concentra-

ção de hemoglobina oxigenada e desoxigenada não retornando para os valores da linha de 

base durante o período em que durou o experimento.   

Por sua vez, nos ensaios em que a mulher não familiar se sentou do lado do bebê en-

quanto este era tocado, nenhum dos canais mostrou ativação significativa em resposta ao to-

que afetivo. Para efeitos de comparação da resposta hemodinâmica ao toque afetivo quando a 

mãe ou a mulher não familiar estava sentada do lado do bebê, apresentamos a seguir, como 

exemplo, o canal 18 (Gráfico 8). A linha contínua em HbO e HbR representa as mudanças de 

hemoglobina nos ensaios com a mãe e a linha em tracejado representa os ensaios com a mu-

lher não familiar. É possível observar, que a concentração de HbO é mais baixa e ligeiramente 

estável durante o período de estímulo tátil (barra cinza no gráfico no período entre 0 e 15 se-
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gundos) com a mulher não familiar ao lado.  No entanto, na presença da mãe, a hemoglobina 

oxigenada na apresenta valores mais elevados de concentração, principalmente nos últimos 5 

segundos em que o toque é aplicado (período entre 10 e 15 segundos no gráfico). 

 

Gráfico 8. Canal 18 – Contraste do fluxo da concentração de hemoglobina oxigenada 

(HbO) e desoxigenada (HbR) em resposta ao toque afetivo, quando a mãe ou a mulher não 

familiar estão sentadas do lado do bebê 

 

Considerando que nenhum canal registrou ativação estatisticamente significativa 

quando o toque foi aplicado com a mulher não familiar sentada do lado do bebê, não foi testa-

da a segunda hipótese do estudo, que tinha como objetivo examinar o contraste da ativação 

neural em resposta ao toque percebido como sendo da mãe versus da mulher não familiar.  
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6. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O presente estudo teve como objetivo principal comparar o padrão de ativação cere-

bral em resposta ao toque afetivo quando esse toque recebido é associado à mãe ou quando é 

associado a uma outra mulher não familiar para o bebê de 6 meses. Mais especificamente, 

quais as diferenças e semelhanças em nível de ativação cortical nas regiões somatossensoriais 

e temporais em função da identidade de quem toca (a mãe ou uma mulher não familiar). O 

estudo contou com dois objetivos específicos, sendo o primeiro a identificação das regiões 

cerebrais ativadas frente ao toque afetivo, quando comparado a um período sem toque, quan-

do ao lado do bebê estava a mãe ou uma mulher não familiar. O segundo objetivo específico 

foi identificar as áreas cerebrais que demonstram ativação seletiva em função da identidade 

associada ao toque, isto é, que registram ativação cerebral significativamente mais robusta 

quando o bebê associa o toque recebido à sua mãe versus a uma mulher não familiar. 

Relativamente ao primeiro objetivo, os resultados da avaliação neuroimagiológica, 

com o recurso do fNIRS, comprovaram parcialmente as hipóteses colocadas, na medida em 

que foi verificado o recrutamento de áreas somatossensoriais e temporais  para processamento 

do toque afetivo (versus período sem toque), apenas quando a mãe estava sentada ao lado do 

bebê. O resultado obtido com a mãe vai ao encontro dos achados de Pirazzoli (et al., 2019), 

em que o toque afetivo aplicado com a mão humana também gerou ativação na região tempo-

ral do cérebro em bebês de 5 meses, mais especificamente  na região do sulco temporal supe-

rior posterior, em oposição ao período de descanso onde não houve o toque. Embora no estu-

do de Pirazzoli não tenha sido encontrada uma diferenciação na resposta cortical à aplicação 

do toque com a mão humana versus com uma colher de metal, a ocorrência de toque (versus a 

ausência de toque) gerou ativação nesta região do cérebro. Por seu lado, o estudo de Miguel et 

al. (2018) reportou a ocorrência de ativação significativa em áreas somatossensoriais, mas não 

temporais, em bebês de 7 meses, após o toque. No entanto, é importante considerar que o to-

que foi executado por uma pesquisadora, usando um pincel ou um bloco de madeira – portan-

to, de forma diferente do presente estudo em que o bebê foi tocado por uma mão cuja identi-

dade era atribuída à sua mãe. Assim, é possível que a inconsistência nos resultados obtidos 

entre Pirazzoli e Miguel se deva a um refinamento da resposta neural ao toque relativamente 

ao tipo de toque e fonte do mesmo. O presente trabalho contribui para o conhecimento no 

tema, trazendo dados preliminares sugestivos da importância da identidade atribuída ao par-

ceiro social que aplica o toque no processamento do toque afetivo em bebês de 6 meses. 
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É de referir que alguns dos canais ativados registram níveis aumentados de hemoglo-

bina oxigenada mesmo após o término da estimulação tátil, não se observando o retorno espe-

rado para valores próximos da linha de base. Para compreender este resultado, é importante 

salientar que o cérebro passa por um processo de maturação, com mudanças estruturais consi-

deráveis de migração neural, neurogênese, sinaptogênese, etc, a partir de semanas após a con-

cepção indo até os 24 meses após o nascimento, sendo que as áreas corticais relacionadas ao 

processamento somatossensorial amadurecem antes das áreas temporais (Ouyang et al., 2019). 

Logo após o nascimento, o córtex sensório-motor tem o seu pico de criação de novas sinapses, 

enquanto o córtex temporal tem seu pico próximo aos 15 meses de idade, como demostra o 

estudo de Ouyang et al., 2019. Portanto, podemos sugerir que os padrões de ativação apresen-

tados nas áreas temporais refletem um processo de maturação ainda em curso – de uma forma 

global, verificou-se ativação significativa quando a mãe estava ao lado do bebê (versus ausên-

cia do toque), mas o padrão de tal ativação ao longo da tarefa não segue o padrão observado 

em idades posteriores. Nessa mesma linha, em seu estudo com bebês de 7 e 12 meses, Miguel 

et al. (2018) observaram o aumento significativo da hemoglobina oxigenada, tanto em áreas 

somatossensoriais quanto temporais, principalmente no intervalo temporal entre 10 e 20 se-

gundos após o início do toque, sendo que durante esse período já não ocorria qualquer estimu-

lação tátil. 

Por sua vez, não se observou ativação cortical estatisticamente significativa em respos-

ta ao toque (versus ausência de toque) quando ao lado do bebê se encontrava sentada a mulher 

não familiar. Este resultado foi obtido tanto para os canais da região somatossensorial como 

da região temporal. Relativamente à primeira, este resultado não corroborou com nossa hipó-

tese, embasada no fato de o córtex somatossensorial se tratar de uma área de processamento 

básico de estímulos táteis. Porém, cabe ressaltar que esta constatação resulta majoritariamente 

de estudos em adultos (MCGLONE et al., 2002; MORRISON, 2016), enquanto a evidência 

de ativação no córtex somatossensorial em resposta ao toque afetivo em amostras infantis é 

ainda escassa e inconsistente. Por exemplo, Tuulari et al. (2019) encontraram, em seu estudo 

de fMRI com bebês de 11-36 dias de vida, ativação significativa em áreas correspondentes ao 

córtex somatossensorial primário e secundário. No entanto Jönsson et al., 2018 não encontra-

ram envolvimento do córtex somatossensorial primário na resposta ao toque afetivo (via 

fNIRS), sendo que os autores sugeriram que a resposta neural nessa região pode ainda não 

estar completamente madura aos 2 meses de idade. Por sua vez, Miguel et al., 2018 no seu 

estudo longitudinal com bebês aos 7 e 12 meses observaram que, aos 7 meses de idade, o es-
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tímulo tátil afetivo gerou ativação em apenas um canal localizado na área somatossensorial, 

enquanto aos 12 meses essa ativação foi mais robusta e observada em mais canais cobrindo 

essa área cerebral. Tal achado sugere que, aos 6 meses, a ativação da área somatossensorial 

pode ser influenciada pela identidade do parceiro social percebido como fonte do toque. Uma 

outra possível explicação para a ausência de ativação cortical na presença da mulher não fa-

miliar deriva da evidência encontrada por Aguirre (et al., 2019), em que bebês de 9 meses 

registraram uma aceleração da frequência cardícada quando o toque era associado a uma mu-

lher não familiar para o bebê. Tal como poderá originar mais movimentos por parte do bebê 

durante a tarefa, refletindo-se em mais interferências no sinal e menor qualidade do dados 

NIRS obtidos quando o toque afetivo é aplicado na presença da mulher não familiar. Assim, é 

importante que estudos futuros também examinem o comportamento do bebê durante a tarefa, 

para que possamos ter mais informação e compreender melhor como a identidade do parceiro 

social associado ao toque pode afetar a resposta cerebral.  

Relativamente à ausência de ativação na região temporal em resposta ao toque 

percebido como proveniente da mulher não familiar, os resultados do estudo de Miguel et al. 

(2018) e Pirazzoli et al. (2019), os quais avaliaram o processamento do toque afetivo em áreas 

sociais do cérebro (sulco temporal superior) sugerem que o recrutamento desta estrutura 

cerebral depende da idade do bebê e da maturação cerebral da própria da estrutura. Contudo, o 

fato de no presente estudo se registrar ativação cortical, tanto na região temporal (área social 

do cérebro) quanto no córtex somatossensorial, apenas quando a mãe estava sentada ao lado 

do bebê e era percebida como sendo a fonte do toque recebido (versus a mulher não familiar) 

parece sugerir uma ativação cortical seletiva em função da identidade de quem toca. É 

possível que o valor afetivo da identidade da mãe foi forte o suficiente para modular a 

resposta cortical ao toque afetivo em áreas somatossensoriais e temporais. Um estudo anterior 

com adultos  já mostrou que a identidade visual de quem realiza o toque afeta a ativação 

registrada na região somatossensorial. No seu estudo com homens heterossexuais, Gazzola et 

al., 2012 observaram que maior ativação cortical no córtex somatossensorial primário 

(bilateral) quando os participantes pensavam que o toque era realizado por uma mulher 

quando comparado a quando pensavam que o toque era realizado por um homem. Além disso, 

nossos resultados – obtidos aos 6 meses de idade do bebê por meio de neuroimagem funcional 

– confirmam e expandem o estudo de Aguirre e colaboradores (2019), no qual o toque 

associado à presença da mãe gerou desaceleração cardíaca, comparativamente ao toque 

associado à estranha, que gerou o padrão oposto de aceleração cardíaca em bebês de 9 meses.  
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Assim, é possível que os resultados do presente estudo mostrem um recrutamento sele-

tivo destas áreas cerebrais (temporal e somatossensorial) em resposta ao toque afetivo, em 

bebês de 6 meses de idade, quando conhecemos a pessoa que nos toca e temos um histórico 

de experiências táteis com essa pessoa. Efetivamente, aos 6 meses de idade, tipicamente os 

bebês começam a demonstrar comportamentos de preferência pela proximidade e contato físi-

co com os cuidadores de referência – habitualmente suas mães (BOLWBY, 1944). Além dis-

so, durante os primeiros 6 meses de vida as interações táteis são parte essencial das rotinas de 

cuidado das mães aos bebês – desde o cuidado instrumental (banho, troca de fraldas) até ao 

suprimento das necessidades emocionais do bebê e construção da relação de apego (colo, ca-

rícias). Do ponto de vista metodológico, importa notar que em toda a tarefa de avaliação neu-

roimagiológica da estimulação tátil, o ambiente se manteve o mesmo, vídeo sem som e sem 

conteúdo social, estímulos táteis realizados pela mesma pesquisadora e apenas a pessoa que 

sentava do lado do bebê mudou, sendo que às vezes estava à mãe e outras vezes uma mulher 

não familiar ao bebê.  

O presente estudo tem algumas limitações a referir e que devem ser consideradas em 

investigações futuras. Primeiro, os dados reportados têm por base uma amostra reduzida de 

bebês. O objetivo inicial deste estudo previa uma amostra de 20 bebês, mas devido à pande-

mia por COVID-19, que surgiu em um período intenso com várias coletas de dados agenda-

das e outros bebês recrutados, as quais tiveram que ser canceladas devido à suspensão das 

atividades acadêmicas presenciais e medidas de isolamento social decretadas apenas foram 

possíveis analisar os dados de oito bebês que já tinham sido avaliados e tinham dados NIRS 

válidos na tarefa de estimulação tátil. Visto isto, os dados obtidos devem ser considerados 

preliminares, sendo importante uma replicação do estudo, com uma amostra maior, a fim de 

comparar se os dados acima descritos se verificam, ou se outro padrão de resultados emerge. 

Estudos usando técnicas de neuroimagem para avaliar o processamento do toque na primeira 

infância ainda são escassos, pelo que pouco se conhece ainda sobre o desenvolvimento e fun-

cionamento das regiões corticais potencialmente envolvidas na resposta a estímulos táteis. 

Dessa forma, são necessários mais estudos na área a fim de examinar as diferenças no proces-

samento do toque discriminativo e afetivo e qual o papel de fatores contextuais e relacionais, 

como por exemplo, a identidade associada ao toque, no processamento do toque afetivo.  

Outra limitação deste estudo diz respeito à inclusão na amostra apenas de bebês com 

desenvolvimento típico. Embora esta informação tenha sido coletada a partir de relato mater-
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no, e ter havido o cuidado de não recrutar bebês pertencentes ao grupo de risco para o desen-

volvimento atípico (ex: complicações médicas durante a gravidez, muito baixo peso ao nas-

cimento, problemas no parto, presença de doença genética associada a sintomas de TEA, etc), 

aos 6 meses ainda é muito cedo para perceber possíveis indícios de atrasos no desenvolvimen-

to relacionados a diversas síndromes. Dessa forma, há a possibilidade destes bebês apresenta-

rem até o momento da coleta um desenvolvimento aparentemente típico, mas posteriormente 

poderem receber um diagnóstico de distúrbio do desenvolvimento . Além disso, a amostra foi 

constituída, em sua maior parte por bebês do sexo masculino (75%), pelo que estudos futuros 

deverão procurar avaliar uma amostra maior e também mais equilibrada quanto ao sexo dos 

bebês.  

Foi observado que em alguns canais (9, 15, 20 e 21) se registraram variações estatisti-

camente significativas na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO) e a desoxigenada 

(HbR) ao longo do procedimento, mas não havia um retorno para valores próximos de baseli-

ne logo após o final da estimulação tátil, sendo verificando ainda aumento de HbO e diminui-

ção de HbR em um período em que nenhum toque era aplicado. Assim, a análise visual desses 

gráficos não apresenta o padrão típico de uma resposta hemodinâmica, em que os valores 

atingem o máximo da HbO próximo do término da administração do estímulo, sugerindo que 

pode tratar-se de uma resposta neural mais lenta e que a duração do período de descanso não 

foi suficiente para que HbO e HbR retornassem a valores próximos de 0 (baseline). Outra 

limitação do presente estudo tem a ver com a presença de ruído em diversos canais e que le-

vou à exclusão dos dados de alguns bebês na análise da resposta cortical quando aquele canal 

específico se apresentava muito ruidoso. No entanto, este é um cuidado que não pode ser omi-

tido, pois contribui para a maior qualidade dos dados e, consequentemente, sua interpretação. 

Mais uma vez, a escassez de estudos sobre esta temática também não permite ainda conhecer 

completamente o padrão de resposta hemodinâmica em resposta a diferentes tipos de estímulo 

observado durante a primeira infância.  

Apesar das limitações acima referidas, o presente estudo buscou contribuir para esta 

área ainda pouco explorada da neurociência do desenvolvimento sócio-emocional, visando 

analisar o efeito da identidade associada ao toque na resposta neural ao toque afetivo em be-

bês de 6 meses. Sendo assim, estudos futuros devem continuar a examinar o processamento 

do toque afetivo nesta fase precoce do desenvolvimento. Tal pode ajudar a definir interven-
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ções que, a partir do uso do toque, poderão promover um desenvolvimento infantil saudável e 

positivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



43 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

ACKERLEY, Rochelle, et al. Human C-tactile afferents are tuned to the temperature of a 

skin-stroking caress. Journal of Neuroscience, 2014. 

 

ACOLET, D. et al. Changes in plasma cortisol and catecholamine concentrations in re-

sponse to massage in preterm infants. Archives of Disease in Childhood, v. 68, n. 1 Spec 

No, p. 29-31, 1993. 

AGUIRRE, Marie, et al. Infants discriminate the source of social touch at stroking speeds 

eliciting maximal firing rates in CT-fibers. Developmental cognitive neuroscience, 2019. 

 

AINSWORTH, Mary. Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. 

Hillsdale: Erlbaum, 1978. 

ANZIEU, Didier. O Eu-pele. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1989. 

BENNETT, Randi H., et al., fNIRS detects temporal lobe response to affective touch. Social 

Cognitive and Affective Neuroscience, V. 9, 2014. 

BJORNSDOTTER, Malin, et al. Development of brain mechanisms for processing affective 

touch. Frontiers in behavioral neuroscience, 2014. 

BJÖRNSDOTTER, Malin; MORRISON, India; OLAUSSON, Håkan. Feeling good: on the 

role of C fiber mediated touch in interoception. Experimental brain research, p. 149-155, 

2010. 

 

BOWLBY, John.  Forty-four juvenile thieves: Their characters and home life. International 

Journal of Psycho-Analysis, vol. 25, p. 107-127, 1944. 

 

BOWLBY, John. Attachment and loss. Vol. 1. attachment (2nd ed.). New York: Basic Books, 

1944. 

 

BOWLBY, John. Uma base segura: Aplicações clínicas da teoria do apego. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1989. 

 

CASCIO, Carissa J.; MOORE, David; MCGLONE, Francis. Social touch and human devel-

opment. Developmental cognitive neuroscience, v. 35, p. 5-11, 2019. 

 

COX, John L.; HOLDEN, Jeni M.; SAGOVSKY, Ruth. Detection of postnatal depression: 

development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. The British journal of 

psychiatry, p. 782-786, 1987. 

 

DE OLIVEIRA ALVES, Elaine Maria; TUBINO, Paulo; TUBINO, Paulo Victor Alves. Ór-

gãos dos Sentidos. Desenvolvimento Sensorial, 2016 

DE OLIVEIRA, Mirian Eugênio; SIQUEIRA, Alessandra Cardoso; ZANDONADI, Antônio 

Carlos. A importância do afeto materno através do toque para o desenvolvimento saudável da 

criança. Revista FAROL, v. 3, n. 3, p. 97-110, 2017. 



44 
 

FELDMAN, R., EIDELMAN, L.S. Skin-to-skin contact (Kangaroo Care) accelerates auto-

nomic and neurobehavioural maturation in preterm infants. Developmental Medicine and 

Child Neurology. V. 45 p. 274-281, 2003.  

FELDMAN, R., EIDELMAN, L.S., WELLER, A. Comparision of skin-to-skin (Kangaroo) 

and Traditional Care: Parenting Outcimes and Preterm Infant Development. Pediatrics oficial 

jornal of the american academy of pediatrics, 2002. 

FELDMAN, Ruth; SINGER, Magi; ZAGOORY, Orna. Touch attenuates infants’ physiologi-

cal reactivity to stress. Developmental science, p. 271-278, 2010. 

FREITAS, Otília Maria da Silva. Efeitos da massagem no recém-nascido pré-termo: avali-

ação de uma intervenção de enfermagem. 2011. 

GAZZOLA, Valeria, et al. Primary somatosensory cortex discriminates affective significance 

in social touch. Proceedings of the National Academy of Sciences, p. 109, 2012. 

GORDON, Ilanit, et al. Brain mechanisms for processing affective touch. Human Brain 

Mapping, p. 914-922, 2013. 

 

HARLOW, Harry F.; ZIMMERMANN, Robert R. The development of affectional responses 

in infant monkeys. Proceedings of the American Philosophical Society, v. 102, n. 5, p. 501-

509, 1958. 

 

HERTENSTEIN, Matthew J., et al. The communicative functions of touch in humans, non-

human primates, and rats: a review and synthesis of the empirical research. Genetic, social, 

and general psychology monographs, 2006. 

 

JÖNSSON, Emma H. et al. Affective and non-affective touch evoke differential brain re-

sponses in 2-month-old infants. Neuroimage, v. 169, p. 162-171, 2018. 

 

KIDA, Tetsuo; SHINOHARA, Kazuyuki. Gentle touch activates the prefrontal cortex in in-

fancy: an NIRS study. Neuroscience letters, v. 541, p. 63-66, 2013. 

LLOYD-FOX, Sarah; BLASI, Anna; ELWELL, C. E. Illuminating the developing brain: the 

past, present and future of functional near infrared spectroscopy. Neuroscience & Biobehav-

ioral Reviews, p., 269-284, 2010.  

LÖKEN, Line S. et al. Coding of pleasant touch by unmyelinated afferents in humans. Na-

ture neuroscience, v. 12, n. 5, p. 547, 2009.  

 

MCGLONE, F., WESSBERG, J., & OLAUSSON, H. Discriminative and affective touch: 

Sensing and feeling. Neuron, 2014. 

 

McGLONE, F.; KELLY, E.F.; TRULSSON, M.; FRANCIS, S.T.; WESTLING, G.; BOW-

TELL, R. Functional neuroimaging studies of human somatosensory córtex. Behavior 

Brain Resarch. v. 135, p. 147-158, 2002. 

 

MICHAELIS, Dicionário. Editora Melhoramentos Ltda, 2015. ISBN: 978-85-06-04024-9 

Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/tocar> . Acesso em: 15 maio 2020. 



45 
 

MIGUEL, Helga O. et al. Infant brain response to affective and discriminative touch: A longi-

tudinal study using fNIRS. Social neuroscience, 2019. 

 

MORRISON, I., LÖKEN, Line S.; OLAUSSON, Håkan. The skin as a social or-

gan. Experimental brain research, p. 305-314, 2010. 

 

MORRISON, India. ALE meta‐analysis reveals dissociable networks for affective and dis-

criminative aspects of touch. Human brain mapping, 2016. 

 

NOVI, Sergio L. et al. Functional near-infrared spectroscopy for speech protocols: characteri-

zation of motion artifacts and guidelines for improving data analysis. Neurophotonics, v. 7, 

n. 1, p. 015001, 2020. 

OLAUSSON, Håkan, et al., The neurophysiology of unmyelinated tactile affer-

ents. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2010.  

 

OUYANG, Minhui et al. Delineation of early brain development from fetuses to infants with 

diffusion MRI and beyond. Neuroimage, v. 185, p. 836-850, 2019. 

PADOS, Britt Frisk; MCGLOTHEN-BELL, Kelly. Benefits of Infant Massage for Infants and 

Parents in the NICU. Nursing for women's health, v. 23, n. 3, p. 265-271, 2019. 

 

PEPINO, Vanessa C.; MEZZACAPPA, Maria Aparecida. Application of tactile/kinesthetic 

stimulation in preterm infants: a systematic review. Jornal de Pediatria (Versão em Portu-

guês), v. 91, n. 3, p. 213-233, 2015. 

 

PIRAZZOLI, Laura et al. Hand or spoon? Exploring the neural basis of affective touch in 5-

month-old infants. Developmental cognitive neuroscience, v. 35, p. 28-35, 2019. 

 

REY, Edgar. S.; MARTINEZ, H. G. Manejo racional del niño prematuro. Universidad Nacio-

nal, Curso de Medicina Fetal, Bogotá, Universidad Nacional, p. 23-25, 1983. 

 

SAILER, Uta; ACKERLEY, Rochelle. Exposure shapes the perception of affective 

touch. Developmental cognitive neuroscience, 2019. 

 

SANTOS, Iná S. et al. Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) in a 

sample of mothers from the 2004 Pelotas Birth Cohort Study. Cadernos de Saúde Pública, 

v. 23, p. 2577-2588, 2007. 

 

SILVA, M. J. P. da et al. Entendendo o toque terapêutico. Rev. Bras. Enfermagem, v. 44, n. 

4, p. 69- 73, 1991. 

STACK, Dale M.; MUIR, Darwin W. Tactile stimulation as a component of social inter-

change: New interpretations for the still‐face effect. British Journal of Developmental Psy-

chology, p. 131-145, 1990. 

SUVILEHTO, Juulia T., et al. Topography of social touching depends on emotional bonds 

between humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015. 

 



46 
 

TUULARI, Jetro J., et al. Neural correlates of gentle skin stroking in early in-

fancy. Developmental cognitive neuroscience, 2017. 

 

VENANCIO, Sonia Isoyama; ALMEIDA, Honorina de. Método Mãe Canguru: aplicação no 

Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno. J Pediatr (Rio J), v. 80, 

n. 5 Supl, p. S173-80, 2004. 

 

VOOS, Avery C.; PELPHREY, Kevin A.; KAISER, Martha D. Autistic traits are associated 

with diminished neural response to affective touch. Social cognitive and affective neurosci-

ence,  p. 378-386, 2013. 

 

WANG, Li; HE, Jun Li; ZHANG, Xian Hong. The efficacy of massage on preterm infants: a 

meta-analysis. American journal of perinatology, v. 30, n. 09, p. 731-738, 2013. 

 

WHITELAW, Andrew. Kangaroo baby care: Just a nice experience or an important advance 

for preterm infants?. Pediatrics, v. 85, n. 4, p. 604-605, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

8. ANEXOS 

 

7.1 Questionário Sócio Demográfico 
 

Questionário sócio demográfico 

 

Código de identificação: _________________________ Data da avaliação: _____/_____/_____ 

Identificação da pesquisadora:-

_____________________________________________________________________ 

Nome do bebê: 

__________________________________________________________________________________ 

Nome da mãe: 

__________________________________________________________________________________ 

Cel. (mãe): _________________   Fixo: ________________Celular (pai/outro): 

___________________ 

Endereço:____________________________________________________CEP:__________________ 

 

Bebê 

 

1. Data de nascimento: ___/___/______                                   2. Sexo: Feminino (   )      Masculino (   )  

3. Idade gestacional: ______________________ 4. Peso ao nascimento: ______________________             

5. Altura ao nascimento: _____________________6. Perímetro cefálico: _______________________ 

7. Apgar: 1º min _______          5º min _______          10º min _______ 

8. Parto: Normal (   )       Cesáreo (   )        Fórcipes (   )  

9. Intercorrências parto ou pós-parto: Sim (   )      Não (   )    Se sim, descreva: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Bebê frequenta creche: Sim (   )      Não (   )     

          Se sim, quantas horas por dia: _______________  
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          Se não, quem é o cuidador de referência do bebê: _________ Quantas horas por dia: ________ 

 Tempo que mãe passa com bebê (horas/dia): ________ 

 

Mãe 

 

1. Data de nascimento: ___/___/______                                        2. Idade: 

__________________________ 

3. Escolaridade (grau completo): _______________________     4. Profissão: 

______________________________ 

5. Situação profissional:  Empregada (   )       Tempo integral (   )       Tempo parcial (   )        

                                        Desempregada (   )    

 

6. Estado civil: _________________    

7. Número de filhos: _____   Descreva as idades e sexo: 

_______________________________________________ 

 Quantos? Sexo? 

Filhos de 0 a 4 anos   

Filhos de 5 a 8 anos   

Filhos de 9 a 12 anos   

Filhos de 13 a 16 anos   

Filhos com mais de 16 anos   

Outras crianças e jovens menores de 18 anos (ex. enteados ou adotados, 

de criação, filhos de parentes e amigos) 

  

 

8. Posição do bebê na fratria:  1º filho (   )     2º filho (   )     3º filho (   )     Outro: 

____________________________  

9. Amamenta ou amamentou: Sim (   )      Não (   )     Por quanto tempo: 

___________________________________ 

10. A gravidez foi planejada: Sim (   )      Não (   ) 

11. A gravidez foi desejada/aceita: Sim (   )      Não (   )            
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12. Fez pré-natal: Sim (   )      Não (   )      Quantas consultas: 

__________________________________                                             

13. Intercorrências durante a gravidez: Sim (   )      Não (   )    Se sim, descreva: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Durante o período de gestação, a senhora: 

          a) Fumou?    Sim (   )    Não (   )   

          Se sim, quantos cigarros por dia? ________        Até que mês? ____________________ 

 

          b) Ingeriu bebidas alcoólicas?      Sim (   )      Não (   )   

          Especificar o tipo de bebida consumida (ex., cerveja, cachaça): 

_________________________________ 

          Se sim, até que mês?  _______________ 

          Com que frequência? 

1 – Menos de uma vez por semana 

2 – Uma vez por semana 

3 – Duas a três vezes por semana 

4 – Quatro a cinco vezes por semana 

          c) Usou outras substâncias?    Sim (   )      Não (   )      

          Se sim, quais (ex., maconha, crack)? _________________________________ 

          Até que mês?  _______________ 

          Com que frequência? 

1 – Menos de uma vez por semana 

2 – Uma vez por semana 

3 – Duas a três vezes por semana 

4 – Quatro a cinco vezes por semana 

 

          d) Usou medicação sem prescrição/indicação médica: Sim (   )      Não (   )      

          Se sim, descreva: 

_____________________________________________________________________     

 

15. Em relação às lembranças que a senhora tem da sua infância e do relacionamento com os seus pais, 

pontue numa escala de 1 (nada) a 5 (muito): 
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a) O quanto a Sra. sente que recebia de carinho, atenção e cuidados afetivos dos seus pais: 

1 (   )     2 (   )     3 (   )     4 (   )     5 (   ) 

 

b) O quanto sentia que seus pais se preocupavam com a Senhora: 

1 (   )     2 (   )     3 (   )     4 (   )     5 (   ) 

 

c) O quanto representam, nas suas lembranças, as situações em que a Senhora se sentiu rejei-

tada e/ou castigada: 

1 (   )     2 (   )     3 (   )     4 (   )     5 (   ) 

 

16. Como a Senhora descreveria o seu ambiente familiar na infância:  

           Era muito afetivo ………………………………………………………………………… 1                      

Era afetivo ………………………………………………………………………………... 2                    

De vez em quando era estressante …………………………………………………… 3         

             Era quase sempre estressante ………………………………………………………… 4                     

Não era nem muito afetivo, nem muito estressante …………………………………. 5   

 

 

 

Família 

 

1. Renda familiar mensal – número de salários mínimos (total disponível): 

_________________________________ 

2. Tipo de habitação: Própria (   )     Aluguel (   )         Outro: 

_____________________________________________ 

3. Quantas pessoas vivem na sua casa (incluindo própria): ______      

Quem são: 

__________________________________________________________________________________ 

 (Preenchimento pela pesquisadora:) 

 Família nuclear (pai, mãe e filhos) .....................................................................................1 

             Família nuclear estendida (pai, mãe, filhos e outros parentes e amigo) ……………….. 2 

             Família mononuclear (mãe e filhos) …………………………………………………… 3 
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             Família mononuclear estendida (mãe, filhos e outros parentes e amigo) ……………. 4 

  

4. Número de quartos: ___________             

5. Casa com água encanada    Sim (   )      Não (   )      

6. Eletricidade:    Sim (   )      Não (   )                

7. Rua pavimentada:    Sim (   )      Não (   )   

 

8. Histórico de saúde familiar: 

- Doenças genéticas: Sim (   )      Não (   )     Não sei (   )    

Se sim, qual doença e quem: 

______________________________________________________________ 

- Doenças psiquiátricas/neurológica: Sim (   )      Não (   )     Não sei (   )    

Se sim, qual doença e quem: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


