
O PODER 
DO TOQUE

Ter um bebê na UTI Neonatal pode ser muito assustador. Lembre-se de que há 
muitos papéis parentais importantes, que só você pode fornecer. 
Nunca subestime o seu poder, seu toque, seu cheiro, sua voz, seu amor. Todos 
eles fornecem o melhor suporte para o desenvolvimento do seu bebê. 

O toque é o nosso primeiro sistema sensorial a se desenvolver no útero, ele afeta 
todas as áreas de nossa vida. Nosso sistema tátil nos protege do perigo, nos dá 
memória emocional, nos ajuda a nos sentirmos calmos e amados e isto nos ajuda 
a explorar o mundo.

O toque promove um aumento do hormônio do amor, chamado de Oxitocina, que 
nos ajuda a relaxar, reduzir nossos níveis de hormônio do estresse, liberar 
sentimentos de confiança e compaixão. O toque continua a ser importante ao 
longo de nossa vida. 

“Nada é tão curativo quanto o toque humano.” Bobby Fischer

“Precisamos de oito abraços por dia, quatro para sobreviver
e oito para prosperar.” Virginia Satir



Desenvolvimento do Toque
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Toque Gentil

Na 7ª semana de gestação, o toque começa a se desenvolver.
Da 12º a 15º semana, o feto  aparece agarrando o cordão umbilical, levando as mãos ao rosto e 
até mesmo chupando o polegar.
Na 20º semana, existem receptores cutâneos em todo o corpo.
Na 24º semana, as vias de dor estão desenvolvidas. 

No útero, o feto é coberto por pêlos, Lanugo. Enquanto a mãe caminha, o feto experimenta uma 
agradável sensação de massagem proveniente do líquido amniótico, que está ligada à liberação de 
Oxitocina, a qual  ajuda o  desenvolvimento emocional. (Bystrova, 2009)

O toque amoroso dos pais é muito importante para o desenvolvimento do cérebro do seu bebê. 
Quando você chegar ao lado da cama do seu bebê, fale suavemente primeiro, você pode precisar 
oferecer a ele um dedo para segurar inicialmente, somente depois, coloque suavemente as mãos na 
pele do seu bebê. Observe sua resposta, eles podem precisar de um momento para se adaptar. 

Tocar em seu bebê no início pode ser bastante assustador, pois sua pele pode parecer frágil e 
translúcida. Vá com calma e lembre-se de que mãos quentes, lentas e paradas são muito mais fáceis 
para o bebê se adaptar à você.

Descanse suas mãos quentes, respire suave e calmamente e relaxe. Seu bebê reconhecerá seu 
toque, sua voz e seu cheiro. Este simples ato de toque e conexão é muito poderoso e apoia o 
desenvolvimento cerebral do seu bebê. 

Converse com um profissional da equipe da UTI Neonatal, eles irão ajudar a você a fornecer um 
toque adequado à idade do seu bebê.



Pele a pele

Confortando seu Bebê com o Toque
Durante a permanência do seu bebê na 
unidade Neonatal, muitas das experiências 
podem proporcionar um toque desagradável. 

Existem várias atividades que você pode realizar 
para ajudar seu bebê durante qualquer 
procedimento doloroso. 

Pele com pele é o ato de colocar seu bebê nu, sem  fralda, sobre o peito nu. 

Recomenda-se que o bebê fique dessa forma por um período de no mínimo uma hora ou 
enquanto você e seu bebê estiverem confortáveis. 

Há um grande número de evidências que mostram que o contato pele a pele é bom tanto para 
o bebê, quanto para os pais. 

A equipe Neonatal irá apoiá-lo e juntos decidirão quando e como seu bebê irá para o contato 
pele com pele.

Forneça mãos suaves e calmas
Pele com pele 
Amamentação 
Deixe seu bebê chupar uma chupeta
Deixe-o segurar seu dedo 
Deixe-o empurrar sua mão com os pés
Segure suas mãos suavemente em direção ao meio 
Envolva-os em um cueiro, com as mãos livres ou no 
meio com as mãos no meio dele
Deite seu bebê de lado

Melhor controle da temperatura.
Menor risco de infecção.
Menor permanência no hospital.
Melhor organização do sono.
Diminuição da dor/stress.
Melhora da lactação.
Aumento da satisfação dos pais.
Aumento da confiança dos pais.
Redução do estresse dos pais.
Melhora da saúde mental dos pais.



Massagem Neonatal

Benefícios para o Bebê

Benefícios para Pais
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A massagem Neonatal é uma maravilhosa atividade para os pais baseada em evidências, que traz 
muitos benefícios tanto para os pais quanto para os bebês. Oferece oportunidades para um toque 
amoroso e estimulante, tão importante para o desenvolvimento do cérebro. 

A pele em desenvolvimento de seu bebê pode ser frágil e apresentar sinais de instabilidade 
fisiológica, é importante que você trabalhe com a equipe neonatal e siga as orientações de 
massagem. 

Frequentemente, os bebês estão prontos para a massagem quando têm mais de 31 semanas. 

Na Sensory Babies, respeitamos a escolha dos pais sobre o óleo de massagem desejado, no entanto, 
costumamos usar óleo de coco orgânico. 

É importante que seu bebê receba toques firmes, lentos e constantes, com base em seus sinais de 
comportamento, idade gestacional e estado médico. Se o seu bebê parecer desconfortável ou 
estiver mostrando sinais de instabilidade, pare o que estiver fazendo e volte a descansar as mãos 
lentamente. O fisioterapeuta da unidade Neonatal poderá ajudá-lo.

Fields (2018) completa sua pesquisa e conclui que 
a massagem neonatal tem enormes benefícios 
para pais e bebês. 

Melhoria da estabilidade de temperatura.
Menor tempo de internação hospitalar.
Maior ganho de peso.
Melhor desenvolvimento neurológico.
Melhor tônus muscular.
Regulação do ciclo do sono.
Melhoria da percepção sensorial.
Melhora da circulação .
Diminuição da resposta à dor.

Diminui o estresse da separação.
Proporciona papel parental ativo. 
Diminui a depressão materna. 
Aumenta a capacidade de resposta do bebê. 
Melhora a interação entre os pais e o bebê. 
Aumenta o senso de competência materna.

Sempre converse com a equipe neonatal, para 
que juntos vocês possam decidir se hoje é um 

bom dia para massagear o seu bebê 

Para obter mais informações sobre o desenvolvimento 
sensorial na unidade neonatal e em casa, visite 

www.sensorybabies.org


