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“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma 
devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de 
qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do 
frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito 
de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!” 
 

Florence Nightingale 
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“É preciso falar ao bebê na sua linguagem. 
A linguagem anterior às palavras.  
A linguagem do paraíso perdido. 

É preciso reencontrar a língua universal.  
É preciso falar de amor.  

Falar de amor ao recém-nascido! Isso mesmo!  Falar de amor!  
Não é essa a língua que toda a natureza fala? 

Para se fazer entender pelo recém-nascido,  
é preciso falar a linguagem dos amantes.  

Eles não falam, se tocam.  
As mãos falam.  

Os corpos compreendem.  
E as respirações se misturam,explodem de alegria. 

É disso que o recém-nascido precisa. 
 Isso ele compreende. 

É assim que se fala com ele.  
Pelo tato, pelas carícias.  

Pela respiração...”. 
 

(LEBOYER, 1996) 
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Resumo 
 
O Método Canguru é uma forma de assistência humanizada ao recém-nascido prematuro e/ou 
de baixo peso. Esse Método estimula o convívio, da mãe e também do pai com o bebê, a fim 
de assegurar os seus cuidados, contribuindo com o fortalecimento do vínculo afetivo. Desta 
forma delinea-se como objeto de estudo: a percepção do pai acerca da vivência do Método 
Canguru. Os objetivos são: Identificar a percepção do pai acerca da vivência do Método 
Canguru e Apontar a partir dessa percepção formas de contribuição da Enfermagem em prol 
do binômio pai-filho. Esta pesquisa teve a abordagem qualitativa, sendo do tipo descritiva 
exploratória. O cenário foi a Enfermaria Canguru da Maternidade Leila Diniz, instituição 
pública, municipal, localizada na zona oeste na cidade do Rio de Janeiro. Participaram do 
estudo seis pais, onde quatro realizaram o Método Canguru e dois estavam apenas 
presenciando o momento. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, sob o parecer nº 254A/2012 
e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense sob o parecer nº 167.176. Para a coleta dos dados, desenvolvida nos meses de 
novembro a dezembro de 2012, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com os sujeitos; 
onde foram gravadas e transcritas na íntegra; e também a utilização de um diário de campo, 
destacando-se que os procedimentos éticos previstos na Resolução no. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde foram atendidos integralmente. Os dados foram analisados utilizando a 
análise de conteúdo de Bardin, através da modalidade de categorização. Dessa análise 
emergiram as três categorias: Sentimentos e sensações do pai que vivencia o Método; 
Aproximação com o (des)conhecido e Construindo os vínculos. A percepção dos pais, por 
meio de sensações e sentimentos, sobre a vivência do Método Canguru contribuiu para um 
desvelar do papel paterno, fortificando situações positivas para com os bebês e uma redução 
do pensamento de impotência e insegurança frente aos cuidados com estes. A Enfermagem 
está vinculada diretamente na aplicação do Método Canguru, visto que é a responsável, não 
somente, pela elegibilidade do recém-nato,e família para participar, como também do 
estímulo da aproximação, ou seja, contato pele a pele, de carinhos, afagos e cuidados vindos 
das mães, e também, dos pais favorecendo desta forma a formação e/ou fortalecimento dos 
laços afetivos, e por consequência, contribuindo para o ganho de peso e melhora do quadro 
objetivando a alta hospitalar. 
 

Palavras-chave:   Recém-nascido de baixo peso; Método mãe-canguru; Relações familiares.  
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Abstract  
 
The Kangaroo Method is a humanized form of the newly born premature and underweight. 
This method encourages family life with the baby in order to ensure their care, contributing to 
strengthening the emotional bonds. Thus we designed as an object of study: the perception of 
the father about the experience of Kangaroo Method. The goals are to: Identify the parent's 
perception about the experience of Kangaroo Care on behalf of the parent-child binomial and 
to appoint forms from that perception of contribution towards the binomial father-son. This 
research is a qualitative approach, descriptive exploratory. The scenario was the Maternity 
Leila Diniz, public institution, municipality, located in the west of the Rio de Janeiro City, at 
the Kangaroo Infirmary. The participants were six parents, where four of them performed 
kangaroo Method and the other two parents were just witnessing the moment. This study was 
approved by the Research Ethics Committee of the Municipal Health and Civil Defense of 
Rio de Janeiro, under opinion paragraph 254A/2012 and by the Ethics in Research of the 
Medicine Faculty of Fluminense Federal University under opinion nº. 167 176. For the 
collection of the data developed between November and December, it was performed a semi-
structured interview with the subject, which were recorded and transcribed, and also the use 
of a diary. Data were analyzed using content analysis of Bardin, through of the categorization 
mode. This analysis emerged the three categories: Feelings and sensations of the parent who 
experiences the Method; Approach with the (un) known and Building linkages. The 
perception of the parents, through sensations and feelings about the experience of Kangaroo 
Method contributed to unveil the paternal role, strengthening positive situations with babies 
and a reduction of the powerlessness thought and insecurity faced with such care it. Nursing is 
linked directly into the application of the Kangaroo method, since it is responsible for the 
eligibility of the newborn, mother and family to participate as well as the approach, ie, skin-
to-skin contact, cuddles and caresses of coming from his parents favoring the formation and / 
or strengthening of emotional bonds, and therefore contributing to weight gain and 
improvement in the objective hospital discharge. 
 
Keywords: Newborn underweight; Method kangaroo mother; Family Relations. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 
Durante a realização do Ensino Teórico-Prático (ETP) da disciplina de Enfermagem 

em Saúde da Mulher II, ministrada no 6º. período do Curso de Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), pude acompanhar, durante o primeiro semestre de 2011, as atividades 

realizadas pela equipe de Enfermagem da Maternidade do campo prático, localizada no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, e observar a família, mais especificamente o pai, nas 

relações com os recém-nascidos prematuros e/ou baixo peso. 

E a partir disso comecei a pesquisar sobre os cuidados que poderiam ser oferecidos de 

forma humanizada aos recém-nascidos de baixo peso e/ou prematuros e a participação da 

família e em especial a do pai. 

Encontrei o Método Canguru, e as suas abordagens, mas identifiquei que o foco no 

genitor, ao mesmo tempo que era singular, era também discreto. 

Nesse momento comecei a perguntar-me se realmente estava sendo aberto para a 

família, no caso especificamente para o pai, a aproximação e a oportunidade de participar 

verdadeiramente por meio do contato pele a pele do Método Canguru em prol da recuperação 

do seu filho recém-nascido. 

Anualmente nascem cerca de 20 milhões de recém-nascidos pré-termo e de baixo peso 

(menor que 2.500g) em todo o mundo. Dentre esses, um terço morre antes de completar um 

ano de vida. As primeiras causas de mortalidade desses bebês no Brasil são: problemas 

respiratórios, asfixia ao nascer e as infecções. Além disso, muitos recém-nascidos são 

acometidos por distúrbios metabólicos, dificuldades na alimentação e na termoregulação 

(BRASIL, 2002). 
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Com o advento dos avanços tecnológicos, científicos e humanísticos que contribuíram 

para aumentar a expectativa de sobrevivência dos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, 

e para um adequado desenvolvimento dessas crianças, assegurado por um equilíbrio das 

necessidades biológicas, ambientais e familiares, consolida-se, em vários países, o Método 

Canguru, como uma estratégia de atenção perinatal. 

O Método Canguru introduziu um novo modelo de atenção ao implementar uma forma 

natural e humanizada de promover a adaptação e evolução desses bebês após o nascimento.  

Foi idealizado em 1979 em Bogotá, Colômbia, por dois pediatras do Instituto Médico Infantil 

(IMI), Edgar Rey Sanabria e Héctor Martínez Gómez. É baseado em um programa cujo 

objetivo principal era a utilização do corpo da mãe como fonte de calor, barateando os custos 

da assistência perinatal e promovendo, por meio do contato pele a pele precoce entre a mulher 

e o seu bebê, maior vínculo afetivo, maior estabilidade térmica e melhor desenvolvimento.  

Na época, alguns profissionais perceberam que o animal canguru já sai da bolsa da sua 

mãe andando e saudável. A partir daí, eles começaram a tirar os bebês da incubadora e os 

colocar dentro da roupa da mãe. O Método então se espalhou pelo mundo todo. 

A alternativa ao uso de incubadoras foi concebida porque os recursos materiais da 

Colômbia eram escassos. O nome do Método foi adotado em referência às espécies de 

cangurus marsupiais, pois as fêmeas deste grupo possuem uma bolsa onde as suas crias 

prematuras completam o tempo de gestação, sendo aquecidas e alimentadas até se 

fortalecerem e amadurecerem. 

Os critérios de inclusão de recém-nascidos no Método Canguru atualmente são a 

estabilidade clínica e o ganho de peso. 

No início da década de 90, o Método Canguru começou a ser implantado no Brasil, 

objetivando a promoção de um contato mais precoce entre o binômio mãe-filho. 

Em 2000, ao lançar o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, o 

Ministério da Saúde instituiu normas para a implantação do Método pela Portaria nº 693, de 5 

de julho de 2000. 

A adoção do cuidado no Método Canguru é uma estratégia essencial para a mudança 

institucional na busca da atenção à saúde, centrada na humanização da assistência e no 

princípio da cidadania e da família.  

“A notícia da chegada de um bebê traz mudanças significativas para a família e para o 

grupo social que interage com ela. Surgem expectativas, projetos e novas exigências no 

desempenho de papéis, para cada membro dessa família” refere Souza (2010, p.145).  
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Segundo Whaley e Wong (1999) o nascimento de um recém-nascido prematuro e/ou 

de baixo peso é geralmente um acontecimento inesperado e estressante para o qual a família 

não está preparada emocionalmente. 

  
Com o nascimento do bebê prematuro e/ou de baixo peso, os pais precisam aceitar 

essa realidade, pois quanto maior for a negação, a distância entre o bebê real e o bebê 

sonhado, mais difícil será a aceitação e o convívio.  

Baêta (2009, p.14) diz que:  

 
Em função das transformações sociais, sobretudo aquelas que tocam as relações e 
papéis masculinos e femininos, o homem que se torna pai hoje, necessita de uma 
atenção particular porque se encontra desamparado do apoio social e de referências 
subjetivas estáveis. Isso tem exigido dele, literalmente, criar, no dia a dia, as formas 
de sua inserção na sociedade e na família. 
 
 

Quando acontece o nascimento do bebê prematuro ou de baixo peso, essa dificuldade é 

intensificada, pois há uma modificação no curso esperado dos acontecimentos, implicando em 

exigências feitas ao pai, sobretudo afetivas. 

 
 

1.1 Objeto de Estudo 

 
 

A Enfermagem deve proporcionar e estimular o convívio familiar com o recém-

nascido, principalmente prematuro e/ou baixo peso, a fim de assegurar os cuidados com o 

mesmo, estimulando o fortalecimento cada vez maior do vínculo afetivo.  

Buscando compreender melhor como vem se desenvolvendo a interação do pai no 

Método Canguru, definiu-se como objeto de estudo: a percepção do pai acerca da vivência 

do Método Canguru. 

 

 

1.2 Justificativa 

 
 

O Método Canguru é uma forma de assistência humanizada ao recém-nascido 

prematuro e/ou de baixo peso.  Dessa forma também, visa ao fortalecimento do vínculo entre 
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pai-mãe-filho-família. Sendo assim, são adotadas estratégias que tenham como finalidade, a 

aproximação desses sujeitos.  

Portanto esse estudo aponta para a vivência do Método Canguru, na perspectiva do 

pai.  

 

1.3 Questões norteadoras 

 

• Qual é a percepção do pai na vivência do Método Canguru? 

• Como a Enfermagem pode contribuir em prol do binômio pai-filho? 

1.4 Objetivo geral 

 

• Conhecer a percepção do pai acerca da vivência do Método Canguru em prol do 

binômio pai-filho.  

 

1.5 Objetivos específicos 

 

• Identificar a percepção do pai acerca da vivência do Método Canguru;  

•  Apontar a partir dessa percepção formas de contribuição da Enfermagem em prol do 

binômio pai-filho. 

 
 

1.6 Relevância do Estudo  

 
 
Esse estudo tem como proposta entender como se dá para o pai vivenciar o momento em 

ue realiza o Método Canguru, ou seja, quais sentimentos ou sensações presentes durante a sua 

realização. 

Tendo em vista a escassez de material científico sobre a relação do binômio pai-filho 

como favorecedor do estímulo afetivo, e principalmente sobre o Método Canguru, estudo 

ganha relevância, pois torna o assunto importante para a pesquisa, permitindo que novos 

estudos desta temática pela Enfermagem sejam realizados. 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 Origem do Método Canguru 

 
Desde 1994, o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), maternidade que é 

referência para casos de gestação de alto risco, adota o Método Canguru. Este Instituto, 

dirigido pelo médico Fernando Figueira, e conhecido por sua posição em defesa ao 

aleitamento materno exclusivo, que quando secretário de saúde proibiu a entrada de 

mamadeiras e leites artificiais nas maternidades brasileiras.  

Para Carvalho (2001) o Programa Mãe-Canguru iniciou em 1994 nesse ambiente, com 

a pediatra Geysi Lima, que teve a mesma prática que os pediatras colombianos, no 

enfrentamento de uma situação caótica: o número de recém-nascidos prematuros e de baixo 

peso era maior do que a quantidade de incubadoras disponíveis. 

 No ano de 1997, no IMIP iniciou o ponto de vista brasileiro sobre o Método Canguru, 

com a Enfermaria Canguru. Essa iniciativa foi incluída entre as finalistas do concurso de 

projetos sociais intitulado “Gestão Pública e Cidadania”, realizado pela Fundação Ford e 

Fundação Getúlio Vargas, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). 

Desde 1991, o Hospital Estadual Guilherme Álvaro em Santos-SP, vinha adotando 

essa prática em uma pequena enfermaria para alojamento mãe-bebê (BRASIL, 2009, p.12). 

Segundo Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método 

Canguru (2011b, p.14): 

 
 

Entre os dias 27 a 29 de janeiro de 1999, o IMIP sediou o 1º Encontro Nacional Mãe 
Canguru, no qual participaram representantes dos hospitais que já realizavam a 
metodologia, como Cesar Calls (Fortaleza), Frei Damião (Paraíba), Alexandre 
Fleming (Rio de Janeiro), Sofia Feldman (Minas Gerais) e Guilherme Álvaro (São 
Paulo), e componentes da Área Técnica da Saúde da Criança e Aleitamento Materno 
do Ministério da Saúde.  
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Segundo Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método 

Canguru (2009, p.12): 

 
 

A partir desse momento, alguns hospitais brasileiros, principalmente no Norte-
Nordeste, passaram a estabelecer práticas de utilização da posição canguru para a 
população de mães e bebês pré-termo. Isso motivou o Ministério da Saúde, por 
intermédio da Área Técnica de Saúde da Criança, a observar e analisar essa nova 
prática instituída na atenção ao recém-nascido brasileiro Em junho do mesmo ano, a 
Área Técnica de Saúde da Criança, da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério 
da Saúde, estabeleceu um grupo de trabalho que reuniu representantes da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), Universidades (Universidade de Brasília e 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), Secretaria de Estado da Saúde do Governo 
do Distrito Federal, Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, Instituto 
Materno Infantil de Pernambuco e BNDES. Através dessa reunião, técnicos da Área 
Técnica de Saúde da Criança, levaram um relatório das observações, até então 
realizadas e um documento básico que seria a futura NORMA DE ATENÇÃO 
HUMANIZADA AO RÉCEM-NASCIDO DE BAIXO-PESO - MÉTODO 
CANGURU. 

 
 

 O norte desse documento apontava para a “prática canguru”, intencionando que 

pudesse associar todos os modelos de atenção ao recém-nascido, como cuidados 

especializados, atenção biológica e atenção psico-afetiva, com a mesma importância. Também 

houve uma preocupação com os cuidados de quem cuida, ampliando a importância de cuidar 

da equipe de saúde como um princípio básico para uma boa atenção perinatal. Com isso, no 

seminário realizado no auditório do BNDES, no Rio de Janeiro em 08 de dezembro de 1999, 

essa NORMA DE ATENÇÃO HUMANIZADA foi apresentada pelo então Ministro da Saúde 

à comunidade científica brasileira (BRASIL, 2009). 

 O Ministério da Saúde publicou no dia 02 de março de 2000, a portaria nº 72 “Norma 

de Orientação para Implantação do Projeto Canguru”, que regulamenta a remuneração para 

essa modalidade de atendimento no Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SIH/SUS) (ibid.).  

Com o objetivo de mudar a postura dos profissionais e visando à humanização da 

assistência ao recém-nascido, o Ministério da Saúde lança por meio da Portaria nº 693 de 05 

de julho de 2000, a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - 

Método Canguru.  

Essa Norma, atualizada pela Portaria MS nº 1.683 de 12 de julho de 2007, passa a 

conter as informações necessárias à aplicação das três fases do Método Canguru, pois 

especifica a população-alvo, os recursos necessários para sua adoção, as normas gerais e as 
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vantagens para a promoção da saúde do bebê. Também objetivando apoiar a capacitação da 

equipe multiprofissional.  

 
 

2.2 O Método – conceito e definição 
 
 

A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru é uma 

política de saúde instituída pelo Ministério da Saúde no contexto da humanização da 

assistência neonatal. É regulamentada através de uma norma técnica, lançada em dezembro de 

1999, publicada em 5 de julho de 2000 pela Portaria Ministerial n° 693 e atualizada pela 

Portaria GM nº 1683 de 12 de julho de 2007 (BRASIL, 2011b).  

A OMS1

                                                 
1 Organização Mundial de Saúde. 

 (2004) conceitua o Método Canguru como um tipo de assistência neonatal 

direcionada para a atenção do recém-nascido prematuro e de baixo peso que consiste em 

colocar o bebê em contato pele a pele com a mãe ou pai.  

Atualmente o Método Canguru é definido como um modelo de assistência perinatal 

voltado para o cuidado humanizado com estratégias de intervenção que valorizam o contato 

pele a pele e a posição canguru (BRASIL, 2009). 

O contato pele a pele começa com o toque, evoluindo até a posição canguru, e inicia-

se de forma precoce e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo que os envolvidos 

entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo uma maior participação dos pais e da 

família nos cuidados com o recém-nascido. 

Segundo Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método 

Mãe Canguru (2002, p.18), “a posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo 

peso, ligeiramente vestido, em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do adulto”. 

É recomendado, para o bebê, apenas o uso de fraldas, e em regiões mais frias, podem também 

ser utilizados luvas, meias e gorro. 

Para Caetano (2004, p.11) o Método Canguru: 

 
Surgiu para remediar as deficiências de infra-estrutura no sistema público de saúde, 
dentre elas a situação crítica de infecção cruzada em conseqüência do abrigo de duas 
crianças em uma mesma incubadora, o pobre diagnóstico, o abandono materno, a 
ausência de tecnologia, a deficiência de recursos humanos e uma mortalidade 
extremamente alta entre os neonatos de baixo peso nas unidades neonatais, durante 
os anos 70. 
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Para Carvalho (2001, p.7): 

 
O Programa Mãe-Canguru, idealizado pelos doutores Martínez e Sanabria em 1979, 
no Instituto Materno-Infantil de Bogotá, consistia na diminuição do tempo de 
permanência do recém-nascido na incubadora, na colocação do bebê no colo da mãe, 
na posição canguru, na alimentação exclusivamente ao seio materno e no 
acompanhamento ambulatorial especializado “follow-up”.  
 
 

  As principais vantagens do Método Canguru segundo Brasil, em Atenção humanizada 

ao recém-nascido de baixo peso: Método Mãe Canguru (2002, p.18-19) são:  

 
 

Aumento do vínculo mãe-filho; menor tempo de separação mãe-filho, evitando 
longos períodos sem estimulação sensorial; estímulo ao aleitamento materno, 
favorecendo maior freqüência, precocidade e duração; maior competência e 
confiança dos pais no manuseio de seu filho de baixo peso, mesmo após a alta 
hospitalar; melhor controle térmico; menor número de recém-nascidos em unidades 
de cuidados intermediários, devido à maior rotatividade de leitos; melhor 
relacionamento da família com a equipe de saúde; diminuição da infecção 
hospitalar; menor permanência hospitalar. 
  
 

A partir de 1984, o Método Canguru passou a ser amplamente divulgado pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) devido aos bons resultados alcançados. 

O Método Canguru é uma tecnologia que está transformando o modelo da assistência 

neonatal no Brasil, pois sua prática envolve a equipe de saúde capacitada, o recém-nascido, o 

pai, a mãe, os irmãos, os avós e todos as pessoas que fazem parte do meio social do bebê. 

Todos esses sujeitos e suas relações estão em jogo na dinâmica do cuidado humanizado.  

Brasil, em Atenção à saúde dos recém-nascidos: guia para os profissionais de saúde 

(2011a, p.29) refere que:  

 
Essa abrangência deriva da compreensão de que: O sucesso do tratamento de um 
recém-nascido (RN) internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal não 
é determinado apenas pela sua sobrevivência e alta hospitalar, mas também pela 
construção de vínculos que irão garantir a continuidade do aleitamento materno 
(AM) e dos cuidados após a alta. 
 
 

A implantação do Método Canguru também deve ser entendida no contexto da 

humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Brasil, em Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das 

práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS (2004, p.6) destaca que 

“Humanizar é ofertar atendimento de boa qualidade, articulando os avanços tecnológicos com 
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acolhimento, melhoria dos ambientes de cuidado dos pacientes e das condições de trabalho 

dos profissionais”. 

De acordo com Brasil, em Atenção à saúde dos recém-nascidos: guia para os 

profissionais de saúde (2011a, p.30), os pilares do Método Canguru são:  

• Acolhimento ao recém-nascido e à família; 

• Respeito às individualidades; 

• Promoção de vínculos; 

• Envolvimento da mãe nos cuidados do bebê;  

• Estímulo e suporte para o AM; 

• Construção de redes de suporte. 

 

 O Método Canguru se dá através do contato pele a pele entre a mãe, pai ou familiar e o 

recém-nascido de baixo peso, de forma prolongada e contínua, que se inicia na maternidade e 

pode ser mantido em casa, depois de uma alta antecipada, até que o bebê tenha cerca de 40 

semanas de idade gestacional.  

Durante todo esse período, a mãe deverá alimentar o bebê exclusivamente com o seu 

leite e receberá acompanhamento adequado por parte dos profissionais de saúde.  

O bebê é, em geral, colocado em posição supina, semidespido, entre os seios da mãe. 

Após o bebê ser posicionado, Brasil, em Atenção à saúde dos recém-nascidos: guia para os 

profissionais de saúde (2011a, p.30) diz que:   

 
Após a organização da postura, podem ser utilizadas faixas de diversos modelos e 
inclusive a própria roupa da mãe ou do pai. As diversas possibilidades devem ser 
utilizadas de acordo com a cultura local e com o clima. Em regiões muito quentes, 
recomenda-se que a faixa seja de malha leve, que pode funcionar como blusa, se a 
mãe se sentir à vontade. Em regiões mais frias, é necessário que seja utilizado 
agasalho ou cobertor sobre a faixa. Lembrar que a temperatura da mãe se eleva 
buscando garantir o aquecimento necessário para o bebê e que o objetivo é sempre 
proporcionar segurança e conforto. 

 
 

  O tempo de permanência do Método é uma decisão dos pais, podendo ser utilizado 

enquanto se sentirem confortáveis, e prazeroso for o momento.  

Segundo Mccain2

                                                 
2 MCCAIN, G. C. et al. Heart rate variability responses of a preterm infant to kangaroo care. J. Obstet. 
Gynecol. Neonatal Nurs., [S. l.], v. 34, n. 6, p. 689-694, 2005. 

 (2005) apud Brasil, em Atenção à saúde dos recém-nascidos: guia 

para os profissionais de saúde (2011a, p.31) diz que:  
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Recomenda-se, no entanto, que após ser colocado na posição, o bebê não seja 
retirado em um tempo muito curto, devendo permanecer pelo menos durante uma 
hora, considerando que precisa de tempo para se organizar e depois entrar em sono 
profundo, o que é muito importante para o desenvolvimento cerebral e sua 
recuperação. 

 
Os bebês em posição canguru sentem-se em “casa” no colo da mãe ou do pai, pois 

guardam uma semelhança com a sua posição e proteção intrauterina. Dessa forma, a sensação 

que ele desperta é do maior acolhimento, proporcionando conforto e segurança capazes de 

aliviar sofrimentos, estimular a delicadeza e a troca sincera de afeto. Ainda ajuda a diminuir o 

choro e deixar o bebê menos estressado. 

 
 
 

2.3 Implementação do Método Canguru  
 

 
Após a instituição da Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo 

Peso, houve uma necessidade de desenvolver uma estratégia para sua implementação nas 

unidades hospitalares do País.  

Com isso, foi formado um grupo de trabalho para a concepção de um manual técnico 

que detalhasse o Método.  

Dessa forma, foi lançada a primeira edição do manual técnico intitulado “Método Mãe 

Canguru. Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso” (BRASIL, 2002), usado 

nas capacitações de profissionais, com início em agosto de 2000. 

Em agosto de 2001 foi realizada parceria com o BNDES e a Fundação Orsa, que 

deram suporte técnico e financeiro às atividades desenvolvidas para a realização das 

capacitações. 

Foram criados cinco (05) Centros de Referência espalhados estrategicamente pelo 

País, para colaborar na disseminação do Método Canguru no Brasil, que ficaram com a 

responsabilidade de repassar o Método por meio de cursos com duração de 40 horas, para 

grupos de profissionais de diferentes unidades hospitalares.  

Lamy et al (2005) apontam que: 
 

Os primeiros Centros de Referência estabelecidos foram: Instituto Materno-Infantil 
de Pernambuco (IMIP), em Recife, Maternidade Escola Assis Chateaubriand 
juntamente com o Hospital César Calls, em Fortaleza, Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão em São Luiz; cinco maternidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, compondo um centro único de 
capacitação; e o Hospital Universitário de Santa Catarina, em Florianópolis  
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Em seguida instalaram-se mais dois Centros de Referência, um localizado em Brasília, 

no Hospital Regional de Taguatinga, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e 

um em São Paulo, no Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS).  

O primeiro curso, destinado à capacitação de multiplicadores que iria capacitar os 

profissionais dos Centros de Referência, ocorreu nas dependências do IMIP, em Recife, de 17 

a 19 de maio de 2002 (BRASIL, 2011c).  

O Método contempla o estímulo ao tratamento humanizado ao recém-nascido de baixo 

peso com acompanhamento multidisciplinar, através de assistentes sociais, psicólogos, 

fonoaudiólogos, Enfermagem, equipe médica e outros profissionais. 

Segundo Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método 

Canguru (2002, 2009 e 2011b), o Método Canguru é constituído por três (03) etapas:  

• 1ª ETAPA:

É o período que após o nascimento de um recém-nascido de baixo peso, que 

impossibilitando de ir para o alojamento conjunto, necessita de internação na unidade. Na 

unidade intensiva, dependendo das condições clínicas do recém-nascido, o mais cedo 

possível, é iniciado o contato pele a pele entre a mãe e a criança, progredindo até a colocação 

do recém-nascido sobre o tórax da mãe ou do pai.  

Nesta etapa, os pais deverão ser orientados sobre as condições de saúde da criança, os 

procedimentos hospitalares, as vantagens do Método Canguru, o estímulo à amamentação, 

cuidados com as mamas, a ordenha manual e o armazenamento do leite ordenhado. É 

incentivado o livre e precoce acesso dos pais à unidade neonatal, propiciando, sempre que 

possível, o contato tátil com a criança e a participação da mãe nos cuidados com o recém-

nascido.  

 Período iniciado no pré-natal da gestação de alto risco, seguido da internação 

do recém-nascido na Unidade Neonatal.  

• 2ª ETAPA:

Nesta etapa, após o período de adaptação e treinamento realizados na etapa anterior, a 

mãe e a criança estarão aptas a permanecer em enfermaria conjunta, onde a posição canguru 

será realizada pelo maior tempo possível. Esse período funciona como um “estágio” pré-alta 

hospitalar.  

 O recém-nascido encontra-se estabilizado e poderá ficar com 

acompanhamento contínuo de sua mãe.  

• 3ª ETAPA: Essa etapa, alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial, só pode 

ocorrer se a criança estiver com um peso mínimo de 1.500g, clinicamente estável e 

ganhando peso em aleitamento materno exclusivo.  
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A mãe e os familiares devem estar seguros quanto ao manuseio da criança e orientados 

quanto à importância de mantê-la no domicílio e na posição canguru durante as 24 horas do 

dia. 

 É fundamental o compromisso de acompanhamento ambulatorial com a vinda ao 

hospital pelo menos três vezes por semana na primeira semana após a alta e duas vezes por 

semana, da segunda semana em diante, até atingir um peso mínimo de 2.500g, dando 

continuidade à abordagem biopsicosocial.  

 Brasil, em de Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru 

(2009, p.167) faz as recomendações: 

 
 

1. Idealmente, os Serviços que atendem bebês pré-termo deveriam organizar um 
programa de acompanhamento - follow-up - com retornos regulares aos 3, 6, 9, 12, 
18, 24 meses pelo menos. Assim o crescimento e desenvolvimento global poderiam 
ser acompanhados. Nesse acompanhamento deveriam ser incluídas reavaliações 
oftalmológicas e auditivas funcionais.  
2. Por ocasião da alta do programa, os Serviços que ainda não possuem um 
programa de acompanhamento deverão encaminhar o bebê para ser acompanhado 
em outra unidade que possa recebê-lo (centro de referência ou ambulatório da rede 
básica). Em municípios menores um pediatra da rede pode ser capacitado para esse 
fim e servir de referência para esses bebês.  
3. Em alguns casos (ex.: o bebê não está indo bem, mas não apresenta nenhum 
problema específico) pode ser necessária uma visita domiciliar para avaliar melhor a 
situação.  

 
 

Como o Método Canguru é voltado para o contato pele a pele do pai e/ou mãe com o 

bebê, irá proporcionar uma ligação afetiva entre todos. A participação do pai nesse momento 

é de extrema importância, pois esta aproximação irá estimular o convívio com o seu bebê, 

fortificando cada vez mais o vínculo afetivo. 

Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru 

(2011b, p.42) traz que: 

 
 

A característica principal da ligação afetiva é que pais e bebê tendem a manter-se 
próximos um do outro. Quando, por qualquer razão, eles se separam, cada um 
procurará o outro a fim de reatar a aproximação física. O bebê a termo, no início de 
sua vida, pode seguir os pais com o olhar, chorar, aconchegar-se contra o corpo dos 
pais ou agarrar-se a estes, como forma de buscar proximidade. Sabemos, contudo, 
que para o bebê pré-termo buscar a proximidade com seus pais é muito mais difícil; 
logo, ele necessitará da ajuda da equipe de saúde para que isso ocorra. 
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A ligação afetiva é definida por Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de 

baixo peso: Método Canguru (2011b, p.42) como um “relacionamento único entre duas 

pessoas, sendo ela especifica e duradoura ao longo do tempo”. 

 
 
2.4 Binômio pai-filho 

 
 

Antigamente o pai, no modelo de família patriarcal, era o homem que detinha o poder 

hierárquico sobre as relações conjugal e paternal. A chefia da família centralizada na figura do 

“pai” traduzia o mando absoluto sobre a esposa e os filhos. A obediência e a submissão 

orientavam a organização da família nuclear. A fala do pai e o silêncio dos demais membros 

se faziam vivenciados no contexto daquela família. 

Nos dias de hoje, o pai, antes apenas provedor material, cede lugar ao pai provedor 

afetivo, parceiro da mãe no provimento das necessidades e nos cuidados com o filho. 

Segundo Sutter e Maluschke (2008) a paternidade participativa é aquela que 

subentende o cuidado e o envolvimento constante no cotidiano dos filhos.  

Ainda para Reuillard (2009), a função paterna vem sofrendo transformações ao longo 

do tempo e há alguns anos os homens vêm reivindicando o seu papel e lugar de pai na família, 

fazendo surgir uma categoria de “novos pais”, homens que sentem prazer em serem pais e 

investirem nos cuidados aos filhos. O autor aponta que o termo “paternagem” é para designar 

tais tarefas desenvolvidas pelos pais com seus filhos. E a partir desse envolvimento do pai 

com o filho é que começa a nascer uma relação afetiva entre esse binômio. 

Com relação ao vínculo afetivo entre os pais e seu filho, Brasil, em Atenção 

humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru (2011b, p. 41) “a ligação 

afetiva entre os pais e um novo bebê não acontece instantaneamente; ela deve ser vista como 

um processo contínuo. Isso não significa que pais que, numa fase inicial, apresentam 

dificuldades com seu bebê, deixarão de formar laços afetivos com ele”. 

O vínculo afetivo do pai com o filho começa a surgir durante a gestação. Sinais como 

a confirmação da gravidez e sua aceitação, o interesse em aprender mais sobre o bebê e ter 

sentimentos positivos quando o feto se movimenta são indicativos do aparecimento desse 

vínculo (BRASIL, 2011b).  

Brasil, em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru 

(2009, p.28) afirma que: 
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As realidades psíquicas do pai, da mãe e mesmo da criança que está por vir se 
entrelaçam antes da concepção. (...) um bebê começa a existir para seus pais muito 
antes de sua concepção, a partir do desejo que cada homem e cada mulher possuem 
desde sua tenra infância de um dia formarem uma família. 

 
 
Segundo Badinter3

Para Lyra

 (1985) apud Lima, Rocha e Lima (2004): 
 
 

Para a família de um bebê prematuro é muito difícil não só estabelecer vínculo com 
o filho. As dúvidas acerca de sua sobrevivência são muitas e o sentimento de culpa 
por ter tido um filho prematuro faz com que, muitas vezes, os pais se afastem dele 
até mostrar sinais concretos de que está fora de perigo (...) a frustração de não poder 
pegar o bebê no colo, aconchegá-lo e embalá-lo é bastante forte. 

 
 
Com a chegada do bebê é comum o pai se sentir sem espaço para colocar seus 

sentimentos, pois o ambiente está centrado na mãe e no bebê e, dessa forma, o pai se sente 

rejeitado, sem seu lugar junto à sua esposa-mãe. Como consequência pode ter como resposta 

sentimentos adversos à esposa e ao filho. 
4

Segundo Medrado (2001), a concepção da participação mais efetiva do homem no 

cotidiano familiar, particularmente no cuidado para com o filho, vem sendo comumente 

conduzida como a nova paternidade. A nova disposição para assumir o exercício da 

paternidade, a responsabilidade cotidiana pelo cuidar do outro, o ocupar-se e o permitir-se ser 

 (1997) apud Lopes (2009): 
 
 

A concepção e criação dos filhos constituem experiências humanas atribuídas 
culturalmente às mulheres, não incluindo o pai. A paternidade, quando dada é 
concebida, na maioria das vezes, sob a ótica feminina reforçando a idéia de que são 
as mulheres que carregam a gravidez. Quase nunca se pergunta ao homem sobre sua 
participação, responsabilidade e desejo no processo de reprodução (...). Esta divisão 
de atribuições masculinas e femininas persiste mesmo quando se apontam vantagens 
para as crianças e para os homens adultos de uma participação mais efetiva no 
cuidado com seus filhos. 
 
 

Tanto o pai, quanto a mãe, tem importante papel no desenvolvimento infantil, não 

apenas na provisão das necessidades materiais, mas principalmente, nas relações afetivas. 

O preparo do homem para uma nova situação, de ser pai, é essencial para ele 

compreender as modificações que ocorrem na dinâmica familiar com a vinda do bebê e, a 

partir disso, melhorar a sua participação e ajuda à esposa no período com o recém-nascido. 

                                                 
3 BADINTER, E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. 6ª ed. Nova Fronteira, 1985. 
4 LYRA, J.L.C. Paternidade adolescente: uma proposta de intervenção. 1997. Dissertação (Mestrado) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. 
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ocupado cotidianamente pelo filho, representa uma grande humanização e contribui para a 

desconstrução do papel tradicional do masculino.  

O vínculo precoce entre os pais e os recém-nascidos, propiciada pelo maior convívio 

dos homens com seus filhos pode oferecer a eles, experiências precoces de contato amoroso 

com o corpo do pai. Através desse ato, o grau e a intensidade de amor que o pai pode dedicar 

ao seu filho, é que permite que o mesmo explore seus sentimentos. 

Para Freitas, Coelho e Silva (2007) quanto mais fortes forem os laços afetivos fixados 

entre pai e filho durante a gravidez, melhor será o desenvolvimento da paternidade e do 

vínculo entre o binômio pai-filho na vida extra-uterina, sendo o estabelecimento desses laços, 

nos primeiros estágios de vida, a chave para reviver a instituição da paternidade. 
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3. METODOLOGIA 

 
 

3.1 Tipo de pesquisa e abordagem metodológica 
 
 

Para desenvolver esta pesquisa, e atender aos objetivos propostos, optou-se pela 

abordagem qualitativa, utilizando o estudo descritivo-exploratório. 

Tendo em vista a natureza dos objetivos do estudo, a abordagem qualitativa de 

pesquisa é a que mais se adapta ao objeto proposto, pois, segundo Minayo (1999, p.10) 

 
 

É a que melhor incorpora a questão do significado e da intencionalidade como 
inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas 
tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas 
significativas.  
 
 

Para Figueiredo e Souza (2008, p. 72) a abordagem qualitativa, “(...) o pesquisador é 

um participante ativo, ele interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa os 

dados a partir da significação das informações coletadas”. 

A abordagem qualitativa focaliza a realidade que não pode ser quantificada e visa 

aprofundar-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas (Minayo, 2007). A pesquisa 

qualitativa interessa-se pela maneira como as pessoas se expressam e falam sobre o que é 

importante para elas. Preocupa-se com o nível da qualidade que não pode ser quantificado. 

O estudo descritivo busca conhecer as situações e relações que ocorre nos aspectos do 

comportamento humano. Expõe com exatidão a realidade evidenciada pelos fatos e 

fenômenos investigados. 

Leopardi (2001, p. 139) afirma que:  
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O estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos ou fenômenos de 
determinada realidade e exige do pesquisador uma série de informações sobre o que 
se deseja estudar, uma precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias 
que orientarão a coleta de e interpretação dos dados. 
 
 

E de acordo com Gil (2008, p. 27) a pesquisa exploratória é: 

 
 

(...) desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 
o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 
precisas e operacionalizável. 

 
 

Ainda, na pesquisa exploratória, segundo Trivinos (1987, p. 109) significa dizer que o 

estudo “permitirá ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema”, possibilitando-o desvendar informações necessárias, para que em contato com 

uma determinada população, possa alcançar os resultados que almeja o que facilitará para a 

construção de um estudo descritivo. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Enfermaria Canguru da Maternidade Leila Diniz, 

Instituição de Saúde pública, da rede municipal, localizado na Avenida Ayrton Senna 2000, 

no bairro da Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. 

 A ecolha da referida Instituição se deu pela mesma ser uma das maternidades 

referenciadas no Método Canguru no estado do Rio de Janeiro.  

A Maternidade Leila Diniz utiliza o Método Canguru para atendimento de mães e 

recém-nascidos pré-termos e de baixo peso.  

  O Método Canguru é implementado em bebê pré-termo e de baixo peso, iniciando na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ou na Unidade Intermediária, quando apresentarem 

condições clínicas estáveis, principalmente respiratórias, iniciando com o contato pele a pele 

entre mãe e o bebê primeiramente, por um curto período de tempo, em fase de adaptação (1ª 

etapa do Método).  

Quando o bebê se encontra estabilizado, sem ajuda de aparelhos, podendo ficar em 

companhia da mãe por tempo prolongado, sendo amamentado em seio materno, copinho ou 

até mesmo através da sonda orogástrica, o binômio é transferido para a Enfermaria Canguru, 
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que possui quatro leitos, com indicação da equipe de saúde (2ª etapa do Método), onde ficam 

mães e bebês com peso a partir de 1.200g. 

 É válido ressaltar que o Diretor Geral da Maternidade Leila Diniz autorizou a 

realização do estudo, ou seja, a coleta de dados, na respectiva Instituição (ANEXO I), e que o 

desenvolvimento do mesmo não trouxe tipo algum de custo à Unidade de Saúde, conforme 

consta na Declaração Negativa de Custos (APÊNDICE I).  

A presente pesquisa foi aprovada e liberada para coleta de dados com os sujeitos do 

estudo tanto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil do Rio de Janeiro, sob o parecer nº 254A/2012 (ANEXO II), como pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o parecer nº 

167.176 (ANEXO III). 

        
 
           3.3 Sujeitos da pesquisa 

 
 
Os sujeitos participantes da pesquisa foram homens, pais dos bebês nascidos 

prematuros e/ou baixo-peso, da Maternidade Leila Diniz, que se encontravam na Enfermaria 

Canguru, na utilização do Método, na 2ª etapa. 

 Para esses pais participarem da pesquisa foram estabelecidos alguns critérios de 

inclusão como: serem pais biológicos de recém-nascidos prematuros e/ou baixo peso, serem 

maiores de 18 anos, que estivessem vivenciando o Método Canguru e que demonstrassem 

interesse de participar do estudo. 

Os pais que não atendiam a qualquer um dos critérios de inclusão do estudo não foram 

convidados a participar do mesmo, sendo estes os critérios de exclusão. 

Após a aproximação, seleção dos participantes e aceite dos mesmos, foram realizados 

os esclarecimentos necessários para que os entrevistados assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE II) em duas vias, para que uma 

ficasse de posse do pesquisador e a outra do sujeito. 

O TCLE, citado pela Resolução nº 196/96 (CNS, 1996), que envolve pesquisa com 

seres humanos, refere-se a esclarecimentos necessários para sua assinatura. Deve ter 

explicações detalhadas da pesquisa em linguagem fácil e acessível, de modo a que os sujeitos 

envolvidos estejam cientes quanto ao que estão se submetendo no ato do consentimento à 

participação da pesquisa. O pesquisador deve deixar claro que serão mantidas em caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa e que a retirada do 
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consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 

que isso traga prejuízos ao sujeito.  

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 
 

A escolha da técnica de coleta de dados é uma etapa fundamental na pesquisa. Os 

instrumentos selecionados precisam ser capazes de oferecer informações úteis e de qualidade.  

A qualidade se refere ao grau de fidedignidade e de validade, ou seja, a exatidão das 

informações fornecidas e a possibilidade de elas atingirem o objetivo proposto (CONE; 

FOSTER5

 A entrevista foi realizada em duas etapas, uma contendo perguntas fechadas, 

relacionadas à caracterização do sujeito, com dados como nome, idade, raça/cor, escolaridade, 

estado civil, religião, ocupação, renda, se tem mais filhos, experiências anteriores com o 

Método Canguru, e se a gravidez foi planejada e desejada. A segunda etapa foi composta por 

três (03) perguntas abertas, seguindo os eixos: O que é o Método Canguru para você? Como 

·, 1993 apud NASCIMENTO et al, 2007). 

 Portanto, para a realização dessa pesquisa, foi utilizada uma entrevista semi-

estruturada (APÊNDICE III), com perguntas abertas e fechadas. 

Figueiredo e Souza (2008, p. 85) conceituam a entrevista como:  

 
Uma conversa efetuada face a face entre o informante e o entrevistador, cujo 
objetivo é colher dados fidedignos através de uma conversação dirigida ou livre. É 
orientada para um determinado propósito, visando sempre buscar informações 
significativas para o tema de estudo. 
 
 

Para Minayo (2007, p. 267) “a entrevista semi-estruturada obedece a um roteiro que é 

apropriado fisicamente e utilizado pelo pesquisador”. 

Faz-se uso da entrevista quando se deseja conhecer o pensamento e as opiniões das 

pessoas sobre determinado assunto. Consiste numa conversa social, face a face, orientada por 

um problema de pesquisa. O contato entre entrevistador e entrevistado favorece a interação 

entre ambos e, desta forma, torna-se possível captar outras informações além do relato verbal. 

Gestos, expressões faciais, manifestações corporais são indicadores na comunicação e 

contribuem para a interpretação das informações coletadas (NASCIMENTO et al, 2007). 

                                                 
5 CONE, J. D.; FOSTER, S. L. Dissertations and theses from start to finish: psychology and related fields. 
Washington: American Psychological Association, 1993 
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está sendo a sua experiência da prática do Método? Quais sentimentos e sensações você 

experimentou com a realização deste? 

Ainda, para a realização do estudo, utilizou-se um diário de campo (APÊNDICE IV), 

enquanto técnica em pesquisas, a fim de permitir o registro de observações e vivências em 

prol do avanço em diferentes áreas.  

Segundo Gil (2008, p.57), os diários de campo: “procuram muito mais o 

aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população 

segundo determinadas variáveis” e “tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que 

de interrogação”. 

A observação ajuda ao pesquisador a “identificar e obter provas a respeito de objetivos 

sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” 

(LAKATOS e MARCONI, 1996, p.79).  

A coleta dos dados deu-se de novembro a dezembro de 2012 (APÊNDICE V). Houve 

a aproximação com um total de dezoito pais, sendo cinco recusas, sete indivíduos não 

atendendo aos critérios de inclusão, restando seis participantes para o desenvolvimento do 

estudo.  

Ao primeiro contato, os sujeitos apresentaram um pouco de resistência, mais a partir 

das explicações dos objetivos do trabalho e posteriormente com o caminhar das entrevistas, 

começaram a demonstrar maior interesse e receptividade à entrevistadora, como satisfação à 

realização do Método Canguru, mas é importante salientar que alguns aparentavam não estar 

ambientados ao local, no caso à Enfermaria Canguru.  

A limitação do estudo deu-se pela dificuldade de ampliar o número de participantes do 

estudo, não somente devido à baixa disponibilidade de participação dos pais (genitores); que 

permaneceram pouco tempo na Maternidade em virtude de compromissos profissionais, mas 

também ao não atendimento dos mesmos aos critérios de inclusão. 

As entrevistas foram gravadas em Mp4 e transcritas na íntegra. O sigilo e o anonimato 

dos participantes foram garantidos conforme a Resolução n° 196/96 (CNS, 1996), do 

Conselho Nacional de Saúde, que envolve pesquisa com seres humanos. Os sujeitos 

entrevistados foram identificados através da letra P, atribuindo pai, seguido da ordem do 

número das entrevistas (ex: P1, P2, ...). 

 As entrevistas coletadas e transcritas serão destinadas apenas para essa pesquisa, e 

ficarão guardadas por cinco (05) anos. Após esse período o material será destruído.  
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3.5 Técnica de análise de dados 

 
Os dados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. Definida por 

Bardin6

                                                 
6 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 

 (1979, p. 42) apud Minayo (2007, p. 303) como: 

 
 
“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis indeferidas) destas 
mensagens”. 

 
 
Segundo Vergara (2003) a análise de conteúdo é considerada uma técnica para o 

tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

assunto.  

Dentre as modalidades de técnicas de análise de conteúdo, optou-se pela modalidade 

da categorização definida por Bardin (2009, p. 145) como: 
 
 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 
classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 
das características comuns destes elementos. 

 
 

3.6 Aspectos éticos 
 

O estudo respeitou e atendeu a Resolução nº. 196/96 (CNS, 1996) que trata de 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre 

outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos 

sujeitos da pesquisa e ao estado.  

 Sendo notória a importância do que a Resolução nº. 196/96 (CNS, 1996) visa admitir 

no que condiz ao máximo respeito pela ética no trabalho com seres humanos, viabilizando 

benefícios e diminuindo riscos, além de garantir a soberania da autonomia e dos direitos 

individuais e coletivos. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

Para atender ao desenvolvimento do estudo, os dados obtidos por meio das 

transcrições das entrevistas semi-estruturadas, e dos seus respectivos diários de campo, de seis 

(06) pais dos bebês nascidos prematuros e/ou baixo-peso, da Maternidade Leila Diniz, que se 

encontravam na Enfermaria Canguru, na utilização do Método, foram analisados 

demonstrando a caracterização do perfil dos sujeitos, e emergindo três categorias: 

Sentimentos e sensações do pai que vivencia o Método; Aproximação com o (des)conhecido e 

Construindo os vínculos.  

  

 4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 
No presente estudo, foram entrevistados seis (06), ou seja, 100%, genitores de bebês 

nascidos na Maternidade Leila Diniz, onde quatro (04), relativo a 66,7%, estavam realizando 

o Método Canguru e dois (02), relativo a 33,3%, estavam apenas presenciando o momento na 

Enfermaria Canguru.  

Com relação à idade dos sujeitos da pesquisa, estes tinham entre 20 e 39 anos de 

idade, onde três (03), ou seja, 50% estavam enquadrados na faixa etária dos 20 anos e os 

outros três (03), relativo a 50% na faixa etária dos 30 anos. 

Sobre à auto-identificação dos mesmos sobre raça/cor, dois (02), relativo a 33,3% 

eram brancos, dois (02), ou seja, 33,3% pardos e dois (02), 33,3% negros.  

Quanto à escolaridade um (01), 16,7% era analfabeto, um (01); 16,7% tinha ensino 

fundamental completo, dois (02), 33,3% ensino médio incompleto e dois (02), 33,3% ensino 

médio completo.  

Em relação ao estado civil, três (03), relativo a 50% eram casados, dois (02), 33,3% 

solteiros e um (01), 16,7% tinha união estável. 
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Quanto à religião, quatro (04), 66,7% eram católicos, um (01), 16,7% era evangélico e 

um (01), 16,7% diz ser cristão. 

Sobre a ocupação, dois (02), 33,3% trabalhavam em escritório, dois (02), 33,3% em 

construção civil, um (01), 16,7% em comércio e um (01) 16,7% era autônomo. 

Em relação à renda, os entrevistados ficaram constrangidos em expor. Sendo três (03), 

50% a identificando como variante entre 1 a 3 salários mínimos mensais, dois (02), 33,3% 

como variante sem apontar a faixa salarial mensal, por não possuírem um emprego fixo e um 

(01), 16,7% não quis informar. 

Com relação ao bebê que estava na Enfermaria Canguru ser o seu primeiro filho, 

apenas dois (02), 33,3% afirmaram que sim, e quatro (04), 66,7% afirmaram que não. 

De acordo com Raphael-Leff 7

 

(1997) apud Brasil em Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso: Método Canguru (2011b, p. 36), a experiência do primeiro filho 

desperta intensas emoções assim que o homem começa a tomar o lugar que anteriormente era 

de seu pai.  

Para muitos homens, o fato de assumir a posição de pai só ocorre após o nascimento, 

ou quando estes entram em contato com seu bebê, pois nesse momento os sentimentos de 

genitor irão aflorar e assumirão responsabilidades para com seu filho. 

Dos quatro (04), 66,7% que já tem filho, dois (02), 33,3% disseram não ter experiência 

com o Método, porém sabiam de sua existência, pois tiveram contato com familiares e 

informações na televisão.  

Quanto à gravidez, quatro (04), 66,7% disseram não ter sido planejada enquanto dois 

(02), 33,3% apontaram que foi planejada. Com relação ao desejo da gestação, três (03), 50% 

identificaram ter sido desejada e três (03), 50% não desejada.  

O desejo por um filho tem início em sua infância, e a gestação de sua esposa 

apresenta-se como um período muito importante para a consolidação de sua identidade 

masculina. (BRASIL, 2011b, p 36) 

O desejo da procriação é o mesmo entre homens e mulheres, embora a maternidade 

seja mais comentada. O papel do homem como provedor está mais presentee hoje ele tem 

mais facilidade para assumir o desejo da paternidade 

A partir do término da caracterização dos pais entrevistados, buscou-se atingir aos 

objetivos propostos, por meio da análise das três categorias que emergiram do estudo.  

                                                 
7 RAPHAEL-LEFF, J. Gravidez: a história interior. Porto Alegre: Artes Medicas, 1997. 



 36 

4.2 Categorias  

Das falas emergiram as seguintes categorias relativas à percepção do pai acerca da 

vivência do Método Canguru em prol do binômio pai-filho: Sentimentos e sensações do pai 

que vivencia o Método; Aproximação com o (des)conhecido e Construindo os vínculos.  

Na qual cada categoria está descrita e analisada, apresentando desta forma os 

resultados da pesquisa.  

Sentimentos e sensações do pai que vivencia o Método  

Nessa categoria serão abordados os sentimentos e sensações positivos e negativos dos 

pais sobre o filho internado na Enfermaria Canguru, vivenciando o Método.  

A troca de calor e afetividade entre o bebê prematuro e/ou baixo peso e os pais são 

importantes para o fortalecimento familiar.  

 O amor e a emoção são sentimentos que muitas vezes não precisam ser ditos, mas que 

podem ser percebidos através dos gestos, olhares e lágrimas.  

Os pais durante a entrevista deixavam transparecer grande emoção positiva no que 

falavam, passando com grande clareza o que vivenciaram durante a prática, como nas 

seguintes falas:  

“Mais é muito emocionante.” (P1)  

“Dentro do meu peito sinto um negócio estranho sabe, é uma 

emoção, amor mesmo entende?” (P3)  

“É muito difícil expressar em palavras esse momento. (...) Não 

tenho palavras para falar o quanto é bom. Desculpa por ter 

chorado agora, mais isso tá sendo muito importante na minha 

vida.” (P5)  

“Não sei se você vai entender, mais toda vez que coloco ela dento 

dessa faixa no meu peito, é como sempre fosse a primeira vez. O 

coração bate mais forte, fico suado, as pernas tremem. E sempre 

me emociono.” (P6)  

Segundo Furlan, Scochi, Furtado (2003) a participação dos pais no Método Canguru 

(MC) demonstra resultados positivos dessa experiência, demonstrando a satisfação dos pais 
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em realizar o MC. Os mesmos autores ainda referem que esses acontecimentos são percebidos 

através do alívio de tensões emocionais e da socialização, com troca de experiências, 

contribuindo com o processo de construção de uma assistência mais integral e humanizada, 

tendo a família como foco do cuidado neonatal. 

A proximidade entre o pai e o filho através do Método Canguru favorece o 

estabelecimento do vínculo afetivo, desenvolvendo-se o apego, que confere ao pai o 

sentimento de que o bebê é seu.  

O pai experimenta sentimentos calorosos de plenitude em relação ao seu bebê 

vivenciando o momento Canguru, que se seguem nos depoimentos dos entrevistados: 

“Só posso dizer que esse momento é único.” (P4)  

“Me emocionei muito quando ela nasceu, mais vivenciar esse 

momento é único, indescritível.” (P5)  

“E está presente e acompanhando a recuperação da minha 

filhinha é tudo para mim. (...) Está aqui nesse momento praticando 

o canguru com ela não tem preço. É único esse momento.” (P6)  

A proximidade física é extremamente importante e necessária ao desenvolvimento da 

ligação afetiva entre os pais e o bebé, torna-se especialmente relevante facilitar este contacto 

sobretudo em bebés que são privados do mesmo, imediatamente após o seu nascimento. 

Dessa forma, o Método Canguru consiste numa medida desenvolvimentista que promove o 

contacto pele a pele, integrada no plano de cuidados ao bebé e família, e que visa 

proporcionar uma estimulação vestibular, táctil, quinestética, olfactiva e auditiva ao bebé, 

para além de fomentar o envolvimento parental, proximidade e vinculação pais-bebé 

(Turnage-Carrier, 2004). 

Os benefícios do MC para os pais-bebê estão associados a uma prática contínua e 

regular, esperando-se que estes sejam melhores, quanto mais longa for o tempo de Canguru e 

maior a frequência da sua prática. 

O contato pele a pele com os pais proporciona calor humano, carinho e amor, os quais 

são elementos simples, mas que combinados auxiliam na recuperação e proporcionam um 

momento de troca entre pai e filho. O contato mais estreito com o filho e o acompanhamento 

da sua evolução traz mais tranquilidade aos pais e à família (FURLAN; SCOCHI; 

FURTADO, 2003). 
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O prazer em realizar o Método Canguru é notório entre os pais que o praticam. Eles 

sentem uma imensa satisfação de estarem em contato mais próximo com seu filho. 

Esse contato se refere ao contato pele a pele, que é entendido pelos pais como um bem 

estar/prazer: 

“É muito maneiro.” (P1)  

“No domingo é minha folga e com certeza virei bem cedo para 

passar o dia com elas e fazer o Método Canguru com minha 

princesinha. Será muito prazeroso.” (P4)  

“É um Método tão simples e gostoso.” (P5)  

“Posso te dizer que é muito emocionante tá aqui vivendo esse 

momento com ela. É muito prazeroso esse momento.” (P6)  

Com relação ao prazer em fazer o Método, Oiberman8

                                                 
8 OIBERMAN, A . La relacion Padre-Bebe: una revision bibliografica. Revista Hosp. Ramon Sarda, [S.l.], v. 18, 
n. 2, 1994. 

 (1994) apud Brasil (2011b, p. 

37) no Manual de assistência ao recém nascido de baixo peso: Método Canguru , diz que:  

 

 
(...) o recém-nascido provoca no pai profunda atração, passando a focar nele seu 
interesse e atenção; a paternidade é vivida como uma experiência de exaltação e 
sensação de euforia; diante do nascimento do filho, o pai adquire  maior sentimento 
de autoestima. 

 

Para Venâncio e Almeida (2004) há evidências de que o contato íntimo dos pais com 

seu bebê prematuro pode interferir positivamente na relação desse bebê com o mundo e 

diminuir o estresse desses pais. O conhecido efeito do contato pele a pele como um 

estimulador da liberação de ocitocina parece desempenhar um importante papel no 

comportamento dos pais e afetar fortemente o lado emotivo e sensível, facilitando o contato 

com o recém-nascido. 

Sendo assim, as relações afetivas entre o bebê e seus pais são extremamente 

prazerosas, pois é através do contato, olhar, do choro e do aconchego que a criança relaciona-

se com os pais. Dessa forma que se constitui a origem principal do bem-estar, segurança e 

afetividade nos pais perante os seus filhos. 
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O contato pele a pele deve ser estabelecido precocemente entre os pais e o recém-

nascido prematuro e/ou baixo peso de forma crescente e pelo tempo que entenderem ser 

prazeroso e suficiente, permitindo maior participação dos mesmos nesse cuidado. Os pais 

referem um momento de beleza durante a realização do Método, como segue nas falas: 

“Fazer o Método é muito bonito. Me amarro em ver os dois 

amarrados sentadinhos. (...) Agora quando vejo ele embrulhado 

nesse pano no colo dela, acho muito bonito.” (P3)  

“também acho muito bonito.” (P4)  

Avila (2008) diz que através do MC, o bebê recebe o olhar carinhoso, doce e sereno, o 

olhar de amor e o sentimento, também as vozes harmoniosas que irão trazer uma nova 

linguagem e o início de um desenvolvimento em todos os aspectos para o bebê e também para 

os pais muitas vezes de primeira viagem, é o começo de uma relação bonita e harmoniosa que 

começa a ser instalada através do acalento. 

Quando o filho nasce prematuro a experiência é dolorosa e estressante para o pai, 

embora o foco mais freqüente em diversos estudos envolva apenas os sentimentos da mãe.  

Antes de vivenciarem o Método, esses pais passam por sofrimentos psicoemocionais, 

durante o período de internação de seus filhos na UTIN. Com isso, tornam-se mais 

fragilizados na interação com o recém-nascido. 

Eles expressam medo e insegurança, nas falas: 

“o perigo de perder ele, mexeu bastante comigo. (...) Nesse 

momento não tenho coragem de fazer não. Ele é muito 

pequenininho, muito frágil. Tenho medo de pegar.” (P3)  

“e para criar uma segurança a mais né, porque eles são muito 

frágeis e isso envolve muito. (...) Quando ela tá vestida, com a 

manta, ela é mais durinha, não dá tanto medo de pegar, mais ela 

sem roupa, dá um nervosinho. É muito mole.” (P4)  

“não tinha coragem de tocá-la. Era muito pequena e magrinha. 

Tinha medo de pegar e machucar. Isso para um pai e frustrante.” 

(P6)  
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O sentimento de medo e insegurança, verbalizado pelos pais, decorre da execução de 

cuidados, como pegar o bebê no colo, podendo ser atribuído ao tamanho reduzido do 

prematuro, quando comparado ao de um bebê “normal”, e a sua fragilidade. 

Durante a gravidez, os pais preparam-se num processo de desejo que seu filho seja 

perfeito. Dessa forma surge o bebê idealizado numa imagem composta pelas representações 

dos pais. Quando ocorre o nascimento do prematuro, a imagem do idealizado não corresponde 

a imagem do real.  

Para que Glat e Duque (2003) a família precisa de uma reestruturação e organização, 

no sentido de maior compartilhamento de responsabilidades. Quando os pais convivem 

juntos, a participação do pai nesse processo é de extrema importância para o enfrentamento da 

situação.   

 

Aproximação com o (des)conhecido 
 
 

Esta categoria abordará, por meio das percepções dos pais que vivenciam o Método 

Canguru, o conhecimento, o desconhecimento, ou seja a falta de informações e o interesse em 

relação à essa nova prática. 

No dicionário escolar da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras (2008), 

conceitua conhecimento como ato ou efeito de abstrair uma determinada idéia ou a noção de 

alguma coisa. A importância do conhecimento sobre o MC exerce efeitos positivos na 

interação do binômio pai-filho. 

Segundo Zamberlan (2002) a qualidade da interação inicial entre o binômio, 

proporcionada pelo MC, é considerada um importante fator mediador entre os eventos 

perinatais e o seu posterior desenvolvimento. Assim, após o nascimento, a interação é a 

principal forma de doar-se, implicar-se nessa relação de aproximação, conhecimento e 

aceitação do outro. 

O conhecimento que os pais tem com relação ao Método é expressado nas falas 

seguintes: 

 

“Vou na lógica do animal canguru. Ele tem uma bolsa e quando o 

filhote nasce ele fica um tempinho ali dentro aquecendo e 

esperando ele ficar maduro para sair por ai a fora. (...) Acho que 

aqui eles se inspiraram no bichinho, pois o que eles fazem com a 

mãe e a criança é bem parecido. A criança quando nasce antes dos 
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9 meses não tem seu organismo totalmente formado para encarar o 

mundo fora do útero, que é bem quentinho.”(P4)  

“O Método Canguru é quando você coloca seu bebê pequenino 

amarrado numa faixa no seu peito.” (P6)  

O Método Canguru incentiva e valoriza a presença, e a participação dos pais 

objetivando conhecimento dos mesmos sobre as possibilidades de aproximação na unidade 

neonatal, tendo um papel importante para assegurar a saúde desses bebês, pois proporciona a 

amamentação e a formação do vínculo afetivo.  

Mas muitas das vezes esses pais desconhecem o Método e nem são informados que 

podem participar, como nas falas: 

“Não sabia que o pai podia fazer (...) eu nem sabia que tinha o 

Método.” (P1)  

“Não sabia não. Ninguém me falou nada.” (P3)  

“Não sabia que podia. Quando ela veio pra cá eu só pegava no 

colo e pronto.” (P6)  

O Método Canguru foi desenvolvido como uma proposta de assistência humanizada 

ao recém-nascido de baixo peso com a intenção de melhorar os cuidados dos mesmos 

tornando a família participante, sendo orientada e estimulada para isso, com estratégias de 

intervenção que valorizam o contato pele a pele e a posição canguru.    

A Enfermagem está ligada diretamente na aplicação desse Método, pois é necessário 

explicar o seu objetivo e as vantagens existentes tanto para o bebê quanto para o pai/mãe e 

família, principalmente no que tange o aumento da relação afetiva e o ganho de peso.  

Para Gontijo, Xavier e Freitas (2012) a divulgação dessas vantagens é um dos 

principais argumentos utilizados pelos profissionais de saúde para maior adesão dos pais à 

proposta, principalmente aquelas referentes ao maior ganho de peso e a alta precoce.  

E quando a Equipe se empenha divulgando essas informações, o interesse dos pais em 

realizar o Método aumenta, como nas falas: 

“Mais é muito interessante.” (P3)  
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“achei super interessante pois estimula o pai a participar dos 

cuidados com o filho.” (P4)  

“Daí falei com a técnica e perguntei se podia.” (P6)  

 

Dessa forma, Meira et al (2008) dizem que o Enfermeiro que está em contato contínuo 

com o recém-nascido, pode promover e efetivar a utilização do Método, mostrando suas 

vantagens como a recuperação desse, e a valorização da participação dos pais no cuidado, 

garantindo assim o apego e o fortalecimento do vínculo entre o binômio pai-filho. 

 
 
Construindo os vínculos 
 

Nessa categoria será discutido como o Método Canguru influenciou de forma positiva 

na aproximação do binômio pai-filho, favorecendo assim, o início de uma relação afetiva.  

A aproximação com o recém-nascido, delineando o novo modelo de pai, faz com que 

o homem compartilhe todos os momentos da vida de seu filho, como também compartilha os 

cuidados diários com sua esposa/companheira. Como é demostrado nas falas a seguir: 

“Acho que todos os pais deveriam fazer isso, pois nos aproxima 

muito com o pequeno.” (P2)  

“Depois que ele veio para cá me aproximei muito, nem me 

reconheci.” (P3)  

“Para mim é mais que um Método. (...) Ele te oferece a 

aproximação com a criança. Parece que te ensina a se tornar pai, 

pois tá te estimulando a ficar com ela.” (P5)  

“Achei bem legal, porque isso faz nos aproximar ainda mais do 

filho, pelo menos é isso que penso.” (P6)  

 
O modelo de paternidade percebida nas falas dos entrevistados indica que a relação 

familiar tem qualificado o significado da paternidade. Ou seja, com a chegada do filho, e a 

aproximação com o mesmo, o casal transforma-se em família nuclear e emergem novas 

responsabilidades.  
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Colaborar nas tarefas de cuidador do bebê permite ao novo pai não só os sentimentos 

tradicionais da paternidade, mas também dar-se conta dos sentimentos associados ao papel de 

participante ativo. 

Dessa forma, o Método Canguru auxilia no primeiro contato direto entre o binômio 

pai-filho, favorecendo assim, a formação de um vínculo afetivo paternal. 

O cuidado através do toque é associado ao sentido de dar conforto, compreendendo 

que o cuidar, para esses pais, é mais que uma ação, é um ato de reconhecimento do seu 

próprio filho e, também de seu papel como agente na recuperação do mesmo, como pode ser 

observado nas falas abaixo: 

“Você vê que pode ajudar seu filho com um gesto tão pequeno e 

simples.” (P1)  

“estou aqui participando desse momento importante para a 

recuperação dessa menina.” (P3)  

“Quero que ela saiba que faço tudo que for preciso para ela se 

recuperar o mais rápido possível.” (P4)  

“Sei que isso tá ajudando minha filhinha a se recuperar logo.” 

(P6)  

A inserção do pai, juntamente a mãe na assistência ao filho hospitalizado é uma 

estratégia de aproximação da família, que não deve ser vista como obrigação, trazendo uma 

concepção de cuidado fragmentado, centrado na tarefa (FURLAN; SCOCHI; FURTADO, 

2003).  

O homem-pai pode assegurar a função educativa, e de provedor e o papel amoroso da 

esposa, mas alguma coisa se transforma no casal que faz com que a função paterna comece a 

acontecer (MENENDEZ, 2004). 

Nas falas seguintes são expressados os sentimentos sobre o ser pai: 

“É um prazer de pai enorme ficar com ele aqui agarradinho no 

meu peito. (...) Quero que ele saiba que desde novinho que o pai 

dele é e sempre será presente na vida dele.” (P2)  
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“Acho que agora, com ele caiu a ficha de ser pai (...) é uma 

sensação boa.” (P3)  

“E quando é para o bem, o pai faz de tudo. (...) Não quero perder 

um instante da vida da minha filha, quero estar por dentro de tudo. 

Estou sendo um pai bem participativo. Quero ser um paizão para 

minha princesinha. Quero que ela saiba que faço tudo que for 

preciso para ela se recuperar o mais rápido possível. (...) O pai 

também sofre muito. Eu mesmo sofri demais.” (P4)  

“Parece que te ensina a se tornar pai, pois tá te estimulando a 

ficar com ela. (...) Hoje posso te dizer que quero que minha menina 

sinta orgulho do pai dela. Ela ainda não conhece o mundo, mais 

ela me conhece, e sabe o quanto a amo. E esse amor é 

incondicional.” (P5)  

“Pai que é pai não tem vergonha de demonstrar seu amor para seu 

filho. (...) O pai tem que fazer parte de todos os momentos junto 

com a mãe.” (P6)  

Segundo Eizirik (2001), tornar-se pai é um dos acontecimentos mais marcantes no 

ciclo de vida de qualquer indivíduo, já que ocorrem profundas alterações na personalidade do 

sujeito. Os novos pais deparam com uma realidade completamente diferente, jamais vista 

antes. Eles necessitam fazer muitas renúncias, tanto da vida social quanto da própria condição 

de filho, pois, como pais reverterão suas próprias experiências infantis, assumindo um novo 

papel perante seu próprio filho, ou seja, passam a ter uma adequação psicológica a cumprir. 

Historicamente, o homem não foi educado no modelo de pai cuidador. Ao longo de 

sua vida não passaram por nenhum tipo de treinamento para se prepararem e se tornarem pais. 

As tarefas relacionadas ao cuidado com o filho e a casa eram atribuidas as mulheres. Mais 

com o passar do tempo, essa situação está se modificando. A busca pelo modelo de um novo 

pai está afastando esses sujeitos sociais do modelo tradicional de homens rígidos e distantes 

ao compartilhar da experiência que é vivida pela esposa/companheira.  

A formação do vínculo afetivo entre o binômio pai-filho se inicia com o planejamento, 

aceitação e participação da gravidez, ter interesse pelo bebê e o contato como o mesmo. O 
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calor físico, o contato pele a pele proporcionados pelo Método Canguru, ajudam na promoção 

desse vínculo, como podemos perceber nas seguintes falas: 

“estamos junto dele para cuidar e ele se recuperar o mais rápido 

possível. (...) Sinto uma ligação muito forte que estou tendo com 

ele. (...) Isso é muito bom para ele e para nós.” (P3)  

“É de uma importância extraordinária na vida dela, pois isso 

depende de nós. (...) E a família se une em prol de um único 

objetivo; nossa menina. (...) Estimula o pai a participar dos 

cuidados com o filho, tirando um pouco a grande responsabilidade 

da mulher. (...) Pois o amor dos pais é o melhor remédio do 

mundo. Dá força para ela lutar para viver.” (P4)  

“Acho fundamental o apoio de toda a família nesse momento. 

Temos que dá todo suporte, pois é um momento delicado que 

passamos. (...) É o momento em que nós trocamos os sentimentos 

de pai e filho. Acho, melhor dizendo, aqui é onde estamos 

iniciando uma relação de amor e carinho linda. (...) Pois ela não 

sabe quantas relações afetivas de pais com filhos estão se 

iniciando e fortalecendo com o Método. (...) É o sonho de ser pai 

realizado e um presente de formar um laço afetivo com minha 

filha.” (P5)  

Uma das abordagens humanizadas de assistência ao recém-nascido prematuro e/ou 

baixo peso no Método Canguru, consiste em permitir o contato íntimo entre a mãe/pai e seu 

bebê, dando oportunidade e favorecendo o vínculo entre ambos, onde permite ao bebê ouvir a 

voz, o acalanto, a própria batida cardíaca do pai e receber carícias. 

Segundo Brasil (2011b, p. 50), em Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo 

peso: Método Canguru “a posição canguru propicia o desenvolvimento de laços afetivos de 

modo mais natural, pois permite que os pais possam ter um contato pele a pele íntimo com o 

bebê, ajudando-os a se sentirem mais confiantes em si mesmos” 

 A participação do pai no Método é de extrema importância, mesmo sendo pequeno o 

período de tempo que passam juntos, pois permitem promover o contato corporal e a interação 
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com o recém-nascido, fortalecendo assim, o desenvolvimento psico-afetivo do bebê e 

garantindo ao pai segurança para cuidar e diminuir o sofrimento de seu filho nesta etapa. 

Durante a realização do Método, há uma troca de calor humano. E esta, junto com a 

afetividade, entre o binômio pai-filho, é que são pontos importantes para o fortalecimento de 

uma relação familiar. Isso proporciona o aumento da confiança dos pais nos cuidados com o 

bebê, onde se sentem mais tranquilos e apresentam sentimentos mais positivos em relação ao 

filho.  

A grande proximidade favorecida pelo Método entre o bebé e o seu pai, que é 

alcançada com a referida prática, conduz a um maior envolvimento desse pai nos cuidados 

prestados ao filho, permitindo, assim, o restabelecimento da ligação entre o binômio. 

A ligação afetiva entre pais e bebê se constitui num processo contínuo e dinâmico de 

trocas de carinhos e emoções, onde a busca pela proximidade física é a principal característica 

da relação. Pais e bebê precisam manter-se próximos para estabelecerem e fortalecerem laços 

afetivos, como é o objetivo do Método Canguru. 

Para Silva (2007, p. 49-50), complementa a ligação afetiva como: 

 
A interação entre pais e bebê se dá a nível comportamental, afetiva e fantasmática, 
sendo o fundamento para o estabelecimento do apego, que é um tipo de vínculo 
afetivo. O apego decorre da reciprocidade de comportamentos e expressões 
emocionais que vão conferindo aos pais a capacidade de cuidar e ao bebê a 
segurança, proteção e satisfação na relação com suas figuras de apego. Com o 
tempo, o investimento nessa vinculação recíproca constrói uma base segura de 
apego que influenciará na formação da personalidade. Todo esse processo de 
vínculo, interação e apego constituem a ligação afetiva. 

 
 

A formação e o fortalecimento dos laços afetivos é um dos benefício mais relevante do 

MC, pois o amor e a cumplicidade proporcionados à todos pela prática trazem consigo todas 

outras vantagens, como a segurança nas ações familiares, que acabam surgindo a partir do 

olhar, do toque e do carinho. 
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5. CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM EM PROL DO BINÔMIO PAI-FILHO  

 

A adoção do Método Canguru em uma unidade de saúde, tanto hospitalar como 

básica, exige-se da equipe interdisciplinar, conhecimentos básicos e critérios mínimos para 

que ocorra o sucesso, porém necessita-se que todos estejam envolvidos e desejem sua 

implementação.  

Segundo Gontinjo, Xavier e Freitas (2012) a disseminação do Método Canguru, 

realizada pelo Ministério da Saúde, teve como finalidade sensibilizar profissionais atuantes na 

assistência neonatal para o alcance de uma prática humanizadora na assistência ao recém-

nascido de baixo peso.  

Com o Método Canguru, a Enfermagem, enquanto parte atuante da equipe 

interdisciplinar, ganha mais um espaço de atuação na assistência ao recém-nascido, que tem 

como função cuidar da criança e de sua família sob os aspectos biológicos, proporcionando 

melhor adaptação à vida extra-uterina, e psicossociais a partir de uma assistência pautada no 

envolvimento, na dedicação e na humanização do cuidado, promovendo uma aproximação 

maior entre a família, o bebê prematuro e a equipe de saúde.  

O papel da Equipe de Enfermagem na estimulação do recém-nascido e no 

fortalecimento do vínculo com a família implica em promover um cuidado individualizado, 

minimizando assim, os estressores ambientais (GAÍVA e SCOCHI, 2004).  

O Método Canguru proporciona o fortalecimento da atenção focada não apenas nos 

avanços tecnológicos alcançados ao longo dos últimos anos, mas também, na humanização da 

assistência, baseada principalmente na reaproximação dos pais com seus filhos nas unidades 

de internação, favorecendo o vínculo.  

Com isso, a Enfermagem deve estimular e proporcionar a participação da família, em 

especial a do pai, na execução do Método Canguru, para o sucesso do mesmo.  
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Os sentimentos e sensações positivas do pai que vivência o Método Canguru devem 

ser buscados, discutidos e estimulados pela Equipe de Enfermagem, da mesma forma que a 

insegurança, medo e frustrações advindos desse momento devem ser, da mesma forma, 

observados e trabalhados para que sejam superados em benefício do binômio.  

Segundo Furlan, Scochi e Furtado (2003) uma das contribuições do Método Canguru é 

a de aumentar a confiança dos pais, para o cuidado com o bebê, onde estes apresentam 

sentimentos mais positivos em relação ao filho e à preparação para a alta.  

A Enfermagem deve proporcionar orientações, esclarecimento de dúvidas e estímulos 

sempre com essa intenção, para que o pai e demais familiares sejam melhor informados sobre 

o Método Canguru, aumentando o conhecimento e interesse dos mesmos, não somente para a 

sua situação familiar, mas também para que se torne(m) agentes multiplicadores de boas 

experiências sobre essas ações.  

Para Lamy Filho (2008) os bebês que são submetidos ao Método Canguru, diminuem 

seu tempo de internação, mantêm oxigenação adequada, têm a estabilização da temperatura 

corporal favorecida, proporcionam sono mais calmo e prolongado, e os pais sentem mais 

segurança para manterem contato e monitorar os recém-nascidos, além de favorecer o vínculo 

afetivo entre o binômio.  

O apego tanto do pai, como o da mãe, ao bebê se dá, inicialmente, no momento em 

que o seguram nos braços, percebem a sua fragilidade e buscam semelhanças. O Método 

Canguru é um facilitador nesse processo por meio do estímulo do contato pele a pele.  

 Para Casati, Oliveira e Paula (2010) esse contato pele a pele auxilia na regulação da 

temperatura corporal do recém-nascido, pois o Método Canguru substitui a incubadora, 

progressivamente, mantendo o bebê aquecido por meio do contato deste com a pele de quem 

o protege, e a posição canguru evita a perda de calor corporal.  

O estímulo ao aleitamento materno é também um dos objetivos do Método Canguru, 

pois é través desta prática que se fortalecem os vínculos afetivos e promove o ganho de peso 

ponderal (CASATI, OLIVEIRA E PAULA, 2010), fazendo com que o bebê se recupere mais 

rápido, recebendo alta mais precocemente e continue o acompanhamento no fallow-up.  

Portanto, o apoio às mães prestado pelos seus companheiros, no caso os pais, é 

largamente reconhecido como fundamental para o estabelecimento da lactação, além de 

envolvê-los nos cuidados com o bebê, dividindo assim essa responsabilidade.  

A aproximação do pai com seu bebê, e de sua parceira, também advindo do Método 

Canguru, deve ser buscada e estimulada pela Equipe de Enfermagem, pois dela surge a 

responsabilidade com o cuidado necessário ao recém-nascido, como também a paternagem e o 
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vínculo familiar e afetivo, sustentando a possibilidade de elaboração de arranjos favoráveis 

para o cuidado da criança.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Método Canguru é uma forma de assistência humanizada ao recém-nascido 

prematuro e/ou baixo peso. Esse Método estimula o convívio familiar com o bebê, a fim de 

assegurar os seus cuidados, contribuindo com o fortalecimento do vínculo afetivo 

intrafamiliar.  

Nos dias de hoje o modelo da nova paternidade, onde o homem busca vivenciar todos 

os momentos desde a gravidez, possibilita as transformações das relações sociais de gênero e 

a formação do vínculo afetivo. 

O primeiro contato entre o pai e o bebê é estabelecido através do olhar e do toque, esse 

processo é natural e tem como objetivo manter a proximidade. O Método Canguru contribui 

com essa proximidade favorecendo a troca de afetividade e o estabelecimento do vínculo 

entre o binômio pai-filho.  

Por está razão este estudo teve como objetivos identificar a percepção do pai acerca da 

vivência do Método Canguru e apontar a partir dessa percepção formas de contribuição em 

prol do binômio pai-filho. 

Participaram do estudo seis pais, onde quatro realizaram o Método Canguru e dois  

estavam apenas presenciando o momento na Enfermaria Canguru. Das entrevistas, emergiram 

informações que caracterizaram o perfil dos sujeitos, no que se refere à idade, raça/cor, 

escolaridade, estado civil, religião, ocupação, renda, este ser o primeiro filho, experiência ou 

informação sobre o Método e se essa gravidez foi planejada e desejada. 

As evidências científicas indicam que o Método Canguru traz benefícios à saúde do 

recém-nascido prematuro e/o baixo peso, pois reduz o custo e o tempo de internação 

hospitalar, humaniza a assistência a esses bebês, da mais segurança e confiança aos pais no 

cuidado com seu filho, incentiva e aumenta a adesão ao aleitamento materno e favorece o 

vínculo entre a família e o bebê. 
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Pesquisar as questões relacionadas a participação do pai no contexto do nascimento de 

seu filho permitiu identificar que mudanças nas atitudes do homem têm contribuído para uma 

maior aproximação deste com o seu bebê. 

Por meio deste estudo, que contribuiu para um desvelar do papel paterno, identificou-

se que a percepção dos pais, sobre a vivência do Método Canguru, emergiu por meio de 

sensações e sentimentos positivos, como também de insegurança e medos, apontou 

conhecimento e interesse na busca de informações, sobre essas ações e fortalecimento dos 

laços afetivos, por meio da aproximação e cuidados, estimulando a paternagem e os vínculos 

familiares. 

A Enfermagem está vinculada diretamente na aplicação do Método Canguru, visto que 

é a responsável pela elegibilidade do recém-nato, mãe e família para participarem. 

As contribuições da Enfermagem em prol do binômio pai-bebê apontam para a busca, 

discussão e estimulo dos sentimentos e sensações positivas do pai que vivência o Método 

Canguru, como também a observação e lapidação das inseguranças, medos e frustrações 

advindos desse momento para que sejam superados. 

A Equipe de Enfermagem também deve proporcionar orientações, esclarecimento de 

dúvidas e estímulos para que o pai e demais familiares sejam melhor informados sobre o 

Método Canguru, aumentando o conhecimento e interesse dos mesmos, não somente para a 

sua situação familiar, mas também para que se torne(m) agentes multiplicadores de boas 

experiências sobre essas ações. 

A aproximação do pai com seu bebê, e de sua parceira, também advindo do Método 

Canguru, deve ser buscada e estimulada pela Equipe de Enfermagem, pois dela surge à 

responsabilidade com o cuidado necessário ao recém-nascido, como também a paternagem e o 

vínculo familiar e afetivo.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
PROJETO DE PESQUISA: “A vivência do método canguru: a percepção do pai” 
Pesquisador Responsável: Profª Ms. Bianca Dargam Gomes Vieira. 

Coleta de dados: Discente Natália Carvalho de Jesus 
Instituição: Hospital Maternidade Leila Diniz 
 
 O Sr. está sendo convidado a participar da pesquisa “A vivência do método canguru: a 
percepção do pai”  realizada com pais de bebês de baixo peso na enfermaria canguru . 

 A pesquisa tem como objetivo Conhecer e identificar a percepção do pai acerca da 
vivência do Método Canguru. Será realizada observação e uma entrevista na qual o Sr. 
responderá algumas questões importantes para o estudo.  

Sua identidade será mantida em sigilo, para isso o Sr. será identificado por um nome 
fictício. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro 
objetivo a não ser aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios, dentre eles a 
possibilidade da melhoria da assistência de enfermagem.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 
momento, sem prejuízo à continuidade do curso da pesquisa. Tendo tomado conhecimento 
das características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito sua assinatura na parte 
inferior do presente documento.  

Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento você se recusar a 
responder as perguntas ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Você não terá 
nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. È válido ressaltar que este estudo não 
oferece risco de qualquer natureza biológica ou psicologia. 

 Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua 
fala e não perdermos os detalhes de sua expectativa. Suas respostas serão transcritas e ficarão 
anônimas e confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 
qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 
resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas. Desta forma todo este 
material será preservado durante cinco (05) anos, e após será apagado (gravação) e incinerado 
(transcrição). 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço dos 
pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a 
qualquer momento.    Obrigada pela participação,  

 

________________________________________ 

Natália Carvalho de Jesus 
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Nome do voluntário: _________________________________________________________ 
Idade: __________anos 

Declaro conhecer que serei entrevistado, tendo minha identidade preservada e que o 
trabalho contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de 
enfermagem. Além disso, estou sabendo que receberei respostas ou esclarecimentos a 
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à 
pesquisa. Fui informado a respeito da possibilidade de retirar o meu consentimento a qualquer 
momento e deixar de participar do estudo; e que as informações relacionadas com a minha 
privacidade serão mantidas em segredo.  
 Eu,__________________________________________________________________
_, declaro ter sido informado e concordo em participar como voluntário da pesquisa acima 
descrita. 

    Rio de Janeiro, _________de_______________de 2012 

. 

 
                                                                                     

__________________________________ 

Assinatura do Voluntário                                   

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

           

__________________________________ 

Testemunha                                                        

__________________________________ 

Testemunha 

 

Natália Carvalho de Jesus 
e-mail: natalia_1117@hotmail.com 
Tel:(21) 33630327/83273775 
 

Bianca Dargam Gomes Vieira 
e-mail: biadargam@gmail.com 
Tel: (21) 2629-9457/7738-8025 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e defesa Civil 
Rua Afonso Cavalcante, 455 sala 710 – Cidade Nova 
Tel: 3971-1463 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 

 

 

 

 

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br�
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APÊNDICE III - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 
 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICO 

 
Projeto de Pesquisa: A vivência do método canguru: a percepção do pai 
Orientadora: Profa Ms Bianca Dargam Gomes Vieira 
Acadêmica: Natália Carvalho de Jesus 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 
1. Identificação:   
2. Idade:  
3. Cor/Raça: (   ) Branca (   ) Pardo (   ) Negro  (   ) Indígena 
4. Escolaridade: (   ) analfabeta   (   ) ensino fundamental completo   (   ) ensino fundamental 
incompleto  (   ) ensino médio completo  (   ) ensino médio incompleto  (   ) ensino superior 
completo (   ) ensino superior incompleto 
5. Estado civil: (    ) solteiro (    ) casado (   ) outros ______________________ 
6. Religião: (    ) Católico     (    ) Evangélico    (    ) Espírita    (    ) Outras: ________________  
7. Ocupação: ________________________ 
8. Renda: _______________________ 
 
9. É o primeiro filho? (   ) SIM    (   ) NÃO  Quantos?_______ 
10. Caso sim, já teve a experiência com o método ou informação? (  ) NÃO   (   ) SIM  
11. A última gravidez foi:  Planejada: (   ) SIM   (   ) NÃO     Desejada:  (   ) SIM   (   ) NÃO 

Se negativa a(s) resposta(s), quais foram os motivos? 
12. O que é o Método Canguru para você? 
13. Você sabia que o pai pode participar do Método? 
14. Como está sendo vivenciar esse o Método? 
15. Descreva a sua percepção: sentimentos e sensações que você está experimentando com 
essa vivência? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 64 

APÊNDICE IV – DIÁRIO DE CAMPO 
 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADO: 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADO: 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADO: 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADO: 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADO: 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
 

DIA: HORA INICIO:        HORA FIM: ENTREVISTADO: 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
 

 RUBRICA PESQUISADORA: 
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APÊNDICE V – CRONOGRAMA 
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t/1
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/1
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/1
2 

D
ez

/1
2 

Ja
n/

13
 

Fe
v/

13
 

Escolha do tema X                   
Delimitação do tema X                   
Introdução X X X X X               
Revisão de literatura X X X X X               
Metodologia   X X X X X             
Construção da referência 
bibliográfica 

X X X X X X X X X    X X X X X X  

Entrega do anteprojeto    X X               
Elaboração do instrumento 
de pesquisa 

     X X             

Elaboração do protocolo de 
pesquisa 

         X X         

Encaminhamento do 
protocolo de pesquisa-
Comitê de ética 

             X      

Coleta dos dados                X X   
Análise dos resultados 
coletados 

                X X  

Apresentação do TCC                   X 
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9. ANEXO 
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ANEXO I- AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE 
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ANEXO II- PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA 
CIVIL 
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ANEXO III- PARECER DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE 
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