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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa tendo como objeto a percepção materna 
acerca da recuperação do recém-nascido através do Método Canguru (MC). A 
metodologia utilizada foi de natureza descritiva - exploratória. A união da pesquisa 
descritiva com a exploratória promove um olhar diferenciado para a ação prática sendo 
vantajoso para a solução ou direcionamento do problema de pesquisa. A pesquisa tem 
como objetivos incentivar a utilização do Método Canguru pelas mães de recém-
nascidos de baixo peso como estratégia eficaz para recuperação do bebê; descrever as 
percepções das mães de recém-nascido de baixo peso que vivenciam o Método Canguru 
quanto à recuperação de seus filhos e destacar a importância da percepção da mãe 
acerca da recuperação do seu filho através do Método Canguru a fim de contribuir para 
a assistência de enfermagem. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-
estruturada onde o roteiro de entrevistas englobava perguntas sobre o significado do 
MC no que diz respeito à saúde do filho, o apoio e participação familiar, quem são os 
profissionais que mais orientam essa assistência humanizada e como os profissionais de 
saúde estão atuando quanto a orientações sobre a prática do Método Canguru através do 
entendimento das mães, o apoio e participação da família no Método. A análise temática 
nos permitiu encontrar 3 categorias: Significado e benefícios do Método Canguru na 
visão das mães e suas subcategorias: O sentimento: Vínculo/Apego, Ganho Ponderal e 
Benefícios relacionados ao desenvolvimento; O apoio da família no Método Canguru; A 
atuação dos Profissionais de saúde: o que as mães entenderam sobre o MC? Conclui-se 
que as mães percebem que o Método Canguru é um modelo de atenção humanizada que 
contribui para a melhora e recuperação de seus filhos, porém, para que ocorra o sucesso 
dessa assistência neonatal é necessário que a equipe de saúde esteja comprometida com 
essa assistência e que recebam capacitação, treinamento e atualização necessários para 
realizar as orientações de forma abrangente e, desse modo, promover o cuidado integral 
e individualizado ao RN e sua família, favorecendo a adesão ao Método Canguru. 
Sugere-se que as questões abordadas neste estudo contribuam para aperfeiçoar a 
assistência prestada ao RN e sua família, além de beneficiar o processo de capacitação e 
atualização dos profissionais de saúde que são fundamentais para a promoção deste 
cuidado humanizado. 

 

Palavras-chave: Recém-nascidos de baixo peso; Método Mãe-Canguru; Enfermagem; 
Família 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This is a qualitative study has as its object the recovery of maternal perception of the newborn 
through the Kangaroo method. The methodology was descriptive and exploratory in nature. 
The union of the exploratory descriptive study with a different look to promote practical 
action being advantageous to the solution or direction of the research problem. The research 
aims to encourage the use of Kangaroo Care for mothers of newborns with low birth weight 
as an effective strategy for recovery of the baby, to describe the perceptions of mothers of 
newborns of low birth weight who experience the Kangaroo Mother Care on the recovery of 
their children and highlight the importance of mother's perception about the recovery of his 
son through the Kangaroo method in order to contribute to nursing care. Data collection was 
conducted through semi-structured interviews where the script encompassed questions about 
the meaning of MC with respect to the health of the child, family support and participation, 
who are the professionals who guide this more humanized and as health professionals are 
acting as the guidelines on the practice of Kangaroo Care by understanding the mothers, 
family support and participation in Method. The thematic analysis allowed us to find three 
categories: Meaning and benefits of Kangaroo Care in the view of mothers and their 
subcategories: Feeling: Link / Attachment, weight gain and benefits related to development, 
support the family in the Kangaroo Mother Care, Performance of Professionals health: what 
mothers understand about the MC? It is concluded that mothers perceive that Kangaroo Care 
is a model of humanized care that contributes to the improvement and recovery of their 
children, however, that the success of this occurring neonatal care is necessary that the 
healthcare team is committed to such assistance and receive capacity, training and updating 
the guidelines necessary to carry out a comprehensive manner and thereby promote the 
integrated and individualized care to newborns and their families by encouraging adherence to 
the Kangaroo method. It is suggested that the issues addressed in this study contribute to 
improving the care provided to infants and their families, and enjoy the process of training 
and updating of health professionals that are essential for the promotion of humanized care. 

 

Key-words: Low birth weight newborn; Kangaroo Mother Method, Nursing, Family 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inspiração para realização deste trabalho de conclusão de curso surgiu durante o ensino 

teórico-prático da disciplina Saúde da Mulher II, no sexto período da graduação do curso de 

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

Fluminense - UFF /Niterói, durante os dias em que estive atuando como acadêmica na maternidade 

de um Hospital Universitário do mesmo município. Durante este período observei que algumas 

mulheres, mães de recém-nascidos prematuros e de baixo peso, estavam realizando a posição 

canguru¹ e a partir daquele momento comecei a compreender a importância de uma atenção 

diferenciada e integral a esses bebês. 

O baixo peso ao nascer é um dos grandes responsáveis pela quantidade elevada de óbitos 

neonatais, com relação a isso BRASIL (2009, p. 6) complementa: ”O número elevado de neonatos de 

baixo peso ao nascimento (peso inferior a 2.500g, sem considerar a idade gestacional) constitui um 

importante problema de saúde e representa um alto percentual na morbimortalidade neonatal. Além 

disso, tem graves conseqüências médicas e sociais.”  

A busca por possibilitar uma assistência perinatal cada vez melhor e mais desenvolvida 

através de novas tecnologias é uma preocupação constante quando se trata de recém-nascidos de 

baixo peso (RNBP) devido ao seu risco de sobrevivência, além disso, outras questões tem chamado 

atenção, como as ações e intervenções realizadas durante o período de hospitalização desses bebês. 

(HENNING et al., 2006, p. 428). 

Henning et al. (2006, p.428) ainda complementa: 

 
[...] As atenções se voltaram, então, às seqüelas em seu desenvolvimento, 
percebendo-se a importância de estudar não só os elementos biológicos, mas  
 

______________ 
¹   “A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso, em contato pele-a-pele, na 

posição vertical junto ao tórax dos pais ou de outros familiares [...].” BRASIL (2009, p. 17). 
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                                      também os aspectos psicossociais envolvidos e as conseqüências que o 

ambiente, neste caso a Unidade Neonatal (UN), poderia trazer para o 
desenvolvimento e conseqüentemente para a qualidade de vida desses bebês 
e de suas famílias. 

 

Dessa forma, a implementação e realização do Método Canguru é uma das formas de 

contribuir para redução desse quadro de mortalidade, promover uma assistência mais 

humanizada através da formação do vínculo entre a díade mãe-bebê e favorecer o 

desenvolvimento e recuperação geral do RNBP.  

Segundo BRASIL (2009, p.16), o Método Canguru (MC): “[...] é um modelo de 

assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção 

bio-psico-social”.  

De acordo com Freitas e Camargo (2006, p.89): 

 

    “Com a implementação do MMC como terapêutica assistencial na 
recuperação de crianças prematuras e de baixo peso, estes recém-nascidos 
internados em Unidades Neonatais deixam de ser mantidos nas incubadoras 
até alcançarem o peso considerado ideal para alta [...]”. 

 
 

A atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso visa promover o vínculo mãe- 

bebê e assim diminuir o tempo de separação entre a díade, melhorando o desenvolvimento 

neurológico e psico - afetivo do recém-nascido de baixo peso, favorecendo a estimulação 

sensorial adequada, estimulando o aleitamento precoce, proporcionando melhor controle 

térmico, diminuindo o estresse e dor, melhorando o relacionamento da família com a equipe 

de saúde, aumentando a competência e confiança dos pais no manuseio do bebê e por fim, 

contribuindo para diminuição da infecção hospitalar e para a otimização dos leitos de 

Unidades de Terapia Intensiva e de Cuidados Intermediários devido à maior rotatividade de 

leito. (BRASIL 2009, p. 17 e FREITAS et al. 2006 , p.89). 

         Entendendo a importância dessa estratégia de atendimento ao recém-nascido de baixo 

peso (RNBP) como facilitadora e promotora de um cuidado humanizado, integral e resolutivo 

tanto para o recém nascido quanto para sua família, me perguntei se essas mães percebiam a 

melhora e recuperação mais rápida de seus filhos que, no meu entendimento, o método 

oportuniza.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  
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Este estudo possibilitará compreender a importância do Método Canguru na atenção à 

saúde de forma humanizada, refletindo na relação dos profissionais de enfermagem com a 

família do recém-nascido de baixo peso e assim aumentando o vínculo e a participação destes 

durante a recuperação do bebê. 

O Enfermeiro possui um papel de grande responsabilidade na assistência ao recém- 

nascido de baixo peso, pois é o profissional que convive a maior parte do tempo com as 

famílias das crianças, se tornando o mais apto para propagar e incentivar a participação no 

método e realizar as orientações às mães ou familiares, esclarecendo as etapas do método 

canguru e apoiando a família sempre que for necessário. 

Diante disso Ferreira e Viera (2003, p. 49) afirmam que: 

 

O método mãe-canguru, que contribui para a indissolubilidade da relação 
mãe-filho, zelando pelo apego desta díade, promove ainda vantagens sociais 
e econômicas e, constatando isso, pode-se afirmar que a utilização deste 
como um programa na recuperação do RN internado e ajuda à mãe diante 
desta situação é uma forma que equipes multiprofissionais e principalmente 
enfermeiros que estão em contato contínuo com o paciente, poderiam 
promover e efetivar a fim de se garantir o apego bem como realizar uma 
abordagem holística do paciente, ou seja, cuidando do físico, do social e do 
emocional do indivíduo. 
 
 

A pesquisa sobre o Método Canguru se faz necessária para que se tenham estudos 

mais aprofundados voltados para Enfermagem propiciando maior conhecimento da área para 

os profissionais e assim preparar esses enfermeiros para divulgar a importância do Método e 

da sua capacitação. 

A adesão de novas Instituições de saúde ao Método promoverá a melhora da 

assistência com foco na humanização do cuidado e aumentando a relação da família com os 

profissionais de saúde. 

O conhecimento das percepções maternas quanto ao MC, permitirá ao enfermeiro e 

equipe a promoção de um cuidado individualizado, focado na família, mais dinâmico e 

humanizado, além de permitir novas estratégias de interação família/equipe de saúde. 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA  
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Este estudo possui relevância, pois a partir das percepções maternas acerca do método 

canguru o Enfermeiro poderá elaborar estratégias voltadas para a melhor forma incentivo e 

orientação da prática canguru e prestar uma assistência cada vez mais humanizada visando a 

recuperação desse recém-nascido de baixo peso e contribuindo para o fortalecimento do 

vínculo bebê-família. 

A realização de pesquisas sobre o Método contribuirá para que se ampliem os 

conhecimentos sobre esse modelo de assistência, seus benefícios e práticas, promovendo 

assim um novo olhar entre a equipe de enfermagem e a família do bebê. 

Este estudo contribuirá, ainda, com o ensino, por destacar a grande importância da 

percepção das mães de recém-nascidos quanto ao MC, para que os alunos da graduação e pós-

graduação à  partir de sua capacitação possam realizar  um cuidado autêntico e interacional 

garantindo uma atenção mais humanizada a esse recém-nascido e sua família. 

 

 
Segundo Ferreira e Viera (2003, p. 42): 
 
 

A oportunidade de ter um embasamento maior nesse assunto, possibilita uma 
ação mais adequada como profissional ao desenvolver o cuidado no decorrer 
da profissão, podendo contribuir para a defesa da indissolubilidade e 
fortalecer essa relação após o parto em que o RN em estado de risco é levado 
para longe da mãe. 
 
 
 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 
 
 

A assistência ao recém-nascido de baixo peso através do Método Canguru se configura em 

uma estratégia eficaz para sua recuperação, na percepção das mães? 

 

 
1.4 OBJETO 
 
 

A percepção materna acerca da recuperação do recém-nascido através do MC.    
 
   
                                                                                                         

1.5 OBJETIVOS 
 

 
Geral 
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- Descrever as percepções das mães de recém-nascidos de baixo peso que vivenciam o 

Método Canguru, quanto à recuperação de seus filhos. 

 

 

Específicos 

- Incentivar a utilização do MC pelas mães de RNBP como estratégia eficaz para recuperação 
do bebê.   
 
- Destacar a importância da percepção da mãe acerca da recuperação do seu filho através do 

MC a fim de contribuir para assistência de enfermagem. 

 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 O MÉTODO CANGURU E SUA INSERÇÃO NO BRASIL  
 
 
      O Método Mãe-Canguru foi desenvolvido em 1979, em Bogotá, na Colômbia, pelos 

doutores Hector Martinez e Reys Sanabria com objetivo de tornar menor o custo da 

assistência ao recém- nascido no país, diminuir a superlotação além de reduzir a infecção 

cruzada nas neonatais do sistema de saúde pública, promovendo desta forma uma alta 

hospitalar mais rápida, porém continuando o Método em suas casas e sendo acompanhadas 

através do ambulatório. 

      A utilização do método, onde o bebê é colocado em posição vertical junto ao tórax, em 

contato com a pele da mãe e entre seus seios, manteria o recém-nascido aquecido e assim 

promoveria sua saída mais rápida da incubadora e logo após, sua alta da Unidade de Saúde.  

 
Segundo Lamy et al. (2005, p.660): 
 

A partir dessa experiência, no entanto, estudos subseqüentes apontaram que 
a presença contínua da mãe junto do bebê, além de garantir calor e leite 
materno, trazia inúmeras outras vantagens dentre as quais a promoção do 
vínculo mãe-bebê, condição indispensável para a qualidade de vida e 
sobrevivência do recém-nascido após a alta da Unidade Neonatal. 

 
 

(Charpak² et al. 1999  apud LAMY et al., 2005, p. 660) ainda complementa: 

 
Além dessas vantagens, observou-se, desde o início, que o contato pele a 
pele precoce e duradouro entre a mãe e o seu filho também favorecia a 
formação de vínculos afetivos e um melhor desenvolvimento do bebê, o que 
despertou interesse do Unicef por pesquisas e observações desta nova 
prática. 
 

______________ 

²  CHARPAK, N. A. et al. O método mãe-canguru: pais e familiares dos bebês prematuros podem 
substituir as incubadoras. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 1999. 
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Por outro lado, os países desenvolvidos também estão utilizando-o como mais uma forma de 

cuidado neonatal. 

Com a expansão do Método pelo mundo, vários profissionais vêm utilizando a técnica, 

porém, não seguindo um padrão para sua realização. Essa expansão tem se tornado uma saída 

importante para países subdesenvolvidos que o incorporam em suas neonatais a fim de reduzir 

os custos com esses recém-nascidos. 

Dessa forma, Lamy et al. (2005, p.662) complementa que os objetivos e como é 

realizado o Método Canguru são diferentes para cada país, porém estudos evidenciam uma 

maior utilização da posição canguru e não do Método como um todo. 

 

Lamy et al. (2005, p.662) ainda reitera: 

 
 

 Os trabalhos publicados, em sua grande maioria, fazem referência, à posição 
canguru e às suas repercussões para a mãe e para o bebê a partir de 
experiências individuais de serviços de saúde. Poucas experiências e ou 
pesquisas publicadas discutem o Método Canguru como uma forma de 
atenção que ultrapassa a posição canguru. 
 
 

  No Brasil, o primeiro hospital a realizar o cuidado através do Método Canguru foi o 

Hospital Guilherme Álvaro, no ano de 1992 em São Paulo, e o segundo foi o Instituto 

Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), na cidade de Recife, em 1993. 

      Em 1999, o Ministério da Saúde lançou a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso, promovendo o Método Canguru como uma assistência humanizada 

importante para os cuidados com o recém-nascido de baixo peso. 

 
 
De acordo com Lamy et al.(2005, p. 663): 
 
 

O trabalho inicial de discussão conceitual sobre o Método Canguru – 
origem, definição, vantagens e dificuldades – levou ao entendimento da sua 
importância para a assistência neonatal e ao amadurecimento de uma 
proposta nacional de utilização, que não deveria ser considerada uma técnica 
a mais, porém numa iniciativa contextualizada em uma proposta mais ampla 
de humanização. Foi então elaborada a Norma de Atenção Humanizada ao 
Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru, lançada em dezembro de 
1999 e publicada através da Portaria Ministerial no. 693 de5/7/2000. O 
Método Canguru foi assim incluído na Política Governamental de Saúde 
Pública, no Brasil, como um procedimento de assistência médica, com 
inclusão na tabela de procedimentos do SUS.  
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O Método mãe canguru no Brasil é chamado de Método Canguru, pois 

compreendemos que o método é uma forma de formar vínculo não apenas com a mãe, mas 

também com o pai e a família, assim é possível que o pai, como parte importante, também 

participe de forma ativa no método e também participe revezando a posição com a mãe. 

É importante destacar que o Método Canguru em si é diferente da posição canguru. O Método 

é mais completo, pois não está focado apenas em colocar o bebê na posição canguru que 

segundo Lamy et al. (2005, p. 664) “A Posição Canguru consiste em manter o RN de baixo 

peso, ligeiramente vestido, em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito de um 

adulto” mas sim, promover atenção humanizada e individual desde os primeiros momentos 

em que o bebê vai para UTI neonatal, até mesmo aqueles que não têm estabilidade clínica 

suficiente para realização da posição já começam a ser estimulado no que tange a formação do 

vínculo com os pais através da presença e do toque e também do acolhimento dos mesmos. 

 “O Programa, no Brasil, não tem como objetivo a substituição de incubadora ou de qualquer 

outra tecnologia ou recursos humanos e sim a promoção de uma mudança institucional na 

busca de atenção à saúde, centrada na humanização da assistência.” (BRASIL, 2009, p. 16). 

 

Para Ferreira e Viera (2003, p. 42): 

 
Esse método não substitui as unidades de terapia intensiva (UTIs) neonatais 
nem as incubadoras, mas sim supre as necessidades do RN levando ao 
desenvolvimento, proporcionando o aleitamento materno, calor da mãe, 
carícias, enfim, as influências humanas que contribuem na recuperação do 
RN internado, condições estas não viabilizadas pelos equipamentos da UTI 
neonatal. 

 
 

O Método Canguru é dividido em três etapas que segundo (BRASIL, 2009, p. 18-20):  

 

A primeira etapa corresponde ao recém-nascido que necessita ficar internado. Os pais 

e a família devem ser acolhidos e orientados sobre as condições de saúde do bebê, como é a 

rotina da Unidade e estimular a entrada livre dos pais na Unidade Neonatal. É importante que 

as visitas dos pais sejam acompanhadas pelos profissionais de saúde. Nesta etapa também é 

estimulado o contato precoce com o bebê, o estimulo a amamentação, ordenha manual e 

armazenamento do leite materno retirado. Orientar também quanto à lavagem das mãos ao 

entrar na Unidade neonatal para o controle de infecção. 
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A segunda etapa corresponde ao bebê que se encontra estabilizado clinicamente 

podendo ficar acompanhado da mãe continuamente na enfermaria canguru ou alojamento 

conjunto. Após o treinamento e orientadas sobre os cuidados com seus filhos, mães e bebês 

estão aptos a realizar a posição canguru pelo maior tempo possível de acordo com o conforto 

e conveniência da díade. Esta etapa funciona como estágio de pré-alta hospitalar. Para que se 

possa passar para a segunda etapa do MC são determinados alguns critérios: 

 

-Estabilidade clínica  

 

-Nutrição enteral plena  

 

-Peso mínimo de 1.250g  

 

-Por parte da mãe, desejo e disponibilidade de tempo para participar do MC e capacidade de 

reconhecer os sinais de estresse e as situações de risco do RN. 

 

A terceira etapa corresponde ao acompanhamento ambulatorial e/ou domiciliar da 

criança e dos familiares. Serão realizados o exame físico completo da criança, observando o 

grau de desenvolvimento, comprimento, perímetro cefálico e ganho ponderal levando em 

conta a idade gestacional corrigida. Avaliar o equilíbrio psicoafetivo entre a criança e a 

família, agir em situações de risco como ganho de peso inadequado, sinais de refluxo 

gastroesofágico, infecção e apnéias, orientar e acompanhar tratamentos especializados e 

orientar esquema adequado de imunizações. Existem alguns critérios para a alta hospitalar 

passando então para a terceira etapa do Método. São eles:  

  

- A mãe estar segura, bem orientada e os familiares conscientes do cuidado em domicílio e o 

compromisso da realização da posição canguru pelo maior tempo possível. 

 

- Peso mínimo de 1.600g. 

 

- Ganho de peso adequado nos três dias que antecedem a alta hospitalar. 

 

- Aleitamento materno exclusivo ou em situações especiais, mãe e família habilitados a 

realizar a complementação.  
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-Realizar acompanhamento ambulatorial até o peso de 2500g. 

 

-A primeira consulta deverá ser realizada até 48 horas da alta e as demais no mínimo uma vez 

por semana.  

 

   A realização da capacitação e treinamento dos profissionais de saúde proporciona uma 

assistência humanizada e individual aos neonatos, além de criar um elo entre o profissional e 

a família, pois para o sucesso do método os profissionais devem estar preparados para orientar 

e promover o vínculo mãe-bebê.  

 

 

2.2 O MÉTODO CANGURU E A ATENÇÃO HUMANIZADA AO RECÉM-NASCIDO DE 

BAIXO PESO 

 
 

A formação do apego entre mães e filhos tem início muito antes do nascimento do 

bebê, durante a gestação esse sentimento vem crescendo diariamente. Porém, quando esse 

bebê nasce prematuro ou de baixo peso e este necessita ser internado em uma unidade de 

terapia intensiva para tratamento,essa separação abrupta pode promover danos para a díade 

devido ao estremecimento da relação de apego. 

A mãe ao perceber que seu filho está em uma UTI neonatal pode ficar ansiosa e sem 

saber o que fazer e o bebê sente falta do apego que a mãe proporcionava. Além disso, o bebê 

pode sofrer outros danos que de acordo com Ferreira e Viera (2003, p. 42): “Para a criança, as 

conseqüências podem ser maiores, uma vez que longe da mãe, o RN não é amamentado com 

o leite materno pela própria mãe, tem menos estimulação sensorial, maior risco à infecção 

hospitalar e maior tempo de internação.” 

Dessa forma, a prática do cuidado canguru contribui para a formação do apego entre a 

mãe e seu filho promovendo através do contato pele-pele uma maior troca de afeto, calor e 

assim de acordo com Ferreira e Viera (2003) proporciona a preservação do estoque de 

carboidratos e acelerando a regulação metabólica do período pós-natal, contribuindo para a 

recuperação do bebê. 

 

Segundo BRASIL (2009, p. 51): 
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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 posição canguru diminui, também, o estresse do bebê, evitando, 
assim, o aumento do nível de cortisol e, em conseqüência disso, preservando 
o cérebro do bebê de possíveis danos. 
 

 
A atenção humanizada como estratégia para realização do Método Canguru permite ao 

enfermeiro uma atuação voltada para os recém-nascidos e suas famílias de forma individual, 

diminuindo assim os agentes estressores do ambiente e favorecendo e incentivando o vínculo 

da tríade mãe-bebê-família. 

Segundo Neves et al. (2010, p. 53): 
 
 
 

Dessa forma, a equipe de enfermagem pode e deve esclarecer as mães, por 
meio da educação em saúde, sobre a importância e finalidade do MC, pois 
com o aprendizado materno, compreendendo como proceder frente ao 
método, a mãe garantirá além da rápida recuperação do RN um forte elo 
entre si e seu filho. 
 

 
 

    A assistência ao recém-nascido não é apenas focada aos equipamentos da UTI 

neonatal e sua patologia, mas também na estimulação precoce do vínculo com a família para 

que esse bebê possa intensificar a questão do apego também como estratégia do cuidado. 

    A equipe de enfermagem através de um cuidado humanizado pode promover ações 

que segundo Freitas et al.(2006, p. 91) proporcione ao recém-nascido de baixo peso um 

ambiente com diminuição dos ruídos, iluminação e atividades que o envolvam, além disso, 

pode-se proporcionar também uma posição mais confortável na incubadora lhe dando maior 

segurança, implementando cuidados em etapas, observar como esse bebê está se comportando 

antes, durante e após os procedimentos, visando a participação e a visita dos pais com o 

intuito de estimular esse recém-nascido e fortalecer o vínculo entre ele e sua família.  

 
 
2.3 A MATERNAGEM E O MÉTODO CANGURU 
 
 
   A gravidez é um momento especial para a vida da mulher, nessa fase as futuras mães 

começam a fantasiar o filho que está por vir. Durante o processo da gravidez a mulher 
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reconhece as mudanças no seu corpo e perceber que aquele bebê que está dentro dela já 

começa a fazer parte de sua vida.  

 
Segundo Neves (2010, p. 49):  
 
 

Tudo o que os futuros pais esperam é uma gestação calma, tranqüila e sem 
intercorrências. Porém, nem sempre isso ocorre, pois muitas vezes acontece 
um parto prematuro, uma gestação de risco, nos quais transtornos 
inesperados fazem com que o bebê chegue ao mundo antes do tempo 
previsto. 
 

 
      A possibilidade de seu bebê nascer de baixo peso provoca sentimentos diversos nos pais, 

Ferreira e Viera (2003, p. 48) como ansiedade, medo, estresse, complicações no parto, auto-

estima baixa dos pais, pois não sabem como lidar com essa nova situação, além disso, a 

permanência desse recém-nascido na UTI neonatal provocará uma mudança na vida dessa 

mãe e da sua família. 

 
 
Segundo Ferreira e Viera (2003, p. 44): 

 
Mediante isto, vê-se que muitos desses fatores vão estar presentes 
principalmente quando o RN e a mãe são separados após o parto, devido a 
algumas condições de saúde, que impossibilitam a união como um agravo à 
saúde materna ou à saúde do RN, como um nascimento prematuro, de baixo 
peso, uma má formação, enfim, situações que requerem um cuidado mais 
especial, hospitalizando-o longe da mãe e com isso acarretando dificuldades 
para a solidificação do apego. 

 
 
 

A separação da mãe e seu filho provoca uma ruptura no elo construído durante a 

gravidez, sendo necessário a aproximação dos mesmos para que se inicie um novo vínculo 

afetivo - fato que nem sempre é imediato. Segundo BRASIL (2009, p. 40): “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 [...].” 

Com a separação do bebê após o parto, a mulher pode se sentir culpada, confusa pelo 

que aconteceu e insegura com o que pode vir pela frente, diante disso elas preferem deixar os 

cuidados do seu filho com os profissionais de enfermagem, por medo de não saber o que fazer 

ou de estar prejudicando-o de alguma forma. 
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Então, “se esta mãe não for estimulada a ter um contato com o filho, seu sentimento 

materno sofre um “esfriamento”, visto que a mãe tem medo de cuidar da criança por receio de 

machucá-la. Tal medo é agravado pelo fato de a UTI ser um ambiente hostil que provoca uma 

impressão de maior fragilidade do RN.” (FERREIRA e VIERA, 2003, p. 44) 

  

Dessa forma, Ferreira e Viera (2003, p. 48) apontam algumas ações que podem contribuir 
para que essa separação seja amenizada: 
 
 

Mediante esta situação, a equipe pode intervir de maneira a ajudar os pais 
por meio de medidas que vão amenizar tal estresse, como: mostrar o RN aos 
pais após o nascimento, antes de transferi-lo para a UTI neonatal; explicar 
aos pais todo o equipamento envolvido no cuidado com o RN; durante as 
visitas, procurar direcionar a atenção dos pais aos filhos, ao invés dos 
equipamentos; promover horários flexíveis de visitas; incentivar os pais a 
trocarem o RN; explicar aos pais as formas de comunicação do RN; envolver 
os pais nos cuidados básicos e ensiná-los gradativamente os cuidados mais 
complexos; incentivar e promover o contato pele a pele assim que o RN 
esteja estável; incentivar o aleitamento materno e incentivar os pais a 
caracterizar o ambiente do filho com fotos, adornos, etc. 
 
 

A distância entre o binômio pode prejudicar a formação do vínculo afetivo devido a 

moradias distantes do hospital e assim não podendo estar permanentemente com seu filho, 

dessa forma podem ocorrer pioras no quadro clínico do bebê. Essa ligação entre eles é 

essencial para a recuperação do recém-nascido. (FURLAN et al., 2003) 

O Método Canguru tem como objetivo estimula a formação do apego, visto que 

aproxima a díade mãe-bebê através do contato pele a pele por períodos que sejam 

considerados prazerosos e assim formando um vínculo entre eles e aproximando os pais do 

cuidado ao seu filho. 

      Acredito que a adesão da mãe ao método canguru pode possibilitar uma influência positiva 

para a recuperação desse recém-nascido de baixo peso, pois através do apego, esse bebê 

poderá ter um bom desenvolvimento tanto biológico quanto afetivo. 

 

 

2.4 O MÉTODO CANGURU E O VÍNCULO AFETIVO 
 
 
 
      O nascimento de um filho de baixo peso que terá que sofrer o processo de permanência 

em uma Unidade de cuidados intensivos pode prejudicar o contato e a formação do vínculo 
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entre os pais e esse recém-nascido, devido a isso a promoção do vínculo afetivo é um dos 

objetivos do Método Canguru, dessa forma, estimular a participação da família além da mãe, 

é uma forma de aproximar esse bebê ao convívio afetuoso de seus pais e promover a ligação 

entre eles.  

A compreensão e a participação do pai e da família são importantíssimos para que a 

mulher se sinta segura para permanecer realizando o Método, dessa forma o não abandono do 

método torna-se muito menor. Segundo BRASIL (2009, p. 34) ”É fundamental que cada vez 

mais possamos observar no pai, companheiro da mãe no criar e cuidar dos filhos, as 

implicações que a necessidade de assumir novas funções e papéis determina em seu 

funcionamento psíquico [...].” 

Toma (2003, p. S235) ainda complementa revelando a importância da família para a 

prática do Método: “A participação efetiva da família no cuidado desses bebês, desde o início 

da vida, favorece a criação e o fortalecimento do vínculo afetivo.” 

Penso que a presença e participação da mãe durante esse período de recuperação do 

bebê é fundamental para que os laços entre esse binômio se fortaleçam. 

 
Segundo BRASIL (2009, p. 46): 

 
Quando mãe e bebê ficam juntos depois do nascimento, inicia-se uma 
série de eventos sensoriais, hormonais, fisiológicos, imunológicos e 
comportamentais, muitos dos quais contribuem positivamente para a 
ligação da mãe a seu bebê, o que vai gradualmente unindo-os e 
contribuindo para o posterior desenvolvimento do relacionamento. 

 
 
 
2.5 O CUIDADO DE ENFERMAGEM E O MÉTODO CANGURU 
 
 
  O cuidado pode ser uma forma de demonstrar a solidariedade que temos com o 

próximo, uma forma de mostrar que nos importamos com o outro. Dessa forma Boff 3 (1999 

apud LAMY et al., 2005, p. 664) complementa que o “cuidado representa uma atitude de 

ocupação, de envolvimento e de responsabilização com o outro”. 

 

Para Waldow 4(1998 apud SOUZA et al., 2005, p. 267): 

 
Cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços transpessoais de um ser 
humano para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade, 
ajudando pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem 
como, na existência. É ainda, ajudar outra pessoa a obter auto conhecimento, 
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controle e auto cura, quando então, um sentido de harmonia interna é 
restaurada, independentemente de circunstâncias externas. 
 
 

Dessa forma o cuidado de enfermagem realizado de forma humanizada pretende 

ajudar e se comprometer com quem necessita do cuidado e assim ouvir suas ânsias, explicar e 

orientar o paciente e sua família quanto a doença e os procedimentos necessários para seu 

tratamento e aproximar-se de forma que se tenha um vínculo de confiança para que a 

assistência de enfermagem possa ser realizada da melhor forma possível.(SOUZA et al., 

2005). 

 

Segundo Souza et al.(2005, p. 267): 
 

 
O cuidado em enfermagem, nesta concepção de colocar-se no lugar do outro, 
aproxima-se das idéias do humanismo latino ao identificar os seres humanos 
pela sua capacidade de colaboração e de solidariedade para com o próximo. 
Deste modo, prestar cuidado quer na dimensão pessoal quer na social é uma 
virtude que integra os valores identificadores da profissão da enfermagem. 
 
 

O Método Canguru foi implementado a partir da necessidade de promover um cuidado 

mais humanizado aos recém-nascidos de baixo-peso, visando o vínculo entre mãe e filho, o 

desenvolvimento e recuperação destes bebês e incentivar o aleitamento materno. 

 
Segundo Freitas et al. (2006, p.89): 
 
 
 

Com a implementação do MMC como terapêutica assistencial na 
recuperação de crianças prematuras e de baixo peso, estes recém-nascidos 
internados em Unidades Neonatais deixam de ser mantidos nas incubadoras 
até alcançarem o peso considerado ideal para alta, situação esta que trazia 
implicações para a saúde da puérpera e seu bebê, tais como o desestímulo ao 
aleitamento materno, comprometimento do vínculo afetivo, além do risco 
aumentado para infecções, por conta do tempo de permanência prolongado 
nas unidades de internamento. 

 
 
 
 
_____________ 
   3    Boff, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Ed. Vozes. Petrópolis, 1999. 
     Souza et al.(2005, p. 267).  
   4   Waldow VR, Lopes MJM, Meyer DE. Maneiras de cuidar, maneiras de ensinar. Porto Alegre: 

Artes Médicas; 1998. 
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   A enfermagem possui uma função importante como promotora do Método Canguru, 

pois são esses profissionais que convivem a maior parte do tempo com esses bebês e mães, 

acompanhando sua recuperação dia após dia até a alta hospitalar. Segundo Freitas et al.(2006, 

p. 91): “O papel dos profissionais de enfermagem na estimulação do recém-nascido e no 

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

minimizando estressores ambientais”. 

  Para que ocorra a disseminação do Método Canguru é preciso que os profissionais de 

saúde estejam capacitados e preparados para orientar, acolher e promover o cuidado 

humanizado e individual aos recém-nascidos e as suas famílias. Segundo Lamy et al. (2005, 

p.664): “O processo de capacitação ofereceu aos profissionais a possibilidade de reflexão 

acerca de sua prática diária e de construção de uma prática assistencial pautada no cuidado”.  

Freitas et al. (2003, p.S235) ainda reitera: 
 
 

A implementação das diretrizes preconizadas pelo MS pressupõe equipes de 
saúde com habilidades não só para orientar a prática do MMC nas unidades 
neonatais, mas também para lidar com os aspectos que podem influenciar o 
ato de cuidar no âmbito da família. A normatização visa a facilitar a 
expansão do programa, além de estabelecer parâmetros que garantam a 
segurança na atenção ao recém-nascido de baixo peso. 
 
 
 

  Entendo que o embasamento teórico seja importantíssimo para que os profissionais 

possam realizar um cuidado individualizado para a díade e uma assistência de enfermagem da 

forma mais eficaz possível. 

Segundo Ferreira e Viera (2003, p.50): 
 
 
 

A compreensão teórica de todo esse processo de apego entre a mãe e o RN 
capacita e conscientiza os profissionais sobre a responsabilidade que têm 
quando assistem essa díade durante a internação, além de instrumentalizá-los 
para que as ações de enfermagem foquem também o social e o emocional do 
Este, sendo tão importantes quanto o físico que costumeiramente é o mais 
priorizado. 
 
 

 
No meu entendimento, a percepção e a sensibilidade do Enfermeiro são cruciais para 

que se possa identificar quando alguns fatores relacionados à família do bebê possam estar 

interferindo na permanência da mãe em seu cuidado e assim possibilitar um ajuste para 

adequar a participação da mãe no método e ao mesmo tempo incorporá-lo a sua vida familiar. 



3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 A Metodologia é entendida por Minayo (2002, p. 16) como: “o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade.”. Dessa forma o presente estudo 

possui uma abordagem qualitativa, que segundo Nogueira-Martins e Bógus (2004, p. 48) ”Os 

pesquisadores qualitativistas ocupam-se com os processos, ou seja, querem saber como os 

fenômenos ocorrem naturalmente e como são as relações estabelecidas entre esses 

fenômenos”. 

 

Minayo (2002, p.21-22) ainda complementa: 
 
 

 A pesquisa qualitativa responde questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.” A pesquisa qualitativa é voltada 
para o entendimento do processo pesquisado visando compreender de forma 
subjetiva a situação de pesquisa. 
 
 

A pesquisa é do tipo descritiva e exploratória. Sobre a metodologia descritiva Gil 

(1994, p.45) complementa: “As pesquisas deste tipo tem como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações 

entre variáveis[...]”. 

Para Gil (1994, p. 44): “As pesquisas exploratórias tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores [...]”.  
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A união da pesquisa descritiva com a exploratória promovem um olhar diferenciado 

para a ação prática sendo útil para a solução ou direcionamento do problema de pesquisa. 

(GIL, 1994)  

As entrevistas realizadas foram transcritas no mesmo dia em que foram coletadas, de 

forma que não se percam as experiências vivenciadas. 

 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 

Para atender aos aspectos éticos e legais esta pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa para avaliar sua pertinência e possibilitar a continuidade do estudo. Por ser 

uma pesquisa que envolve seres humanos os aspectos éticos serão respeitados de acordo com 

a Resolução nº 196/96 do Ministério da Saúde em todas as etapas. Após sua aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, o pesquisador apresentou aos sujeitos da pesquisa os motivos 

para a realização do estudo e seus objetivos. Após a apresentação foi disponibilizado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE II) para a assinatura das participantes que 

após lerem, concordaram em participar da pesquisa. Feito isto, foi dado início a coleta de 

dados. As participantes terão acesso à pesquisa e a garantia de poder desistir a qualquer 

momento da sua participação, caso desejem. As mesmas terão ciência de que os resultados 

deste estudo poderão ser apresentados em eventos acadêmicos e publicados em revistas 

científicas. 

 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram mães que possuem filhos recém-nascidos de baixo peso 

e que estivessem realizando o Método Canguru durante o período em que a pesquisa estivesse 

sendo realizada. Foram incluídos no estudo mães de recém-nascido de baixo peso que 

estiveram realizando o MC durante a coleta de dados e que concordaram e assinaram o 

Consentimento de Livre e Esclarecido. Foram excluídos do estudo mães que não assinaram o 

Consentimento de Livre esclarecido para participação no estudo, mães de recém-nascidos de 

peso maior ou igual a 2.500 Kg e mães menores de 18 anos de idade. 
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3.4 CENÁRIO 

 

 O cenário utilizado para a realização da pesquisa foi um Hospital Maternidade 

especializado, da esfera administrativa municipal, que possui 15 leitos de UTIN (tipo II- 

média complexidade), vinte e oito (28) leitos de Unidade Intermediária e dois (02) leitos de 

isolamento. Esta maternidade possui atendimento ambulatorial, urgência, internação e atende 

demanda espontânea e referenciada. Localiza-se no bairro Marechal Hermes, na cidade do 

Rio de Janeiro e foi escolhido por ser referência na realização do Método Canguru e por 

realizar de forma completa as três (03) etapas do método. A enfermaria canguru possui oito 

(08) leitos e se localiza no terceiro andar da maternidade. As entrevistas com as mães dos 

recém-nascidos de baixo peso foram realizadas nesta enfermaria e sem agendamento prévio 

durante o período de doze (12) de março de 2012 a dois (02) de abril de 2012. 

 

 

 

3.5 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 O instrumento utilizado para a realização da coleta de dados foi uma entrevista semi-

estruturada (APÊNDICE I), gravada com dispositivo de áudio MP4, com questões abertas e 

fechadas, realizadas com as mães dos recém-nascidos de baixo peso que estiveram 

vivenciando o Método Canguru durante o período das entrevistas.  

 
 
Segundo Neto (2002, p. 57): 
 
 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através 
dela o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. 
Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se 
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos autores, enquanto 
sujeito-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que 
está sendo focalizada. Suas formas de realização podem ser de natureza 
individual e/ou coletiva. 
 
 
 

 Os dados colhidos durante as entrevistas não foram identificados, de forma a 

preservar o anonimato das participantes, sendo firmado através da assinatura do Termo de 



30 
 

Consentimento Livre Esclarecido. Para a identificação das falas foram adotados pseudônimos 

a escolha das entrevistadas. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Segundo Bardin (2009, p. 49): “[...] a análise de conteúdo aparece como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos 

de descrição do conteúdo das mensagens [...].” 

Através da análise de dados podemos elucidar questões já prontas, encontrar respostas 

subjetivas as perguntas ou também revelar as questões norteadoras de um estudo. As falas 

colhidas após as entrevistas foram transcritas tal qual a original e analisadas através dos 

teóricos embasados neste estudo. De acordo com as colisões de respostas das mães, o estudo 

foi dividido em categorias, formando núcleos temáticos, para melhor análise de seu conteúdo. 

As entrevistas gravadas no dispositivo de áudio MP4 e os dados coletados serão guardados 

pela pesquisadora por um período de 05 (cinco) anos e após o término deste período, serão 

descartados e destruídos. 

 

 

3.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
 
 

Durante o período de coleta das entrevistas observei que a Maternidade Alexander 

Fleming, que é referencia na realização de parto, possui uma maior demanda de mães 

menores de idade em comparação com mães em situação de maioridade, que foram os sujeitos 

desta pesquisa, o que limitou o número de entrevistas. Outro acontecimento que prejudicou a 

coleta de dados desta pesquisa foi o fechamento da UTI Neonatal em virtude do surgimento 

de um agente infeccioso e resistente no ambiente da UTI.  A partir do dia 03 de abril de 2012, 

o funcionamento e as atividades da UTI Neonatal foram transferidas provisoriamente para a 

Enfermaria Canguru e esta por sua vez foi desativada enquanto ocorrem as reformas na UTI 

Neonatal. Segundo a Enfermeira do setor, não há prazo estipulado para o retorno das 

atividades na Enfermaria Canguru. Diante disso, foi encerrada a coleta de dados na 

Enfermaria Canguru com cinco (05) sujeitos de pesquisa. 



4. O PERFIL E A ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 

 

Para realização do trabalho de campo, foram convidadas a participar da pesquisa 

voluntariamente cinco (05) mulheres que estavam realizando o Método Canguru. 

 A faixa etária das mulheres entrevistadas variavam entre 18 a 31 anos. Três (03) 

mulheres estavam na faixa de idade de 18 a 20 anos e duas (02) estavam na faixa de 21 a 31 

anos. Quanto ao grau de escolaridade das entrevistadas, quatro (04) possuíam o ensino médio 

completo, uma (01) o ensino médio incompleto. O estado civil das participantes foi 

predominantemente de solteiras. 

Ao perguntarmos qual a sua profissão e se elas trabalhavam fora de casa, duas (02) se 

consideravam estudantes e não trabalhavam fora, uma (01) se considerava do lar e duas (02) 

trabalhavam fora de casa. Quanto ao número de gestações três (03) mulheres são primíparas e 

duas (02) mulheres possuíam pelo menos um (01) filho. Não foi relatado por nenhuma delas 

história de aborto. 

Quanto aos recém nascidos, os dias de internação variam de cinco (05) a trinta (30) 

dias. O peso dos bebês ao nascer variavam de 1.305 a 2.225 Kg e o peso atual dos mesmos 

variam de 1.720 a 2.435 kg. 

Este estudo foi realizado considerando as questões levantadas nas entrevistas pelas 

mães canguru, voltadas para as percepções maternas quanto ao método e a relação com a 

recuperação do seu filho e o seu entendimento quanto suas orientações na Enfermaria 

Canguru.  
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4.2 CATEGORIZAÇÃO POR EIXO TEMÁTICO 

 

Para realização deste estudo foram estudadas atentamente as questões trazidas pelas 

entrevistadas sobre a recuperação de seus filhos relacionada à realização do Método Canguru. 

Para que esse procedimento sistemático fosse realizado utilizamos a análise de conteúdo de 

acordo com Minayo (2010, p.303) que define “[...] análise de conteúdo diz respeito a técnicas 

de pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos [...].” Através 

da análise de conteúdo podemos analisar o conteúdo das mensagens de forma que consigamos 

reunir em categorias grupos de elementos comuns que contribuam para o esclarecimento das 

questões do estudo.  

Segundo Minayo (2010, p. 178): 

 

Categorias são conceitos classificatórios. Constituem-se como termos 
carregados de significação, por meio dos quais a realidade é pensada de 
forma hierarquizada. Todo ser humano classifica a sociedade e os fenômenos 
que vivencia. O cientista o faz de maneira diferenciada: cria sistemas de 
categorias buscando encontrar unidade na diversidade e produzir explicações 
e generalizações [...].    

 

 A partir destas questões foram construídas as seguintes categorias: Significado e 

benefícios do Método Canguru na visão das mães, esta categoria abrange três subcategorias 

denominadas: O sentimento: Vínculo/Apego; Ganho Ponderal e Benefícios relacionados ao 

desenvolvimento; O apoio da família no Método Canguru; A atuação dos Profissionais de 

saúde: o que as mães entenderam sobre o MC?  

 

4.2.1 Significado e benefícios do Método Canguru na visão das mães 

 

 O nascimento de um bebê é um momento único e especial para os pais, porém, quando 

esse bebê necessita de cuidados especiais provoca uma grande mudança na vida da família e 

mais do que isso provoca a separação do binômio mãe-bebê. Essa separação pode causar 

insegurança no cuidado do bebê, medo pela situação de saúde do seu filho e dano na relação 
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de apego. Freitas et al. (2006, p.89) ”O Método Canguru busca estimular os profissionais de 

saúde a realizar um cuidado humanizado e incentivar as mães de RNBP a realizá-lo, o que 

proporcionará o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, competência materna no que diz 

respeito aos cuidados com o RNBP e o estímulo ao aleitamento materno, além da recuperação 

tão esperada desses bebês.” 

 

4.2.1.1 O sentimento: Vínculo/ Apego 

 

  Ao perguntar as mães sobre o significado do Método Canguru, percebemos que elas 

entendem que a formação do vínculo afetivo que o método canguru proporciona contribui 

para a recuperação dos seus filhos. Podemos observar nas falas: 

 

“[...] criou um vínculo muito forte, um amor [...] (sorriso).” (Fabiana) 

“[...] a criança assim no caso, assim, fica mais próximo da mãe e por causa desse afeto, assim 

de ta próximo, desse contato entre mãe e filho se recupera bem mais rápido [...]” (Carla) 

“[...] aprendi muito com isso (refere-se ao MC), de vínculo, de carinho, de amor, tudo.” 

(Fernanda) 

“[...] ele tem mais vínculo comigo... ta mais recuperado.” (Lorrane) 

“[...] como ela é uma criança prematura consegue ter uma proximidade maior com a mãe.” 

(Patrícia) 

 

 A formação do vínculo afetivo da mãe com seu filho inicia-se desde a descoberta da 

gravidez. Quando esse bebê nasce de baixo peso e necessita de cuidados intensificados ocorre 

o enfrentamento de uma separação precoce do binômio, o que pode prejudicar a formação do 

vínculo. Esse bebê é privado da convivência com seus pais por um período não determinado 

de tempo diferentemente de um bebê a termo, no que diz respeito aos cuidados e formação de 

laços afetivos com os pais. Segundo BRASIL (2002, p.37) “alguns estudos voltados para a 

saúde mental relataram que em muitos casos de distúrbios psiquiátricos, existe uma alta 
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incidência de ausência de formação de uma ligação afetiva ou de prolongados afastamentos 

dessa ligação, principalmente em momentos primordiais para seu desenvolvimento.” A 

formação do vínculo, de acordo com, Klaus e Kennel (2000; p. 167) significa: 

 

[...] investimento emocional dos pais em seu filho. É um processo que é 
formado e cresce com repetidas experiências significativas e prazerosas. Ao 
mesmo tempo outro elo, geralmente chamado de ‘apego’, desenvolve-se nas 
crianças em relação a seus pais e a outras pessoas que ajudem a cuidar delas. 
É a partir dessa conexão emocional que os bebês podem começar a 
desenvolver um sentido do que eles são, e a partir do que uma criança pode 
evoluir e ser capaz de aventurar-se no mundo. 

 

 A formação do apego é de grande importância, pois é a ligação inicial do filho com 

sua mãe, é a partir desse laço que ocorrerá o bom desenvolvimento da criança para o futuro. 

De acordo com BRASIL (2009, p.37) “Atualmente se reconhece a importância vital de uma 

relação estável e permanente durante os primeiros anos de vida, pois as relações iniciais entre 

o bebê e seus pais são consideradas o protótipo de todas as relações sociais futuras.”. Porém, 

para Ferreira e Viera (2003, p.42) “o apego não é algo imediato, mas sim um processo que se 

desenvolve com o tempo e que precisa de mecanismos para que ele se mantenha.” Devido a 

isso, a mãe tem um papel fundamental para a formação do apego, pois é ela quem passa a 

maior parte do tempo com seu bebê no canguru, dessa forma ela se torna uma referência para 

seu filho, a mãe é a sua segurança para enfrentar esse mundo novo.  

 Conforme a relação de afeto entre mãe e filho vai se construindo e se estabelece ocorre 

uma relação de troca. A mãe se esforça para atender todas as necessidades do filho para que 

ele se recupere mais rápido e o bebê sentindo esse apego é estimulado a se desenvolver. 

Ferreira e Viera (2003, p. 45): 

 

[...] o relacionamento afetivo entre a mãe e o filho um fator distinto que 
influencia o desenvolvimento da identidade materna e é relacionado com a 
realização do papel de mãe que busca proporcionar amparo físico, bem como 
psicológico para o filho. Uma mulher deve desenvolver o laço emocional 
com seu filho de modo a prover os cuidados apropriados à criança para o 
bem sucedido desenvolvimento da sua identidade de mãe. 
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 Para que esse vínculo ocorra com sucesso é preciso que a equipe de saúde esteja 

presente desde a admissão do bebê na UTI neonatal, explicando sobre o tratamento e os 

cuidados com o bebê e orientando sobre a importância da presença dos pais para a formação 

do apego. Devido à gravidade do RN, as mães muitas vezes só conseguem demonstrar seu 

carinho através das portinholas da incubadora, o que pode fazer com que ela se sinta incapaz 

ou insegura de cuidar de seu filho. Devido a isso os profissionais de saúde devem estar 

próximos dos pais para ouvi-los e orientá-los nesse contato inicial. Ver e tocar seu filho é 

muito importante para minimizar seu estresse afetivo e promover a formação do 

vínculo/apego.  Para um bebê pré-termo buscar a proximidade com seus pais é mais difícil 

que para um bebê a termo que procura com o olhar, chora ou pode tentar agarrar seus pais 

como uma maneira de buscar a aproximação, devido a isso é muito importante que os 

profissionais de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, ajudem nessa aproximação e 

que orientem os pais e famílias que a formação do vínculo/apego é uma das formas de 

influência na recuperação do RN.  

Ferreira e Viera (2003, p.45): 

 

Visto ser o comportamento afetuoso um fator que auxilia no 
desenvolvimento da criança e nas atitudes de maternagem, é de extrema 
importância que haja uma prevenção de quadros de privação entre a mãe e o 
filho. E a enfermagem pode ser facilitadora neste processo, uma vez que se 
relaciona diretamente com essa díade e pode perceber a importância e a 
influência que um exerce sobre o outro. 
 
 
 

 Conforme o estado de saúde do RN for melhorando os pais poderão observar respostas 

ao carinho recebido, encorajando-os a cada vez mais a cuidar do filho. De acordo com 

BRASIL (2009, p.47) “[...] Quando falam com o bebê e este se vira em direção a suas vozes, 

ou quando o acariciam, percebem que ele se acalma, o que costuma deixá-los felizes e 

capazes de interagir com ele”. No caso das mães deste estudo, percebemos que elas entendem 

que foi através da realização do Método Canguru que o vínculo afetivo foi formado e que ele 

contribui para a recuperação do bebê. 

 Mais do que aproximar e formar o vínculo entre o binômio mãe-bebê, a relação de 

apego que o Método Canguru proporciona, garante a esse RN a força do equilíbrio emocional 

que apenas uma mãe pode proporcionar, sendo um mecanismo determinante no processo de 

recuperação do RNBP. 
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 Segundo BRASIL (2009, p.51): 

 
 

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 posição canguru diminui, também, o estresse do bebê, evitando, 
assim, o aumento do nível de cortisol e, em conseqüência disso, preservando 
o cérebro do bebê de possíveis danos.  

 

 

4.2.1.2 Ganho Ponderal  

 

 Quando perguntamos sobre o que o método significou para as mães com relação à 

saúde de seus filhos a maioria referia sua resposta ao ganho ponderal dos bebês como 

estratégia para a alta hospitalar, como destacamos abaixo: 

 

“[...] até peso pega bem mais rápido.” (Carla) 

“[...] conseguiu aumentar o peso muito rápido.” (Fabiana) 

“[...] aprendi muita coisa com isso... de pegar peso.” (Fernanda) 

“[...] eles (gêmeos) engordaram [...]” (Lorrane) 

“[...] a criança pode recuperar o peso até dois quilos, acho, para poder sair daqui.” (Carla) 

“[...] quando pegar mais peso podemos ir embora [...]” (Fernanda) 

 

Isso pode acontecer devido ao enfoque dado pelos profissionais de saúde ao fornecer 

informações a respeito do método, principalmente tendo-se em vista a importância do ganho 

ponderal para a recuperação do bebê. Rodrigues e Cano (2006, p.186) destacam “que o ganho 

de peso do RNBP implica em melhoria de sua qualidade de vida e, conseqüentemente, 

aumenta a perspectiva da alta hospitalar, reduzindo os efeitos adversos da internação”.  

Freitas e Camargo (2007, p.76) ainda complementam que:  
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O peso constitui uma importante variável de avaliação do crescimento e a 
evolução ponderal do RN prematuro é fator considerado prioritário em 
serviços de neonatologia como um dos critérios para a análise do seu 
crescimento e desenvolvimento, determinando a alta hospitalar. 
 
 

 
Porém não é apenas por esse motivo que o Método Canguru é considerado uma boa 

prática de cuidado ao RNBP. Seus benefícios vão além do ganho de peso, o Método promove 

a formação do vínculo entre o binômio mãe-bebê, a diminuição do tempo de separação entre o 

RN e sua família, estímulo ao aleitamento materno, melhora o desenvolvimento biológico e 

psico-afetivo do bebê e proporciona maior competência e confiança no cuidado ao RN. Essas 

informações e orientações devem ser dadas as mães de RNBP desde sua adesão ao Método (1ª 

etapa do MC) pela equipe de saúde que esta acompanhando as mesmas. Freitas e Camargo 

(2006, p.79) afirmam que “[...] é importante destacar que os benefícios do MMC estão além 

do ganho de peso mais acelerado, pois promovem fortalecimento da relação mãe e filho, 

minimizando o estresse físico e psicológico sofrido por ambos.” 

De acordo com os dados colhidos durante as entrevistas com as mães podemos 

verificar que a maioria dos RNBP obtiveram um aumento do ganho ponderal na segunda 

etapa do Método Canguru. O RNBP logo após seu nascimento é isolado em uma incubadora 

na UTI neonatal, rodeado de equipamentos eletrônicos, estando sujeitos a realização de 

procedimentos dolorosos e estressantes além da distância de sua mãe. Todos esses fatores 

unidos podem provocar uma redução de peso desses bebês na primeira fase do Método. 

Quando os RNs se encontram fisiologicamente estabilizados, seguem para segunda etapa do 

MC, nessa fase ocorre à proximidade completa com a mãe ao realizar a posição canguru, 

formando vínculo afetivo/apego, melhora da oxigenação, temperatura corporal estável, ciclos 

de sono profundo regulares, redução de períodos de choro e agitação e estímulo ao 

aleitamento materno em livre demanda contribui para um aumento ponderal desse bebê. 

Segundo Freitas e Camargo (2006, p.79) ”O ganho de peso maior na 2ª etapa pode ser 

associado ao processo de adaptação às injúrias sofridas pelo RN na unidade neonatal (1ª etapa 

do MMC) e, ainda, à descontinuidade do contato e do estímulo materno.” 

 

 

4.2.1.3 Benefícios relacionados ao desenvolvimento 
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 Ainda na mesma pergunta e continuando a entrevista, percebemos que a maior parte 

das mães utilizava a palavra desenvolvimento como uma forma de expressar que seu filho 

estava se recuperando, Podemos observar isso nas falas: 

 

“Que ele (refere-se ao Método Canguru) ajuda a criança a ganhar peso, né, ai é bom para o 

desenvolvimento como ela é uma criança prematura [...]” (Patrícia) 

 

“[...] se recupera bem mais rápido, tem um bom desenvolvimento [...] a criança fica mais 
próxima da mãe [...]” (Carla) 

 

"Tão mais desenvolvidos, engordaram [...]”. (Lorrane) 

 

As falas das mães nos mostram que elas entendem o desenvolvimento como ganho 

ponderal e vínculo afetivo, não compreendem ou não foram orientadas sobre os possíveis 

prejuízos ao desenvolvimento do bebê devido ao tempo de internação prolongado e os 

benefícios neurológicos e psíquicos que a realização do MC proporciona aos seus filhos, 

contribuindo para o seu bom desenvolvimento. O ganho de peso e a formação do vínculo com 

seu filho desde o início de sua estada na UTI neonatal são fatores importantes e significativos 

para o desenvolvimento do RN, mas também é necessário que a equipe de saúde oriente a mãe 

sobre as possíveis conseqüências que o tempo de permanência no ambiente da UTI pode 

acarretar no desenvolvimento biológico e psíquico do bebê, explicitar a importância da 

participação e interação dos pais nesse momento em que o filho está fragilizado e lutando por 

sua recuperação e informar as vantagens da realização do método canguru.  

Freitas e Camargo (2006, p.78): 

 

Sabe-se que um maior tempo de internamento pode trazer repercussões no 
desenvolvimento do RN, levando muitos serviços a buscarem reduzir a 
estada destas crianças nas unidades hospitalares. Um das estratégias para 
redução do tempo de internamento hospitalar de recém-nascidos prematuros 
e de baixo peso é o MMC. 
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Quando RNBP necessita ficar internado em uma Unidade de risco, fica exposto a um 

ambiente muito diferente do vivido no útero da mãe, podendo acarretar prejuízos no 

desenvolvimento motor e sensorial do RNBP. 

De acordo com Venancio e Almeida (2004, p.S176): 

 

 

O bebê prematuro nasce em um período de rápido e pleno processo de 
maturação, principalmente no que se refere à maturação cerebral e ao 
desenvolvimento do aparelho psíquico emocional. Tem seu processo 
fisiológico de maturação interrompido e é privado de um meio intra-uterino 
ótimo, que proporcionava experiências sensoriais e motoras variadas e 
continentes, facilitadas pela ausência de gravidade. Suas vivências se 
norteavam pelo ritmo materno e estava razoavelmente protegido contra o 
excesso de estimulação externa. Após o nascimento, é esperado que, pela sua 
condição de imaturidade, o meio extra-uterino exerça um impacto 
considerável no seu organismo. 
 
 
 

A presença de estressores ambientais e assistenciais na UTIN como ruídos, 

luminosidade excessiva e toque ou manipulações recorrentes provocam estresse ao RN 

repercutindo no seu desenvolvimento adequado e sua maturação. Os ruídos encontrados na 

Unidade Neonatal podem provocar danos neurológicos e atraso no desenvolvimento. 

De acordo com BRASIL (2009, p.59): 

 

 

Nesse ambiente ruidoso podem ocorrer alterações fisiológicas e/ou 
comportamentais tais como: diminuição da saturação de O

2
; aumento da 

freqüência cardíaca, da freqüência respiratória e da pressão intracraniana; 
susto, choro; dor; e dificuldade na manutenção do sono profundo. Pode 
ocorrer também: redução das habilidades perceptivas auditivas devido ao 
mascaramento de sons da voz humana; dificuldades na percepção 
figura/fundo; e limitação nas experiências auditivas contingentes. 

 

 

A iluminação excessiva e direta no ambiente também pode influenciar os padrões de 

sono do RN, segundo BRASIL (2009, p. 60) “A luz constante pode atrasar a manifestação dos 

ritmos circadianos endógenos, o que leva à privação de sono ou interfere na consolidação 

normal do sono em RN pré-termo que demoram mais tempo para se ajustar ao ciclo 
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dia/noite.” O toque ou manuseio excessivo da equipe de saúde muitas vezes para realizar 

procedimentos dolorosos podem acarretar estresse e choro no bebê. Essas manipulações 

realizadas de acordo com o planejamento da equipe de saúde muitas vezes não levam em 

consideração o tempo de sono ou descanso e o estado fisiológico e comportamental do bebê, 

podendo prejudicar seu desenvolvimento e levar ao estresse.  

Concordando com BRASIL (2009, p.59): 

 

 

Esse manuseio nas crianças pré-termo mais frágeis pode originar respostas 
de estresse comportamental (reflexo de susto, aumento da movimentação, 
agitação e/ou choro) bem como respostas fisiológicas (alteração de pressão 
arterial, hipoxemia, alteração na freqüência cardíaca e respiratória e nas 
respostas neuroendócrinas). 

 

 

 A separação do bebê e da mãe devido ao seu tratamento influência no 

desenvolvimento psíquico do RNBP, esse bebê necessita da proximidade, do carinho e 

atenção dos pais devido ao seu estado de saúde e das conseqüências de sua hospitalização, 

como dor e estresse.  

Para que os pais compreendam todo o processo de tratamento e cuidado, possam 

conhecer melhor seu bebê, iniciar o contato pele-a-pele o mais precoce possível, propiciar a 

ordenha do leite materno e assim ajudar na recuperação do RN é importante que a equipe de 

saúde esteja próxima a esses pais desde o acolhimento para que eles sejam estimulados a 

cuidar do RNBP e possam estar sendo orientados sobre a importância da interação com o 

bebê, de tocá-lo, pois ele sente e percebe o afeto que os pais doam e isso contribui para a 

redução do seu sofrimento psíquico, para o seu desenvolvimento e saída mais rápida da UTI. 

Freitas e Camargo (2006, p. 89) confirma: “Hoje, a participação os pais no tratamento e 

recuperação da criança prematura é vista como essencial para a obtenção de um bom 

resultado no seu crescimento e desenvolvimento. 

 É importante também que a equipe de saúde se empenhe para reduzir o máximo 

possível o nível de estressores que possam interferir na recuperação e desenvolvimento dos 

bebês e assim promover um ambiente menos estressante e proporcionar um cuidado mais 

humanizado. 
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Costa e Monticelli (2006, p.581): 
 
 
 

Como potencialidades do Método e mudanças positivas naquele cenário, 
destacam a inserção da família na unidade neonatal e também as mudanças 
comportamentais e ambientais, como a redução da luminosidade e dos 
ruídos, a diminuição e organização dos procedimentos intervencionistas, a 
introdução de medidas para redução da dor no RN, propiciando um cuidado 
individualizado, integral e sensível. 

 
 

Quando o bebê conquista sua estabilidade clínica inicia-se a segunda etapa do MC, ele 

segue para a enfermaria canguru juntamente com sua mãe podendo ficar na posição canguru o 

maior tempo possível por um período que seja conveniente a díade.  

 Freitas e Camargo (2006, p.88 -89): 
 
 
 

Com o desenvolvimento e a estabilidade clínica do recém-nascido, o contato 
pele a pele é iniciado e o bebê permanece junto à mãe, como se estivesse em 
uma bolsa semelhante à de um canguru. Este contato entre mãe e bebê 
estimula o ganho ponderal de forma mais acelerada, a partir do controle da 
termorregulação e da promoção do aleitamento materno. Além disso, o 
contato entre o binômio estimula o desenvolvimento, o fortalecimento do 
vínculo afetivo e a aprimoração do cuidado materno. 
 
 
 

4.2.2 O apoio da família no Método Canguru 

 

Quando perguntamos as mães sobre o apoio da família para a realização do Método 

percebemos que a família desconhece o que é o Método Canguru, mas apóia a permanência 

das mães no hospital até a alta de seus bebês. Podemos observar essas questões através das 

falas: 

 

“Na verdade ninguém sabe o que é. Porque quando eu falo assim: ah, ta na hora de fazer 

canguru e tem visita, alguma coisa assim, ai perguntaram, o que que é isso? ninguém 

explicou. O pessoal fica surpreso quando eu explico da minha maneira o que é, o pessoal fica 

surpreso porque nunca ouviu falar, mas ninguém fala nada contra.” (Patrícia) 
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“Na verdade eles nem sabem o que é, ninguém explicou, sobre o método não, não falaram 

nada contra só falaram que se fosse para o bem do bebê então que fique.” (Carla) 

 

 

Podemos notar através das falas das mães que a família não recebeu a orientação 

necessária pelos profissionais de saúde sobre o que era o método e como eram suas etapas. É 

de responsabilidade da equipe de saúde realizar essas orientações para que a família possa 

conhecer o Método, entender como ele funciona, poder esclarecer possíveis dúvidas e 

ressaltar a importância do apoio da família para adesão da mãe ao Método e ao mesmo tempo 

incentivar a participação neste momento tão particular em que a díade se encontra.   

Brasil (2009, p.121) complementa: 

 

 

Tal fato mostra a importância de haver, desde o início da internação, 
orientação por parte da equipe para que os pais reforcem seus contatos com a 
família ampliada. Só assim, cientes de toda a situação, poderão avaliar 
melhor o valor desse apoio. Portanto, o acolhimento à família, no ambiente 
neonatal, implica também a facilitação para que outros familiares participem 
do processo de auxiliar nos os cuidados tanto do bebê quanto de seus pais e 
irmãos durante esse período. 

 

 

O acolhimento e uma atenção mais sensível dos profissionais de saúde, principalmente 

da equipe de enfermagem devido a sua atuação constante junto aos pais, o bebê e sua família 

desde o início de sua hospitalização, é de grande importância para que se possa ouvir o que os 

pais têm a dizer, suas angústias e medos e poder orientar e dar informações sobre a rotina e os 

cuidados com o RNBP. Dessa forma, é formado um elo de confiança entre a família e os 

profissionais. É a partir do acolhimento atencioso realizado pela equipe aos pais e a família 

que se promove a utilização do MC como estratégia para a recuperação do RN. 

Meira et al. (2008, p.22): 

 

Com o MC a enfermagem 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, 
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na dedicação e na humanização do cuidado, promovendo uma aproximação 
maior entre a família, o bebê prematuro e a equipe de saúde. 
 
 

Ainda na mesma pergunta, podemos observar nas respostas das mães que apesar do 

conhecimento deficiente sobre o Método Canguru a família apóia a realização do mesmo 

entendendo que ele contribui para a recuperação do RN e proporciona maior segurança e 

confiança as mães que estão utilizando. Vejamos: 

 

“Apoiou, se fazia bem para ele.” (Fabiana) 

 

“Muito. Meu pai ta apoiando comigo... ele me ajuda muito. (sorriso)” (Fernanda) 

 

“[...] Sim, muito... to com uma confiança melhor em todos os sentidos [...]” (Lorrane) 

 

A família tem um papel decisivo para a aceitação da mulher em realizar e permanecer 

no Método Canguru. A permanência integral no hospital para acompanhar seu bebê, como é o 

caso das mães que estavam nesta Instituição, levam ao afastamento de suas atividades no lar, 

de seus outros filhos e dos familiares. No caso das mulheres deste estudo, todas eram 

solteiras, tornando a hospitalização mais difícil, pois dependiam do apoio dos pais para cuidar 

de suas casas e filhos. Esse afastamento por um período variável e quando não se tem o apoio 

dos familiares pode levar a mulher a desistir do Método. De acordo com Toma (2003, 

p.S238): “o processo de decisão para a prática do MMC é complexo, e depende não só da 

vontade da mãe, mas também do apoio da família e de uma equipe de saúde compreensiva. 

Apesar das mães perceberem a importância do método para a recuperação de seus filhos, os 

dilemas e as dificuldades de ordem familiar podem impedi-la de participar do programa.”       

Após um parto delicado e tendo que se separar do seu filho ao nascimento, a mulher 

pode se sentir culpada pelo nascimento do bebê prematuramente, de baixo peso, pela sua 

internação e inconscientemente elas se cobrarem demais, chegando até a entrar em um quadro 

depressivo. A importância da família para essas mães é muito grande e o apoio e incentivo é 

fundamental para que elas não se sintam sozinhas e se tornem mais confiantes para se 

aproximar e cuidar do bebê. Mães que recebem o apoio da família se sentem mais otimistas 

quanto a recuperação de seus filhos e ficam mais a vontade para realizar os cuidados do seu 
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bebê e assim promovendo a formação do vínculo afetivo, tão importante para o 

desenvolvimento psico-afetivo do RN. Segundo Caetano (2005, p.567) ”A experiência da 

família no MC traz o entendimento de que há famílias que conseguem adequar suas condições 

internas para atender à fragilidade do filho prematuro [...]”. 

 

 Quando perguntamos se alguém revezou a posição canguru com elas, obtivemos a 

resposta negativa de todas as entrevistadas. 

 

“Não.” (Patrícia) 
 

“Não, só eu mesma.” (Carla) 
 

“Não. Ninguém falou nada (refere-se a sua família).” (Fabiana) 
 

“Só eu.” (Fernanda) 
 

“Não, só tem eu. Eu faço mais canguru com esse daqui porque ele precisa mais (mostrou um 

dos gêmeos, o de menor peso), já com esse eu não fiz tanto.” (Lorrane) 

 

 

A participação dos familiares nos cuidados e no revezamento da posição canguru 

compartilhando essa experiência, proporciona a mãe uma maior segurança e otimismo quanto 

à recuperação do bebê.  As mães deste estudo, quanto ao estado civil, eram solteiras e não 

relataram a participação dos pais dos filhos nem mesmo de suas famílias quanto à realização 

do revezamento da posição canguru. 

A participação do pai como companheiro da mãe nos cuidados e no revezamento da 

posição canguru promove maior confiança para a mulher em lidar com o bebê que necessita 

de cuidados especiais, promove a formação do vínculo entre pai e filho e proporciona um 

período de descanso para a mãe, que permanece a maior parte do tempo realizando o método. 

 
Brasil (2009, p.120): 

 
 
 

[...] nesse período, o pai também deve ser estimulado a colocar o bebê em 
posição canguru. Isso propicia a todos (mãe, pai e bebê) outra forma de 
interação compartilhada. Para o bebê, serão possibilitadas novas 
experiências proprioceptivas, perceptivas e, portanto, cognitivas. Para o pai, 
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será facilitado um contato diferente que trará como repercussão uma 
proximidade maior com seu filho. Já para a mãe, será possível sentir-se 
acompanhada nessa tarefa e segura quanto ao apoio de que necessita. 
 
 

 
Com a alta hospitalar da díade, os cuidados ao RN serão realizados em casa, por isso é 

importante que a família e o pai participem dos cuidados do bebê e revezem a posição 

canguru com as mães ainda durante a internação, formando um elo afetivo e inserindo o bebê 

em sua família para quando estiverem em casa possam estar participando dos cuidados e 

podendo realizar a posição canguru com segurança. De acordo com BRASIL (2009, p.121) 

”[...] após a alta, é esse grupo que participará dos cuidados com o bebê em casa, inclusive 

sendo esperado que tanto o pai como os avós possam, em determinados momentos, colocar a 

criança em posição canguru.” 

Desse modo, a participação da família no revezamento da posição canguru deve ser 

estimulado pela equipe de saúde, principalmente a enfermagem, pela grande participação 

neste período sinalizando que a participação da família no revezamento desde a hospitalização 

do bebê além de ajudar a mãe, contribui para o seu desenvolvimento não somente biológico 

mas  também para o desenvolvimento futuro em suas relações em sociedade.  

Ferreira e Viera (2003, p.47): 
 
 

A satisfação da criança em qualquer faixa etária implica o envolvimento da 
família no cuidado, pois em nossa sociedade, esta é responsável pelo bem 
estar e segurança dos seus membros. Nessa perspectiva, a enfermeira 
interage com a criança e sua família permitindo que eles tenham papel ativo 
no processo de cuidar. 
 
 
 

4.2.3 A atuação dos Profissionais de saúde: o que as mães entenderam sobre o MC 

 

 Quando perguntadas quanto ao Método Canguru, se foram orientadas e quem as 
orientou obtivemos as seguintes respostas: 

 

“Sim, fui. Foi a Enfermeira”. (Patrícia) 
 

“Sim, a Enfermeira”. (Carla) 
 

“Sim. Enfermeiro”. (Fabiana) 
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“Sim. Todos... Enfermeiro, tudo, a Pediatra dela.” (Fernanda) 
 

“Sim. Enfermeira.” (Lorrane) 

 

Podemos verificar que o profissional de saúde que mais orienta a mãe a respeito do 

Método Canguru é o Enfermeiro, de acordo com as suas falas. Isso se justifica, pois é o 

profissional que acompanha a mãe e o bebê por mais tempo, tornando-o mais capacitado para 

realizar as orientações sobre o Método Canguru. Na Instituição onde foi realizada a pesquisa 

além de outros profissionais da área de saúde, verificamos que prioritariamente são as 

Enfermeiras que realizam as orientações as mães. O esclarecimento dessa informação é 

importante, pois devido a falta de conhecimento das mães elas referem-se à equipe de 

enfermagem como um todo como Enfermeiras. A constante presença desse profissional junto 

das mães favorece a formação de um vínculo importante entre o profissional e a família do 

RNBP. De acordo com Fonseca et al. (2002, p. 167) “[...] durante o tempo de permanência no 

hospital, é vantajoso que a mãe e o pai participem do cuidado do bebê, sob orientação direta 

da enfermeira.” Quando as orientações são realizadas diretamente pela Enfermeira,promove-

se uma ligação de confiança e credibilidade dos pais com a mesma, pois eles saberão quem 

está cuidando de seus filhos, reconhecerão a sua capacitação e conhecimento para cuidar dele 

se necessitarem se ausentar além da Enfermeira poder esclarecer de uma forma mais 

detalhada a situação de saúde do bebê e suas possíveis consequências,o que pode ser feito 

para ajudar, realizar orientações sobre os cuidados com o RN e ser sensível ao que os pais 

estão sentindo, confortando-os e incentivando a participar dos cuidados desde o começo, 

sinalizando que os benefícios da presença da mãe e familiares favorece o desenvolvimento e 

recuperação do bebê. 

Meira et al. (2008, p.26): 

 

O enfermeiro que está em contato contínuo com o RN pode promover e 
efetivar a utilização do MC, mostrando as vantagens do método como a 
recuperação do RN e a valorização da participação dos pais no cuidado, 
garantindo assim o apego e o fortalecimento do vínculo família-RN. 
 
 

Devido a essa proximidade, os profissionais de enfermagem devem estar aptos a fazer 

com que os pais compreendam a situação do nascimento de um bebê que necessita de maiores 
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cuidados e possam estar orientando e auxiliando as mães sobre os cuidados com esse RN no 

hospital, para que posteriormente em casa, ela e a família possam realizá-lo com autonomia e 

confiança. 

Quando perguntamos o que as mães entenderam sobre as orientações dadas pelos 

profissionais verificamos que as mães entendem o Método de forma superficial, não 

compreendem ou não são orientadas de forma completa pelos profissionais de saúde quanto 

aos benefícios da realização do Método Canguru, suas etapas e a importância da mãe em cada 

uma delas. Isto é observado nas falas: 

 

 “Que o Método Canguru era um meio de o nenê ficar pertinho da gente e que esse contato 
que o nenê fica com a gente ele ganha peso, esse negócio”. (Lorrane) 
 

“Sobre o Método Canguru, né... ele serve para criança de baixo peso que nasceu prematura, a 
criança poder recuperar o peso até dois quilos acho, para poder sair daqui [...].” (Carla) 

 

“Que o Método faz a gente aumentar o vínculo com nosso filho e aumentar o peso dele 
também muito rápido.” (Fabiana) 

 

“Tudo. É mais fortalecimento para a criança... para pegar mais peso.” (Fernanda) 
 

“Que ele ajuda a criança a ganhar peso, né, ai é bom para o desenvolvimento como ela é uma 
criança prematura consegue ter uma proximidade maior com a mãe.” (Patrícia) 

 

O Método Canguru é um modelo de atenção bio-psico-social voltado para o cuidado 

humanizado que abrange tanto os cuidados técnicos necessários para a sobrevivência do 

recém-nascido como o manuseio adequado do RN, o uso de medicações e aparelhos de 

monitorização, a atenção as necessidades individuais de cada bebê, cuidado com ruídos, dor e 

luz no ambiente da UTIN quanto o acolhimento dos pais e sua família; a formação do 

vínculo/apego; o estímulo ao aleitamento materno e o acompanhamento após a alta hospitalar.  

 

Lamy et al. (2005,p.664):  
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A partir desta ótica, a humanização proposta abrange atenção 
individualizada ao bebê e sua família, adequação do ambiente, cuidados com 
o cuidador. Técnicas de manuseio, vigilância quanto aos sinais de risco, 
estimulação sensorial positiva através do contato pele a pele e o 
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dessas crianças. 

 

 

  Para que essa atenção humanizada seja realizada com êxito é preciso que os 

profissionais de saúde inseridos nestas Unidades estejam capacitados para orientar as mães de 

forma detalhada, esclarecendo o MC de forma que elas o compreendam por completo. As 

mães de RNBP muitas vezes se sentem inseguras e com medo de tocar ou incapazes de 

realizar qualquer cuidado em seus filhos devido a sua fragilidade, levando-as a desistir de 

realizá-lo. Por isso, é indispensável que os profissionais expliquem todas as etapas do 

Método, suas vantagens e a importância da participação da mãe no cuidado com o bebê. A 

equipe de saúde deve estar pronta para dar o suporte necessário, orientar e esclarecer dúvidas 

da mãe ou da família sobre os cuidados a serem realizados e incentivar a participação nos 

cuidados. Concordando com Furlan et al. (2003, p. 445): 

 

As etapas sugeridas estendem para a promoção do cuidado ao recém-nascido 
e à sua família. Cada etapa requer subsídios que assegurem à puérpera e ao 
bebê condições para o aprimoramento do vínculo, a promoção do 
aleitamento e a capacitação materna do cuidado com o filho. 

 
 

As mães deste estudo entendem que o Método contribui para a recuperação dos seus 

filhos e para formação do vinculo afetivo, mas não entendem de forma aprofundada como 

cada etapa contribui para o desenvolvimento e recuperação do RN, o que poderia 

proporcionar resultados melhores e até mesmo contribuir para uma alta ainda mais precoce, 

pois entenderiam que estavam participando da melhora biológica do seu bebê e fortalecendo o 

vínculo afetivo entre eles, proporcionando benefícios tanto para a mãe quanto para RN.  

As orientações mais detalhadas dadas para a mãe e sua família contribui também para 

o apoio da rede familiar, que entenderiam que o MC traz benefícios biológicos e afetivos para 

o bebê e que contribui para o desenvolvimento e para a alta precoce, incentivando a mãe a 

participar do método, o que traria maior confiança e amparo para as mães, já que a falta de 

apoio familiar pode ser uma das causas de  desistência da realização do MC.  
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Toma (2003, p. S238): 
 
 

 O processo de decisão para a prática do MMC é complexo, e depende não 
só da vontade da mãe, mas também do apoio de sua rede familiar e de uma 
equipe de saúde compreensiva. Embora as mães, na maioria dos casos, 
percebam a importância do método para a recuperação de seus filhos, os 
dilemas e as dificuldades pessoais e de ordem familiar podem impedi-la de 
participar efetivamente do programa. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou identificar se a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo 

Peso – Método Canguru, através da percepção das mães, se constitui em uma Assistência 

eficaz quanto à recuperação de seus filhos RNBP, pois são elas que ficam a maior parte do 

tempo com seus bebês e quem geralmente permanece na enfermaria canguru, realizando os 

cuidados e colocando-os em posição canguru por um maior período de tempo. 

Foi possível verificar que as mães percebem que a realização do Método Canguru 

contribui para a recuperação de seus filhos, porém não compreendem de forma completa tudo 

o que abrange esse modelo de assistência, quais são suas etapas, suas vantagens e benefícios. 

Pudemos perceber que as mães entrevistadas relacionam o Método apenas à formação do 

vínculo afetivo e ao ganho ponderal, o que pode caracterizar uma orientação realizada de 

forma parcial por parte dos profissionais de saúde, limitando o conhecimento das mães sobre 

o método e o seu alcance quanto ao crescimento e desenvolvimento de seu bebê. 

Do mesmo modo, foi possível perceber que as famílias não participaram efetivamente 

do MC, nem como estímulo e nem realizando o revezamento na posição canguru, muito 

provavelmente por não saberem que o poderiam fazer. É imprescindível que os profissionais 

de saúde realizem o cuidado voltado para a família. Um dos pilares da proposta do MC é o 

acolhimento do bebê e sua família. É importante ouvir a demanda dos pais, ser acessível à 

família ampliada, pois em última instância, é esta, que se configura como  rede social de apoio 

dos bebês e seus pais.  

Um dos pontos que recomendamos neste estudo, é que os profissionais de saúde sejam 

capacitados e treinados para o pleno desenvolvimento do método, em suas três etapas, de 

forma contínua, destacando esta estratégia tanto biológica quanto psicologicamente, 

discutindo os benefícios para o bebê e sua família, a formação dos laços afetivos, o controle  
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térmico, o ganho de peso, a estimulação sensorial, a redução da dor e do estresse do RN, o 

favorecimento para um desenvolvimento motor, neurocomportamental e psicoafetivo 

adequado, o estimulo ao aleitamento materno precoce, além de proporcionar maior confiança 

da família no cuidado ao bebê, além de contribuir para redução do risco da infecção hospitalar 

devido à alta precoce.  

O Método Canguru é um modelo de atenção humanizada que contribui para a melhora e 

recuperação dos RNBP, porém, para que ocorra o sucesso dessa assistência neonatal é 

necessário que a equipe de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, pois convivem a 

maior parte do tempo com a díade, esteja comprometida com essa assistência e que recebam 

capacitação, treinamento e atualização necessários para promover o cuidado integral e 

individualizado que envolve o RN e sua família. 

Esperamos que as questões abordadas neste estudo estimulem alunos, docentes e 

profissionais de saúde para o desenvolvimento de um cuidado humanizado, focado no 

desenvolvimento do RN e sua família, e desse modo, contribuir para uma melhor assistência 

prestada ao bebê e sua família.   
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7. APÊNDICE 
 
 
7.1 APÊNDICE I - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA 
 

Projeto de Pesquisa: Percepções maternas acerca do Método Canguru: Contribuições para 
Enfermagem 
Orientadora: Prof. Ms Maria Estela Diniz Machado 
Acadêmica: Fernanda de Lima Motta Messias 
 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 
A - Caracterização dos sujeitos 
 

 
Mãe 

 
Pseudônimo: 
 
Idade: 
 
Estado civil: 
 
Grau de escolaridade: 
 
Profissão: 
 
Trabalha fora de casa: (  ) Sim  (  ) Não 
 
Número de gestações: 
 
Número de Filhos: 
 
Data do Parto: 
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Criança 

 
Dias de Internação: 
 
Peso ao nascer: 
 
Peso atual: 

 
 
 
 
B - Perguntas: 
 
 
1)Você conhecia ou já tinha ouvido falar sobre o que era o Método Canguru (MC) antes do 
seu filho (a) estar internado na UTI Neonatal? 
 
(   ) SIM        (   ) NÃO 
 
 
2) Se a resposta for sim, o que você conhece sobre o MC? 
 
 
3) Você foi orientada sobre o que é o Método Canguru e como ele é realizado? 
 
(   ) SIM         (   ) NÃO    
 
     
4) Qual profissional a orientou sobre como realizar o Método? 
 
 
5) Após as orientações, o que você entendeu sobre o Método Canguru? 
 
 
6) Em relação à saúde de seu filho, o que o Método Canguru significou pra você? 
 
 
7) Como sua família reagiu ao MC? Ela apoiou sua decisão de realizar o MC?  
 
 
8) Alguém revezou a Posição Canguru com você? Quem? Por quê? 
 
(   ) SIM       (    ) NÃO    
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7.2 APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
PROJETO DE PESQUISA: Percepções maternas acerca do Método Canguru: Contribuições 
para Enfermagem 
Pesquisador Responsável: Prof. Ms Maria Estela Diniz Machado 

Coleta de dados: Discente: Fernanda de Lima Motta Messias 

Instituição: Hospital Maternidade Alexander Fleming 
 
 

A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa “PERCEPÇÕES MATERNAS 

ACERCA DO MÉTODO CANGURU: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM”, realizada 

com mães de recém-nascidos de baixo peso que estejam realizando o Método Canguru. 

 A pesquisa tem como objetivo conhecer as percepções maternas acerca da recuperação 

do recém-nascido de baixo peso através do Método Canguru. Será realizada uma entrevista na 

qual a Srª responderá algumas questões importantes para o estudo.  

Sua identidade será mantida em sigilo, para isso a Srª será identificada por um 

pseudônimo escolhido pela Srª, ou seja, por um nome que a Srª escolher. 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. 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 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.  

Será necessário realizar entrevista gravada a fim de registramos sua fala e assim não 
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perdermos os detalhes do que for falado. Suas respostas serão transcritas, porém elas serão 

publicadas de forma que em nenhum momento sejam divulgado o seu nome ou dados 

pessoais que possibilitem a sua identificação. Os dados coletados serão utilizados apenas 

nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas. A 

entrevista gravada e os dados coletados serão guardados pela pesquisadora pelo período de 

cinco anos e após esse prazo as mesmas serão descartadas e destruídas de forma a não serem 

identificadas. 

O benefício relacionado com sua participação será de indicar ações para que o 

enfermeiro possa oferecer uma assistência mais humanizada e de qualidade aos recém-

nascidos de baixo peso a partir das orientações sobre o Método Canguru e aos cuidados 

prestados a estes. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e 

endereço do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora 

ou a qualquer momento.            

Obrigada pela participação, 

  

________________________________________ 

Fernanda de Lima Motta Messias 
 

  
Nome do Voluntário:  
_________________________________________________________ 
Idade: __________anos 
 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), 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) 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 informada e concordo em participar como voluntário (a) da pesquisa acima 
descrita. 

 

    Niterói, _________de_______________de 20___. 
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_______________________________     

Assinatura do Voluntário 

 

 __________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

           

____________________                                                _______________________ 

      Testemunha                                                                            Testemunha 

 

Fernanda de Lima Motta Messias 
fernanda.nanda2611@gmail.com 
Tel: (21) 2605-0292/8733-1539 
 

          Maria Estela Diniz Machado 
          medmachado@yahoo.com.br 
          Tel: (21) 2264-1222/ 8897-9771 
 

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

 

8.1 PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

www.semprematerna.uol.com.br 
                                                                                                                                                              



• 
Comitê de Ética em Pesquisa 

Parecer nO 11A12012 Rio de Janeiro. 05 dE! fE!vE!rE!iro dl;1 2012 

Sr(a) Pesquisador(a), 

Informamos a V.Sa. que o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil - CEP SMSDC-RJ , constituído nos Termos da Resolução CNS n° 196/96 e, 
devidamente registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, recebeu , analisou e emitiu 
parecer sobre a documentação referente ao Protocolo de Pesquisa, conforme abaixo discriminado: 

Coordenadora: 
Salesia Felipe de Oliveira 

Vice-Coordenadores: 
Fabio Tuche 
Pedro Paulo Magalhães Chrispim 

Membros: 
Andréa Ferreira Haddad 
Carla Moura Cazelli 
Carlos Alberto Pereira de Oliveira 
José M. Salame 
Lívia Beiral Forni 
Maria Alice Gunzburguer Costa Lima 
Martine Gerbauld 
Nara da Rocha Saraiva 
Sônia Ruth V. de Miranda Chaves 
Vitoria Regia Osorio Vellozo 

Secretária Executiva: 
Carla Costa Vianna 
Renata Guedes Ferreira 

PROTOCOLO DE PESQUISA N° 242/11 
CAAE nO: 0425.0258.314-11 

TíTULO: Percepções maternas acerca do método 
canguru: contribuições para enfermagem. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Maria Estela Diniz 
Machado. 

UNIDADE (S) ONDE SE REALIZARÁ A PESQUISA: 
Hospital Maternidade Alexander Fleming. 

DATA DA APRECIAÇÃO: 02/03/2012. 

PARECER: APROVADO. 

- :-

Atentamos que o pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no 
protocolo aprovado, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante ou 
quando constatar a superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram 
ação imediata (item V.13, da Resolução CNS/MS N° 196/96). 

O CEP/SMSDC-RJ deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos 
relevantes que alterem o curso normal do estudo (item V.4, da Resolução CNS/MS N° 196/96). É 
papel do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento adverso grave 
ocorrido (mesmo que tenha sido em outro centro) e ainda enviar notificação à ANVISA - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, junto com seu posicionamento. Eventuais modificações ou 
emendas ao protocolo devem ser apresentadas a este CEP/SMSDC-RJ , identificando a parte do 
protocolo a ser modificada e suas justificativas. 

Acrescentamos que o sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar 
ou de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 
prejuízo ao seu cuidado (item IV.1.f, da Resolução CNS/MS N° 196/96) e deve receber uma cópia do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado (item IV.2.d, da Resolução 
CNS/MS N° 196/96). 

Ressaltamos que o pesquisador responsável por este Protocolo de Pesquisa deverá 
apresentar a este Comitê de Ética um relatório das atividades desenvolvidas no período de 12 meses 
a contar da data de sua aprovação (item VII. 13.d., da Resolução CNS/MS N° 196/96). 

Sales.. e iPê~iolà ,/J , .... 
Coordenadora ~ 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 716 - Cidade Nova - Rio de Janeiro 
CEP: 20211-901 Tel. : 3971 -1590 
E-mail : cepsms@rio .ri.gov.br - Site: www.saude.rio.ri.gov.br/cep 

FWA nO: 00010761 
IRB nO: 00005577 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo  

                                                              para a vitória é o desejo de vencer.” 

                                              (Mahatma Gandhi) 




