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1. RESUMO 

O A assistência terapêutica alternativa voltada ao RNBP em UTIN: Método 

Mãe Canguru (MMC), presta o recém-nascido e aos pais uma quebra na privação do 

cuidado em relação ao filho fragilizado e de inseguranças constituídas no pós parto 

pré-maturo. O neonato recebe de forma calorosa no contato pele a pele com a mãe: 

força, amor, carinho, de forma que este acumulo de esperança se transforme aos 

poucos em recuperação. Além do forte vínculo criado entre pais e filhos; a redução do 

risco de infecção hospitalar, maior ganho de peso diário, desenvolvimento psicomotor, 

períodos de sonos mais longos, diminuição no tempo de internação, prevalência de 

aleitamento materno são benefícios relatados e cientificamente estudados sobe o 

neonato exposto diretamente ao Método (MMC). Esta pesquisa busca por meio de 

revisão integrativa de literatura, avaliar a importância do vínculo afetivo 

materno/paterno estabelecidos pelo Método Mãe Canguru (MMC) na recuperação do 

neonato em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). 

 

2. INTRODUÇÃO 

Anualmente, 20 milhões de crianças nascem no mundo prematuramente, 

sendo que um terço destas morrem antes de completarem o primeiro ano de vida 

(MOREIRA et al, 2009). O bebê prematuro, pré-termo ou ainda recém-nascido de 

baixo peso (RNBP) é aquele com idade gestacional menor que 37 semanas, tendo 

peso abaixo de 2,500g. Estes, correspondem a cerca de 9,2% dos nascidos vivos no 

Brasil (OLIVEIRA et al, 2011).  

A prematuridade do nascimento retarda alguns requisitos que fazem parte do 

desenvolvimento intrauterino. Os bebês podem apresentar uma série de alterações 

devido à imaturidade de seus órgãos ou sistemas (OLIVEIRA et al, 2011).  

O Método Mãe Canguru (MMC), chamado também de Cuidado Mãe Canguru 

ou Contato Pele a Pele; presta uma assistência alternativa voltada ao RNBP tendo 

como objetivo terapêutico o vínculo entre os pais e o filho. Além disso, este método 

ajuda a aumentar a segurança da mãe no cuidado com filho, favorecendo a 

amamentação, que tem papel importante no desenvolvimento do bebê (MAIA et al, 

2011).  

Pelo MMC é como se as mães e ou pais oferecessem vida fora da incubadora, 

ou seja, a recuperação da criança não depende somente de maquinários e 

intervenções invasivas, mas estabelece um vínculo afetivo entre mãe e filho. É algo 



além do visível aos olhos, é comunicação entre os corações, como se um alimentasse 

e desse força ao outro (MOREIRA et al, 2009). 

 

3. OBJETIVO  

Identificar a produção científica sobre o MMC na recuperação do neonato em 

UTIN, e avaliar a importância do vínculo afetivo materno/paterno estabelecido por este 

método.   

 

4. METODOLOGIA  

Foi selecionado como método de pesquisa a revisão integrativa de literatura, 

que inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de 

decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento 

que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). As seguintes etapas foram delimitadas: identificação do 

problema; seleção dos artigos; categorização dos estudos; interpretação dos 

resultados e síntese do conhecimento produzido (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os critérios de inclusão adotados pelo presente estudo foram: a publicação 

possuir como temática o MMC; trazer os principais aspectos envolvidos nesta 

abordagem/intervenção; estar disponível eletrônica e gratuitamente na íntegra; ser 

classificado como artigo original. Foi realizada uma busca na literatura científica dos 

últimos cinco anos (2009 a 2014), em duas importantes bases de dados do sítio da 

Biblioteca Virtual em Saúde - BVS – BIREME: LILACS e Medline. Utilizou-se a 

terminologia em saúde consultada nos DeCS pelos quais se identificaram os 

respectivos descritores: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Humanização da 

Assistência.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo encontra-se em fase de categorização e interpretação dos achados 

nos artigos. Percebe-se que tal temática apresenta-se como emergente, dada a atual 

mercantilização e investimentos, em alguns momentos exacerbados, em tecnologias 



duras de cuidado. Além disso, associa-se tal cuidado a maiores e melhores 

possibilidades terapêuticas e de alta hospitalar. 

Ressalta-se que tal tema é necessário e imprescindível à agenda da 

enfermagem, pois pode ser uma importante ferramenta para o exercício deste cuidado 

a ser prescrito pelo enfermeiro e executado por toda a equipe de enfermagem, 

desenvolvendo mecanismos mais humanísticos às intervenções junto aos neonatos e 

suas famílias.  
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