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1. RESUMO  

Este estudo visa investigar, por meio de uma revisão integrativa, descritiva, 

exploratória e quantitativa da importância do método mãe canguru (MMC) para 

o recém-nascido (RN) e a humanização no atendimento. Realizado nas bases 

de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); Scientific Eletronic 

Library Online, Revista Latino-Americana de Enfermagem (SCIELO RLAE), 

Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). Os critérios de inclusão utilizados 

foram: artigos escritos por um autor enfermeiro; artigos disponíveis na íntegra 

no sistema online; artigos nacionais em idioma português, escritos no período 

de 10 anos; que incluíssem os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Os 

resultados evidenciam a importância de realizar um trabalho de inclusão do 

enfermeiro junto às instituições, que permita fomentar o acolhimento, apego e 

fortalecimento do vínculo entre eles, para um cuidado mais humanizado, 

integral e diferenciado. 

2. INTRODUÇÃO 

O método canguru foi utilizado pela primeira vez no Brasil no Hospital 

Guilherme Álvaro, em Santos, SP em 1992. Em 1997 o modelo utilizado pelo o 

Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP) foi reconhecido pela Fundação 

Getulio Vargas na premiação de “Gestão Pública e Cidadania”. Após essa 

premiação ficou reconhecido e se expandiu em outros estados, sendo adotado 

como uma política pública, como já acontece na Colômbia local onde foi 

originado o MC. (VENANCIO E ALMEIDA, 2004). 

A sobrevida de recém-nascidos prematuros (RNPT), os nascidos vivos com 

idade gestacional menor que 37 semanas, está relacionada à estrutura e a 

qualidade do cuidado antenatal, da assistência ao trabalho de parto e do 

atendimento neonatal. (BRASIL, 2016).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde em 2012, no relatório “Born Too 

Soon: The Global Action Report on Preterm Birth”, o Brasil está em 10º país do 

mundo quando se refere aos nascidos vivos prematuros e o 16º em óbitos 



provindos de complicações da prematuridade. Os dados de 2013 indicam que, 

nascem em torno de três milhões de crianças ao ano, as quais 350.000 

apresentam idade gestacional menor que 37 semanas, constituindo 45.000 

entre 22-31 semanas e 40.000 com peso ao nascer menor que 1.500g. 

(BRASIL, 2016).  

3.OBJETIVO 

Realizar uma revisão integrativa relacionada ao tema: à importância do método 

mãe canguru nas unidades neonatais e o valor da humanização no seu 

atendimento. 

4.METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão integrativa de caráter descritivo e exploratório de 

artigos científicos, no qual foi obtida através das bases de dados. Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO); Scientific Eletronic Library Online, Revista 

Brasileira de Enfermagem (REBEn), Revista Latino-Americana de Enfermagem 

(SCIELO RLAE) período de Fevereiro e Março de 2017. Para o levantamento 

dos artigos foram utilizados os descritores: método canguru, humanização, 

assistência de enfermagem e enfermeiro. Os critérios de inclusão utilizados 

para seleção da amostra foram: artigos que tenha entre os autores ao menos 

um pesquisador enfermeiro; artigos disponíveis na íntegra no sistema online; 

artigos nacionais em idioma português, escritos no período de dez (10) anos; 

que incluíssem os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Na 

operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as seguintes etapas:  

identificação do tema e seleção da questão norteadora; critérios para seleção 

da amostra; definição de informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados; categorização dos estudos; avaliação, interpretação dos 

resultados e apresentação da revisão. Foram utilizados 10 (dez) artigos que 

responderam à questão norteadora e definiram a amostra final da presente 

revisão. 

5.  DESENVOLVIMENTO 

Após o nascimento é realizado a pesagem em gramas, perímetro cefálico e a 

medida em centímetros do RN, o baixo peso ao nascer é considerado menos 



de 2 500 g (até 2 499 g, inclusive), peso muito baixo menos de 1500 g (até 1 

499 g, inclusive) e peso extremamente baixo ao nascer menos de 1 000 g (até 

999 g, inclusive). De acordo com esses parâmetros podemos identificar a idade 

gestacional que compreende pré- termo menos de 37 semanas completa termo 

de 37 semanas a menos de 42 semanas completas e pós- termo 42 semanas 

completas ou mais. (CRUZ; SUMAM; SPINDOLA, 2007). 

O MMC é uma das formas de atendimento do RN Pré-termo, em seu tempo de 

hospitalização como também após alta.  A humanização do atendimento do RN 

e de sua mãe bem como o preparo da equipe e família colabora para que o 

mesmo possa ter alta mais rápido, aumentando o vinculo afetivo e a união da 

mesma. O contato pele a pele do RN com sua mãe ou com quem se habilitar 

durante a realização do método contribuí na redução dos custos com a 

hospitalização e principalmente o desenvolvimento do RN. (COSTA; 

MONTICELLI, 2006).  

 De acordo com a portaria GM/MS nº 1.683 de 12 de julho de 2007 e parte dos 

princípios da atenção humanizada a fim de proporcionar a menor separação 

entre a mãe e o RN, monitorar a temperatura adequada, diminui o estresse e a 

dor, favorece o vínculo entre a mãe e o RN como também proporciona a 

disposição para aleitamento, melhora a relação familiar, e capacita os pais para 

cuidado com o RN durante a internação e após alta hospitalar. (BRASIL, 2009). 

O alojamento conjunto visa à supervisão da assistência de mãe e filho, 

considerado um lugar para a educação em saúde e cuidados para os pais, para 

que eles entendam a importância de seguir os procedimentos de cuidado com 

seu RN e para a equipe sobre os cuidados exigidos ao RN do nascimento até a 

alta. (MARQUES; MELO 2008).  

 Ingresso o binômio mãe-filho ingressará no setor, procedente da sala de parto 

ou do setor de cuidados intermediários. Deverá ser evitado o ingresso de: 

mães com doenças infectocontagiosas que requeiram isolamento, mães com 

complicações obstétricas graves mãe psicopatas, puérperas pós-aborto, mães 

de natimortos, mães de recém-nascidos malformados; Ao ingressar no setor, a 

mãe deverá receber informações verbais e por escrito sobre o funcionamento 

do setor. (BRASIL, 1991). 



 As evidências científicas demonstram que há benefícios da amamentação não 

só do ponto de vista nutricional, mas também imunológico, metabólico, 

ortodôntico, fonoaudiológico, afetivo, econômico e social. Tudo isso é 

evidenciado de forma intensa quando a amamentação ocorre de forma 

exclusiva até os seis meses de idade e complementada até pelo menos os 2 

anos ou mais.” (NADER, 2016).  

Sabe-se que o aleitamento materno é imprescindível para qualquer criança e 

em para o RN pré-termo é fundamental, pois ele proporciona benefícios 

nutricionais, emocionais imunológicos o ganho de peso, suas chances de vida 

também melhoram, já que é de onde vem sua fonte de alimentação. Se o RN 

não possuir a habilidade de sucção do peito da mãe e mesmo com a 

estimulação essa amamentação não ocorrer de forma natural, ela pode retirar o 

leite de seu peito e alimentar, com a mamadeira. (ALMEIDA; LUZ; UED, 2014).  

O banco de leite humano: centro especializado, responsável pela promoção do 

incentivo ao aleitamento materno e à execução das atividades de coleta, 

processamento, estocagem e controle de qualidade do leite humano extraído 

artificialmente, para posterior distribuição, prescrição de médico ou nutricionista 

(BRASIL, 2008). 

7. RESULTADOS  

Dos 10 artigos selecionados que atenderam aos critérios de inclusão, 

exploraram a importância de se conhecer e identificar a necessidade da 

aplicação do MMC em recém-nascidos pré-termos que se enquadravam nos 

padrões de atenção deste método e a importância da orientação dos pais e 

equipe sobre a realização do método e o quanto o seu uso agrega no 

desenvolvimento do RN. 02 artigos mostraram a importância do MMC nas 

unidades neonatais, 01 artigo mostrou sobre os índices de mortalidade, 02 

artigos mostraram a importância do aleitamento materno, 01 mostrou o olhar  

problematizador de uma equipe neonatal e 01 mostrou os primeiros cuidados 

prestados ao recém-nascido e a promoção do vínculo mãe-bebê e por fim 03 

Manuais descreveram todos os parâmetros legais na atividade e manejo com o 

RN, desde parto até a sua alta hospitalar.  



 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio desta revisão, foi possível compreender a importância do enfermeiro 

frente ao MMC e sua humanização, do seu papel de promoção e educação em 

saúde, desde sua equipe como também dos pais e de seus familiares.  

A família tem um papel muito importante no desenvolvimento do RN após a 

alta, no qual deverão aplicar todos os ensinamentos obtidos no hospital, a partir  

do aleitamento que irá auxiliar no seu ganho de peso e se possível não utilizar 

o aleitamento artificial, a continuidade do método. Ela deve estar informada 

sobre a real situação clínica do paciente. Vale ressaltar que o fato desse bebê 

ter recebido alta não exclui a possibilidade retorno, neste caso e destacada a 

importância do acompanhamento por um pediatra e um enfermeiro 

neonatologista que irão avaliar o seu crescimento oferecendo assim mais 

informações e subsídios para a família. 
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