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Método mãe canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso em decúbito prona, na posição 

vertical, contra o peito do adulto, implicando contato pele a pele, a fim de permitir uma maior participação 

dos pais durante o período de internação no ambiente hospitalar. O Objetivo deste trabalho foi avaliar 

evidências científicas disponíveis na literatura relacionadas aos benefícios do Método Mãe-Canguru. 

Revisão da literatura, com questão norteadora: Quais os benefícios do Método Mãe-Canguru para o 

bebê prematuro? Para a busca dos artigos, utilizou-se a base de dados Lilacs, via internet, no primeiro 

semestre do ano de 2013. O descritor utilizado foi “Método Mãe-Canguru” e os critérios de inclusão 

foram: artigos que tratavam o assunto escolhido, de 2003 a 2013, em Português e que havia o artigo 

completo disponível na internet. O método mostrou eficácia em relação mãe-filho-família, tanto em seu 

aspecto afetivo quanto no desenvolvimento global e nas respostas fisiológicas do bebê, entretanto são 

poucos os hospitais maternos-infantis que aderem ao método mãe-canguru. O método se mostrou eficaz 

em relação no desenvolvimento do bebê prematuro de baixo peso e no relacionamento com a mãe e 

familiares, além de ser uma prática de baixo custo e segura. 

 

RESUMO 

 

Método mãe-canguru, processos fisiológicos, prematuro. 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

O método mãe-canguru pode ser definido como assistência neonatal que consiste em manter o 

recém-nascido de baixo peso em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do adulto, implicando 

contato pele a pele precocemente, permitindo uma maior participação dos pais. É realizada de maneira 

orientada, por livre escolha da família de forma evolutiva e segura, juntamente com uma equipe de saúde 

treinada (BRASIL, 2002). 

Este tipo de assistência difundiu-se por diversos países, que passaram a incorporá-lo de diferentes 

formas de acordo com suas características sociais e culturais. No Brasil, iniciou-se a partir de 1990, como 

estratégia de qualificação do cuidado neonatal (GONTIJO, 2012). Pode ser considerado um programa de 

intervenção complexo e abrangente, que leva em consideração o desenvolvimento global do bebê e o meio 

em que ele esta inserido. Tem como objetivo a humanização da assistência ao recém-nascido de baixo 

peso, e não a substituição da tecnologia nas UTI neonatal (VENANCIO, 2004). 

Os programas de intervenção precoce envolvendo recém-nascidos pré-termos têm produzido 

evidências substanciais que potencializam a interação da criança com o meio ambiente através de 

estímulos proprioceptivos, táteis, vestibulares, cinestésicos, auditivos e visuais. Os princípios dessas 

intervenções se baseiam em dar condições para que o neonato se auto-organize, induzindo-o a interagir 

com os pais, cuidadores e o meio, buscando respostas próximas ao padrão de normalidade e à inibição da 

aprendizagem de movimentos e posturas anormais (OLMEDO, 2012). 

   O método pode favorecer ao recém-nascido a maturação do sistema nervoso autônomo e do ritmo 

circadiano, reduzir o tempo de choro e estimular a amamentação; podem se prolongar após o período 

neonatal, proporcionando, na idade do termo, maior organização no ciclo sono-vigília, maior capacidade de 

adaptação aos estímulos aversivos aos três meses de idade e maior competência na exploração de objetos 

durante o brincar aos seis meses de idade, quando comparados aos respectivos pares do grupo controle 

(AZEVEDO, 2011). 

Além disso, outras vantagens encontradas do uso do método estão relacionadas ao aumento do 

vínculo mãe e filho; menor tempo de separação mãe filho, evitando longos períodos sem estimulação 

sensorial; estímulo ao aleitamento materno, favorecendo maior freqüência, precocidade e duração; maior 

competência e confiança dos pais no manuseio de seu filho de baixo peso, mesmo após a alta hospitalar; 

melhor controle térmico; menor número de recém-nascidos em unidades de cuidados intermediários, devido 

à maior rotatividade de leitos; melhor relacionamento da família com a equipe da saúde; diminuição da 

infecção hospitalar e menor permanência hospitalar (BRASIL, 2002). 

A inadequação na estrutura das Unidades Neonatais em nosso país contribui para aumentar a 

dificuldade de implementação de uma prática comprometida com a singularidade de cada família. Percebe-

se uma resistência e certo "desinteresse" manifestado pela pouca credibilidade que alguns profissionais 

atribuem ao método. A transformação da realidade é um processo lento e contínuo, que exige envolvimento 

dos profissionais e que deve ser revitalizado a cada dia, para proporcionar um cuidado individualizado, 

aliado à tecnologia e à sensibilidade (HENNIG, 2006). 

    O papel da equipe de saúde poderia ser aprimorado por meio do conhecimento da rede familiar 

relacionada à mãe canguru, planejando, em conjunto com ela, a organização necessária para que a criança 

receba o cuidado apropriado. A flexibilidade do programa mostrou-se relevante para a tranqüilidade das 



mulheres, que, dessa forma, sentem-se livres para ir e vir e sabem que podem contar com a atenção da 

equipe no cuidado de seus bebês quando se ausentam (TOMA 2003).   

O objetivo dessa revisão bibliográfica é salientar os benefícios e vantagens do método mãe-

canguru para díabe, observando a evolução do desenvolvimento fisiológico e afetivo do bebê prematuro de 

baixo peso. 

Objetivo deste trabalho foi avaliar evidências científicas disponíveis na literatura relacionadas aos 

benefícios do Método Mãe-Canguru 

 

2. METODOS 

 

Usou-se como método a revisão integrativa da literatura, analisando de maneira sistematizada os 

artigos encontrados, seguindo as etapas: identificação do tema; busca na literatura; categorização dos 

artigos; avaliação dos estudos encontrados; discussão e interpretação dos resultados; conclusão dos 

resultados evidentes gerados pela busca. O tema escolhido para estudo foi evidências científicas sobre o 

Método Mãe-Canguru, usando como questão norteadora: Quais os benefícios do Método Mãe-Canguru 

para o bebê prematuro?. 

Para a busca dos artigos, utilizou-se a base de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) via internet, no primeiro semestre do ano de 2013. O descritor utilizado foi 

“Método Mãe-Canguru” e os critérios de inclusão foram: artigos que trabalhavam o assunto escolhido, 

publicados no Brasil, na série histórica de 2003 a 2013, no idioma em Português e que havia o artigo 

completo disponível na internet, totalizando 25 artigos. 

 

 

3. RESULTADOS 
 

Dentre os artigos estudados, observou-se que: 

 O método mãe-canguru mostrou eficácia em relação mãe-filho-família, tanto em seu aspecto afetivo 

quanto no desenvolvimento global e nas respostas fisiológicas do bebê.  

 São poucos os hospitais maternos-infantis que aderem ao método mãe-canguru. 

 Há necessidade de interesse e até conhecimento por parte dos gestores para que o método seja 

implantado e efetivo na rotina das instituições 

 

Título Autor/Data Objetivo Resultados Conclusão 

Sucção do recém-
nascido 
prematuro: 
comparação do 
método mãe-
canguru com os 
cuidados 
tradicionais 

Andrade I. S. N. De; 
Guedes Z. C. 
F.(2005) 

Comparar o 
processo de 
sucção em 
recém- nascidos 
prematuro 
incluídos no 
método mãe-
canguru com 
recém-nascidos 
submetidos aos 
cuidados 
tradicionais. 

No grupo 1 houve uma 
melhora significativa em 
relação ao estado 
comportamental, sinais 
de estresse, 
coordenação e ritmo de 
sucção. O tempo de 
permanência hospitalar 
foi consideravelmente 
menor. No grupo 2 foi 
verificada uma melhora 
significativa em relação 
á coordenação entre 

Os recém-nascidos de 
ambos os grupos foram 
beneficiados com a 
intervenção 
fonoaudiológica, no 
entanto, os melhores 
resultados foram 
referentes ao método 
mãe-canguru. Verificou-
se que esse método 
constitui uma ótima 
alternativa para países 
em desenvolvimento, 



sucção, deglutição e 
respiração. 

pois contribui para a 
afetividade da 
amamentação, 
diminuindo o tempo de 
permanência hospitalar; 
acarretando menores 
custos para a saúde 
pública. 

Cuidado mãe 
canguru em 
recém-nascidos 
pré-termo sob 
suporte 
ventilatório: 
avaliação dos 
estados 
comportamentais 

Azevedo V. M. G. 
de O.; David R. B.; 
Xavier C. C. (2011) 

Descrever os 
estados 
comportamentais 
dos recém-
nascidos com 
peso inferior a 
1500 g, em 
ventilação 
mecânica, antes, 
durante e após o 
cuidado mãe-
canguru. 

Evidenciou-se o 
favorecimento do sono, 
principalmente o sono 
profundo (52,3%), 
comparando aos 
períodos antes (6,8%) e 
após (13,6%) (p<0,001) 
o cuidado mãe-canguru. 
Além disso, os recém-
nascidos apresentaram 
sinais de dor após o 
cuidado mãe-canguru 
com a diferença 
significativa (p=0,002). 

A estratégia mãe-
canguru, nas condições 
deste estudo, pode ser 
considerada como uma 
estratégia favorecedora 
para o desenvolvimento 
neurocomportamental. 

Método mãe-
canguru 

 Costa R.,Montecelli 
M.(2005) 

Identificar o 
conhecimento 
que vem sendo 
produzido e 
veiculado a 
respeito do 
Método Mãe-
Canguru. 

A implantação do 
método mãe-canguru 
aponta os benefícios, 
principalmente nos 
países em 
desenvolvimento, uma 
tecnologia praticável e 
apropriada para 
hospitais com recursos 
limitados, um método 
alternativo ao excesso 
de tecnologia de ponta 
(sem, no entanto, 
desmerecê-la) e de 
baixo custo, com 
diversas vantagens 
como regulação da 
temperatura, 
amamentação 
prolongada, promoção 
da interação mãe-bebê 
e diminuição da 
mortalidade. 

Constata que existe uma 
lacuna nesta área de 
conhecimento, 
particularmente no que 
diz respeito às relações 
e influências do método 
mãe-canguru com a 
equipe neonatal. Fato 
que diverge daquele 
observado concentra-se 
nas com relação à 
literatura estrangeira, 
cuja ênfase científica 
recai sobre as relações 
do cuidado canguru com 
a fisiologia dos 
prematuros. 

Respostas 
fisiológicas da 
posição mãe-
canguru em bebês 
pré-termos, de 
baixo peso e 
ventilando 
espontaneamente 

Miltersteiner, A.R. 
,et al 
(2003) 

Avaliar as 
respostas 
fisiológicas, 
freqüência 
cardíaca, 
saturação 
periférica de 
oxigênio, 
temperatura 
axilar e 
freqüência 
respiratória- em 
bebes pré-termos 
estáveis em 
ventilação 
espontânea, 

Os pacientes 
apresentaram uma 
média de idade 
gestacional de 34 
semanas, média de 
peso pós- natal de 
1.780 gramas e 
mediana de 264 horas 
de vida. Observou-se 
um aumento 
estatisticamente 
significante na 
freqüência cardíaca, na 
saturação de oxigênio e 
na temperatura axilar, 
comparando o grupo da 

A posição mãe- canguru 
promoveu aumento nos 
valores das respostas 
fisiológicas estudadas 
em pré-termos, quando 
instituída por uma hora, 
em comparação ao 
mesmo período na 
incubadora, sendo 
possível sua utilização 
durante atendimento 
fisioterapeutico. 



submetidos à 
observação na 
incubadora e a 
posição mãe 
canguru. 

posição mãe-canguru 
ao grupo controle. 

Atenção 
humanizada ao 
recém-nascido de 
baixo peso: 
método mãe 
canguru 

Brasil 
(2002) 

Capacitar 
profissionais na 
utilização do 
método 
incentivando e 
orientando as 
famílias a prestar 
cuidados 
adequados, 
melhorando o 
prognostico do 
recém-nascido, 
acompanhando a 
evolução do seu 
desenvolvimento 
físico e psíquico e 
identificar a 
necessidade de 
acompanhamento 
especializado. 

Os recém-nascidos de 
baixo peso melhoraram 
de forma 
impressionante a 
chance devida desse 
grupo etário e que o 
adequado 
desenvolvimento dessa 
criança é determinado 
por um equilíbrio quanto 
ao suporte das 
necessidades 
biológicas, ambientais e 
familiares, 

Baseados em dados 
concretos, observou-se 
que o método é capaz 
de promover mudanças 
de decisão na esfera 
político-administrativo e 
de estabelecer 
planejamento de 
prioridades de 
assistência perinatal. 

Programa mãe-
canguru e a 
relação mãe-bebê: 
pesquisa 
qualitativa na rede 
pública de Betim 

Moreira J. deO., et 
al 
(2009) 

Investigar os 
efeitos do método 
na relação entre 
mãe e bebê 
prematuro 

Observa-se que as 
mães sofrem com o 
risco iminente de morte 
da criança, porém há 
superação física da 
mesma, que demonstra 
a força existente para 
se encontrar com seus 
filhos, buscando a 
certeza de que eles 
estivessem bem. 

Conclui-se ainda que a 
mãe, os familiares e a 
equipe podem constituir 
um ambiente facilitador a 
partir do momento em 
que assuma uma 
postura ativa na 
mediação da relação do 
prematuro com o mundo. 

Respostas 
fisiológicas de 
recém-nascidos 
pré-termo 
submetidos ao 
Método Mãe-
Canguru e a 
posição prona 

Olmedo M. D. ; et 
al. 
(2012) 

Avaliar e 
comparar as 
respostas 
fisiológicas entre 
o método mãe-
canguru e a 
posição prona, 
em recém-
nascidos pré-
termo. 

Não foi significativa a 
diferença entre os 
valores médios dos 
dados vitais FR, FC, 
SatO2 e T, observados 
nos 1º, 2º e 3º dias de 
tratamento nos RN do 
grupo que utilizava o 
método mãe-canguru 
comparados aos do 
grupo que usavam a 
posição prona por meio 
do teste t de Student 
não pareado. Sendo 
assim, fica evidente não 
haver melhor 
desempenho em um 
grupo em relação ao 
outro, independente do 
dia de terapia. 

As técnicas aplicadas 
foram efetivas na 
melhora da FR, SatO2 e 
FC pelo menos até 60 
min após a aplicação 
das mesmas, sendo 
mais evidentes com a 
posição prona, mas tais 
resultados não foram 
observados quando 
relacionados os dados 
do primeiro e terceiro 
dias de tratamento. 
 

Avaliação da 
implantação do 
método canguru 
por gestores, 
profissionais e 

Gontijo T. L.; Xavier 
C.C.; Freitas M. I. F, 
2012. 

Compreender 
dificuldades e 
facilidades da 
implantação do 
método canguru 

Na amostra de 29 
hospitais maternidades 
no universo de 293 
capacitadas, 
encontraram-se 10 que 

Destaca-se a 
necessidade de maior 
apoio institucional, que 
pode ocorrer com a 
criação de protocolos 



mães de recém-
nascidos 

em maternidades 
brasileiras 
capacitadas pelo 
Ministério da 
Saúde, sob a 
ótica de 
profissionais de 
saúde, gestores e 
mães de recém-
nascidos de baixo 
peso atendidos 
nesses serviços. 

haviam implantado 
totalmente e outras 10 
instituições que não 
implantaram. 

pelos próprios 
profissionais, para o 
acompanhamento das 
etapas do método, 
melhoria da estrutura 
física e de recursos 
organizacionais e de 
pessoal, adequados para 
uma boa prática com a 
necessidade de 
realização de novos 
estudos. 

Desenvolvimento 
do sistema 
sensório motor 
oral e motor global 
em lactentes pré-
termo 

Castro A. G.;et al 
(2007) 

Avaliar 
associação entre 
idade gestacional 
de lactentes 
nascidos pré-
termo com o 
desenvolvimento 
motor global e 
com sinais 
precoces de 
alteração do 
desenvolvimento 
do sistema 
sensório, motor 
oral, verificando 
uma possível 
associação entre 
eles. 

Os lactentes menor 
idade gestacional ao 
nascer (29 a 34 
semanas) 
apresentaram uma 
mediana mais elevada 
do índice de sinais de 
risco na avaliação do 
desenvolvimento 
sensório motor oral, 
quando comparados 
com os nascidos com  
maior idade gestacional 
(35 a 36 semanas). Em 
relação ao 
desenvolvimento motor, 
aos lactantes com 
menor idade 
gestacional ao nascer 
apresentou um menor 
percentual de escore da 
AIMS abaixo do 
percentil 10 (26%), 
quando comparado com 
os nascidos com maios 
idade gestacional (4%) 
(p=0,009). A mediana 
do índice dos sinais de 
risco para o 
desenvolvimento 
sensório motor oral foi 
significantemente maior 
entre os lactentes com 
escore total da AIMS 
inferior ao percentil 25, 
quando comparada com 
os que apresentarão 
escore igual ou maior 
ao percentil 25. 

A idade gestacional dos 
lactentes ao nascer 
influenciou o 
desenvolvimento dos 
sistemas sensório motor 
oral e motor global em 
detrimento dos RN com 
menor idade gestacional. 
Esses achados sugerem 
uma possível associação 
entre ambos os aspectos 
do desenvolvimento 
infantil. 

Vivendo no 
método canguru a 
tríade mãe-filho-
família 

Caetano L.C.(2005) Compreender o 
funcionamento da 
dinâmica familiar 
e aprender as 
transformações 
familiares pela 
permanência no 
método. 

A experiência da família 
no método canguru traz 
o entendimento de que 
há famílias que 
conseguem adequar 
suas condições internas 
para atender á 
fragilidade do filho 
prematuro, enquanto 
outras não conseguem 

Foi possível chegar à 
categoria central 
pesando riscos e 
benefícios entre estar 
com o filho no canguru 
ou com a família 



atender a dupla jornada 
ou nova demanda 
criada pelo filho 
prematuro no hospital. 

Método mãe-
canguru: 
aplicação no 
Brasil, evidências 
científicas e 
impacto sobre o 
aleitamento 
materno 

Venancio S.I.; 
Almeida H. De 
(2004) 

Descrever o 
histórico do 
método mãe 
canguru e 
apresentar 
evidências 
científicas sobre 
os benefícios 
dessa prática 
para os bebês de 
baixo peso no 
tocante 
morbimortalidade, 
desenvolvimento 
pisicoafetivo, 
neurosenssorial e 
amamentação. 

O método associa-se a 
redução do risco de 
infecção hospitalar e de 
infecção do trato 
respiratório, maior 
ganho ponderal diário e 
proteção para 
amamentação exclusiva 
no momento da alta 
hospitalar. 

Há evidências de 
impactos positivos do 
método mãe canguru 
sobre a prática da 
amamentação. Embora o 
método pareça reduzir a 
morbidade infantil, as 
evidências são ainda 
insuficientes para que o 
mesmo seja 
recomendado 
rotineiramente. Por outro 
lado, não existem relatos 
sobre efeitos deletérios 
da aplicação do método. 
Há a necessidade de 
realizar estudos sobre a 
efetividade, 
aplicabilidade e 
aceitabilidade do método 
canguru em nosso meio. 

Desmame 
precoce em 
prematuros 
participantes do 
método mãe 
canguru 

Alves A. M. L.(2007) Identificar a 
prevalência e as 
causas de 
desmame 
precoce nos 
recém nascidos 
pré termo, 
participantes do 
método mãe 
canguru em uma 
maternidade-
escola em 
Alagoas 

Todos os bebês se 
encontravam em 
aleitamento materno 
exclusivo na alta 
hospitalar. O percentual 
de desmame foi de 
27,3%, com maior 
ocorrência no terceiro 
mês de vida, 
constatado no período 
dos retornos. A causa 
de desmame precoce 
de maior prevalência 
está relacionada aos 
fatores sócio-culturais. 

 O estudo revelou baixos 
índices de desmame 
precoce quando 
comparados aos 
percentuais observados 
em pesquisas realizadas 
no âmbito nacional. A 
maior causa de 
desmame precoce na 
população estudada esta 
relacionada aos fatores 
sócio-culturais. Desta 
forma, o programa de 
atenção humanizada 
método mãe canguru 
mostrou-se eficaz no que 
diz respeito ao incentivo 
ao aleitamento materno 
exclusivo. 

Método Mãe 
Canguru: 
Evolução ponderal 
dos recém-
nascidos 

Freitas. J.O; 
Camargo. 
C.L;(2007) 

Analisar a 
evolução 
ponderal de 
recém-nascido 
(RN) na 2ª etapa 
do Método Mãe-
Canguru e a 
influência do 
aleitamento 
materno no 
ganho de peso. 

54,6% estavam abaixo 
do percentil 5 na alta; 
as médias das variáveis 
estudadas foram: tempo 
para atingir pesos 
mínimo e de 
recuperação 5,2 e 17,4 
dias; percentual de 
perda de peso 9,8%; 
velocidade relativa de 
ganho de peso na 1ª 
etapa 9 g/Kg/dia e 2ª 
etapa 13,2 g/Kg/dia; 
velocidade relativa de 
ganho de peso dos RN 
alimentados com leite 
da genitora 11,9 

Este estudo revela a 
necessidade de 
acompanhar RN em 
pequeno, médio e longo 
prazo e ampliar as 
discussões sobre o 
acompanhamento do 
crescimento como uma 
estratégia de atenção 
básica, visando uma 
assistência de qualidade. 

 



g/Kg/dia e dos 
alimentados com leite 
da genitora e leite 
pasteurizado 14,5 
g/Kg/dia. 

Método mãe 
canguru nos 
hospitais / 
maternidades 
públicos de 
Salvador e 
atuação dos 
profissionais da 
saúde na segunda 
etapa do método 

 

Silva. J.R; 
Thomé.C.R; 
Abreu.R.M. (2011) 

Investigar 
quantos 
hospitais/ 
maternidades 
públicos em 
Salvador utilizam 
o método mãe-
canguru, quais os 
profissionais 
estão inseridos 
na equipe e 
caracterizar a 
atuação dos 
profissionais de 
saúde que estão 
inseridos na 
segunda etapa do 
método.  
 

Das sete instituições 
públicas de Salvador 
quatro utilizam o 
método. Nas três 
instituições 
pesquisadas realizam-
se as três etapas 
preconizadas, em duas 
delas o quadro 
profissional tem pelo 
menos um atuante de 
cada especialidade 
recomendada pelo 
Ministério da Saúde, no 
entanto evidencia-se 
reduzido número de 
fonoaudiólogos nos 
serviços. Dentre as 
principais ações dos 
profissionais da saúde 
inseridos na segunda 
etapa estão o incentivo 
ao posicionamento 
canguru, ao aleitamento 
materno exclusivo e 
orientação às mães 
quanto aos cuidados 
com o bebê. 

Evidencia-se que a 
recomendação do 
Ministério da Saúde de 
que o método seja 
implantado nas unidades 
médico-assistenciais 
integrante do Sistema 
Único de Saúde ainda 
não é uma realidade em 
todos os hospitais/ 
maternidades públicos 
de Salvador, no entanto 
evidenciou-se quadro 
profissional em 
conformidade com a 
recomendação em duas 
das instituições 
pesquisadas e a atuação 
dos profissionais 
entrevistados se 
incorpora no campo da 
transdisciplinaridade. 

Análise de custos 
da atenção 
hospitalar a 
recém-nascidos 
de risco: uma 
comparação entre 
Unidade 
Intermediária 
Convencional e 
Unidade Canguru 

 

Entringer.A.P.(2013) Realizar uma 
análise 
comparativa entre 
o custo da 
Unidade Canguru 
e da Unidade 
Intermediária 
Convencional sob 
a perspectiva do 
SUS, no 
Município do Rio 
de Janeiro, Brasil. 

O presente estudo 
encontra resultados 
similares no que diz 
respeito ao maior custo 
para a Unidade 
Intermediária 
Convencional e também 
a grande proporção de 
gastos com recursos 
humanos. Todavia, a 
diferença de custos 
entre as modalidades 
de cuidado, encontrada 
pelos autores citados, 
foi superior ao 
encontrado no presente 
estudo. 

As informações contidas 
neste estudo, além de 
subsidiar os gestores na 
organização do cuidado 
ao recém-nascido no 
Brasil, podem contribuir 
para pesquisadores de 
diferentes áreas, 
particularmente nos 
campos da atenção 
neonatal e da avaliação 
econômica. 



Atenção 
humanizada ao 
recém-nascido de 
baixo peso - 
Método Canguru: 
a proposta 
brasileira 

 

Lamy.Z.C (2005) Discutir a 
proposta 
brasileira partiu-
se de uma 
análise 
documental com 
fontes que 
incluem textos 
oficiais 
produzidos pelo 
Ministério da 
Saúde, 
publicações de 
autores que 
discutem o 
Método Canguru 
e a humanização, 
bem como 
resultados de 
dissertações e 
teses acadêmicas 
nessas áreas. 

Na Europa, Estados 
Unidos e Canadá existe 
uma tendência de 
determinação do 
período ideal, em geral 
poucas horas em um 
turno do dia. Na 
Colômbia, onde o 
cuidado é 
predominantemente 
domiciliar, as mães são 
orientadas a 
permanecer com o 
bebê 24 horas em 
posição canguru. No 
Brasil a recomendação 
é incentivar e encorajar 
os pais a praticarem o 
método pelo maior 
tempo possível, sem 
que seja determinado 
número de horas ou um 
turno específico para 
essa prática. 

 Assumir que, muito mais 
que um mero 
"programa", a 
humanização deve ser 
eixo articulador de todas 
as práticas em saúde é 
tarefa imprescindível 
para gestores e 
trabalhadores nas 
diferentes esferas do 
sistema de saúde. 

Método Mãe 
Canguru: o papel 
dos serviços de 
saúde e das redes 
familiares no 
sucesso do 
programa 

 

Toma. T. S.(2003) Aumentar a 
compreensão 
sobre a influência 
das condições 
hospitalares e da 
organização 
familiar sobre a 
prática do método 
mãe-canguru. 
 

Os bebês receberam 
alta com 5 a 60 dias de 
vida e pesos variando 
de 1.640 a 2.220 
gramas. Dos 16 recém-
nascidos do estudo, 
nove foram para casa 
pesando pelo menos 
1.800g, padrão 
considerado 
convencional. Na 
maioria dos casos, a 
adaptação à rotina 
familiar não teve 
implicações negativas 
para a saúde do bebê. 

Este estudo aponta 
alguns aspectos que 
mereceriam ser 
considerados no plano 
de cuidados do bebê 
canguru: gravidez 
desejada ou não, perdas 
em gestações prévias, 
possibilidades e 
limitações da 
participação do pai e de 
outros membros da 
família. A realização de 
pesquisa semelhante em 
outros locais poderia 
contribuir para ampliar a 
compreensão sobre a 
participação da rede 
familiar 

Conhecimentos e 
práticas dos 
profissionais de 
saúde sobre a 
"atenção 
humanizada ao 
recém-nascido de 
baixo peso - 
método canguru" 

 

Hennig.M.A.S; 
Gomes. M.A. S.M; 
Gianini.N.O. 
M;(2006) 

 

Identificar os 
conhecimentos e 
as práticas sobre 
a Atenção 
Humanizada ao 
Recém-Nascido 
de Baixo Peso - 
Método Canguru 
(AHRNBP-MC) 
de profissionais 
médicos e de 
enfermagem em 
maternidades 
públicas da 
cidade do Rio de 
Janeiro.  

Relação às estratégias 
apontadas para 
minimizar ruído e 
luminosidade, 39% dos 
profissionais referiram 
atender rapidamente 
aos alarmes/cuidados 
no uso dos 
equipamentos e 88% 
apontaram a diminuição 
da luminosidade em 
pelo menos 1 período 
em 24h. Como 
estratégias para 
dor/desconforto, 34% 
referiram usar a sucção 
não-nutritiva e 9% 
citaram utilizar glicose. 

Apesar do conhecimento 
teórico sobre a Atenção 
Humanizada, os 
profissionais ainda não o 
utilizam plenamente em 
sua prática clínica, 
sugerindo que ainda não 
está completamente 
assimilada a 
abrangência dessa 
forma de cuidado 
neonatal. 

 



Oitenta e três porcento 
relataram serem as 
informações do quadro 
clínico as principais 
informações aos pais 
na 1ª visita. O exame 
físico é o procedimento 
em que é permitida a 
presença da mãe para 
73% dos entrevistados. 
Cinquenta e nove 
porcento usavam a 
estabilidade clínica 
como critério para a ida 
do bebê ao colo 
materno pela primeira 
vez.  

O método mãe-
canguru sob o 
olhar 
problematizador 
de uma equipe 
neonatal 

 

Costa R.,Montecelli 
M.(2006) 

Relatar a 
experiência do 
desenvolvimento 
de um processo 
educativo com 
uma equipe de 
saúde neonatal, 
sobre as 
potencialidades 
do Método Mãe-
Canguru na 
assistência ao 
recém-nascido e 
família, a partir do 
referencial 
teórico-
metodológico 
problematizador. 

Apontaram a 
necessidade da criação 
de espaços para 
reflexões entre os 
profissionais da equipe 
neonatal sobre sua 
prática, possibilitando a 
transformação do 
modelo assistencial 
vigente e favorecendo o 
cuidado integral e 
individualizado aos 
recém-nascidos pré-
termos e suas famílias. 

 

Os profissionais 
reconheceram a 
importância da educação 
continuada no contexto 
da unidade neonatal, 
como forma de repensar 
conceitos, valores e 
práticas que se 
encontram envoltas na 
política de atenção ao 
neonato e sua família, 
durante o 
desenvolvimento do 
MMC. Neste sentido, os 
participantes percebem 
que já não são os 
mesmos do início deste 
estudo e que, aos 
poucos, constatam 
mudanças em sua forma 
de agir e pensar. 

Efeitos do Método 
Mãe Canguru nos 
sinais vitais de 
recém-nascidos 
pré-termo de baixo 
peso 

 

Almeida C.M; 
Almeida A.F.N; Forti 
E.M.P(2007) 

 Avaliar as 
freqüências 
cardíaca e 
respiratória, a 
pressão arterial 
média, a 
temperatura e a 
saturação 
periférica de 
oxigênio dos 
recém-nascidos 
pré-termo (RNPT) 
de baixo peso, 
antes e após a 
aplicação do 
MMC 

Os resultados não 
mostraram alterações 
significativas quanto à 
pressão arterial média 
(p> 0,05) e freqüência 
cardíaca (p> 0,05) após 
a aplicação do MMC, 
mas, por outro lado, 
houve aumento 
significativo da 
temperatura axilar (p< 
0,05) e da saturação 
periférica de oxigênio 
(p< 0,05) e diminuição 
significativa da 
freqüência respiratória 
(p< 0,05).  
 

 O MMC promove a 
melhora da temperatura 
corporal, o aumento da 
saturação periférica de 
oxigênio, melhorando a 
oxigenação tecidual, e a 
redução na freqüência 
respiratória, trazendo 
maior conforto 
respiratório aos RNPT, 
sugerindo que o MMC 
contribui para alterações 
benéficas nos sinais vitais 
dos RNPT. 

 

 

 

 



4. DISCUSSÃO 
 

Diante dos estudos analisados, verificou-se que o Método Mãe-Canguru apresenta resultados 

positivos significativos para o recém nascido prematuro no que se refere às respostas fisiológicas e 

neurológicas, sendo realizado em instituições universitárias, unidades neonatais e instituições de 

atendimento materno-infantil. O contato pele a pele, proporciona estímulos que se assemelham ao ambiente 

intra-uterino, com sensação de conforto e tranqüilidade para o recém-nascido, e daí advêm os inúmeros 

benefícios encontrados na literatura para o uso do método mãe-canguru (ALMEIDA, 2007; ALVES, 2007; 

ANDRADE, 2005; SILVA, 2011). 

O recém nascido pré-termo tem como uma das principais dificuldades a manutenção da 

temperatura, devido à menor movimentação, falta de sudorese, além da imaturidade dos centros nervosos e 

escassez de tecido subcutâneo. Estudos clínicos concluem que após 30 minutos do método mãe-canguru, 

as crianças apresentam aumento significativo da temperatura corporal e conseqüentemente melhor 

oxigenação tecidual, comprovados pelo aumento da saturação de oxigênio, já que a calma e tranqüilidade 

da criança, reduz o consumo de oxigênio (ALMEIDA, 2007; MILTERSTEINER, 2003; OLMEDO, 2012; 

COSTA, 2005; CASTRO, 2007). 

O método também é fator facilitador para o aleitamento materno exclusivo, sobretudo pelo início 

precoce das mamadas e reduz o desmame precoce mesmo após a alta hospitalar, reforçando a importância 

da atenção humanizada proporcionada pelo contato pele a pele, ainda que em um momento prematuro de 

vida do recém nascido. A proximidade materna e a efetiva alimentação ocasionam uma estabilidade 

fisiológica na criança, diminuindo o tempo de permanência hospitalar, e, portanto amenizando o risco de 

infecção hospitalar e menores custos para os serviços de saúde (ALVES, 2007; MILTERSTEINER, 2003, 

SILVA, 2011; COSTA, 2005; VENÂNCIO, 2004).  

Outro quesito influenciado pelo método são os estados comportamentais do neonato. O ambiente 

da UTI é hostil para crianças em fase de desenvolvimento, já que são expostas a procedimentos invasivos, 

manuseios excessivos, exposição constante a luz e interferências sonoras que geram sinais de estresse 

aliado à imaturidade cerebral, dificultando os bebês a se equilibrarem fisio e neurologicamente, 

comprovados pelas alterações respiratórias, choro, freqüência cardíaca alterada. Mais uma vez, após o 

método, a percepção tranqüilizante favorece o equilíbrio comportamental, e logo restabelece as funções 

fisiológicas como respiração, freqüência cardíaca e sono, extremamente necessário para a organização 

cerebral (ANDRADE, 2005; AZEVEDO, 2011; HENNING, 2006; MILTERSTEINER, 2003; OLMEDO, 2012; 

COSTA, 2005; CASTRO, 2007). 

A literatura traz a importância de aliar o método mãe-canguru com o processo de “Maternagem”, ou 

seja, o empoderamento dos familiares com relação aos cuidados do bebê. Não basta ficar em contato pele 

a pele, mas é importante estimular, inseri-lo nas relações, tocando, acariciando, conversando, estando 

próximo o maior tempo possível, de maneira a atenuar o processo sofrido e desconfortável que as crianças 

passam durante o período de internação. Os cuidados assistenciais também devem ser compartilhados 

entre equipe de saúde e familiares, sendo os pais não apenas expectadores, mas sim ativos de maneira 

participativa (trocando fraldas, banho, nutrição, etc), estimulando a responsabilidade parental (HENNING, 

2006; SILVA, 2011; COSTA, 2005; CAETANO, 2005).  

Nesse contexto, o programa mãe-canguru possibilita efetivamente a conexão entre mãe e bebê 

prematuro, colaborando para a vinculação da díade, constituindo um ambiente facilitador a partir do 



momento em que assumem uma postura ativa na mediação da relação do prematuro com o mundo, 

contribuindo para o senso de competência dos pais. Esta prática inicia-se dentro do hospital e continua em 

casa, mediante o acompanhamento da equipe de saúde (MOREIRA, 2009; COSTA, 2005; CAETANO, 

2005; COSTA, 2006). 

Apesar dos notórios benefícios da técnica, sua implantação ainda não é efetiva em todo o país, 

apresentando resistência de uso por parte de instituições, profissionais e familiares. A literatura mostra que 

equipes de saúde se mostram conscientes com relação aos conceitos e objetivos da assistência 

humanizadora, entretanto não há incorporação e comprometimento para que haja a inclusão do método na 

rotina das instituições (GONTIJO, 2012; HENNING, 2006; SILVA, 2011). A desmotivação dos profissionais é 

apresentada por Gontijo (2012) em relatos de falta de apoio administrativo, operacional, estrutural e até da 

própria equipe, onde há descontinuidade do processo em um mesmo setor (GONTIJO, 2012). 

Ressalta-se a necessidade de maior apoio institucional como melhoria da estrutura física, para 

maior efetividade da assistência com dimensionamento de uma equipe multiprofissional, visando à melhoria 

da técnica. Destaca-se que o método não necessita de equipamentos caros e sofisticados, mais sim de uma 

adequação do ambiente podendo assim contribuir para o vínculo mãe-bebê e na humanização do cuidado 

neonatal. A implantação da técnica não necessita de criação de novos leitos de UTI, pelo contrário, acarreta 

a rotatividade de leitos neonatais, necessidade real no país, frente à carência e má distribuição de leitos em 

níveis regionais (GONTIJO, 2012; ENTRINGER, 2013; HENNING, 2006; SILVA, 2011). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que o método mãe canguru se mostrou eficaz em relação no desenvolvimento do bebê 

prematuro de baixo peso e no relacionamento com a mãe e familiares, além de ser uma prática de baixo 

custo e segura. Trazendo assim comprometimento, disciplina, motivação e disponibilidade da mãe e 

familiares com relação ao bebê. 

Destaca-se a necessidade de novos estudos que avaliem outros efeitos benéficos do método, a fim 

de fortalecer a política ministerial e incentivar instituições e profissionais a proporcionarem a técnica e 

qualificarem a assistência tanto para familiares quanto para neonatos 
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