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 RESUMO 
 
O Método Canguru também conhecido como “Cuidado Mãe Canguru” ou “Contato Pele 
a Pele” tem sido uma proposta de cuidado humanizado como alternativa para a 
participação dos familiares nos cuidados dos recém-nascidos pré-termo. Este projeto de 
intervenção surgiu após o diagnóstico situacional realizado em uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal para identificar quais os motivos pelos quais os profissionais não 
orientam a utilização do Método Canguru como medida terapêutica para os recém-
nascidos prematuros ali atendidos. Destacou-se que grande parte dos profissionais 
desta unidade não tinha conhecimento acerca dos benefícios que o método proporciona 
ao neonato e seus familiares. Assim, o objetivo deste estudo é elaborar um projeto de 
intervenção que visa capacitar os profissionais de saúde da Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal acerca da importância deste método para o desenvolvimento de 
recém-nascidos pré-termo. Para o desenvolvimento da proposta e dar sustentação 
teórica ao estudo, foi realizada uma revisão narrativa da literatura nos bancos de dados 
da Biblioteca Virtual em Saúde sobre a temática do Método Canguru. Com este projeto 
de intervenção espera-se obter uma melhor conscientização dos benefícios deste 
método para a assistência aos neonatos inseridos na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal de uma maternidade escola da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.  
 
Palavras chave: Método Canguru; Recém-Nascido Prematuro; Enfermagem Neonatal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The Kangaroo Method also known as "Mother Kangaroo Care" or "Skin to Skin Contact" 
has been a proposal of humanized care as an alternative for the participation of family 
members in the care of preterm newborns. This intervention project emerged after the 
situational diagnosis carried out at a Neonatal Intensive Care Unit to identify the reasons 
why professionals do not advise using the Kangaroo Method as a therapeutic measure 
for all premature infants. It was highlighted that most professionals in this unit were 
unaware of the benefits that the method provides to the newborn and their families. 
Thus, the objective of this study is to elaborate an intervention project that aims to train 
health professionals of the Neonatal Intensive Care Unit about the importance of this 
method for the development of preterm newborns. To develop the proposal and give 
theoretical support to the study, a narrative review of the literature was performed in the 
databases of the Virtual Health Library on the theme of the Kangaroo Method. With this 
intervention project it is hoped to obtain a better awareness of the benefits of this 
method for the care of newborns inserted in the Neonatal Intensive Care Unit of a 
maternity school in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais. 
 
Keywords: Kangaroo Method; Premature Newborn; Neonatal Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
Atualmente nascem 20 milhões de recém-nascidos pré-termo (RNPT) e com 

baixo peso no mundo, destes um terço morre antes de completar um ano de vida. 

Entretanto, nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos na área de neonatologia 

houve um grande aumento da sobrevida destes recém-nascidos (BRASIL, 2011).  

Além disso, o elevado número de recém-nascido de baixo peso ao 

nascimento sem considerar a idade gestacional, constitui importante problema de 

saúde pública e apresenta alto porcentual de morbimortalidade neonatal, com graves 

consequências médicas e sociais (BRASIL, 2011).  

Devido à necessidade de internação dos RNPT em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) e diante da instabilidade hemodinâmica destes, ocorre à 

separação do binômio mãe/filho. Desta forma, o cuidado é realizado exclusivamente 

pela equipe, principalmente pela enfermagem, favorecendo o distanciamento dos 

familiares em relação ao filho, podendo levar a uma interferência negativa na formação 

dos laços afetivos (GESTEIRA, et. al., 2016).  

O Método Canguru também conhecido como “Cuidado Mãe Canguru” ou 

“Contato Pele a Pele” tem sido uma proposta de cuidado humanizado como alternativa 

para a participação dos familiares nos cuidados dos RNPT. Existem evidências 

científicas de que o contato íntimo da mãe com seu bebê prematuro podem interferir 

positivamente na relação desse bebê com o mundo (LIMA, et. al., 2019; MARQUES, et. 

al., 2016). 

Desde sua descrição e desenvolvimento o Método Canguru tem sido 

estudado e ampliado por todo mundo. Embora existam poucos estudos com 

metodologia científica que identifique os impactos sobre a morbidade e mortalidade dos 

RNPT com o Método Canguru é evidente os benefícios que o mesmo traz para os pais, 

familiares, para os bebês pré-termos e para a equipe de saúde (DANTAS, et. al., 2018; 

LIMA, et. al., 2019).  

O Método Canguru é uma política pública que está em processo de 

ampliação e fortalecimento no Brasil. Esse método está incorporado às ações do Pacto 

de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (BRASIL, 2011).  
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Dentre os benefícios podemos citar: favorecimento do vínculo mãe/filho; 

diminuição do tempo de separação mãe/filho; incentivo ao aleitamento materno; 

favorece o desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do RNPT; favorece a 

estimulação sensorial adequada; reduz o estresse e a dor; possibilita por parte dos 

familiares de desenvolver um melhor relacionamento e confiança quanto aos cuidados 

prestados com o RNPT na UTIN (BRASIL, 2011; LOPES, et. al., 2017; MENDONÇA, et. 

al., 2019).  

 

1.1 Diagnóstico Situacional  
 

O presente projeto de intervenção será realizado no Hospital Sofia Feldman 

que é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos atendendo 100% ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). Assiste a uma população superior a 400 mil pessoas dos 

Distritos Sanitários Norte e Nordeste de Belo Horizonte/Minas Gerais. Possui 185 leitos, 

sendo: 87 obstétricos,  41 em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), 45 em 

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCINco), e 12 de outras clínicas. São 

realizados cerca de 900 partos ao mês pelo hospital.  

O Hospital Sofia Feldman é um hospital escola que conta com programas de 

residência em neonatologia e obstetrícia com diversos parceiros, por exemplo: a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Portanto, o hospital colabora para a 

formação, pesquisa e investigação no domínio do ensino dos profissionais de saúde. 

Nos últimos anos a assistência do hospital tem sido modelo para outras 

instituições nacionais e internacionais que buscam adequar a assistência neonatal e 

obstétrica às práticas de humanização conforme preconizado pelo Ministério da Saúde 

(MS).   

Em 1995 o Ministério da Saúde (MS) e a UNICEF deram ao Hospital Sofia 

Feldman o título de Hospital Amigo da Criança, o primeiro do Estado de Minas Gerais 

(MG). A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma estratégia da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e UNICEF com o intuito de promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno no âmbito hospitalar. 



15 

 

O Hospital Sofia Feldman é considerado o maior hospital em cuidados 

neonatais de Minas Gerais (MG) e também o que possui maior número de partos por 

mês. Seu perfil é prestar assistência materno-infantil com todas as internações feitas 

através da Central de Internações da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

(SMA/BH). Os princípios do SUS como a universalidade, integralidade e equidade na 

assistência à saúde, assim como a participação da comunidade e descentralização 

político-administrativa com direção única em cada esfera são desenvolvidos, 

sistematicamente pela instituição. 

Possui como missão desenvolver ações de atenção integral à saúde da 

comunidade, em especial da mulher e da criança, em nível ambulatorial e hospitalar 

com qualidade, resolutividade e de forma universal, visando impactar positivamente os 

indicadores de saúde deste grupo.  

A visão do Sofia Feldman é ser um hospital público, não governamental, que 

ofereça atendimento de excelência à comunidade, em especial à mulher e a criança, 

para a clientela de forma universalizada, dentro de um sistema de saúde regionalizado 

e hierarquizado, trabalhando em parceria com a comunidade e com eficazes 

mecanismos de controle social.  

O Hospital Sofia Feldman é a maternidade de referência dos Distritos 

Sanitários Norte e Nordeste da cidade de Belo Horizonte/MG. As parturientes atendidas 

nos centros de saúde desses distritos devem ser informadas desde o pré-natal que o 

Hospital Sofia Feldman é a sua referência para atendimentos de urgência e emergência 

e para o parto. Com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar possui atenção 

humanizada, alojamento conjunto, favorecimento da presença do acompanhante em 

tempo integral, incentivo ao parto normal, oferecimento de métodos farmacológicos e 

não farmacológicos de alívio de dor e planejamento familiar. 

No Hospital Sofia Feldman existe a Casa da Gestante que é um programa de 

internação domiciliar para as parturientes que necessitam de atenção de maior 

complexidade, durante a gestação ou após o parto, para que recebam atendimento 

adequado até o momento de sua internação definitiva no hospital. 

O projeto Doula Comunitária é referência multiplicada pelo Ministério da 

Saúde em maternidades públicas de várias regiões do país e do município de Belo 
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Horizonte/MG. Trata-se de um projeto onde voluntárias da comunidade oferecem apoio 

físico e emocional às usuárias e suas famílias durante o pré-parto e parto. No Hospital 

Sofia Feldman as doulas estão presentes durante o processo de parto respeitando a 

escolha da parturiente e seus familiares. 

Na atenção ao neonato, o Hospital Sofia Feldman é referência não somente 

para Belo Horizonte/MG, mas para toda a região metropolitana e para outros municípios 

do interior do Estado de Minas Gerais, recebendo as usuárias por meio da Central 

Reguladora da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH). 

A neonatologia é um espaço de assistência multidisciplinar e 

interdisciplinar com incentivo ao aleitamento materno, desenvolvimento de estratégias 

de humanização voltadas à integralidade do cuidado com os neonatos, por exemplo, o 

cuidado canguru.  

É considerado hospital amigo da criança, com incentivo ao aleitamento 

materno exclusivo e internação conjunta na Unidade de Cuidado Intermediário 

(UCINco) com a presença da mãe/pai. Para as mães dos bebês internados na Unidade 

de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) existe o local onde possam permanecer mais 

próximo aos seus filhos chamado Espaço de Sofias, que favorece o incentivo à 

presença dos pais e à participação da família durante a internação hospitalar.  

A Casa do Bebê é um espaço para a internação domiciliar para os bebês que 

precisam ficar mais tempo internados devido à prematuridade para alcançar o peso 

ideal, a idade adequada ou em uso de fototerapia. Após a alta os recém-nascidos de 

risco recebem acompanhamento ambulatorial até a idade de 2 anos por uma equipe 

multidisciplinar e interdisciplinar.  

 
1.2 Problematização  

 

A partir da experiência profissional como enfermeira intensivista em uma 

UTIN e, ao estudar a importância do Método Canguru para o desenvolvimento dos 

RNPT, pude verificar que nem todos os profissionais que atuam nesse setor conhecem 

e/ou incentivam a realização do método por parte dos pais/familiares.  
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Durante minha jornada de trabalho, verifiquei também que alguns 

profissionais não realizam o Método Canguru, não por desconhecimento do cuidado, 

mas por não considerá-lo como uma metodologia capaz de contribuir para o 

desenvolvimento dos RNPT. 

Assim, para que o Método Canguru seja realizado de forma efetiva será 

necessária uma mudança de visão destes profissionais, principalmente da equipe de 

enfermagem, demonstrando desta forma, que o método faz parte do cuidado, sendo 

possível integrá-lo à assistência sem prejuízo de tempo ou maior demanda de trabalho.   

Também pude verificar que os pais e familiares dos RNPT desconhecem o 

Método Canguru e a possibilidade de exercerem esse cuidado junto aos seus filhos. 

Desta forma, alguns pais passam dias sem tocar em seus filhos, o que pode gerar 

medo e desinteresse para realização dos cuidados e aumentar a distância afetiva entre 

pais e filhos.  

Nesse sentido, um cuidado que poderia ser desenvolvimento com uma 

proposta mais humanizada, embasada cientificamente e comprovadamente benéfica, 

tanto para os RNPT quanto para os familiares, como é o Método Canguru, deixa de ser 

integrado como parte da assistência ao neonato.  

O Hospital Sofia Feldman, sendo um hospital filantrópico, necessita de 

financiamento adequado para atender à população adscrita. O mesmo já passou por 

grave crise financeira devido a falta de verba, falta de financiamento do governo, o que 

gera grande rotatividade dos profissionais de diversas funções e fechamento de leitos. 

Desse modo, verifica-se que propostas de capacitação de pessoal estão prejudicadas, 

impossibilitando que métodos eficazes para a assistência ao neonato, como o Método 

Canguru, sejam discutidos e, consequentemente, utilizados com segurança entre os 

profissionais, principalmente o que atuam na UTIN.   

Assim, em conversas com a equipe de saúde da UTIN, verificou-se que o 

problema prioritário é a falta de conhecimento por parte dos profissionais sobre o 

Método Canguru, resultando na não utilização do método com parte do cuidado 

prestado aos RNPT.   

Portanto levantou-se, junto à equipe de Ensino e Pesquisa do Hospital, a 

possibilidade de desenvolver um projeto de intervenção para capacitar esses 
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trabalhadores da UTIN, assim como, a proposta de ações educativas voltadas para 

pais/familiares sobre o Método Canguru, demonstrando o como fazer, suas facilidades, 

vantagens e benefícios para os RNPT e seus familiares.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A neonatologia é um espaço de assistência interdisciplinar com incentivo ao 

aleitamento materno e desenvolvimento de estratégias de humanização voltadas à 

integralidade do cuidado: cuidado “mãe/pai canguru”, incentivo à presença dos pais, à 

participação da família nos cuidados e possibilidade de acompanhamento destes RNPT 

pela instituição após a alta hospitalar.  

O Método Canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro 

e sua família, internado na UTIN, voltado para o cuidado humanizado que reúne 

estratégias de intervenção biopsicossocial (GESTEIRA, et. al., 2016; SALES, et. al., 

2018).  

Além disso, o Método Canguru está incorporado às políticas de saúde no 

campo perinatal e vem demonstrando resultados satisfatórios no campo da assistência 

neonatal (BRASIL, 2011).  

Verifica-se, assim, que a proposta de realizar um projeto de intervenção para 

capacitação dos profissionais da UTIN sobre a importância do Método Canguru é viável 

e passível de modificar a realidade de trabalho encontrada. Promover o Método 

Canguru é melhorar a qualidade da assistência prestada ao recém-nascido, 

preconizando a humanização do cuidado com estes bebês e familiares. 

Deve-se destacar ainda que, investir na qualificação dos profissionais é 

promover a melhoria da qualidade da assistência oferecida pela instituição e, assim a 

mesma pode tornar-se exemplo para que outras instituições de saúde criem estratégias 

de humanização para o cuidado com os RNPT.    

Por fim, este projeto, além de configurar uma resposta adequada ao 

problema encontrado no Hospital Sofia Feldman, também pode impactar nos 

indicadores de saúde positivamente, no que tange a assistência à saúde prestada ao 

RNPT, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde por meio da Atenção 

Humanizada ao Recém Nascido (BRASIL, 2011).  

Diante disso, justifica-se a realização deste projeto de intervenção visando 

melhorar a qualidade da assistência, incentivar a humanização dos cuidados prestados 
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ao RNPT em uma UTIN, favorecer a participação dos pais/familiares e o promover o 

melhor desenvolvimento neuropsicomotor e afetivo destes RNPT.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo Geral 

 
 Elaborar um projeto de intervenção que visa capacitar os profissionais de 

saúde da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) acerca da importância do 

Método Canguru para o desenvolvimento de Recém-Nascidos Pré-Termos (RNPT). 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar as dificuldades da equipe para não realização do Método 

Canguru a partir da percepção dos trabalhadores que atuam na UTIN; 

 Identificar o conhecimento dos pais/familiares em relação ao Método 

Canguru;  

 Capacitar à equipe da neonatologia, principalmente os trabalhadores que 

atuam na UTIN sobre o Método Canguru;  

 Desenvolver ações educativas com os trabalhadores da UTIN e os 

pais/familiares para sensibilização da importância do Método Canguru para o 

desenvolvimento dos RNPT;  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

4.1 Cuidados com os recém-nascidos pré-termo  
 

O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental 

para a redução da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil. Nesse sentido em 2004 

o Brasil firmou o “Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal” com o 

objetivo de articular os atores sociais mobilizados em torno da melhoria da qualidade de 

vida de mulheres e crianças e diminuir as desigualdades em saúde (BRASIL, 2011). 

Ter uma gestação tranquila e segura, sem intercorrências obstétricas e o 

nascimento de um filho saudável representa o sonho de muitas famílias. No entanto, 

nem sempre esse desfecho desejado ocorre, em alguns casos, é necessário que o RN 

receba cuidados intensivos em uma UTIN (NODA, et. al., 2018).  

A prematuridade é um dos fatores determinantes mais importantes da 

mortalidade infantil e que exige internação em uma UTIN na grande maioria dos casos. 

No Brasil, o aumento da incidência da prematuridade e do baixo peso ao nascer está 

relacionado às taxas crescentes de cesarianas programadas com interrupção indevida 

da gravidez, sem justificativa médica, tendo como consequência a prematuridade 

iatrogênica e ao aumento do risco de morte infantil e perinatal (BRASIL, 2011).  

A prematuridade pode-se ser defina como o nascimento que ocorre na idade 

gestacional inferior a 37ª semanas e com peso inferior a 2.500 gramas. Tipifica-se em 

relação ao peso, o recém-nascido em baixo peso (<2500g), muito baixo peso (<1500g) 

e extremo baixo peso (<1000g) (SOUZA, et. al. 2019; BRASIL, 2011).  

Portanto, a prematuridade, o baixo peso, o extremo baixo e algumas 

condições clínicas são condições para que a internação de um RN em uma UTIN possa 

acontecer. A terapia intensiva apresentou nas últimas décadas grande desenvolvimento 

tecnológico, o que resulta a necessidade de preparo dos profissionais de saúde, 

especialmente o enfermeiro, nos cuidados especializados de RNPT o que têm 

assegurado à sobrevivência destes bebês (LIMA, et. al., 2019; MEDONÇA, et. al., 

2019).  
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Além disso, devemos levar em consideração que, devido à necessidade de 

internação do RN na UTIN, ocorre à separação precoce do binômio mãe/filho 

resultando na dificuldade de aproximação dos pais/familiares com o novo membro da 

família prejudicando os cuidados com seus filhos (SOUZA, et. al., 2019; GESTEIRA, et. 

al., 2016). 

Noda et. al. (2019) por sua vez chamam a atenção para visão dos pais em 

relação ao ambiente da UTIN, como sendo muitas vezes um espaço hostil, inacessível, 

pouco acolher e que exclui os pais/familiares do cuidado com o filho.   

Sobre esse assunto, Sales et. al. (2018), afirmam que diante dessa corrente 

tecnicista acerca dos cuidados neonatais e a separação do binômio pais/filho, iniciou-se 

também a necessidade de discussão acerca da humanização da assistência que 

reorienta a atenção aos RNPT e a participação dos pais nos cuidados destes bebês. 

A esse respeito podemos dizer que a família, principalmente a mãe, deve ser 

considerada como agente ativo no processo de crescimento e desenvolvimento do 

RNPT dentro da UTIN (ARAÚJO, et. al., 2018).    

Nesse sentido Gesteira et. al. (2016) afirmam que a assistência ao RN deve 

ser reconfigurada na tentativa de romper com uma prática assistencial tecnicista que se 

apodera da vida dos neonatos sem compartilhar com a família as decisões vitais 

inerentes ao tratamento do seu filho.  

Neste contexto, o Método Canguru, demonstra ser uma alternativa para a 

melhoria dos cuidados prestados ao RN, possibilitando complementar as tecnologias já 

utilizadas na assistência com a humanização do cuidado, mesmo dentro do ambiente 

da UTIN (DANTAS, et. al., 2018; LOPES, et. al., 2017).  

 
4.2 Método Canguru  
 

Com o objetivo de contribuir para a mudança de postura dos profissionais e 

visando a humanização da assistência ao RN, o Ministério da Saúde (MS) lançou, por 

meio da portaria 693 (5 de julho de 2000) e atualizada pela portaria 1.683 (12 de julho 

de 2007) a política de Atenção Humanizada ao Recém‑nascido de Baixo Peso - 

Método Canguru, para todos os níveis de complexidade da atenção neonatal, tornando-
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se uma ferramenta importante nas ações de difusão de boas práticas no cuidado ao 

recém-nascido de baixo peso e sua família (BRASIL, 2011; MARQUES, et. al., 2016). 

O Método Canguru iniciou-se na Colômbia no ano de 1979, no Instituto 

Materno Infantil de Bogotá pelos Doutores Reys Sanabria e Hector Martinez, em 

decorrência da falta de infraestrutura para o atendimento de neonatos e devido aos 

resultados satisfatórios aos cuidados aos RN o método ganhou o mundo (BRASIL, 

2011; MENDONÇA, et. al., 2019; SALES, et. al., 2018). 

No Brasil, a prática do Método Canguru foi adotada em 1991, pelo Hospital 

Guilherme Álvaro em Santos no Estado de São Paulo, nas enfermarias do Alojamento 

Conjunto. A primeira “Enfermaria Mãe Canguru” surgiu em 1997, no Instituto 

Materno‑Infantil de Pernambuco, atualmente o IMIP - Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (SALES, et. al., 2018). 

O Método Canguru é o contato ventral pele a pele tipicamente em posição 

vertical do RN no tórax dos pais ou demais familiares. Recebe essa denominação por 

sua similaridade com o cuidado materno de marsupiais. Conforme nos referenciam, 

Sales, et. al. (2018, p.2414) “trata-se de uma intervenção viável, natural e rentável, 

independentemente da localização geográfica ou condição econômica”.  

O Método Canguru compreende três etapas consecutivas: a primeira etapa 

inicia-se no pré-natal da gestação de alto risco, seguido da internação na UTIN e/ou na 

UCINco (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais). Esses espaços acontecem o 

acolhimento da família e a primeira aproximação dos pais e familiares com seus filhos. 

Essa etapa é de extrema importância para estabelecer o contato pele a pele, de forma 

gradual e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo que entenderem ser 

prazeroso e suficiente (ARAÚJO, et. al., 2016; BRASIL, 2011; SALES, et. al., 2018).   

A segunda etapa inicia-se quando acontece a alta da UTIN para Unidade de 

Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa). Na UCINca os pais ficam 24 horas e 

participam integralmente dos cuidados com seus filhos sempre com a supervisão e 

orientação da equipe de saúde (ARAÚJO, et. al., 2016; BRASIL, 2011; SALES, et. al., 

2018).   

Já a terceira etapa é definida pela alta do RN para a casa e exige 

acompanhamento ambulatorial criterioso do bebê e de sua família dando continuidade 
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aos cuidados com uma abordagem biopsicossocial (ARAÚJO, et. al., 2016; BRASIL, 

2011; SALES, et. al., 2018).  

Existem vários estudos que afirmam os benefícios do Método Canguru 

dentre eles: redução da morbimortalidade neonatal; favorece a atenção humanizada ao 

RN; reduz o tempo de separação pais/filho; aumenta e fortalece o vínculo do bebê com 

o restante da família; reduz o risco de infecção hospitalar; favorece a termorregulação e 

a estabilidade cardiorrespiratória; favorece o aleitamento materno; reduz o estresse e a 

dor do RN; reduz o número de reinternações hospitalares; melhora o desenvolvimento 

neurocomportamental e psico‑afetivo do RN; favorece a relação dos pais com os 

profissionais de saúde, (ARAÚJO, et. al., 2016; BRASIL, 2011; FARIAS, et. al., 2017;  

GERTEIRA, et. al., 2016; HECK, et. al., 2016; LOPES, et. al., 2017; MEDONÇA, et. al., 

2019).  

Embora o Método Canguru represente uma medida eficaz, de baixo custo e 

segura, ainda encontramos barreiras para sua efetiva implementação. Nesse sentido, 

para que o Método Canguru seja aplicado de forma eficaz à equipe multiprofissional 

precisa conhecer sua finalidade, suas etapas, vantagens e benefícios para o 

desenvolvimento de RNPT (LOPES, et. al., 2017; SOUZA, et. al., 2019).  

Corroborando com essa afirmação Sales et. al. (2018) afirmam que a equipe 

de enfermagem pode desempenhar um grande papel para a adoção do Método 

Canguru e assim promover os resultados benéficos do método, como o alívio da tensão 

e dos sentimentos negativos oriundos da internação do RN e orientação dos familiares.  

 

4.3 A equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e o Método Canguru 
 

Na UTIN os profissionais de saúde dividem o seu espaço de atuação com 

toda a variedade de equipamentos necessários para o atendimento do RN e com a 

presença dos familiares. Nesse ambiente, historicamente de domínio exclusivo dos 

profissionais de saúde, a rotina é muito intensa e desgastante, fazendo com que o 

Método Canguru seja deixado em segundo plano nos cuidados aos RN, principalmente 

dos RNPT devido ao maior grau de complexidade e necessidade de cuidados 

específicos (SALES, et. al., 2018).  
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Dentro desta ótica, Sales, et. al. (2018) afirmam que a prática de 

enfermagem tem se mostrado relevante como subsídio aos profissionais na realização 

do cuidado integral, individual e humanizado aos RN e seus familiares. 

A partir dessa premissa, os profissionais de enfermagem, por prestarem 

assistência ao neonato mais tempo que as demais categorias profissionais, encontram-

se mais próximos, tanto dos recém-nascidos quanto dos seus pais. Assim 

desempenham um importante papel, não só na assistência ao RN, mas no apoio, 

orientação e instrumentalização das mães ou acompanhantes para os cuidados 

cotidianos com o RNPT e/ou de baixo peso principalmente durante a segunda etapa do 

Método Canguru (ARAÚJO, et. al., 2016; SOUZA, et. al., 2019; SALES, et. al., 2018).  

Souza, et. al. (2019) em seu trabalho puderam evidenciar que os técnicos de 

enfermagem têm a convicção de sua atribuição na assistência ao neonato e sua 

importância de incentivar precocemente o Método Canguru. Verificaram também que 

grande parte dos profissionais reconhecem os benefícios que o método proporciona 

para os RNPT e seus familiares.  

Gesteira, et. al. (2016) corroboram afirmando que alguns profissionais 

reconhecem que o Método Canguru favorece mudanças positivas na saúde do neonato, 

como a estabilidade das funções fisiológicas e a aproximação do bebê com a família.  

Entretanto, devido à falta de conhecimento de alguns profissionais de saúde 

em relação ao Método Canguru, essa prática deixa de ser realizada. Portanto, se faz 

necessário que a política de Atenção Humanizada ao Recém‑nascido de Baixo Peso - 

Método Canguru seja amplamente aceita pelas instituições de saúde para atender esta 

demanda, ou seja, que exista o preparo da equipe e da unidade para atender a esta 

política de humanização (BRASIL, 2011; LOPES, et. al., 2017).  

Devido à falta de conhecimento dos profissionais sobre o Método Canguru os 

pais dos RNPT deixam de realizar essa prática tão importante para a melhoria da 

assistência prestada aos seus filhos e para a melhoria do seu desenvolvimento 

biopsicossocial (SOUZA, et. al., 2019).  

Assim, os profissionais de saúde necessitam realizar capacitações ou 

atualizações em saúde para a ampliação de seus conhecimentos sobre os benefícios 

do Método Canguru. Percebe-se que, a partir da educação em saúde ocorrerá a 
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sensibilização da equipe sobre os benefícios do método, a promoção do cuidado 

humanizado e informações mais precisas e seguras aos familiares no cuidado com os 

seus bebês (GESTEIRA, et. al., 2016).  

A Educação Permanente em Saúde compreende que o aprender e ensinar 

devem se incorporar ao cotidiano das instituições de saúde e ao trabalho, tendo como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho sendo estruturados a partir da problematização do processo de trabalho 

(VILLA, 2019).  

A Educação Permanente em Saúde é uma proposta de mudança na 

concepção do processo de trabalho e na capacitação dos trabalhadores onde por meio 

da prática cotidiana, da vivência profissional e do conhecimento científico podemos 

formar equipes multiprofissionais capazes de mudar a realidade de trabalho ou colocar 

em prática métodos científicos eficazes para melhoria da atenção integral à saúde da 

população (VILLA, 2019). 

Portanto, profissionais capacitados e orientados podem ser bons 

multiplicadores e facilitadores do Método Canguru e, desse modo, influenciar a 

assistência prestada aos RNPT (SOUZA, et. al., 2019).  
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5 METODOLOGIA 
 

Para a elaboração do Projeto de Intervenção baseou-se no método do 

Diagnóstico Situacional que é compreendido como um processo de coleta e análise de 

dados do local e do grupo com o qual se trabalhará para conhecer sua realidade 

(MADEIRA, et. al., 2018).  

Desta forma, por meio do Diagnóstico Situacional conheceremos os 

problemas de saúde mais importante do nosso local de trabalho, suas causas e 

consequências (MADEIRA, et. al., 2018). Assim poderemos planejar e adotar medidas 

dos principais problemas de saúde e educação em um determinado território. 

Assim, o Diagnóstico Situacional foi realizado em uma maternidade escola da 

cidade de Belo Horizonte/MG, levantando quais os principais problemas evidenciados 

para a não realização do Método Canguru na UTIN, por meio do método de observação 

ativa da rotina da unidade. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica para construção do referencial teórico 

na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de setembro a 

outubro de 2019.  

Foram utilizadas as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências 

da Saúde criada pelo site da BVS, sendo: método canguru; recém-nascido prematuro; 

enfermagem neonatal.  

Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos publicados na íntegra na 

língua português num recorte temporal de cinco anos de 2016 a 2019, por ser um 

período abrangente que atende aos objetivos do trabalho. Os artigos que não foram 

encontrados na íntegra realizou-se a pesquisa diretamente no site da revista. 

Para confecção do referencial teórico utilizou-se no total de 15 obras 

localizadas nas fontes citadas acima, além de consultas realizadas no site do Ministério 

da Saúde (MS) em busca de políticas de saúde públicas que norteiam à temática.  

Todo o levantamento para a seleção dos artigos delineou-se no método 

proposto por Gil (2011), que consta: leitura exploratória e leitura seletiva para 

determinar o material que servirá aos propósitos da pesquisa; leitura analítica para 
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ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, e por fim, a leitura interpretativa 

para relacionar e analisar o material selecionado do presente estudo.  

Foi realizada uma síntese dos artigos selecionados, correlacionando as 

diferenças e semelhanças conceituais e passou-se para a redação, acerca do tema, no 

referencial teórico do presente projeto de intervenção.   

Após revisão, o passo seguinte foi delinear o projeto de intervenção, 

conforme abaixo.  

 

5.1 População alvo 
 

A proposta se destina aos profissionais de saúde que atuam na UTIN equipe 

multidisciplinar (enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, 

fonoaudiologia, psicologia, assistente social e médico).  

Os profissionais serão trabalhados em grupos multidisciplinares de acordo 

com a disponibilidade de horários, dividido em turmas de até 10 profissionais, com 

cronograma previamente construído junto aos profissionais.  

 

5.2 Plano de ação 
 

A realização do plano de ação foi desenvolvida em duas etapas: elaboração 

do plano de ação para a proposta de intervenção, conforme detalhado no Quadro 1 e o 

plano de ação pedagógica para a capacitação dos profissionais, conforme Quadro  2 

abaixo.  

 
Quadro 1 – Plano de ação para a proposta de projeto de intervenção sobre a importância do Método 

Canguru para o RNPT na UTIN, do Hospital Sofia Feldman, no município de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 

Operações Resultados Produtos Ações estratégicas 

 

Responsável Prazo 

Identificar 
quais são 

dificuldades 
da equipe 

Propor 
estratégias 

para 
sensibilização 

Entrevista com 
os 

profissionais 
que integram a 

Apresentar os 
problemas 

levantados à equipe 
de neonatologia do 

Profissional 
responsável 
por realizar 

essa 

30 dias 
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para não 
realização do 

Método 
Canguru na 

UTIN. 
 

dos 
profissionais 

da UTIN 
sobre a 

importância 
do Método 
Canguru. 

equipe 
multidisciplinar 

da UTIN. 
 

hospital e para a 
Equipe do Núcleo de 
Ensino e Pesquisa. 

intervenção. 

Identificar o 
conhecimento 

dos pais e 
familiares em 

relação ao 
Método 

Canguru. 

Propor ações 
educativas 

para 
conhecimento 
dos familiares 

sobre o 
Método 

Canguru. 

Entrevista com 
os familiares 

de RN 
internados na 

UTIN. 

Apresentar os 
motivos que os 

familiares não realiza 
o Método Canguru à 

equipe de 
neonatologia do 
hospital e para a 

Equipe do Núcleo de 
Ensino e Pesquisa. 

Profissional 
responsável 
por realizar 

essa 
intervenção. 

30 dias 

Revisão da 
Literatura 
sobre a 

Temática 

Embasar as 
estratégias da 

ação 
educativa e 

adquirir 
argumentos 

para a 
justificativa do 

projeto de 
intervenção. 

Artigos 
científicos e 
manuais de 

norma técnica 
do Ministério 
da Saúde que 

abordam o 
assunto.   

Realizar uma ação 
educativa embasada 
cientificamente que 

propõe 
mudar/transformar o 
processo de trabalho 

que atua na UTIN. 

Profissional 
responsável 
por realizar 

essa 
intervenção. 

30 dias 

Reunião com 
a 

coordenação 
do Núcleo de 

Ensino e 
Pesquisa. 

Discutir o 
problema e 
identificar 
possíveis 

intervenções 
a serem 

realizadas. 

Necessidade 
de realização 
de educação 
permanente. 

Demostrar por meio 
de pesquisas os 

benefícios do 
Método Canguru 

para a assistência 
aos recém-nascidos. 

Profissional 
responsável 
por realizar 

essa 
intervenção. 

2 dias 

Elaboração 
da 

capacitação 
aos 

profissionais 
da UTIN. 

 

Ter uma ação 
educativa 

bem 
delineada que 

atenda aos 
objetivos da 
capacitação. 

Busca em site 
de pesquisa e 
do Ministério 

da Saúde 
sobre a 

temática. 
 

Apresentar o projeto 
de intervenção; 

Pactuação com a 
equipe de saúde do 
Núcleo de Ensino e 

Pesquisa do hospital. 

Equipe de 
Ensino e 

Pesquisa do 
hospital. 

30 dias 

Ampliar o 
cuidado 

canguru na 
UTIN. 

Aumentar a 
adesão ao 

Método 
Canguru na 

UTIN. 

Garantir 
acessibilidade 

e ampliar o 
cuidado 

humanizado 
aos RNPT. 

Capacitação e 
orientação da equipe 

multidisciplinar. 
 

Equipe de 
Ensino e 

Pesquisa do 
hospital. 

6 meses 

Desenvolver 
ações 

educativas 
com os pais/ 
sobre Método 

Canguru. 

Aumentar a 
adesão ao 

Método 
Canguru na 

UTIN. 

Garantir 
acessibilidade 

e ampliar o 
cuidado 

humanizado 
aos RNPT. 

Capacitação e 
orientação da equipe 

multidisciplinar. 
 

Equipe de 
Ensino e 

Pesquisa do 
hospital. 

2 
Meses 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 2 – Plano de ação pedagógica de capacitação dos profissionais sobre a importância do Método 
Canguru para o RNPT na UTIN, do Hospital Sofia Feldman, no município de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. 

I. Tema: A importância do Método Canguru para os cuidados de Recém-nascidos Prematuros 
internados em uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. 

II. Objetivos:  

 Discutir sobre o Método Canguru. 
 Discutir acerca das políticas de saúde que orientam a assistência ao recém-nascido, 

principalmente a política de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo-Peso: Método 
Canguru. 

 Demonstrar a importância do Método Canguru para o desenvolvimento biopsicossocial de 
recém-nascidos prematuros. 

 Discutir acerca da participação da família no cuidado ao recém-nascido.  
 Exercitar o saber e o fazer sobre a assistência prestada aos recém-nascidos. 

 
III. Conteúdo:  

 O recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
 O conceito sobre o Método Canguru.  
 Trajetória Histórica do Método Canguru no mundo e no Brasil.  
 Política de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo-Peso: Método Canguru. 
 Vantagens e Benefícios do Método Canguru para o desenvolvimento biopsicossocial de recém-

nascidos prematuros. 
 

IV. Metodologia:  

 Palestra sobre a Trajetória História do Método Canguru no mundo e no Brasil. 
 Discussão em grupo com a equipe acerca do Método na prática assistencial da UTIN 
 Exposição ilustrativa sobre o conceito, aplicação e benefícios do Método Canguru aos RNPT. 
 Casos clínicos com questões norteadoras e problematizadora sobre o Método Canguru.  
 Roda de conversa onde os profissionais podem correlacionar seus conhecimentos sobre o 

Método Canguru com sua vivência profissional, exercitando seus saber e fazer sobre a 
assistência prestada RN.  

 Apresentação de vídeos sobre o posicionamento canguru e as unidades exemplos de cuidado 
canguru pelo Brasil. 

 Visita à unidade de canguru do hospital para conhecimento da infraestrutura, norma de 
funcionamento e rotina.   
 

V. Recursos didáticos: audiovisual, ilustrações, tabelas, gráficos, apostila, textos, caneta, jogos e 
dinâmicas. 

VI. Avaliação:  

 Avaliação será feita pela frequência, pela participação, desempenho e o interesse durante o 
desenvolvimento das atividades propostas.  

 Avaliação escrita e sugestões dos profissionais de saúde sobre a capacitação.  
 Avaliação a longo prazo, verificando a adesão dos profissionais ao Método Canguru.  

 
VII. Bibliografia:  
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Atenção Humanizada ao 
recém-nascido de baixo peso: Método Canguru/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 2 ed. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2011. 
 
GESTEIRA, E.C.R. et. al. Método Canguru: Benefícios e Desafios experienciados por profissionais de 
saúde. Revista de Enfermagem UFSM, v.6, n.4, p.518-528, out./dez, 2016. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Acer/Downloads/20524-121090-2-PB.pdf>. Acesso em: 10 out 2019.  
 
SOUZA, J.R. et. al. Método Canguru na perspectiva dos profissionais de saúde de uma unidade de 
neonatologia. Enferm Foco (Internet), Brasília, v.10, n.2, p.30-35, 2019. Disponível em: < 
file:///C:/Users/Acer/Downloads/1604-10586-1-PB.pdf>.  Acesso em: 12 out 2019. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
5.3 Recursos humanos e materiais 

 
Para o desenvolvimento da capacitação dos profissionais serão utilizados 

recursos de áudio e vídeo (computadores e projetor de imagem) e recursos didáticos 

como (apostilas, textos impressos, ilustrações e cartazes) disponibilizados pelo Hospital 

Sofia Feldman.  

O local da capacitação será na sala de aula do Núcleo de Ensino e Pesquisa 

do Hospital Sofia Feldman, um ambiente espaçoso, arejado que conta com cadeiras, 

mesas e recursos de áudio e vídeo. E por se localizar na própria instituição espera-se a 

adesão de todos os profissionais.  

Quanto aos recursos humanos para a atividade será necessário um 

integrante de cada equipe multidisciplinar como enfermeiro, fisioterapia, nutricionista, 

terapia ocupacional, médico e dentre outros quando julgar necessário, pois conforme o 

Manual de Normas para a Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso: 

Método Canguru (BRASIL, 2011) cada categoria profissional desempenha papel 

importante para a efetivação do Método Canguru. Esses profissionais serão os 

facilitadores da ação educativa e pela capacitação conforme a proposta deste projeto. 

  

5.4 Orçamento 
 

Os custos despendidos com esta proposta de intervenção serão de 

responsabilidade da própria instituição de saúde que disponibilizará os recursos 
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humanos, os equipamentos de informática, comunicação, lanche e de consumo. O 

presente projeto é de interesse da instituição, pois com a finalização deste projeto, 

espera-se melhorar a adesão ao Método Canguru e consequentemente a assistência 

prestada ao RNPT.  

 
5.5 Cronograma  
 
Quadro 3 – Cronograma de proposta de intervenção: Capacitação dos profissionais sobre o método 
canguru para o RNPT da UTIN do Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2019.  

Atividades/2019 
Período (2019 – 2020)  

Jun  Jul  Ago  Set/Out Nov/Dez  Jan/Fev Mar/Abr Maio  

Identificar os 
problemas da não 
realização do 
Método Canguru na 
UTIN. 

X       

 

Identificar o 
conhecimento dos 
pais/familiares em 
relação ao Método. 

 X      
 

Reunião com a 
coordenadora do 
Núcleo de Ensino e 
Pesquisa. 

  X     
 

Revisão da 
literatura.     X     

Elaboração da 
capacitação dos 
profissionais da 
UTIN. 

    X   
 

Confecção dos 
cartazes de 
divulgação do curso 
Método Canguru. 

    X   
 

Realização da 
Capacitação do 
Método Canguru. 

     X  
 

Desenvolvimento 
ações educativas 
com os 
pais/familiares sobre 
Método Canguru. 

      X 
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Avaliação final, com 
todos os 
profissionais 
participantes. 

       
 

X 

Fonte: elaborado pelo autor  

Vale ressaltar que as capacitações sobre o Método Canguru deverão ter 

continuidade como parte da estratégia de educação permanente em saúde do hospital, 

ao longo da programação de todo ano, com objetivo de melhorar a adesão ao método e 

a atualização constante dos profissionais. 

5.6 Avaliação e acompanhamento do projeto de intervenção  
 

A proposta do projeto de intervenção dependente da realização de várias 

etapas para a concretização da capacitação. A viabilidade da proposta está diretamente 

relacionada ao interesse Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Sofia Feldman para 

efetivação do projeto de intervenção.  

Para a avaliação do acompanhamento do projeto de intervenção, serão 

realizadas reuniões quinzenais com os responsáveis pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa 

para verificação do andamento da proposta, o cumprimento dos prazos previstos, a 

viabilidade dos planos e a necessidade de reestruturação do plano inicial.  

A avaliação do projeto e das capacitações se dará por meio da participação e 

sugestões dos profissionais durante a capacitação sobre a “A importância do Método 

Canguru para os cuidados de Recém-nascidos Prematuros internados em uma Unidade 

de Tratamento Intensivo Neonatal”. 

É importante construir, juntamente com o hospital, um programa de coleta de 

dados que permita o acompanhamento do progresso da realização do Método Canguru 

nas UTIN e assim, avaliar os benefícios efetivos na assistência ao neonato, ao longo do 

tempo, após a capacitação. 

Por meio deste processo avaliativo da prática cotidiana será possível verificar 

os pontos positivos e negativos para (re)construir a proposta e assim fortalecer os 

conceitos e aprendizados adquiridos, além de superar as dificuldades que possam 

diminuir a aplicação do Método Canguru nas UTIN.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Método Canguru é um método de humanização da assistência para os 

RNPT internados em uma UTIN. Vários estudos apontam os benefícios do Método 

Canguru para o desenvolvimento biopsicossocial do RNPT e sua contribuição para 

diminuição do índice de morbimortalidade infantil. 

O Método Canguru não funciona isolado, assim, todos os profissionais 

precisam estar sensibilizados sobre a importância do método para os cuidados com os 

RNTP. Para atingir a eficácia na realização do Método Canguru essas sensibilizações 

devem ser construídas de forma agradável para que o mesmo não se torne apenas 

mais uma tarefa para a equipe de profissionais de saúde de que atuam na UTIN, já tão 

sobrecarregada. 

As capacitações e cursos voltados para profissionais de saúde reforçam a 

importância da educação permanente em saúde em prol da melhoria da qualidade da 

assistência, neste caso específico, para a implementação, manutenção e sucessos de 

práticas de cuidados tão bem delineados e estudados como o Método Canguru.  

Assim, busca-se com o presente projeto de intervenção, a sensibilização da 

equipe multidisciplinar/interdisciplinar sobre o Método Canguru e sua incorporação na 

assistência neonatal de forma efetiva, de modo a produzir mudanças no comportamento 

dos profissionais de acordo com os objetivos da educação permanente em saúde e 

visando a humanização dos cuidados prestados aos RNPT e familiares.  
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