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Resumo

Este trabalho retrata o Método Canguru (MC) como uma importante estratégia de humanização utilizada
no tratamento de crianças prematuras. No Brasil, alguns fatores contribuíram para o avanço da saúde e do
bem-estar do recém-nascido como o Programa de Assistência à Saúde Perinatal (PROASP) e a
consolidação dos direitos da mulher, que levou a criação dos alojamentos conjuntos nos hospitais. O MC
tem seus objetivos e aplicações influenciados pelo desenvolvimento do país, pelos valores socioculturais e
pela localização geográfica. Desta forma, o MC é utilizado como substituição tecnológica, para diminuir a
morbimortalidade neonatal e nos países desenvolvidos, para aumentar o vínculo mãe-filho. No Brasil, o
método visa promover mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada na humanização.
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Abstract

POLICIES OF NEONATAL HUMANIZATION AND THE KANGAROO METHOD IN BRAZIL

This work shows the Kangaroo Care (MC) as an important humanization strategy used in the treatment of
premature babies in Brazil, several factors contributed to the health and well-being advancement of the
newborn as the Program for Perinatal Health (PROASP) and consolidation of women&39;s rights, which led
to the creation of rooming in hospitals. The MC has its own goals and applications influenced by the
development of the country, the socio-cultural values &8203;&8203;and by geographic location. Thus, the
MC is used as a technological replacement to reduce neonatal morbidity and mortality in developed
countries and to increase the parent-child bond. In Brazil, the method aims to promote institutional
change in the pursuit of health care, focusing on humanization.
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Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar o método Canguru como uma estratégia de humanização no
tratamento de bebês nascidos prematuramente, alguns eventos que antecederam a sua criação e
implementação, bem como aspectos do seu status no panorama brasileiro. No sentido de contextualizar o
MC foram mencionados os antecedentes das políticas públicas referidas às crianças recém-nascidas.

Segundo o Ministério da Saúde (2009) nascem, em todo o mundo, anualmente 20 milhões de bebês
pré-termo e de baixo peso, dos quais um terço morre antes de completar um ano de vida. Por representar
uma alternativa para diminuir as altas taxas de mortalidade neonatal, o Método Canguru se encontra em
plena expansão no mundo. (CARDOSO et al., 2006).

No Brasil, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, é um marco no avanço da
qualidade de vida das crianças que nascem prematuramente. Entre seus objetivos, destacamos,
justamente, o que aponta para a atenção ao recém-nascido, por ser considerado uma necessidade latente
e sinalizar a necessidade de atenção às mães com vista à melhoria da qualidade do atendimento ao bebê
(Estatuto da Criança e do Adolescente, 2001). A partir de 1991, com a elaboração do Programa de
Assistência à Saúde Perinatal (PROASP), pelo Ministério da Saúde, as medidas implementadas
conseguiram maior êxito no avanço da saúde e do bem-estar do recém-nascido (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
1991).

As políticas de humanização em saúde ganharam um novo caráter, a partir da década de 1990. Além da
criação de leis que assegurassem os direitos às mães - e mais tarde ao recém-nascido -, passou-se à
qualificação das medidas de humanização conquistadas até esse período. Ao longo daquela década, vários
programas de humanização no atendimento foram sendo elaborados e implantados, com a intenção de
aprimorar a qualidade nos serviços de saúde, como a implementação do Método Canguru (MC).

O referido método surgiu em parte, devido às necessidades de se minimizar os impactos negativos quanto
às intervenções invasivas e agressivas próprias do ambiente de terapia intensiva neonatal.
Especificamente de assistência neonatal, o MC implica em contato pele a pele, entre a mãe e o
recém-nascido, de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso, permitindo uma
participação maior dos pais no cuidado ao seu bebê prematuro.

Breve Histórico das Políticas Públicas

As principais políticas públicas, no cenário mundial, foram criadas na Europa no século XVIII (COSTA et
al., 2010). Estas focalizaram especialmente o aumento da atenção dada à higiene, aos cuidados infantis e
à medicalização de toda a família e constituiu o que se denominou medicina social, influenciada esta, pelas
modificações nos cenários político, econômico e social nos países centrais europeus. Esse processo
também despendeu atenção especial dos estados no fortalecimento do exército, no controle da natalidade
e no monitoramento do desenvolvimento da população, aspectos esses fundamentais para atender a uma
sociedade utilitarista na transição da sociedade feudal para a capitalista. A este respeito, Neto et al.,
(2008), afirmam:

Desde o período das grandes transformações políticas, sociais e econômicas
ocorridas na Europa no século XVIII, com o estabelecimento de novas relações de
poder entre o estado e sociedade e o nascimento da medicina social, começaram
a surgir às primeiras políticas voltadas fundamentalmente para o controle social,
privilegiando a higiene, a infância e a medicalização da família (p.108).

Entre algumas polêmicas, a análise focaultiana critica o caráter político da medicina acerca das medidas de
monitoramento da população, dos avanços tecnológicos da medicina, além da institucionalização do parto,
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afirmando ser esse um sistema de controle da sociedade que tem como finalidade tornar os indivíduos
saudáveis e úteis para a sociedade (FOUCAULT, 1984).

No contexto brasileiro, as políticas públicas de saúde e o atendimento as recém-nascidos, surgiram no
século XX, transformaram o cenário social e influenciaram a elaboração de leis e de programas de saúde
(COSTA et al., 2010). Contudo, na segunda metade do século XX se contabilizaram consideráveis
mudanças nas políticas de saúde. Estas passaram a ser consideradas direitos essenciais da sociedade e se
intensificaram nas décadas seguintes. Um exemplo foi à luta pela redemocratização do país no final da
década de 1970 que, muito além das conseqüências políticas, revolucionou a maioria dos setores sociais,
especialmente da saúde pública, cujas leis elaboradas na década de 1980, foram sancionadas e
qualificadas na década seguinte.

Outro fator que contribuiu para o avanço das políticas públicas foi a consolidação dos direitos da mulher,
conquistados a partir de muita luta, iniciada nos anos de 1980, a exemplo dos alojamentos conjuntos nos
hospitais, instituídos pelo Ministério da Saúde. Segundo o documento do MS, assinalamos:

No início dos anos 80, a regulamentação sobre o alojamento conjunto, pela
Portaria 18 do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social
(INAMPS) do MS, apresentava algumas normas básicas para a implantação de
alojamentos conjunto em instituições hospitalares. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
BRASIL, PORTARIA N°18 DE 1982 apud COSTA et al., 2010, p. 60).

Costa et al., (2010) apontam algumas consequências geradas a partir do mencionado acontecimento, com
destaque nos novos cuidados voltados para as mães, maior contato entre a díade mãe/bebê e o incentivo
ao aleitamento materno. Ressalte-se que nesse primeiro momento, não havia uma atenção focada no
atendimento do bebê.

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi institucionalizado em 1983, com o
objetivo de tornar os cuidados às mães mais abrangentes, foi de grande importância para o atendimento à
saúde reprodutiva das mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1983). A Constituição de 1988 foi outro evento,
que previu significativas garantias aos direitos reprodutivos das mulheres, no sentido de ampará-las e
garantir-lhes a independência financeira no período reprodutivo, no qual instituía: prover meios de
sustento à mãe e ao recém-nascido, além de provocar mudanças quanto às concepções do papel
reprodutor específico da mulher (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).

As estratégias de humanização na área da saúde conhecidas como “movimento de humanização” geraram
transformações diante das inovações tecnológicas, podendo-se afirmar que minimizaram, até certo ponto,
seus impactos negativos (REICHERT et al., 2007).

Método Canguru – Histórico e Princípios

O MC foi implementado pela primeira vez em 1978, em Bogotá (Colômbia), pelo Dr. Edgar Rey Sanabria e
desenvolvido a partir de 1979 pelos doutores Héctor Martinez Gomes e Luis Navarrete Pérez. Esses
pediatras colombianos, do Instituto Materno-Infantil de Bogotá, queriam por fim à prática que consistia em
colocar dois ou três bebês em uma mesma incubadora, bem como, reduzir o tempo de separação entre
mãe e o bebê. Atualmente, na Colômbia, este programa é predominantemente ambulatorial, praticado no
domicílio materno e enfatiza um rigoroso acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê
(BOTERO, 2000).

Mais do que a implementação do MC, alguns países além de adotar o referido método, transformou-o em
um dos pontos de sua política pública e neste caso, o Brasil assumiu posição pioneira, como afirmam os
pesquisadores abaixo:

O Brasil foi o primeiro país que adotou o método como política pública, e que
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padronizou seus procedimentos. Atualmente, são somente cinco países no mundo
que adotam o método como política pública: Colômbia, Peru, Moçambique,
Indonésia e Brasil (LAMY et al., 2005, p. 660).

Outro aspecto que cabe destacar são as diferentes formas de aplicação do referido método. Pudemos
constatar em nossa pesquisa sobre métodos de cuidados neonatais com prematuros que as duas
maternidades abordadas, embora sob a mesma denominação, utilizavam instrumentos e meios diferentes
na aplicação do MC. Ambas as instituições adotam esquemas próprios na condução do Programa Nacional
de Humanização Hospitalar no Pré-natal e Nascimento (Ministério de Saúde, 2002). Desta forma, o
tratamento da díade mãe-bebê na maternidade pública desenvolve as três etapas do método canguru
(descritas na pp. 6-7 deste trabalho). Em contrapartida na maternidade particular, nomeiam MC, as
estratégias voltadas para as condições de visita ao bebê, a qual é flexibilizada para a mãe e à família, a
fim de atender as necessidades do recém nascido, destacando-se que a mãe pode visitar o seu bebê três
vezes ao dia, ficando ela, com o filho, o tempo que quiser. Lamy et al., (2005, p. 660) corroboram este
ponto de vista, ao afirmarem:

Ao longo das três últimas décadas o Método Canguru vem despertando grande
interesse entre os profissionais envolvidos na assistência neonatal em todo o
mundo, sendo cada vez mais utilizado, sem que exista, entretanto, uma diretriz
única. São diversas as formas utilizadas em sua aplicação no que diz respeito à
abrangência, ao tempo de início e ao tempo de permanência na posição canguru.

Os objetivos e aplicações do método são afetados por diversas questões tais como o grau de
desenvolvimento do país, valores socioculturais, localização geográfica, entre outros. Sendo assim, em
lugares de extrema dificuldade de assistência neonatal como África, Vietnã, o MC representa uma
estratégia de substituição tecnológica, uma ação para diminuir a morbimortalidade neonatal. Nos países
desenvolvidos, o método visa, sobretudo, aumentar o vínculo mãe-filho, desenvolver maior segurança da
família no manuseio do seu bebê prematuro e estimular o aleitamento materno. (LAMY et al., 2005). Essas
investigadoras acreditam que a implantação do MC no Brasil tem assumido uma configuração mais ampla
em comparação aos países com maiores carências no atendimento neonatal e aos países desenvolvidos.
Afirmam elas:

A análise do processo de implantação da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido
de Baixo Peso – Método Canguru pelo Ministério da Saúde nos permite mapear
uma experiência consideravelmente mais ampla do que a dos países que
adotaram ou discutem o Método Canguru em países de extrema dificuldade de
acesso à assistência neonatal. Nessas regiões, o Método Canguru é apontado
como estratégia de substituição de tecnologia (pela ausência ou insuficiência
quantitativa de leitos levando a uma imperiosa necessidade de redução do tempo
de internação neonatal) e de incentivo ao Aleitamento Materno. Por outro lado, a
experiência brasileira também é mais ampla do que aquela encontrada nos países
desenvolvidos, nos quais também encontramos os elementos ligados às
intervenções no ambiente e na forma do cuidado neonatal, incluindo aqui o
incentivo ao contato pele a pele o mais prolongado possível como uma das
práticas envolvidas (p. 666).

Método Canguru na Conjuntura Brasileira

O programa Canguru foi implantado pela primeira vez, no Brasil em 1991, no Hospital Guilherme Álvaro,
em Santos, São Paulo e a seguir em Recife, no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco sendo, desde
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então, propagado em todo o país. No Hospital Guilherme Álvaro foram utilizados, inicialmente, o espaço e
a equipe do alojamento conjunto, até que se dispusesse de instalações próprias e equipe multidisciplinar.
(CARDOSO et al., 2006).

Segundo o Ministério da Saúde (2002), os objetivos do referido método estão relacionados com a
mudança institucional, a qual está voltada para humanização da assistência neonatal. Assim, na nossa
realidade, os objetivos da utilização do método diferem dos quais ele foi criado. No documento do MS
consta que o MC “não tem como objetivo a substituição da incubadora ou de qualquer outra tecnologia ou
recursos humanos e sim a promoção de uma mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada
na humanização da assistência e no princípio de cidadania da família”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002
apud LAMY et al., 2005, p. 664).

A mudança na forma do cuidado neonatal proposta pelo MC está baseada em quatro fundamentos básicos:
acolhimento do bebê e sua família; respeito às individualidades; promoção do contato pele a pele o mais
precoce possível; envolvimento da mãe nos cuidados do bebê (LAMY, 2003 apud LAMY et al., 2005).

A reformulação do Método Canguru incluiu três fases para sua aplicabilidade apontando a população alvo,
as necessidades que devem ser supridas para a adoção do método, as regras e vantagens que essa
política apresenta, fases estas descritas abaixo:

Na primeira etapa estimula-se o vínculo entre a mãe e o bebê, incentivando a presença dos pais na UTI
junto ao recém-nascido e orientando-os quanto ao cuidado físico e aspectos psico-afetivos que cercam o
nascimento do recém-nascido. Este tipo de atendimento requer, portanto; uma perspectiva
interdisciplinar. Visando minimizar o estresse imposto ao bebê, por parte do impacto do ambiente de
terapia intensiva, têm surgido diversas estratégias que defendem uma proposta de cuidado
individualizado. A importância do referido atendimento é assinalado por Als et a.l, 2004 apud. LAMY et al.,
2005, p. 665, ao afirmarem:

Os estudos de Alset al. (2004) mostram que os prematuros que receberam
cuidados individualizados, isto é, modificação e adaptação dos cuidados
fornecidos em resposta ao reconhecimento individual de suas necessidades,
apresentaram melhor desempenho no desenvolvimento cortical, observado
através de uma maior auto-regulação e comportamento calmo ao longo de
intervenções.

A segunda etapa é marcada pela presença constante da mãe na enfermaria canguru e acontece depois da
estabilidade clínica do bebê. Tendo em mente que o vinculo mãe - bebê se fortalece na medida em que
aumenta o contato entre eles, essa etapa procura propiciar a mãe participação direta e ativa no cuidado
de seu bebê. Desse modo, as chances de abandono, e descuido diminuem consideravelmente. Estudos
revelam que agindo assim, tanto a mãe quanto o bebê obtêm benefícios (LAMY et al., 2005).

A terceira etapa se caracteriza pela “continuidade da assistência através do acompanhamento
ambulatorial, individualizado, buscando observar o desenvolvimento global do bebê, através de um
programa de acompanhamento” (LAMY et al., 2005, p. 665). Programas como esse têm extrema
importância, pois tem como objetivo diminuir possíveis sequelas e promover o desenvolvimento do bebê.

A aplicação do método abrange inúmeros benefícios, dentre eles destacam-se as seguintes: permite uma
maior participação dos pais e da família nos cuidados neonatais, criando um maior vínculo mãe-bebê;
melhora o padrão de desenvolvimento motor e cognitivo do bebê; controle térmico efetivo, pelo contato
direto com a pele da mãe; além de reduzir os custos na assistência.

Em 2009, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do MS, promoveu um incentivo à
implantação do MC, admitindo a sua importância na humanização do atendimento à díade mãe/bebê e a
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sua contribuição à estimulação do aleitamento materno. Fatores como, o crescente reconhecimento por
parte das equipes de neonatologia, da importância dos cuidados maternos para a recuperação dos bebês;
o momento no qual a humanização da assistência tem sido apresentada como política nacional do
Ministério de Saúde e a maior visibilidade dos óbitos neonatais são fundamentais para entender a
disseminação do MC e sua trajetória como Política Nacional de Saúde.

Como etapa central no processo de disseminação desta política pública, encontramos um amplo programa
de capacitação dos profissionais das diferentes especialidades que lidam com o recém-nascido, sua mãe e
sua família. No destaque da importância da qualificação dos cuidados com recém-nascido de baixo peso,
afirmam (LAMY et al., 2005, p. 665-666):

A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru é,
portanto, uma estratégia de qualificação do cuidado pautada na atitude dos
profissionais de saúde diante do bebê e de sua família a partir de um conceito de
assistência que não se limita ao conhecimento técnico específico. Sob essa
perspectiva, ao proporcionar mais contato entre o bebê e sua mãe, seu pai,
irmãos e avós, busca construir uma rede social de apoio para a mãe e contribuir
para a diminuição dos efeitos negativos da internação neonatal.

Considerações Finais

Os objetivos e as aplicações do MC, segundo a literatura especializada, sofrem influências do nível de
desenvolvimento do país onde é implementado, além dos valores socioculturais e da localização
geográfica, entre outros fatores. Neste sentido, nos países Africanos e no Vietnã, por exemplo, o método
funciona como substituição tecnológica, especificamente para diminuir a morbimortalidade neonatal. Nos
países desenvolvidos, a implementação do método tem por meta, aumentar o vínculo mãe-filho,
desenvolver maior segurança da família no manuseio do seu bebê prematuro e estimular a amamentação.
No Brasil, o MC visa prioritariamente promover mudança institucional na busca da atenção à saúde,
centrada na humanização da assistência neonatal e no princípio de cidadania da família.
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Resumo

Este trabalho retrata o Método Canguru (MC) como uma importante estratégia de humanização utilizada
no tratamento de crianças prematuras. No Brasil, alguns fatores contribuíram para o avanço da saúde e do
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bem-estar do recém-nascido como o Programa de Assistência à Saúde Perinatal (PROASP) e a
consolidação dos direitos da mulher, que levou a criação dos alojamentos conjuntos nos hospitais. O MC
tem seus objetivos e aplicações influenciados pelo desenvolvimento do país, pelos valores socioculturais e
pela localização geográfica. Desta forma, o MC é utilizado como substituição tecnológica, para diminuir a
morbimortalidade neonatal e nos países desenvolvidos, para aumentar o vínculo mãe-filho. No Brasil, o
método visa promover mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada na humanização.

Palavras Chave: bebê prematuro, método canguru, políticas públicas.

Abstract

POLICIES OF NEONATAL HUMANIZATION AND THE KANGAROO METHOD IN BRAZIL

This work shows the Kangaroo Care (MC) as an important humanization strategy used in the treatment of
premature babies in Brazil, several factors contributed to the health and well-being advancement of the
newborn as the Program for Perinatal Health (PROASP) and consolidation of women&39;s rights, which led
to the creation of rooming in hospitals. The MC has its own goals and applications influenced by the
development of the country, the socio-cultural values &8203;&8203;and by geographic location. Thus, the
MC is used as a technological replacement to reduce neonatal morbidity and mortality in developed
countries and to increase the parent-child bond. In Brazil, the method aims to promote institutional
change in the pursuit of health care, focusing on humanization.

Keywords: premature baby, kangaroo care, public policy.

Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar o método Canguru como uma estratégia de humanização no
tratamento de bebês nascidos prematuramente, alguns eventos que antecederam a sua criação e
implementação, bem como aspectos do seu status no panorama brasileiro. No sentido de contextualizar o
MC foram mencionados os antecedentes das políticas públicas referidas às crianças recém-nascidas.

Segundo o Ministério da Saúde (2009) nascem, em todo o mundo, anualmente 20 milhões de bebês
pré-termo e de baixo peso, dos quais um terço morre antes de completar um ano de vida. Por representar
uma alternativa para diminuir as altas taxas de mortalidade neonatal, o Método Canguru se encontra em
plena expansão no mundo. (CARDOSO et al., 2006).

No Brasil, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, é um marco no avanço da
qualidade de vida das crianças que nascem prematuramente. Entre seus objetivos, destacamos,
justamente, o que aponta para a atenção ao recém-nascido, por ser considerado uma necessidade latente
e sinalizar a necessidade de atenção às mães com vista à melhoria da qualidade do atendimento ao bebê
(Estatuto da Criança e do Adolescente, 2001). A partir de 1991, com a elaboração do Programa de
Assistência à Saúde Perinatal (PROASP), pelo Ministério da Saúde, as medidas implementadas
conseguiram maior êxito no avanço da saúde e do bem-estar do recém-nascido (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
1991).

As políticas de humanização em saúde ganharam um novo caráter, a partir da década de 1990. Além da
criação de leis que assegurassem os direitos às mães - e mais tarde ao recém-nascido -, passou-se à
qualificação das medidas de humanização conquistadas até esse período. Ao longo daquela década, vários
programas de humanização no atendimento foram sendo elaborados e implantados, com a intenção de
aprimorar a qualidade nos serviços de saúde, como a implementação do Método Canguru (MC).
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O referido método surgiu em parte, devido às necessidades de se minimizar os impactos negativos quanto
às intervenções invasivas e agressivas próprias do ambiente de terapia intensiva neonatal.
Especificamente de assistência neonatal, o MC implica em contato pele a pele, entre a mãe e o
recém-nascido, de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso, permitindo uma
participação maior dos pais no cuidado ao seu bebê prematuro.

Breve Histórico das Políticas Públicas

As principais políticas públicas, no cenário mundial, foram criadas na Europa no século XVIII (COSTA et
al., 2010). Estas focalizaram especialmente o aumento da atenção dada à higiene, aos cuidados infantis e
à medicalização de toda a família e constituiu o que se denominou medicina social, influenciada esta, pelas
modificações nos cenários político, econômico e social nos países centrais europeus. Esse processo
também despendeu atenção especial dos estados no fortalecimento do exército, no controle da natalidade
e no monitoramento do desenvolvimento da população, aspectos esses fundamentais para atender a uma
sociedade utilitarista na transição da sociedade feudal para a capitalista. A este respeito, Neto et al.,
(2008), afirmam:

Desde o período das grandes transformações políticas, sociais e econômicas
ocorridas na Europa no século XVIII, com o estabelecimento de novas relações de
poder entre o estado e sociedade e o nascimento da medicina social, começaram
a surgir às primeiras políticas voltadas fundamentalmente para o controle social,
privilegiando a higiene, a infância e a medicalização da família (p.108).

Entre algumas polêmicas, a análise focaultiana critica o caráter político da medicina acerca das medidas de
monitoramento da população, dos avanços tecnológicos da medicina, além da institucionalização do parto,
afirmando ser esse um sistema de controle da sociedade que tem como finalidade tornar os indivíduos
saudáveis e úteis para a sociedade (FOUCAULT, 1984).

No contexto brasileiro, as políticas públicas de saúde e o atendimento as recém-nascidos, surgiram no
século XX, transformaram o cenário social e influenciaram a elaboração de leis e de programas de saúde
(COSTA et al., 2010). Contudo, na segunda metade do século XX se contabilizaram consideráveis
mudanças nas políticas de saúde. Estas passaram a ser consideradas direitos essenciais da sociedade e se
intensificaram nas décadas seguintes. Um exemplo foi à luta pela redemocratização do país no final da
década de 1970 que, muito além das conseqüências políticas, revolucionou a maioria dos setores sociais,
especialmente da saúde pública, cujas leis elaboradas na década de 1980, foram sancionadas e
qualificadas na década seguinte.

Outro fator que contribuiu para o avanço das políticas públicas foi a consolidação dos direitos da mulher,
conquistados a partir de muita luta, iniciada nos anos de 1980, a exemplo dos alojamentos conjuntos nos
hospitais, instituídos pelo Ministério da Saúde. Segundo o documento do MS, assinalamos:

No início dos anos 80, a regulamentação sobre o alojamento conjunto, pela
Portaria 18 do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social
(INAMPS) do MS, apresentava algumas normas básicas para a implantação de
alojamentos conjunto em instituições hospitalares. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
BRASIL, PORTARIA N°18 DE 1982 apud COSTA et al., 2010, p. 60).

Costa et al., (2010) apontam algumas consequências geradas a partir do mencionado acontecimento, com
destaque nos novos cuidados voltados para as mães, maior contato entre a díade mãe/bebê e o incentivo
ao aleitamento materno. Ressalte-se que nesse primeiro momento, não havia uma atenção focada no
atendimento do bebê.
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O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi institucionalizado em 1983, com o
objetivo de tornar os cuidados às mães mais abrangentes, foi de grande importância para o atendimento à
saúde reprodutiva das mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1983). A Constituição de 1988 foi outro evento,
que previu significativas garantias aos direitos reprodutivos das mulheres, no sentido de ampará-las e
garantir-lhes a independência financeira no período reprodutivo, no qual instituía: prover meios de
sustento à mãe e ao recém-nascido, além de provocar mudanças quanto às concepções do papel
reprodutor específico da mulher (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).

As estratégias de humanização na área da saúde conhecidas como “movimento de humanização” geraram
transformações diante das inovações tecnológicas, podendo-se afirmar que minimizaram, até certo ponto,
seus impactos negativos (REICHERT et al., 2007).

Método Canguru – Histórico e Princípios

O MC foi implementado pela primeira vez em 1978, em Bogotá (Colômbia), pelo Dr. Edgar Rey Sanabria e
desenvolvido a partir de 1979 pelos doutores Héctor Martinez Gomes e Luis Navarrete Pérez. Esses
pediatras colombianos, do Instituto Materno-Infantil de Bogotá, queriam por fim à prática que consistia em
colocar dois ou três bebês em uma mesma incubadora, bem como, reduzir o tempo de separação entre
mãe e o bebê. Atualmente, na Colômbia, este programa é predominantemente ambulatorial, praticado no
domicílio materno e enfatiza um rigoroso acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê
(BOTERO, 2000).

Mais do que a implementação do MC, alguns países além de adotar o referido método, transformou-o em
um dos pontos de sua política pública e neste caso, o Brasil assumiu posição pioneira, como afirmam os
pesquisadores abaixo:

O Brasil foi o primeiro país que adotou o método como política pública, e que
padronizou seus procedimentos. Atualmente, são somente cinco países no mundo
que adotam o método como política pública: Colômbia, Peru, Moçambique,
Indonésia e Brasil (LAMY et al., 2005, p. 660).

Outro aspecto que cabe destacar são as diferentes formas de aplicação do referido método. Pudemos
constatar em nossa pesquisa sobre métodos de cuidados neonatais com prematuros que as duas
maternidades abordadas, embora sob a mesma denominação, utilizavam instrumentos e meios diferentes
na aplicação do MC. Ambas as instituições adotam esquemas próprios na condução do Programa Nacional
de Humanização Hospitalar no Pré-natal e Nascimento (Ministério de Saúde, 2002). Desta forma, o
tratamento da díade mãe-bebê na maternidade pública desenvolve as três etapas do método canguru
(descritas na pp. 6-7 deste trabalho). Em contrapartida na maternidade particular, nomeiam MC, as
estratégias voltadas para as condições de visita ao bebê, a qual é flexibilizada para a mãe e à família, a
fim de atender as necessidades do recém nascido, destacando-se que a mãe pode visitar o seu bebê três
vezes ao dia, ficando ela, com o filho, o tempo que quiser. Lamy et al., (2005, p. 660) corroboram este
ponto de vista, ao afirmarem:

Ao longo das três últimas décadas o Método Canguru vem despertando grande
interesse entre os profissionais envolvidos na assistência neonatal em todo o
mundo, sendo cada vez mais utilizado, sem que exista, entretanto, uma diretriz
única. São diversas as formas utilizadas em sua aplicação no que diz respeito à
abrangência, ao tempo de início e ao tempo de permanência na posição canguru.

Os objetivos e aplicações do método são afetados por diversas questões tais como o grau de
desenvolvimento do país, valores socioculturais, localização geográfica, entre outros. Sendo assim, em
lugares de extrema dificuldade de assistência neonatal como África, Vietnã, o MC representa uma
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estratégia de substituição tecnológica, uma ação para diminuir a morbimortalidade neonatal. Nos países
desenvolvidos, o método visa, sobretudo, aumentar o vínculo mãe-filho, desenvolver maior segurança da
família no manuseio do seu bebê prematuro e estimular o aleitamento materno. (LAMY et al., 2005). Essas
investigadoras acreditam que a implantação do MC no Brasil tem assumido uma configuração mais ampla
em comparação aos países com maiores carências no atendimento neonatal e aos países desenvolvidos.
Afirmam elas:

A análise do processo de implantação da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido
de Baixo Peso – Método Canguru pelo Ministério da Saúde nos permite mapear
uma experiência consideravelmente mais ampla do que a dos países que
adotaram ou discutem o Método Canguru em países de extrema dificuldade de
acesso à assistência neonatal. Nessas regiões, o Método Canguru é apontado
como estratégia de substituição de tecnologia (pela ausência ou insuficiência
quantitativa de leitos levando a uma imperiosa necessidade de redução do tempo
de internação neonatal) e de incentivo ao Aleitamento Materno. Por outro lado, a
experiência brasileira também é mais ampla do que aquela encontrada nos países
desenvolvidos, nos quais também encontramos os elementos ligados às
intervenções no ambiente e na forma do cuidado neonatal, incluindo aqui o
incentivo ao contato pele a pele o mais prolongado possível como uma das
práticas envolvidas (p. 666).

Método Canguru na Conjuntura Brasileira

O programa Canguru foi implantado pela primeira vez, no Brasil em 1991, no Hospital Guilherme Álvaro,
em Santos, São Paulo e a seguir em Recife, no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco sendo, desde
então, propagado em todo o país. No Hospital Guilherme Álvaro foram utilizados, inicialmente, o espaço e
a equipe do alojamento conjunto, até que se dispusesse de instalações próprias e equipe multidisciplinar.
(CARDOSO et al., 2006).

Segundo o Ministério da Saúde (2002), os objetivos do referido método estão relacionados com a
mudança institucional, a qual está voltada para humanização da assistência neonatal. Assim, na nossa
realidade, os objetivos da utilização do método diferem dos quais ele foi criado. No documento do MS
consta que o MC “não tem como objetivo a substituição da incubadora ou de qualquer outra tecnologia ou
recursos humanos e sim a promoção de uma mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada
na humanização da assistência e no princípio de cidadania da família”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002
apud LAMY et al., 2005, p. 664).

A mudança na forma do cuidado neonatal proposta pelo MC está baseada em quatro fundamentos básicos:
acolhimento do bebê e sua família; respeito às individualidades; promoção do contato pele a pele o mais
precoce possível; envolvimento da mãe nos cuidados do bebê (LAMY, 2003 apud LAMY et al., 2005).

A reformulação do Método Canguru incluiu três fases para sua aplicabilidade apontando a população alvo,
as necessidades que devem ser supridas para a adoção do método, as regras e vantagens que essa
política apresenta, fases estas descritas abaixo:

Na primeira etapa estimula-se o vínculo entre a mãe e o bebê, incentivando a presença dos pais na UTI
junto ao recém-nascido e orientando-os quanto ao cuidado físico e aspectos psico-afetivos que cercam o
nascimento do recém-nascido. Este tipo de atendimento requer, portanto; uma perspectiva
interdisciplinar. Visando minimizar o estresse imposto ao bebê, por parte do impacto do ambiente de
terapia intensiva, têm surgido diversas estratégias que defendem uma proposta de cuidado
individualizado. A importância do referido atendimento é assinalado por Als et a.l, 2004 apud. LAMY et al.,
2005, p. 665, ao afirmarem:
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Os estudos de Alset al. (2004) mostram que os prematuros que receberam
cuidados individualizados, isto é, modificação e adaptação dos cuidados
fornecidos em resposta ao reconhecimento individual de suas necessidades,
apresentaram melhor desempenho no desenvolvimento cortical, observado
através de uma maior auto-regulação e comportamento calmo ao longo de
intervenções.

A segunda etapa é marcada pela presença constante da mãe na enfermaria canguru e acontece depois da
estabilidade clínica do bebê. Tendo em mente que o vinculo mãe - bebê se fortalece na medida em que
aumenta o contato entre eles, essa etapa procura propiciar a mãe participação direta e ativa no cuidado
de seu bebê. Desse modo, as chances de abandono, e descuido diminuem consideravelmente. Estudos
revelam que agindo assim, tanto a mãe quanto o bebê obtêm benefícios (LAMY et al., 2005).

A terceira etapa se caracteriza pela “continuidade da assistência através do acompanhamento
ambulatorial, individualizado, buscando observar o desenvolvimento global do bebê, através de um
programa de acompanhamento” (LAMY et al., 2005, p. 665). Programas como esse têm extrema
importância, pois tem como objetivo diminuir possíveis sequelas e promover o desenvolvimento do bebê.

A aplicação do método abrange inúmeros benefícios, dentre eles destacam-se as seguintes: permite uma
maior participação dos pais e da família nos cuidados neonatais, criando um maior vínculo mãe-bebê;
melhora o padrão de desenvolvimento motor e cognitivo do bebê; controle térmico efetivo, pelo contato
direto com a pele da mãe; além de reduzir os custos na assistência.

&, nbsp; Em 2009, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do MS, promoveu um
incentivo à implantação do MC, admitindo a sua importância na humanização do atendimento à díade
mãe/bebê e a sua contribuição à estimulação do aleitamento materno. Fatores como, o crescente
reconhecimento por parte das equipes de neonatologia, da importância dos cuidados maternos para a
recuperação dos bebês; o momento no qual a humanização da assistência tem sido apresentada como
política nacional do Ministério de Saúde e a maior visibilidade dos óbitos neonatais são fundamentais para
entender a disseminação do MC e sua trajetória como Política Nacional de Saúde.

Como etapa central no processo de disseminação desta política pública, encontramos um amplo programa
de capacitação dos profissionais das diferentes especialidades que lidam com o recém-nascido, sua mãe e
sua família. No destaque da importância da qualificação dos cuidados com recém-nascido de baixo peso,
afirmam (LAMY et al., 2005, p. 665-666):

A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru é,
portanto, uma estratégia de qualificação do cuidado pautada na atitude dos
profissionais de saúde diante do bebê e de sua família a partir de um conceito de
assistência que não se limita ao conhecimento técnico específico. Sob essa
perspectiva, ao proporcionar mais contato entre o bebê e sua mãe, seu pai,
irmãos e avós, busca construir uma rede social de apoio para a mãe e contribuir
para a diminuição dos efeitos negativos da internação neonatal.

Considerações Finais

Os objetivos e as aplicações do MC, segundo a literatura especializada, sofrem influências do nível de
desenvolvimento do país onde é implementado, além dos valores socioculturais e da localização
geográfica, entre outros fatores. Neste sentido, nos países Africanos e no Vietnã, por exemplo, o método
funciona como substituição tecnológica, especificamente para diminuir a morbimortalidade neonatal. Nos
países desenvolvidos, a implementação do método tem por meta, aumentar o vínculo mãe-filho,
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desenvolver maior segurança da família no manuseio do seu bebê prematuro e estimular a amamentação.
No Brasil, o MC visa prioritariamente promover mudança institucional na busca da atenção à saúde,
centrada na humanização da assistência neonatal e no princípio de cidadania da família.
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