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Metodologia Canguru:
facilitando o encontro entre o bebê

e sua família na UTI Neonatal

Zeni Carvalho Lamy

O que É o Método Canguru?

O ‘método manguru’, como geralmente é conhecido em todo o

mundo, refere-se a uma modalidade de cuidado e atenção que prioriza o

contato prolongado pele a pele entre a mãe e seu recém-nascido (RN) de

baixo peso desde as primeiras semanas de vida. Esse contato é iniciado na

maternidade, devendo ser mantido em casa, depois da alta, até que o RN

complete cerca de 40 semanas de idade gestacional. Deve-se cuidar para

que ele permaneça aquecido e estimulado do ponto de vista respiratório,

facilitando a manutenção do aleitamento materno exclusivo e oferecendo

novas possibilidades de contato e interação entre a família e o bebê, tendo

ainda garantido o acompanhamento ambulatorial após a alta hospitalar.

No Brasil, o Ministério da Saúde implantou o método canguru por

meio do Programa da Criança, com a preocupação de difundir uma nova

visão da assistência ao recém-nascido que necessita ser internado em uma

UTI Neonatal. Isso implica fundamentalmente uma mudança de atitude

no manuseio do bebê de baixo peso. Por meio dessa nova forma de cuidar,

somos convidados, além da primeira imagem que a expressão Método

Canguru desperta – a de uma mãe ou um casal com o filho junto ao peito –, a

cuidar integralmente desse bebê do ponto de vista clínico e de suas relações

iniciais. Dessa forma, é imprescindível ter a compreensão do conjunto de

questões envolvido nesse modelo de assistência.
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É importante ressaltar que o método não substitui as Unidades de

Terapia Intensiva Neonatal, assim como a mãe não substitui a incubadora:

ele visa a proporcionar uma atenção humanizada ao recém-nascido,

entendendo que a premissa básica da humanização é oferecer uma

assistência capaz de cuidar do bebê com toda a tecnologia necessária para

a sua segurança. É, portanto, uma tecnologia a mais à disposição dos

intensivistas neonatais. Para fins operacionais, são destacados a seguir os

quatro pilares do método, que constituem os fundamentos básicos

norteadores de todas as ações dos profissionais de saúde que o praticam:

• acolhimento ao bebê e a sua família;

• respeito às individualidades;

• promoção do contato pele a pele o mais cedo possível;

• envolvimento da mãe nos cuidados do bebê.

Esses preceitos buscam a promoção da qualidade de vida do bebê e

delimitam a diferença entre método canguru e ‘posição canguru’. O Método é

o conjunto da assistência humanizada oferecida ao RN, aos pais e aos outros

membros da família desde o nascimento, envolvendo o primeiro encontro

entre o bebê e a família, a comunicação entre família e equipe, o contato pele

a pele precoce e crescente, além da preocupação em oferecer aos pais a

oportunidade de escolher o tempo em que permanecerão com o bebê na posição

canguru, considerando que esse período deve ser prazeroso e capaz de

possibilitar intimidade à dupla mãe-bebê ou pai-bebê. A posição canguru é o

momento no qual o bebê sai da incubadora e é colocado entre os seios da mãe

ou contra o peito do pai. O RN deve estar apenas de fralda (o uso de touca é

recomendado em bebês muito pequenos ou em lugares frios), em posição

vertical e com o tórax e abdome fazendo o contato pele a pele (Brasil, 2000a).

A implantação dessa nova tecnologia é, hoje, uma Política Nacional

de Saúde. Por meio da Portaria no 693 de 5 de julho de 2000 (Brasil, 2000b),

o Ministério da Saúde lançou a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso – Método Canguru. Para tanto, os cuidados oferecidos

ao bebê e à sua família nos diversos momentos da internação passam a

atender às especificidades de cada um desses períodos. Ou seja, dependendo
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do local onde ele e sua família vêm sendo acompanhados – na unidade de

cuidados intensivos, na unidade intermediária ou no alojamento conjunto

–, diferentes aspectos do método poderão ser focalizados.

No Brasil, a partir da colaboração de diferentes especialidades que

atuam na área neonatal, o método canguru passou a ser aplicado em três

etapas. A primeira delas começa na UTI Neonatal a partir da internação do

bebê; a segunda tem início quando o bebê vai para a Unidade Intermediária,

e a terceira se dá após a alta hospitalar. Tendo em vista que esses bebês e

suas mães muitas vezes mostram-se aptos a ir para casa um pouco mais

cedo do que normalmente ocorre, a Metodologia Canguru prevê um

acompanhamento sistemático e intenso em ambulatórios de seguimento,

para continuar a oferecer segurança aos pais em relação ao seu bebê.

Essas etapas, na verdade, acompanham o bebê em todas as situações

que envolvem sua internação e sua ida para casa, visando a atender seu

nível de desenvolvimento maturativo, bem como a minimizar os possíveis

efeitos negativos da internação neonatal (afastamento da família, excesso

de estimulação e experiências corporais desgastantes, por exemplo).

Primeira etapa: na UTI Neonatal
a partir da internação do bebê

Na primeira etapa, a equipe de saúde que recebe o bebê na UTI deve

funcionar como um elo entre ele e sua mãe, até que esta possa se locomover

e ir até o local em que seu filho se encontra. Para tal, um representante da

equipe irá realizar visitas ao leito da mãe, informando sobre o estado de

saúde do bebê, sobre o atendimento que ele vem recebendo e sobre o ambiente

especial dos cuidados intensivos. É muito freqüente que nesta fase a mãe

experimente uma sensação de vazio pela separação do bebê, além de solidão,

porque gostaria de estar com ele ao seu lado. À medida que vai conversando

com o representante da equipe, ela pode começar a estabelecer contato

com a história diferente que irá vivenciar com o filho. A presença da equipe

lhe proporciona – além das informações –, suporte emocional e conforto,

como se, de alguma forma, o bebê se aproximasse dela.
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A primeira visita da mãe à unidade também será valorizada e sempre

acompanhada. No primeiro encontro, procura-se evitar o excesso de

informações em relação à doença do bebê e à tecnologia oferecida, buscando

responder especialmente às dúvidas que os pais estejam experimentando

no momento.

O primeiro encontro entre mãe/pai e bebê é um momento único

para a família. A equipe deve observar aspectos especiais de cada grupo

familiar, atenta às suas necessidades individuais. Alguns querem muitas

informações, outros não conseguem ouvir nada naquele momento; alguns

querem estar perto, tocar o bebê, falar com ele, outros não conseguem,

efetivamente, se aproximar. Cada casal tem o seu tempo para iniciar o

processo interativo, e esse tempo será respeitado. Contudo, passos como o

primeiro toque, a retirada do leite, a participação nos cuidados e na troca

de fraldas serão incentivados e acompanhados por profissionais preparados

para reconhecer como essa aproximação pode ser difícil para a família, e

que sabem como um apoio pode vir a deflagrar comportamentos que

pareciam quase impossíveis à primeira vista.

Quando os pais estiverem prontos, o que envolve tanto o desejo

materno de contê-lo pele a pele quanto a estabilidade clínica do bebê – avaliada

pela equipe –, pode ser iniciada a prática da posição canguru, que, nesta

etapa, geralmente acontece uma vez por dia, ao lado da incubadora. Pode ser

que o bebê ainda se encontre monitorizado, em hidratação venosa ou nutrição

parenteral e, às vezes, até em ventilação mecânica.

A presença do pai é sempre muito importante para a mãe e para o

bebê, apto a propiciar segurança e a praticar, também ele, a posição canguru.

Ao longo dos últimos anos, tem-se acompanhado a entrada de muitos pais

pela primeira vez na UTI e seu processo de adaptação a esse novo e

desconhecido espaço, e ao bebê, muitas vezes tão diferente do esperado. Na

maioria das vezes, os pais sentem-se na obrigação de serem fortes, não se

permitindo a expressão de emoções, principalmente diante da companheira.

Muitas vezes, por um período de tempo que varia individualmente,

eles protelam o momento de ser ‘pai canguru’. Frases como ‘não sei pegar’,

‘não tenho jeito para isso’, ‘sou muito grande e posso machucar’, ‘meu
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peito é muito cabeludo e o bebê não vai gostar’ tentam justificar o medo de

uma explosão de sentimentos que, supostamente, não poderia ser contida.

Em algumas situações, pais que demonstram dificuldade em ir ao hospital

(muitas vezes com justificativas lógicas como o trabalho, por exemplo)

mudam radicalmente de atitude e não conseguem mais ficar longe por

muito tempo depois da experiência de tomar o bebê contra o peito, sentir

seu corpo esquentar para mantê-lo aquecido, sentir sua respiração profunda

e muitas vezes ofegante, afagar e acalentar. A experiência que o método

canguru proporciona para pai e mãe é muito profunda, assim como o é

também para a equipe que acompanha esses momentos.

O método busca também o envolvimento de outros membros da

família, especialmente os irmãos e os avós. O período da internação de um

recém-nascido é muito curto diante de toda a sua existência e, dessa forma,

a equipe de saúde que trabalha para mantê-lo vivo deve também possibilitar

sua integração a esses outros membros da família, entendendo que dessa

integração depende a qualidade de vida que ele terá após a alta. As visitas

dos irmãos e dos avós estão sendo discutidas num artigo específico deste

livro, devido à sua grande importância na experiência de uma família que

tem um bebê internado em UTI Neonatal.

Ao longo de todas essas vivências na UTI, o bebê vai melhorando

gradativamente, dispensando o uso de algumas tecnologias, e ganhando

peso até atingir os critérios para ser encaminhado para a segunda etapa.

Segunda etapa: na Unidade Intermediária

Na segunda etapa do método canguru, o bebê e sua mãe permanecem

juntos 24h por dia, e o pai, o maior tempo possível. A mãe vai assumindo

os cuidados com o filho cada vez mais, e o apoio oferecido pela enfermagem

vai, aos poucos, sendo menos necessário. Nesta etapa, o tempo de manter

o bebê em posição canguru também deve ser livre, mas recomenda-se que

seja o maior possível.

Uma das grandes vantagens desta etapa é preparar a mãe para o

momento da alta. No método tradicional de atendimento, muitas vezes os
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pais têm medo de levar para casa um bebê que não aprenderam a conhecer,

porque só o viam em poucos horários do dia e, dessa forma, não sabem

como ele se comporta, do que gosta, a que horas dorme e acorda.

A alta dos que participam do método canguru tende a ocorrer mais

cedo, espontaneamente, pela segurança materna e pela estabilidade do bebê.

Além desses motivos, acredita-se que o método facilita o ganho de peso e

diminui o número de complicações. Outra questão extremamente facilitada

pelo método é o aleitamento materno. Sabe-se que os dois maiores fatores

de desmame de bebês internados em UTI Neonatal são o estresse da mãe e o

tempo de afastamento imposto a ela. O método canguru trabalha para

minimizar esses dois fatores. Sabemos que uma mãe cujo bebê permanece

internado por um longo período tende a ter dificuldades em produzir a

quantidade necessária ao bebê no momento da alta, mesmo que o visite

diariamente e retire leite em casa. No entanto, quando permanece com o

bebê durante sua internação, existe uma sincronia entre produção e demanda.

Em uma pesquisa realizada (Lamy, 2000) em uma Unidade Neonatal

que utiliza o método canguru, foi perguntado às mães que permaneciam

internadas com o bebê (na segunda etapa) como elas se viam naquele espaço,

originalmente de médicos e enfermeiros, em meio a monitores e outras

tecnologias, participando dos cuidados do seu filho. A análise das falas

mostrou uma busca constante de um lugar só seu. Todas as entrevistadas,

espontaneamente, citaram que a amamentação e o método canguru lhes

propiciava um espaço exclusivo, familiar, que as aproximava de casa. Todos

os demais cuidados podiam ser divididos com a equipe, mas, nesses dois

momentos, só elas poderiam suprir as necessidades de seus filhos. E isso

as tornava importantes e indispensáveis.

Uma outra questão que ficou muito evidente na pesquisa é que,

apesar de a mãe reconhecer que a equipe de saúde dispõe de um saber

técnico específico capaz de manter seu bebê vivo e com saúde, a mãe cuida

melhor, mesmo no espaço hospitalar. Embora este seja um conhecimento

intuitivo das mães, é necessário passar pela vivência de estar cuidando do

bebê – vivência esta muito facilitada pelo método canguru – para que ela

verbalize ‘a equipe sabe mais, mas a mãe cuida melhor’, precisamente no
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momento de fragilidade que é o nascimento de um bebê com problemas.

No atendimento tradicional, no qual a mãe não tem essa vivência, ela

muitas vezes não se sente capaz de suprir as necessidades do filho e, embora

com sentimentos conflitantes, misturando gratidão e ciúme, acredita que

os profissionais são mais importantes.

Alguns hospitais, que já utilizam o método canguru, ainda não têm

uma área destinada à internação de mãe e bebê juntos, como já ocorre em

muitos hospitais públicos de nosso país. Essa internação conjunta é o que

caracteriza a segunda etapa. Nesse caso, a mãe deve permanecer o maior

tempo possível junto ao bebê, até que ele receba alta hospitalar e passe,

então, para a terceira etapa. No método canguru, a alta hospitalar não

depende exclusivamente do peso do bebê, mas da segurança materna, do

aleitamento materno exclusivo e do ganho de peso do bebê. Dessa forma,

recebe alta para a terceira etapa a díade cujo bebê mame bem, esteja

ganhando peso regularmente pelo menos nos últimos três dias e cuja mãe

sinta-se tranqüila para cuidar dele em casa.

Nos hospitais em que a presença da mãe não é permitida por 24h,

recomenda-se que o período da visita e a posição canguru seja a mais

longa possível.

Terceira etapa: após a alta hospitalar

A terceira etapa do método canguru é ambulatorial. Ou seja: o bebê

já foi para casa, mas continuará na posição canguru e recebendo toda a

atenção necessária da equipe do hospital por meio do ambulatório de

seguimento, também conhecido como follow-up. Para maior segurança,

recomenda-se posição canguru em tempo integral. É sempre muito

importante que pai e mãe estejam conscientes, e a participação do pai seja

sempre estimulada. Levando em conta que a mãe também tem necessidade

de alguns momentos para se cuidar e repousar, os pais podem não conseguir

manter o bebê na posição canguru em tempo integral sozinhos. Se assim o

desejarem, podem eleger outra pessoa da família para ajudar. Em algumas

situações, como, por exemplo, nas que o pai trabalha fora, ou em caso de
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nascimento múltiplo, essa possibilidade representa conforto e segurança

para os pais.

Nesta etapa, é fundamental o controle regular do peso e das condições

gerais do bebê por meio de consultas ao pediatra que irá fazer o

acompanhamento. A alta da terceira etapa acontece quando o bebê atinge

o peso de 2.500 gramas. A partir de então, passa a seguir os protocolos de

acompanhamento de bebês egressos de UTI Neonatal.

Na maioria das vezes, o momento de sair da posição canguru acontece

antes da alta. Este é determinado principalmente pelo bebê, que, à medida

que vai amadurecendo (se aproximando do termo), sente necessidade de

mais espaço para explorar o mundo à sua volta. A mãe percebe que ele vai

ficando inquieto, tentando mudar de posição com freqüência e naturalmente

vai reduzindo o tempo de posição canguru até sua completa suspensão.

Por que Utilizar o Método Canguru?

A principal vantagem do Método Canguru é ‘devolver’ o bebê para

sua família o mais cedo possível. O que se quer dizer com ‘devolver’?

Quando um bebê vai para uma UTI Neonatal, parece, muitas vezes,

que ele pertence mais à instituição do que aos pais, que podem não se

sentir seguros para assumi-lo como filho. Ao participar do método, os pais

não se supõem mais coadjuvantes no cenário da UTI, passando a ser

reconhecidos e a reconhecerem-se como atores principais, parte integrante

da assistência prestada ao bebê. A mãe, que foi gradativamente estimulada

a tocar, oferecer leite, trocar fralda, cuidar e até receber o bebê na posição

canguru, pode, dessa maneira, avaliar sua competência e capacidade de

cuidá-lo, diminuindo a sensação de uma separação tão intensa entre ela e

seu filho. O mesmo se passa com o pai.

Na posição canguru, diante de um bebê prematuro em contato pele

a pele, percebe-se uma entrega, como se ele voltasse para um lugar que é

seu. A expressão facial, o relaxamento dos membros e a estabilidade da

freqüência cardíaca traduzem seu conforto. Ao mesmo tempo, os pais
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experimentam em seu próprio corpo a mudança do tônus do bebê,

envolvendo-se num outro processo de comunicação com o mesmo, que

torna a ser muito corporal e íntimo, levando-os também ao relaxamento

e, com freqüência, a dormir abraçados ao filho.

Entretanto, isso não ocorre em todas as vezes que o bebê vai para a

posição canguru. Especialmente nos primeiros contatos, o bebê pode

manifestar-se por meio de reclamações, agitação e intranqüilidade, o que

poderá deixar os pais preocupados. Não se deve esquecer que se trata de

uma novidade também para o recém-nascido. Seus sentimentos são intensos

nesse momento, e suas emoções são expressas por meio de tais condutas.

Os profissionais da equipe encarregados desse cuidado estarão sempre

próximos para avaliarem o bebê, principalmente nas primeiras experiências.

Como pôde ser observado, falou-se da possibilidade de novas formas

de comunicação entre os principais atores desta história. Ou seja, o método

canguru promove o encontro esperado pelos pais e pelos bebês antes do

que ocorria no cuidado tradicional em UTIs Neonatais, possibilitando formas

mais prazerosas do vínculo mãe-filho continuar se estabelecendo. Ao

mesmo tempo,

• estimula o aleitamento materno, pois a mãe relata freqüentemente

sensações nas mamas que são próprias da produção de leite, algumas

chegando a gotejar durante este período;

• possibilita melhora no controle térmico do bebê;

• promove um maior senso de competência nos pais;

• facilita o relacionamento entre a família e a equipe de saúde.

Podemos, ainda, apontar como vantagens algumas questões que estão

sendo observadas pelos serviços que utilizam o método e que se encontram

em fase de comprovação científica:

• a diminuição da infecção hospitalar por conta de duas hipóteses

levantadas a partir de observações empíricas:

– em primeiro lugar, a partir do contato pele a pele, o bebê entra em

contato com a flora bacteriana materna, comunitária, menos

agressiva que a flora hospitalar;
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– em segundo, a presença constante da mãe na UTI a expõe aos

patógenos do ambiente e, desta forma, passa para o bebê, através do

seu leite, anticorpos específicos que ele mesmo não poderia produzir.

• a estimulação sensorial (toque, voz, cheiro) proporcionada pela mãe é

familiar para o bebê, trazendo conforto e segurança.

• tem sido percebido também que o bebê que permanece mais tempo na

Posição Canguru adquire um bom desenvolvimento do tônus,

principalmente do pescoço, diferente daquele que permanece muito tempo

na incubadora.

Que Bebês Podem Participar
do Método Canguru?

O método canguru foi originalmente pensado para o bebê prematuro.

Hoje, no Brasil, visa a atingir todos os bebês de baixo peso (com peso de

nascimento abaixo de 2.500 gramas), que muitas vezes nasceram de nove

meses, mas com baixo peso por algum problema ocorrido durante a gravidez.

No entanto, não há nenhum impedimento para que qualquer bebê seja

colocado na posição canguru.

Muitas mães de bebês grandes internados na UTI, ao verem o bebê

pequeno fazer Canguru, perguntam aos médicos se podem fazer o mesmo

com os delas. A equipe orienta, dizendo que não há nenhuma restrição e

as ajuda. No entanto, em pouco tempo pedem ajuda para retornar o bebê

para o colo ou para a incubadora. Sabemos que o bebê de termo, com peso

normal de nascimento, não consegue ficar muito tempo na posição canguru,

exceto quando está dormindo, porque essa posição contém e restringe o

seu espaço. Para o prematuro, que ainda deveria estar na barriga de sua

mãe e necessita ser protegido do excesso de estímulos do ambiente, essa

restrição é confortável e desejável, mas parece se mostrar inadequada para

o bebê que já tem maturidade para explorar o seu ambiente.
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Quando Colocar o Bebê
em Posição Canguru?

Para colocar o bebê em posição canguru, é muito importante que o

desejo da mãe e de sua família seja respeitado. É possível que, em algumas

situações, a mãe necessite de um tempo maior para desejar um contato

íntimo e prolongado com o filho. Pode, no início, se sentir insegura. Nesta

fase, o canguru pode ser substituído por tocar, participar dos cuidados e

falar com ele, obedecendo ao ritmo de ambos (mãe e bebê), para que, em

um movimento progressivo, descubram quando estarão prontos para ficar

na posição canguru.

Muitas vezes, o bebê ainda não está pronto para ser retirado da

incubadora. Dessa forma, alguns critérios além do desejo da mãe devem

ser obedecidos. É importante que esta não seja portadora de doenças infecto-

contagiosas e que o bebê apresente estabilidade clínica, ou seja, mantenha

boa oxigenação, boa freqüência cardíaca e respiração regular durante o

manuseio. O peso e a idade gestacional não são determinantes, exceto em

caso de prematuridade extrema. Um cuidado especial que se deve ter é

manter o bebê na posição canguru pelo menos por duas horas, porque

freqüentes mudanças da incubadora para a mãe podem gerar estresse.

A partir desta fase inicial, na qual mãe e bebê começam a ‘fazer

Canguru’, os períodos podem ir se alongando, desde que esteja sendo

prazeroso pra ambos. É necessário verificar a temperatura do bebê

regularmente. Caso ele ainda necessite de algum tipo de assistência

ventilatória, deve permanecer monitorizado.

Quem Mais, Além da Mãe,
Pode Fazer Canguru com o Bebê?

A posição canguru proporciona momentos de muita intimidade

corporal entre o bebê e o adulto que o contém. Essa experiência é da maior

importância para aqueles que já experimentaram algo parecido, e que em



152

QUANDO A VIDA COMEÇA DIFERENTE

algum momento foram impedidos de possuírem sua continuidade. Assim, a

principal figura para o desempenho do Canguru é a materna. O bebê intra-

útero conheceu seu cheiro, escutou sua voz e percebeu as sensações que ela

lhe provocava, acostumou-se com os barulhos de seu corpo, com o ritmo de

sua circulação sanguínea, sentiu quando alguma emoção mais forte a deixava

preocupada com ele ou emocionada por uma experiência prazerosa.

A possibilidade deste reencontro poderá trazer todas essas

experiências de volta, de uma outra maneira. Já a mãe, sentindo-se

novamente contentora de seu bebê, poderá retomar imagens que ficaram

escondidas num pequeno canto de sua mente, de seu mundo interno,

responsáveis pela possibilidade de imaginar seu filho enquanto o ajudava

a crescer e a se desenvolver. E é justamente por isso tudo que, em alguns

momentos, a própria mãe, que é sábia em relação ao seu bebê, diz que quer

esperar um pouco mais, que ainda não está pronta para ficar com ele de

uma forma tão íntima.

Ela sabe que nesse momento seu corpo voltará a conversar com o

corpo do bebê, e experiências boas e fecundas poderão surgir. Contudo, em

alguns momentos, várias daquelas experiências que a acompanharam em

momentos de preocupação poderão ser revisitadas. E o que ela mais deseja

é não voltar a essas lembranças, bem como proteger seu bebê de relembrá-las.

Pouco tempo depois do início do trabalho com o bebê na posição canguru,

a mãe irá entender que as novas sensações podem ser mais fortes do que

as primeiras, e que sorrateiramente irão se expandir, tomando conta e

proporcionando estruturas mais seguras, facilitando a ela e ao bebê oferecer

um outro significado para tudo o que foi preocupante.

Outra pessoa significativa para o bebê é o pai. Sua presença constante

ao lado da mãe nos exames, ao lado da incubadora, sua voz tão diferente

da materna, a mão encostada no corpo do bebê recebe um significado

especial. O contato pele a pele com o pai mostra-se também algo desejado

pelo bebê, que o experimenta então de uma outra forma, podendo criar

maneiras de comunicação que irão trazer incontáveis benefícios no

momento atual e em seu futuro desenvolvimento.
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As mães muitas vezes têm muitas atividades a desempenhar na

UTI Neonatal, como tirar leite, além de necessitarem de momentos para

sua higiene e para descansar um pouco o corpo que tanto se disponibiliza

para o recém-nascido. Nesses períodos, o pai pode assumir a posição

canguru, possibilitando que o filho permaneça o maior tempo possível

recebendo esse novo modelo de atenção. Alguns casais possuem outros

filhos também saudosos do carinho e atenção maternos. Quando das visitas

dos demais filhos ou mesmo quando a mãe precisar se ausentar para atender

alguma necessidade deles, o pai será o substituto ideal para permanecer

em canguru com o bebê.

Dependendo da história familiar de cada bebê, ou de necessidades

especiais como sabemos que ocorrem em países como, por exemplo, a

Colômbia – para citar a maior referência em cuidado Canguru –, algumas

avós também se disponibilizam para fazer canguru com seus netos. Isso

deverá ser muito bem discutido na família.

Entretanto, acredita-se que a história do bebê com essas figuras de

importância maior nas relações possui outros canais de comunicação e de

trocas afetivas, que devem ser explorados para complementarem e

sofisticarem o cuidado do bebê, oferecendo padrões diferenciados de

condutas e de aproximação com as diferentes figuras familiares e seus

diversificados papéis. Como se aprendeu com as observações da implantação

do método canguru, esse contato vai muito mais longe do que apenas

oferecer calor, regular a respiração, ajudar o bebê a ganhar mais peso e

possivelmente ajudar na menor possibilidade de risco de infecção. Ele ajuda

o bebê a se construir como sujeito. Para tal, necessita reconhecer o lugar

que ocupa na família, por meio do reconhecimento do que é próprio de

cada um de seus acompanhantes nesse percurso: sua mãe, seu pai, seus

irmãos e seus avós.

Sugere-se pensar ainda uma outra questão que faz parte do cuidado

canguru pela família: envolver avós e irmãos dos bebês o mais cedo possível

no contato com ele e sua internação, sem necessariamente supor que estes

irão ficar em posição canguru.
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Recomenda-se que a equipe não pegue o bebê em posição canguru,

justamente por ser uma experiência tão íntima. A equipe pode oferecer

carinho e atenção por meio do toque, da voz, e até colocá-lo no colo quando

for possível, mas deve deixar para pai e mãe a vivência do Canguru.

Quais os Principais Cuidados Quando
o Bebê Está na Posição Canguru?

O primeiro cuidado é relativo à segurança do bebê. É fundamental

que sua contenção permita tranqüilidade à mãe, para que ela possa andar,

realizar tarefas e dormir sabendo que ele não corre o risco de cair. O uso

da faixa de proteção é recomendado, embora opcional, principalmente

quando a mãe pretende permanecer muito tempo nessa posição com o

bebê, porque lhe proporciona maior liberdade e segurança. Existem

diferentes modelos de faixa, assim como existe um modelo de vestido

que facilita o contato pele a pele.

É preciso, também, estar atento para a postura do bebê. Principalmente

no início, a equipe deve sempre estar presente auxiliando a mãe. É importante

que mãe e filho estejam confortáveis. Um cuidado especial deve ser tomado

para que o pescoço do bebê não fique excessivamente em flexão ou em

extensão, para que ele possa respirar bem.

Um outro cuidado importante é garantir que ele mantenha uma

temperatura normal durante todo o tempo que permanecer em posição

canguru. Em lugares mais frios ou no caso de bebês muito pequenos é

aconselhado o uso da touca, porque a cabeça fica exposta e é uma área de

pouco contato com o corpo da mãe. O controle térmico deve ser realizado

por meio de tomadas periódicas da temperatura axilar. Sabemos que a

temperatura corporal da mãe tende a aumentar para proporcionar mais

calor ao filho, mas alguns bebês, por condições especiais, podem ainda

necessitar da incubadora.
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A História do Método no Brasil e no Mundo

A história da Metodologia Canguru começa em Bogotá (Colômbia)

em 1978, com o Dr. Edgar Rey Sanabria, sendo desenvolvida a partir de

1979 em parceria com Héctor Martinez Gomes e Luís Navarrete Pérez. A

iniciativa, no começo, pretendia diminuir a mortalidade infantil e acabar

com a prática vigente na Colômbia de colocar dois ou três bebês em uma

mesma incubadora. Logo foi percebido que o contato da mãe com o bebê

diminuiu o número de crianças abandonadas nesse hospital (Charpak; Ruiz-

Pelarz & Figueroa, 1997). Em 1984, foi amplamente divulgado pela Unicef,

e, a partir de então, se estendeu pelo mundo afora. Cada vez um número

maior de países está utilizando essa metodologia, embora existam algumas

diferenças principalmente quanto ao início e à duração do contato pele a pele.

No Brasil, esse método foi primeiramente utilizado em Santos e no

Recife pelo Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (Imip). Em março de

1999, a partir da Conferência Nacional sobre o Método Canguru de

Assistência ao Prematuro, promovida pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro, foi

amplamente divulgado. A conferência desencadeou o movimento que

culminou na elaboração e lançamento da Norma de Atenção Humanizada

ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru pelo Ministério da

Saúde (Brasil, 2002).

Considerando que, na busca de atenção à saúde, a adoção dessa

norma pode ser essencial na promoção de uma mudança institucional,

centrada na humanização da assistência e no princípio da cidadania da

família, foi publicada uma portaria ministerial, incluindo esse procedimento

na tabela do Sistema Único de Saúde (Brasil, 2000b).

Uma parceria entre o Ministério da Saúde, o BNDES e a Fundação Orsa

foi estabelecida em agosto de 2001, visando à disseminação do método e ao

treinamento de maternidades para a sua implantação, possibilitando que, no

Brasil, mais bebês sejam cuidados, desde a gestação, como um sujeito que

possui a potencialidade de crescer e aprender ao lado de sua família.
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