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RESUMO  

 

O método canguru é um modelo assistencial que propõe oferecer um 

tratamento humanizado para os recém-nascidos de baixo peso, buscando o 

vínculo entre o bebê, família e profissionais. Trata-se de uma revisão 

integrativa, que teve como objetivo descrever a assistência de enfermagem no 

método canguru. Para sistematizar, foram feitas busca dos artigos nas bases 

de dados LILACS, BDENF E SCIELO da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os 

resultados encontrados mostram uma boa qualidade da assistência prestada 

pelos profissionais de saúde ao recém-nascido que utiliza o método canguru. 

Através dessa pesquisa conclui-se que o método canguru é eficaz para a 

recuperação do recém-nascido de baixo peso, que a assistência prestada pela 

enfermagem tem uma grande importância na recuperação do recém-nascido e 

contribui de maneira cabível para uma boa evolução do tratamento. 

 
Descritores: Método Canguru, Recém-Nascido de baixo peso, Humanização, 
Assistência de Enfermagem. 
 

ABSTRACT 

 

The kangaroo method is a care model that proposes to offer a humanized 
treatment for low birth weight newborns, seeking the link between the baby, 
family and professionals. This is an integrative review, which aimed to describe 
Nursing Care in the Kangaroo Method. To systematize the experiments, the 
articles were searched in the LILACS, BDENF and SCIELO databases of the 
Virtual Health Library (VHL). The results show the quality of care provided by 
health professionals to newborns using kangaroo methods. Through this 



research it is concluded that the kangaroo method is effective for the recovery 
of the low birth weight infant, that the nursing care has a great importance in the 
recovery of the newborn and contributes in a suitable way to a good evolution of 
the treatment. 
 
 
INTRODUÇAO  
 

O parto pré-termo é considerado com idade gestacional inferior a 36 semanas 

e 6 dias de gestação. Sendo assim o recém-nascido (RN) que nasce com o 

peso igual ou inferior a 1,500g é julgado alto risco e com 1,000g é extremo 

risco, nessas condições deve ter total acolhimento e cuidados especiais, pois 

necessita de ajuda para seu desenvolvimento, podendo apresentar dificuldades 

em suas respostas alimentar, respiratória, neurológica, entre outras (BRASIL, 

2015). 

 

O método canguru (MC) é uma das estratégias utilizada pelo governo brasileiro 

para minimizar a mortalidade neonatal.  O mesmo é considerado um modelo 

assistencial do neonato que estabelece a ligação entre mãe, pai e o RN, 

através do contato pele a pele, promovendo o cuidado e o desenvolvimento no 

RN de baixo peso, que de acordo com o Ministério da Saúde (MS) está 

estimado ao peso inferior a 2,500g (BRASIL, 2015). 

 

O método canguru surgiu em Bogotá na Colômbia em 1979 no Instituto 

Materno Infantil, regulamentado pelo Ministério da Saúde (MS) pela Portaria nº 

693 de 05 de julho de 2000, foi desenvolvido pelos Dr. Reys Sanabria e Dr. 

Hector Martinez. Segundo MS (2015) o MC orienta a um atendimento 

humanizado, visando um vínculo afetivo, entre o RN a mãe e sua família. 

Tendo a importância da presença do profissional capacitado para interagir nos 

cuidados e responsabilidades com os recém-nascidos, facilitar   no auxílio a 

família, promover segurança e acolhimento. 

 

O MC segue três etapas, na primeira etapa o RN se encontra na unidade de 

terapia intensiva neonatal (UTIN), onde é acompanhado de uma forma mais 

extensa. Ocorrerá uma entrevista individual, na qual serão analisados os 

motivos que prejudicaram a recuperação do RN. Após uma reunião com a mãe 



e familiares para comunicar os problemas causados ao seu bebê e informar as 

ações que serão realizadas e os cuidados que deverão ter, dando oportunidade 

da mãe e familiares tirarem dúvidas (BRASIL, 2013). 

 

Na segunda etapa, o RN deve estar estável, os cuidadores são orientados 

sobre a higienização, alimentação entre outros cuidados, sendo recomendado 

terem atenção sobre qualquer intercorrência. Na terceira etapa é onde o RN 

recebe alta hospitalar ao atingir 2,000 g, e a mãe é instruída a continuar com o 

método canguru na sua residência, pois ela, junto a família, irá continuar com 

os cuidados entendidos, sendo essencial para o desenvolvimento, crescimento 

e ganho de peso do bebê. Se faz necessário o acompanhamento ambulatorial 

se for preciso (BRASIL, 2013). 

 

A Terceira Etapa do Método Canguru também será compartilhada com as 

Equipes da Atenção Básica de Saúde. A equipe tem que ter o conhecimento do 

método canguru, para poder orientar a mãe e a família sobre os cuidados 

diários do RN, mesmo que ele esteja em andamento hospitalar ou por serviços 

especializados (BRASIL, 2015). 

 

O MC contribui para a evolução do psicomotor dos RNs de baixo peso, facilita 

o desenvolvimento natural do laço efetivo, permitindo que os familiares se 

sintam mais confiantes em si mesmos, gera uma nova visão para a equipe de 

saúde e aumenta a independência materna, proporciona o melhor conforto 

térmico, minimiza os riscos de infecções cruzadas e hospitalar, provoca efeito 

analgésico e diminui o período de permanência hospitalar (ARAÚJO et al., 

2015; AZEVEDO et al., 2011; SILVA et al., 2013; BEZERRA et al., 2014). 

 

O posicionamento correto faz com que ocorra a troca de carinho e calor, 

permitindo o aumento do vínculo, apego e podendo antecipar a alta hospitalar 

do RN (SANTOS et al., 2013). A estratégia da Saúde da Família (ESF) tem a 

responsabilidade de garantir assistência prestada ao RN, as visitas 

domiciliares, os atendimentos na unidade básica de saúde e o retorno do RN 

as consultas hospitalares (BRASIL, 2015). 



A equipe de saúde deve ofertar todo apoio e comunicar a mãe e familiares 

todas as informações que sejam relevantes, pois a falta de informação pode 

interferir na comunicação da equipe, podendo provocar na mãe e nos familiares 

um sentimento de desconfiança, desespero, medo e incompreensão do quadro 

clínico do RN (ELEUTÉRIO et al., 2008). 

 

A enfermagem tem uma grande responsabilidade no MC, sendo assim, deve 

demonstrar confiança tanto para sua equipe como também para mãe e 

familiares do RN. É necessário estabelecer um ambiente de trabalho tranquilo, 

aumentar o relacionamento entre mãe, pai e RN, ficar atento as atividades que 

serão realizadas no RN.  Manter os pais e familiares informados, possibilitando 

a criação do laço de confiança e tranquilidade, afastando os pensamentos e 

sentimentos, que nem sempre são positivos (BORCK; SANTOS, 2012). 

 

O presente estudo torna-se considerável conhecer a assistência de 

enfermagem no método canguru, visando a importância do cuidado com o RN, 

promovendo a assistência de enfermagem a ser realizada de maneira que 

proporcione o atendimento adequado, sendo assim desenvolvendo 

competências no ato de cuidar. Certificou-se que a assistência inadequada 

pode causar agravamento no tratamento para obter o desenvolvimento 

esperado do RN. Parte-se da hipótese que assistência de enfermagem no 

método canguru é realizada através do incentivo do contato pele a pele entre 

mãe, pai e bebê, reduz o tempo de separação entre ambos, e proporciona um 

bom desenvolvimento e recuperação ao RN. 

 

Através desse estudo pretende-se responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

Como ocorre a assistência de enfermagem no método canguru, segundo 

evidencias cientificas da literatura? Tendo como objetivo descrever a 

assistência prestada pelos profissionais de enfermagem aos recém-nascidos 

no método canguru.  

 

METODOLOGIA 

 



Elaborou-se uma revisão integrativa sobre os aspectos mais relacionados a 

assistência de enfermagem no método canguru. A revisão integrativa 

proporciona uma síntese dos estudos publicados, quanto a sua construção que 

se faz necessário seguir seis etapas: estabelecimento da hipótese ou questão 

norteadora/busca na literatura/categorização dos estudos/analise dos 

estudos/apresentação dos resultados e síntese do conhecimento/apresentação 

da revisão. Neste estudo a síntese dos resultados contribuirá com as 

evidências, melhorando a eficácia do método (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

 

Na coleta de dados utilizaram-se três bases de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe - LILACS, Bases de dados de Enfermagem – BDENF e 

Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos Brasileiros - SCIELO BRASIL. 

Para a construção do estudo, os seguintes descritores utilizados foram: 

“método canguru”, “recém-nascido de baixo peso”, “humanização” e 

“assistência de enfermagem”, no idioma português Brasil (de acordo com os 

DeCs–Descritores em Ciências da Saúde). 

 

A busca foi iniciada pelos descritores “método canguru” e “recém-nascido de 

baixo peso”, utilizando o operador booleano AND; seguindo com os descritores 

“método canguru” e “humanização”, fazendo uso do mesmo operador booleano 

AND, logo após, os descritores “método canguru” e “assistência de 

enfermagem”, novamente usando o operador booleano AND.  

Como critérios de inclusão utilizaram-se: artigos que estavam disponíveis em 

textos completos publicados no ano de 2013 a setembro de 2017, todos no 

idioma português e revistas científicas de acordo com o tema. Nos critérios de 

exclusão utilizou-se: artigos internacionais, cartas ao editor, editoriais, relatos 

de experiência, dissertações, artigos de reflexão e outras revisões da literatura, 

que não estejam no recorte temporal, além de artigos que não respondessem à 

questão norteadora e repetida em mais de uma fonte de busca. 

 

A elaboração da pesquisa verificou-se título do artigo, idioma, país, ano de 

publicação de acordo com o tema. Os artigos foram selecionados em três 

etapas: primeiro, foram lidos os títulos e selecionados os que apresentavam 



alguma relação com a temática, a segunda etapa, os resumos foram lidos e 

analisados e escolhido para a leitura do mesmo na íntegra, a terceira e última 

etapa houve a seleção dos artigos, de acordo com a questão norteadora e os 

critérios de inclusão citados. 

 

Logo após, foi feito a análise dos dados obtidos, reunidos e apresentados em 

quadros, para que visualizasse melhor os estudos inseridos na revisão 

integrativa, que responde à questão norteadora.  

         

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final das buscas encontrou-se 35 artigos, porém apenas 22 respondiam à 

questão norteadora deste estudo e se enquadraram nos critérios de inclusão 

desta revisão integrativa, sendo 8 repetidos. As publicações repetidas em mais 

de uma base de dados foram lidas e analisadas apenas uma vez, totalizando 

assim 13 artigos (Quadro1). 

 

Quadro 1 – Total de artigos encontrados nas bases de dado e total de artigos 
selecionados. 

Descritores de 
busca 

Bases de dados Total de artigos 
encontrados 

Total de artigos 
selecionados 

Método  
Canguru AND 
Recém-nascido 
de baixo peso 

LILACS 13 08 

BDENF 02                                01 

SCIELO  -        - 

Método 
Canguru AND 
Humanização 

LILACS 09 06 

BDENF 
 

4 02 

SCIELO - - 

Método 
Canguru AND 
Assistência de 
Enfermagem 

LILACS 06 04 

BDENF 01 01 

         SCIELO - - 

Total                                      35                                       22 

Total – sem 

repetições  

                                                    13 

Fonte: Elaboração própria baseada no artigo. 

 



Quadro 2 – Achados encontrados sobre os aspectos mais relacionados ao 
Método Canguru na Assistência de Enfermagem. 
 

 
Bases 

de 
Dados 

 
Ano, 

cidade 
de 

public
ação e 
local 

de 
estudo 

 

 
Título 

 
Objetivo 

 
Autores 

LILACS 2017, 
Escolas 

de 
enfermage
m Alfredo 
pinto, Rio 
de janeiro 

Aplicabilidad
e das ações 

preconizadas 
pelo método 

canguru 
 
 
 

 

Identificar 
a 

prevalênci
a das 
ações 

preconiza
das pelo 
MC na 

prática de 
cuidados 
ao recém-
nascido 

pré-termo 
e baixo 
peso. 

 

Stelma
k AP; 
Freire 
MHS. 



LILACS 2017, Hospital 
de unidade de 
terapia intensiva 
em Sumaré-SP 

Posição 
canguru em 

Recém-
nascidos 

pré-Termo de 
muito baixo 

Risco 

As mães na 
maioria das 
vezes não 

considera o 
método 

suficiente 
para uma 

boa 
evolução do 
bebê, se faz 
necessário 

mais 
conheciment

o e 
orientações 

sobre o 
método 

canguru. 
 
 
 

 

Farias 
SR; Dias 
FSB; 
Silva JB; 
Cellere 
ALLR; 
Beraldo 
L; 
Carmona 
EV. 

LILACS 
 

2016, Centro 
Universitário 
de Maringá-

(PR) 
(UNICESUMA) 

Método 
mãe 

canguru 
para 

recém-
nascidos 
de baixo 

peso 

O método 
canguru 

deve 
auxiliar no 
desenvolvi

mento 
continuo 
do bebê, 
do ganho 
de peso, 

afetividade 
entre mãe 

e filho, 
amamenta

ção e 
redução da 
internação, 

dessa 
forma a 

assistência 
de 

enfermage
m tem 

fundament
al. 

Bilotti 
CC; 
Gomes 
SE; 
Bianchi 
BA; 
Bolsoni 
MLL; 
Santos 
AMS; 
Bernuci 
PM. 



LILACS 2015, 
Hospital 

Universitár
io 

professor 
Polydoro 
Ernani de 

São 
Thiago, 

Florianópol
is-SC 

 

Seguiment
o do bebê 
na atenção 

básica: 
interface 

com a 
terceira 
etapa do 
método 
canguru 

A terceira 
etapa 

acontece 
após a 
alta do 
bebê, 

para que 
ele seja 

acompan
hado no 

ambulató
rio e pela 

ESF, 
subtende-
se que o 

manuseio 
do 

método 
nessa 

etapa tem 
carência 
e que o 
método 
de ser 

visto de 
maneira 

positiva e 
colaborad
ora para 

os 
resultado

s 
esperado

s. 
 
 
 

Airesa 
LCP 



LILACS 
 

2014, 
Universidade 

Federal do Rio 
de Janeiro-RJ 

Conhecim
ento, 

atitudes e 
práticas 

do 
Enfermeir

o no 
cuidado 

desenvolv
imental ao 

recém-
nascido 

em 
Unidades 

do 
município 
do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

O 
Enfermeir

o deve 
promover 
estratégi

as de 
cuidados 

para 
diminuir 

as 
intercorrê

ncias 
indesejad

as. 

Mach
ado 
MED 

LILACS 2013, 
Universidade 
de Brasília-DF 

Percepção 
materna 

no método 
canguru: 
contato 
pele a 
pele, 

amamenta
ção e auto 

eficácia 
 

Descrever 
a posição 
canguru 
incluindo 

as práticas 
de 

amamenta
ção, avaliar 

os 
cuidados e 
interação 

com o 
recém-

nascido ao 
decorrer 
nas três 

etapas do 
método 

canguru. 

Speharl  
MC; 

Seidll 
EMF 



LILACS 
 

2013, 
Maternidade do 
Rio de Janeiro 

Reconhecen
do a 

participação 
masculina no 

método 
canguru: 

uma 
interface 

com a 
prática 

assistencial 
de 

enfermagem 

Compre
ender o 
conheci
mento 

da 
equipe 

de 
enferma

gem 
sobre a 
particip
ação do 
homem-
pai no 

método 
canguru

. 

Sant
os 

ND; 
Mac
hado 
MED

; 
Chri
stoff 
MM 

LILACS 2015, Hospital 
Universitário 
Público-RJ 

A Adesão 
das 

enfermeiras 
ao Método 
Canguru: 
subsídios 

para 
gerencia do 
cuidado de 

enfermagem 

Construir 
um 

modelo 
teórico 

explicati
vo 

acerca 
da 

adesão 
das 

enfermei
ras ao 

Método 
Canguru 

na 
Unidade 

de 
Terapia 

Intensiva 
Neonatal  

Silva 
LJ; 

Leite 
JL; 

Scoc
hi 

CGS
; 

Silva 
LR; 

Silva 
TP 



LILACS 2010, 
Maternidade 

Maria Barbosa 
do Hospital 

Universitário 
Clemente de 
Faria, Montes 

Claros-MG 

Método 
mãe-

canguru: 
percepçã

o da 
equipe de 
enfermag

em na 
promoçã
o à saúde 

do 
neonato 

Conhecer 
a 

percepção 
da equipe 

de 
enfermage
m sobre o 

Método 
Mãe-

Canguru 
da 

maternida
de de um 
hospital 

de ensino. 
 
 

Souza 
PL; 

Vascon
celos 
ES; 

Soares  
CGG; 
Fagun

des 
DS; 

Barbos
a LP; 

Martins 
AMP; 

Oliveir
a CSS; 
Versia
ni CC.  

LILACS 2015, 
Universidade 

Federal de São 
João Del Rei 
Divinópolis, 

MG 

Fatores 
associados 
ao método 
canguru no 

Brasil. 
 

Analisar os 
fatores que 
possam ter 
interferido 

na 
implantação 
do método 

canguru nas 
maternidade
s brasileiras. 

 
 

Gontijo 
TL; 

Abreu 
MNS; 

Proietti 
FA; 

Chavier 
CC. 

BDENF 2016, 
Universidade 
Estadual de 
Ciências da 

Saúde 
(UNCISAL), 
Maceió-Al 

 

A experiência 
do método 

canguru 
vivenciada 
pelas mães 

em uma 
maternidade 
pública de 
Maceió/AL, 

Brasil 
 

Relatar a 
experiência 
vivenciada 
pelas mães 
inseridas no 

método 
canguru em 

uma 
maternidade 

pública. 
 
 

Gomes 
AAM; 

Silva ML; 
Cavalcan
ti ASME; 
Sthepha

nne 
MFMM; 
Lopes 
LMG; 

Oliveira 
LR. 

 



BDENF 2015, 
Hospital 

escola do 
Sul Brasil, 

Rio de 
janeiro 

Método 
canguru: 

percepções 
das mães 

que 
vivenciara

m a 
segunda 

etapa 

É 
necessári

o 
promover 

a 
importânc

ia do 
vínculo 

entre mãe 
e filho em 
relação ao 
cuidado, 

sendo 
necessári
o a equipe 

de 
enfermag

em 
desenvolv

a 
habilidade
s para o 
ajuste da 
prática do 

método 
canguru. 

Oliveir
a MC; 
Locks 
MOH; 

Girand
o JBR; 
Costa 

R 

BDENF 2010, Hospital 
Universitário 

da UFSC- Santa 
Catarina  

Terceira 
etapa método 

canguru: 
convergência 

de práticas 
investigativas 

e cuidado 
com famílias 

em 
atendimento 
ambulatorial. 

 

Visa uma 
melhor 

assistênci
a da 

equipe de 
saúde. 

Borckl 
M; 

Santos 
EKA 

Fonte: Elaboração própria baseada no artigo. 

 

Após uma nova leitura dos artigos selecionados foi possível descrever como 

é realizada à assistência de enfermagem no método canguru.  

 

ASSISTÊNCIAS DE ENFERMAGEM NO MÉTODO CANGURU 

  



Segundo Santos, 2013, a enfermagem tem uma grande responsabilidade no 

MC, mãe e pai, ficam atentos nas atividades que será realizada no RN, sendo 

assim, tem que demostra confiança tanto para sua equipe como também para 

mãe e familiares do RN, estabelecer um ambiente de trabalho tranquilo, 

aumenta o relacionamento entre seus pais e familiares informados, 

possibilitando a criação do laço de confiança e tranquilidade, afastando os 

pensamentos e sentimentos, que não são positivos. 

 

A enfermagem, integrante da equipe multiprofissional, tem a função de 

estabelecer e manter o fortalecimento do vínculo afetivo entre a família e o 

bebê, possibilitando que esta desperte para um cuidar com qualidade. A 

atuação da enfermagem deve perpassar por ações humanizadas, capaz de 

saber falar e ouvir atentamente, e, quando o fizer, utilizar uma linguagem clara 

e acessível, proporcionando oportunidades de uma maior aproximação da 

criança com sua mãe ou outros familiares (TERRA; DIAS; REIS, 2011). 

 

Para Arivabene JC; Almeida H, 2016 a posição Canguru necessita de uma 

atenção individualizada e a mãe deve ser estimulada a realizá-lo desde o 

momento em que o bebê apresenta condições clínicas fragilizadas. Entretanto, 

é essencial investigar as dificuldades maternas frente a esta situação, o 

significado que ela atribui à posição Canguru, esclarecendo a importância para 

o bebê no que se refere a aspectos psicológicos e fisiológicos, bem como 

resposta ao tratamento. Por outro lado, a proposta da posição Canguru não 

pode desconsiderar o desejo da mãe e as questões familiares e pessoais que 

podem dificultar sua realização.  

 

Sabendo-se do papel da enfermagem frente ao acolhimento e assistência 

humanizada, objetiva-se a reunião de evidências sobre o método para 

favorecer discussões sobre a implantação na Unidade de terapia intensiva. 

Também é essencial a discussão da inserção da equipe de enfermagem na 

promoção desse método, uma vez que a literatura sugere que o sucesso da 

implantação do Método Canguru depende também da habilidade dos 

profissionais e da abertura das instituições à permanência das mães 

(OLIVEIRA et al., 2015; SANCHES et al., 2015). 



 

Em relação às vulnerabilidades do RN prematuro, considera-se que o 

desenvolvimento que deveria ocorrer na vida intrauterina ficou incompleto. 

Dessa forma, terão a necessidade de adaptar-se ao ambiente externo. A 

equipe de saúde irá auxiliá-lo nesse processo e, especificamente o enfermeiro, 

para a efetivação do MC, deverá cumprir as rotinas de cuidados voltadas para 

o plano biológico, tais como: aferir diariamente sinais vitais e o peso, realizar 

banhos e medicação, posicionar adequadamente a criança para o método, 

proporcionar menor gasto de energia ao RN, orientar quanto à amamentação. 

A humanização é fundamental em todas as etapas da assistência (SILVA; 

THOMÉ; ABREU, 2011). 

 

A proposta da humanização do cuidado ao RN de baixo peso e/ou prematuro é 

fundamental para a mãe e familiares, pois a necessidade de o bebê receber 

cuidados em uma UTIN representa uma quebra de expectativas relacionada à 

maternidade e ao medo da morte da criança. Em todos esses momentos de 

dificuldades, acredita-se que a equipe de enfermagem tenha um papel 

determinante ao favorecer o acolhimento das famílias, informar-lhes sobre o 

estado de saúde dos bebês e facilitar a adaptação das mães e familiares 

durante a internação. Os profissionais da enfermagem precisam reconhecer os 

fatores estressores e os facilitadores por trás da assistência ao RN em UTIN 

para estimular e aplicar o Método canguru (BORK; SANTOS, 2012; SANTOS et 

al., 2013). 

 

A relação do enfermeiro com o paciente terá influência na evolução do 

tratamento e na satisfação dos usuários. O enfermeiro deve ter habilidade para 

saber lidar com as emoções da mulher ao ter um bebê prematuro e/ou de baixo 

peso. Algumas características importantes são sensibilidade, capacidade de 

escuta, empatia em apoderar-se das percepções do paciente sobre sua 

situação, ajudando-o a reduzir medos e ansiedades, oferecendo o suporte 

emocional necessário (VERAS; YÉPES, 2011). 

 

Para BORK, SANTOS 2012, o MC em essência, preconiza uma mudança de 

atitudes em relação ao cuidado e manuseio do bebê e à participação da sua 



família. Isso significa fazer com que o enfermeiro reveja alguns pontos do seu 

saber/fazer profissional, com abordagem comunicativa e criativa que viabilize a 

abertura dos espaços para o cuidado. 

 

Na visão de SILVA et al., 2015, a participação do enfermeiro no 

desenvolvimento do MC exige que esse profissional reveja os valores da sua 

atuação na terapia intensiva, estando aberto a novas formas de cuidar, 

rompendo barreiras pessoais do “não gostar” e “não acreditar” no método. 

 

Na mesma linha, VERAS E YÉPEZ, 2011, o grau de compromisso dos 

enfermeiros com o MC perpassa pelo processo de significação, que conforma o 

trabalho em saúde. Esse processo de significação está permeado pelas 

histórias de vida de cada um, pelo sentimento de responsabilização pelo outro 

e pelo próprio momento da circunstancial do encontro. Dessa forma, todos os 

profissionais, independente de treinamentos, possuem a capacidade de 

construir sua própria maneira de agir, como também de refletir acerca do 

trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu descrever a assistência de enfermagem 

relacionada no Método Canguru, tendo a humanização como foco de cuidado 

na assistência dos RN com base na literatura cientifica. Porém a aplicação do 

método está sendo satisfatória, sendo assim está comprovada a evolução dos 

RN, dessa forma é importante constatar a eficácia e os benefícios através do 

MC. 

 

De acordo com a pesquisa encontrou-se os benefícios que contribuem para o 

desenvolvimento dos RN, diminuição da mortalidade neonatal, evolução 

psicomotora, o aumento do vínculo entre mãe e seu bebê através do contato 

pele a pele, estimulo a amamentação, ganho de peso, conforto térmico, entre 

outros. Deve-se destacar a importância da assistência prestada ao RN e a 

família e lembrar que esse momento é uma novidade para a família, por isso se 



faz necessário a confiança e apoio entre ambos nesse momento da internação. 

Os cuidadores devem ser orientados e auxiliados sempre que for necessário. 

 

Em relação aos profissionais é fundamental investir em capacitação e 

atualização, para evitar possíveis irregularidades, prevenir situações de risco 

na aplicação do MC. A assistência de enfermagem tem uma grande 

importância na aplicação do MC, no seu desenvolvimento, segurança, auto 

eficácia, contribuindo de forma positiva em parceria com a equipe 

multidisciplinar, RN e familiares, entretanto busca-se uma melhor assistência a 

cada dia.  
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