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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O Método Canguru (MC) é uma proposta
humanizadora que visa o cuidado e a melhora do bebê prematuro, pautada na atenção ao recémnascido e à sua família. Esse método, produz uma relação intima e de qualidade entre mãe-bebê,
diminuindo assim, o uso de tecnologias para os cuidados primários do recém-nascido (BERNARDO;
ZUCCO, 2015). Esse método, traz inúmeros benefícios, tanto físicos quanto psicológicos. Ele
melhora a interação entre mãe e bebê, e consequentemente, o desenvolvimento da criança (CUNHA
et al., 2011). Ainda, o método tem como objetivo reduzir o tempo de separação da família do recémnascido. Para isso, é necessário um bom relacionamento entre a família e a equipe de saúde
(BERNARDO; ZUCCO, 2015). Desta forma, o objetivo foi desenvolver e elaborar materiais que
informem a família sobre os benefícios do método canguru. MATERIAL E MÉTODOS: O presente
trabalho, foi desenvolvido a fim de cumprir uma exigência da disciplina de Psicologia da Saúde, do
curso de Psicologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha, realizada no segundo semestre de 2018.
Foram elaborados, um folder e um vídeo psicoeducativos, sobre a prematuridade e os benefícios do
Método Canguru. Para a elaboração dos materiais, foram utilizados estudos publicados nas bases de
dados SciELO e PePSIC nos últimos oito anos (2010 a 2018), sendo descritores de busca, o método
canguru e a relação mãe-bebê. No total foram encontrados 41 artigos, onde foram lidos os resumos
de modo a classificá-los para o estudo. Foram priorizados aqueles que tinham como um dos objetivos
analisar os benefícios psicológicos do Método Canguru. No total, a seleção foi constituída por cinco
artigos que foram lidos na íntegra para a elaboração do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
No Brasil o MC é composto por três etapas, sendo que duas ocorrem no ambiente hospitalar e uma
ambulatorial (SPEHAR; SEIDL, 2013). A posição do MC consiste em deixar o bebê posicionado no
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peito de um dos pais ou familiar, em contato pele com pele. Essa prática é realizada através da
orientação de equipe de saúde treinada, sendo que isto desenvolve a interação do recém-nascido com
seus familiares (NUNES et al., 2017). Os benefícios psicológicos que o MC engloba são: aumento
do apego dos pais com o bebê, maior interação familiar, redução de estresse, ansiedade e sintomas
depressivos, além da redução da percepção de dificuldade do cuidado do recém-nascido. Isso reflete
nas competências parentais que se elevam, sendo que os pais têm maior sentimento de
empoderamento, compreendendo a demanda do filho (SPEHAR; SEIDEL, 2013). Ao bebê, o MC
favorece às respostas motoras, a estabilização térmica, a diminuição do choro e de sensações
dolorosas, assim como o tempo de internação (BERNARDO; ZUCCO, 2015). Embora no Brasil o
MC seja mais praticado por mães, estudos comprovam que a troca do contato entre pais e filhos
também provoca efeitos benéficos no bebê. Diferente do que ocorre na maioria dos nascimentos, onde
o pai é um mero espectador, o MC pode proporcionar ao pai um sentimento de maior participação na
parentalidade. O MC quando realizado com os pais aumenta a sensação do núcleo familiar ser
composto por todos os membros da família, não apenas pela relação mãe-bebê, o que auxilia no
desenvolvimento do novo ciclo familiar. Contudo, ainda há muito preconceito, inclusive pela equipe
de saúde, que o MC seja vivenciado por pais (BLANCA GUTIÉRREZ et al., 2012). Por fim, é
importante ser considerado o conforto dos sujeitos envolvidos na prática do MC. É importante que o
ambiente seja propício para o desenvolvimento da técnica, sendo um lugar tranquilo e com uma
temperatura agradável. Ainda, o incentivo familiar e da equipe de saúde é um fator relevante na
manutenção da prática do MC (NUNES et al., 2017). Devido aos benefícios desta prática, a intenção
das autoras foi o desenvolvimento de materiais psicoeducativos que esclarecessem sobre uso do
método canguru. Foram elaborados, um folder para a disponibilização em ambulatórios e um vídeo
para ser passado em ambientes hospitalares. CONCLUSÃO: O método canguru auxilia no aspecto
emocional dos pais que lidam com a perda do filho idealizado. Por meio deste método, os pais se
reconectem com o filho, lidando melhor com as condições prematuras do bebê. Devido isso, é
importante que os contextos de saúde estimulem a pratica do método. Os materiais desenvolvidos
sobre o tema, podem auxiliar na divulgação e no maior interesse dos pais pelos cuidados do recémnascido. As autoras pretendem publicar e disponibilizar o conteúdo em hospitais e ambulatórios.
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