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                                      PARECER COREN-SP GAB Nº 017 / 2011 

                

                                                       

1. Do fato 

Solicitado parecer por enfermeiro sobre a utilização do Método Mãe Canguru. 

 

2. Da fundamentação e análise 

Nascem em todo o mundo cerca de 20 milhões de crianças prematuras e com baixo 

peso anualmente, sendo que um terço morre antes de completar um ano de vida. Neste 

sentido, tem-se o Método Mãe-Canguru (MMC), uma modalidade de cuidado ao recém-

nascido de baixo peso que tem recebido cada vez mais atenção da comunidade científica 

em todo o mundo.1 

Foi desenvolvido em 1978 pelos neonatologistas Edgar Rey Sanabria e Héctor Martinez 

Gómez, médicos do Instituto Médico Infantil de Bogotá, Colômbia. Os médicos, 

preocupados com o excesso de recém-nascidos pré-termo (RNPT), que, por necessidade, 

permaneciam juntos na mesma incubadora, fato que acarretava elevado percentual de 

morbidade e mortalidade neonatal, passaram a observar o canguru e perceberam que esse 

animal nasce prematuro e permanece na bolsa da mãe até completar o tempo de gestação. 

Concomitantemente, observaram a maneira como as índias colombianas carregavam seus 

bebês. Ambos os casos forneceram subsídios para a adaptação de um método para a 

assistência neonatal.2 

No Brasil, a Norma de atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - 

Método Mãe Canguru, foi apresentada oficialmente em 8 de dezembro de 1999, pelo 

Ministro da Saúde, em seminário realizado no Rio de Janeiro. Sendo que a aprovação para 

sua implantação foi determinada pela Portaria nº 693/GM em 5 de julho de 2000.3 

 Assunto: Método Mãe Canguru. 



                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

2 
 

O método consiste no contato pele a pele precoce entre mãe e RNPT de baixo peso, de 

maneira crescente, permitindo uma participação maior dos pais no cuidado ao RN. Dentre 

suas vantagens destacam-se o aumento do vínculo mãe-filho; redução dos longos períodos 

sem estimulação sensorial por reduzir o tempo de separação mãe-filho; estimulo ao 

aleitamento materno, uma vez que favorece maior frequência, precocidade e duração; 

melhora do controle térmico; redução do número de RN em unidades de cuidados 

intermediários devido a maior rotatividade de leitos; redução do índice de infecção 

hospitalar e da permanência no hospital.4 

Ao Enfermeiro compete, de acordo com o artigo 11 da Lei nº 7498/19865: 

 

“Art. 11 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
Enfermagem, cabendo-lhe: 
I – privativamente: 
 
... 
 
i) consulta de Enfermagem; 
  
j) prescrição da assistência de Enfermagem; 
 
...” 

 (grifo nosso) 
 

3. Da Conclusão 

 Diante do exposto, tem-se que são diversos os benefícios do Método Mãe Canguru 

ao binômio mãe-filho. O Enfermeiro, neste sentido, deve possuir conhecimento científico e 

habilidade na implementação e avaliação dos resultados do MMC considerando as 

características individuais das mães e filhos que assiste. 

 É importante que o Enfermeiro sempre fundamente suas ações em recomendações 

científicas atuais e realize seus procedimentos mediante a elaboração efetiva do Processo de 

Enfermagem, previsto na Resolução COFEN nº 358/20095. Mediante a implantação do 



                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

3 
 

Processo de Enfermagem, garantir que haja a participação da equipe de Enfermagem no 

cuidado, sempre sob supervisão do Enfermeiro (artigo 15 da Lei do Exercício Profissional 

de Enfermagem4). 

 Ressalta-se ainda, que é recomendável a existência de protocolo institucional que 

contemple a utilização do método com o objetivo de padronizar os cuidados ao binômio 

mãe-filho, bem como garantir assistência de enfermagem segura, sem riscos ou danos ao 

cliente causados por negligência, imperícia ou imprudência (artigo 12 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem6). 

    

É o nosso parecer. 

São Paulo, 17 de Dezembro de 2010. 

 
Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP 115.894 
 

Revisão Técnico-Legislativa 
 

Enf. Claudio Alves Porto 
COREN-SP 2.286 

 
Enfª Mirela Bertoli Passador 

COREN-SP 72.376 
 

Enfª Regiane Fernandes 
COREN-SP 68.316 
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