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INTRODUÇÃO:

A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru (MC),
configura-se como uma política pública que tem contribuído desde o final da década de 90, para uma
assistência integral ao recém-nascido de baixo peso e/ou pré-termo e sua família.¹ O MC está proposto
em três etapas, sendo que a segunda acontece na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru
(UCINCa), na qual a mãe fica de maneira contínua com seu bebê, possibilitando a prática da posição
canguru (bebê apenas de fralda, em posição vertical junto ao peito desnudo dos pais) pelo maior
tempo possível.¹

O MC promove benefícios imediatos e a longo prazo para o aleitamento materno (AM) entre
os prematuros e neonatos de baixo peso e suas mães. Este método melhora os comportamentos de
afeto e vínculo entre o binômio e, consequentemente, estimula a amamentação, permite maior
frequência, precocidade e duração do AM, melhora a efetividade da primeira mamada e reduz o tempo
de obtenção de sucção efetiva. Assim, o MC é considerado uma prática facilitadora para o AM e o
estabelecimento de vínculo entre mãe-filho.1,2

Sabe-se que bebês prematuros e doentes apresentam menor prevalência do AM devido
múltiplos desafios, como imaturidade fisiológica neonatal, fisiologia materna, o meio ambiente, que
podem dificultar o sucesso na amamentação.³ Por outro lado, os benefícios do leite humano e os riscos
de não recebê-los são universalmente reconhecidos, inclusive para recém-nascidos prematuros e de
baixo peso, os quais devem ser alimentados com leite humano o mais precocemente possível. Dentre
as várias terapias neonatais de rotina, o uso do leite humano é um dos mais empiricamente apoiados
pela sua segurança, eficácia, disponibilidade e custo-benefício.³ Em um estudo de metanálise, RN
prematuros e de baixo peso ao nascer que receberam o cuidado canguru, iniciaram a amamentação
precocemente, 2,6 dias antes do que os bebês que receberam cuidados convencionais.4

Portanto, conhecer as características dos binômios atendidos na UCINCa permite que a equipe
multiprofissional possa identificar e atuar nas suas necessidades, auxiliando na assistência e no
gerenciamento desta unidade conforme as especificidades de atenção a esta população atendida. Estas
informações também podem estimular o mais precocemente possível a realização da segunda etapa do
MC, conforme as condições clínicas do bebê, além do estabelecimento precoce e a manutenção do
aleitamento materno exclusivo (AME) nos neonatos admitidos na UCINCa. Assim, este estudo tem
como objetivo primário analisar a prevalência do AM e descrever o perfil dos neonatos e de suas mães
internados na segunda etapa do Método Canguru (UCINCa) de um hospital universitário do interior
paulista.
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METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo correlacional descritivo, documental, com coleta de dados retrospectiva
e abordagem quantitativa, a partir de dados de prontuários de recém-nascidos que foram admitidos na
UCINCa do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti.

Foram incluídos os prontuários de neonatos admitidos na UCINCa nos anos de 2018 e 2019,
com idade gestacional ao nascer menor que 37 semanas e que permaneceram na UCINCa (segunda
etapa do MC) com suas mães por, no mínimo, 24 horas. Bebês que foram readmitidos na UCINCa
foram incluídos na amostra uma única vez, com os dados da última admissão nesta unidade. Foram
excluídos aqueles que permaneceram internados na UCINCa por um período menor que 24 horas.

As pesquisadoras realizaram um instrumento para coleta de dados nos prontuários, contendo
variáveis sociodemográficas e clínicas, maternas e neonatais, além de dados referentes ao aleitamento
materno durante a hospitalização e na alta hospitalar. Para a definição da prevalência do aleitamento
materno foi utilizada a classificação da Organização Mundial da Saúde.5 A coleta de dados ocorreu no
período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, totalizando uma amostra de 135 neonatos,
ultrapassando o tamanho amostral mínimo calculado de 133 prontuários.

Os dados coletados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. As características
sociodemográficas e clínicas, maternas e neonatais, foram analisadas por meio do cálculo de
frequência e porcentagens e cálculo de medidas de tendência central e dispersão. Foram realizados
testes de comparação (teste t de Student não pareado ou teste de Mann-Whitney) e associação (teste
Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher) entre a variável tipo de alimentação/AM na alta hospitalar,
dicotomizada em AME e Não AME (incluindo AM predominante, AM e Não AM), e variáveis
sociodemográficas e clínicas, conforme a distribuição dos dados.6,7 Em todas as análises foi
considerado um nível de significância de 5%.

A pesquisa foi autorizada pela instituição e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual de Campinas, sob CAAE: 51426021.0.0000.5404, número do parecer
5.027.540.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Participaram 135 neonatos internados na UCINCa e 113 mães, uma vez que 11 neonatos eram
gemelares. As mães cujos filhos ficaram internados na unidade canguru durante sua hospitalização
eram predominantemente provenientes da cidade de Campinas (45,13% - 51) e da região
metropolitana de Campinas (33,63% - 38). A média de idade materna foi de 27,08 (±7,41) anos, a
maioria das mães tinha pelo menos o ensino médio completo (87,12%) e eram casadas (48,15% - 52).

Com relação às comorbidades, 55,75% (63) das mães não possuíam; apesar de 92,92% (105)
delas apresentaram alguma intercorrência na gestação, sendo as mais prevalentes o sofrimento fetal
(36,28% - 41); as doenças hipertensivas específicas da gestação (25,66 - 29), além da pré-eclâmpsia
(19,47% - 22) e a síndrome de Hellp (5,31% - 6); a infecção do trato urinário (23,89% - 27); o
trabalho de parto prematuro (22,12% - 25); e o diabetes mellitus gestacional (17,70% - 20).

Os neonatos participantes eram em sua maioria adequados para a idade gestacional (72,39% -
97); 25,37% (34) eram pequenos para a idade gestacional e apenas 2,24% (3) eram grandes para a
idade. Dos neonatos admitidos na UCINCa 98,52% (133) apresentaram alguma patologia durante a
internação, sendo as principais: icterícia fisiológica (85,19% - 115), taquipneia transitória do
recém-nascido (35,56% - 48), apneia (31,85% - 43) hipoglicemia ou hiperglicemia (28,89% - 39),
baixo peso ao nascer (26,67% - 36), hipotonia ou hipertonia (20,74% - 28), anemia (20,74% - 28),
persistência do canal arterial/forame oval/comunicação interventricular (17,04% - 23), doença da
membrana hialina (16,30% - 22) e sepse ( 5,93% - 8).

Durante toda a internação nas unidades neonatais, 46,67% (63) dos bebês precisaram de
algum suporte ventilatório, sendo que 45,93% (62) de todos os neonatos fizeram uso de ventilação
mecânica invasiva e/ou não invasiva (CPAP e BIPAP) e 13,33% (18) precisaram de oxigenoterapia.
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Além disso, foi registrado apenas um neonato que realizou contato pele a pele no nascimento,
sendo que 67,16% (90) não necessitaram de reanimação ao nascer. Outras informações
sociodemográficas e clínicas, maternas e neonatais estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição das mães (n=113) e neonatos (n=135) admitidos na unidade de cuidados
intermediários canguru, segundo as características sociodemográficas e clínicas. Campinas,
2021-2022.

VARIÁVEIS (n) (%) Média (DP) Mediana Mín-Máx
Idade materna 113 27,08 (7,41) 27 14-43
Acompanhamento pré-natal
Não 3 2,65
Sim 110 97,35
Tipo de gestação
Única 104 92,04
Gemelar 9 7,96
Tipo de parto
Vaginal 38 33,63
Vaginal com fórceps 1 0,88
Cesárea 74 65,49
História de amamentação anterior
Não 21 18,58
Sim 43 38,05
Não se aplica/primípara 49 43,36
Tempo de amamentação anterior (meses) 43 11,02 (9,70) 6 1-36
IG# ao nascer (semanas) 135 33,09 (2,07) 33,48 27,14-36,74
Peso ao nascer (gramas) 135 1778,27 (394,00) 1805 750,00-2585,00
Comprimento ao nascer (cm) 132 41,75 (2,92) 42 32,50- 47,00
Duração da hospitalização 135 26,24 (16,76) 20 5,00-92,00
Tempo de internação na UCINCa* 135 10,2 (5,97) 9 2,00-29,00
Idade pós-natal (dias) na alta da
UCINCa* 135 25,22 (16,75) 19 4,00-91,00
IGCx (semanas) na alta da UCINCa* 135 36,73 (1,31) 36,57 33,87-42,00
Peso (gramas) na alta da UCINCa* 135 2093,97 (249,85) 2080 1585,00-2645,00

IG#: idade gestacional/ *UCINCa: Unidade de Cuidados Intermediários Canguru / IGCx: idade
gestacional corrigida

Os neonatos foram admitidos na UCINCa com uma média de 15,09 (±14,71) dias de vida e
mediana de 10 dias, sendo a idade mínima de 38 horas de vida e a idade máxima de 75 dias após o
nascimento. A média de idade gestacional corrigida na admissão da UCINCa foi de 35,24 (±1,29)
semanas e peso de 1887,67 (±263,77) gramas.

Em apenas 10,37% (14) dos neonatos, sua primeira sucção ao seio materno ocorreu na unidade
canguru, sendo que 89,63% (121) dos bebês já haviam ido ao seio para sucção antes de iniciarem a
segunda etapa do método canguru. No momento da admissão na UCINCa, 98,52% dos neonatos
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receberam leite via peito, 79,26% (107) por cateter gástrico / gavagem, 7,41% (10) pela translactação
e 4,44% (6) através do copo, não sendo utilizado chuca ou mamadeira. Ressalta-se que as técnicas de
administração do leite poderiam ser associadas, com utilização de uma ou mais.

O tipo de alimentação e leite administrado durante a internação na UCINCa e na alta hospitalar
estão apresentados na Tabela 2. Na alta da UCINCa, a maioria dos neonatos, 94,81% (128), receberam
leite materno via peito, sendo que 14,81% (20) estavam em translactação, 9,63% (13) cateter /
gavagem, 6,67% (9) utilizando copo e apenas 4,44% (6) em uso de mamadeira.

Tabela 2 - Dados de aleitamento materno durante a internação e na alta hospitalar de neonatos
admitidos na unidade de cuidados intermediários canguru (n=135). Campinas, 2021-2022.

Variáveis (n) (%)
Tipo de leite administrado durante internação na UCINCa*
Leite materno 49 36,30
Leite humano/materno + Fórmula infantil 86 63,70
Tipo de alimentação na alta
Aleitamento materno exclusivo 101 74,81
Aleitamento materno / aleitamento materno misto 32 23,70
Não aleitamento materno 2 1,48

*UCINCa: Unidade de Cuidados Intermediários Canguru

A prevalência de 74,81% dos neonatos em AME é maior do que a descrita em outros estudos
com bebês prematuros e de baixo peso ao nascer. Em estudo exploratório transversal realizado em um
Hospital Amigo da Criança da região Sudeste, a prevalência do AME na alta hospitalar de neonatos
internados em unidades neonatais (incluindo unidade de terapia intensiva, unidade de cuidado
intermediário convencional e unidade de cuidado intermediário canguru) foi de 47,6% dos neonatos.8

A partir das análises de comparações realizadas, foi possível observar uma relação
estatisticamente significante (p=0,0005) entre a duração da hospitalização e o AME na alta, uma vez
que os neonatos em AME, permaneceram internados por um período menor de tempo (média de 23,98
dias, n= 101) quando comparados aos neonatos que não estavam em AME (média de 32,94 dias de
internação, n= 34). Contrariamente, em outro estudo que avaliou os fatores preditivos da alimentação
com leite humano em prematuros na alta hospitalar, encontrou maior permanência no hospital no
grupo que se alimentou de leite humano na alta, em comparação com o grupo alimentado com fórmula
infantil.9 Possivelmente, a segunda etapa do MC em que mãe e filho ficam 24 horas juntos, permitiu o
estabelecimento da amamentação mais precocemente, possibilitando também uma alta precoce.

As variáveis tipo de leite administrado na admissão do neonato na UCINCa e durante sua
internação nesta unidade também apresentaram relação estatisticamente significante com o AME,
p=0,0005 e p<0,0001, respectivamente. A maioria dos neonatos que estavam em AME na alta
hospitalar, estavam recebendo leite materno na admissão da UCINCa e durante toda a internação nesta
unidade, ao invés de receber leite materno associado à fórmula infantil.

CONCLUSÃO

O perfil dos neonatos admitidos na UCINCa inclui, em sua maioria, prematuros moderados, de
baixo peso ao nascer, de gestação única, cujas mães são adultas jovens. A prevalência do AME na alta
apresentou taxa de 74,81%. Estes resultados demonstram ser possível a efetivação do AME em bebês
prematuros e de baixo peso hospitalizados em unidades neonatais, atrelado aos benefícios
proporcionados pelo MC aos neonatos e suas mães. A identificação do perfil dos neonatos e suas
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mães, assim como das taxas de AM naqueles que vivenciam a segunda etapa do MC, pode permitir a
qualificação da assistência, o gerenciamento dos desafios para a realização desta estratégia, além de
promover um maior comprometimento da equipe multiprofissional em estimular a realização do MC
intra hospitalar.
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