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RESUMO 

O processo educativo nas unidades neonatais, onde as mães/famílias são ensinadas a 

cuidarem dos seus filhos, além de favorecer um processo de adaptação e preparação, 

ajuda as mães a quebrarem obstáculos no retorno ao domicílio com seu bebê, tornando-

as autônomas nesse processo. O objetivo desse estudo é promover junto às mães, no 

contexto do Método Canguru, estratégias educativas que fortaleçam a autoeficácia 

materna para o cuidado do recém-nascido em uma maternidade de Fortaleza-CE. Estudo 

do tipo exploratório descritivo, de abordagem qualitativa, tendo como referencial 

teórico o método etnográfico preconizado pela Enfermeira Madeleine Leininger, 

chamado etno-enfermagem. Percebeu-se durante o estudo que algumas mães tinham 

conhecimento prévio sobre alguns temas debatidos, porém muitas puérperas ainda 

possuíam muitas inseguranças e dúvidas. Conclui-se que é necessário que a equipe de 

enfermagem ofereça de forma contínua um suporte adequado a essas mulheres que 

passam por grandes transformações em suas vidas, promovendo, assim, a autoeficácia 

materna. 

Palavras-chave: Educação em saúde, Prematuridade, Método Canguru. 

 

 

 

  



  

 

ABSTRACT 

The educational process in the neonatal units, where a mother / family can help take 

care of their child, besides favoring a process of adaptation and preparation, help as 

mothers break obstacles in the return home with their baby, making them autonomous 

in this process . The objective of the study is to promote with the mothers, without the 

context of the Kangaroo Method, educational strategies that strengthen maternal self-

efficacy for newborn care in a maternity hospital in Fortaleza-CE. A descriptive 

exploratory study, with a qualitative approach, having as theoretical reference the 

ethnographic method recommended by Nurse Madeleine Leininger, called ethno-

nursing. It was noticed during the study that some people have prior knowledge about 

some subjects debated, although often still have many insecurity and doubts. It is 

concluded that it is necessary for a nursing team to continuously provide adequate 

support to women who undergo major transformations in their lives, thus promoting 

maternal self-efficacy. 

Keywords: Health Education, Prematurity, Kangaroo Method. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualizando o objeto de estudo 

O prematuro é a criança que nasce antes de completar 37 semanas de gestação e, 

de acordo com os diferentes níveis de risco, pode ser classificado conforme a idade 

gestacional (IG), em: prematuridade extrema (IG < 30 semanas), prematuridade 

moderada (IG ≥ 31 e < 34 semanas) e prematuridade limítrofe (IG ≥ 35 e < 36 semanas) 

(ASPÁSIA; GESTEIRA, 2011).  

Historicamente, a partir da década de 1990, a prematuridade e o baixo peso ao 

nascer se tornaram os maiores responsáveis pela mortalidade neonatal, chegando a 

representar 69% dos óbitos neonatais nos países em desenvolvimento, (SIQUEIRA; 

DIAS, 2011). Em 2010, no Brasil, 7,2% dos nascidos-vivos foram pré-termos, variando 

entre 5,6% e 8,2% nas regiões Norte e Sudeste, respectivamente, esta realidade 

evidencia um aumento da incidência da prematuridade e do baixo peso ao nascer em 

capitais e cidades de maior porte no País (BRASIL, 2014). 

Acerca do perfil predominante de óbitos neonatais são mais frequentes entre os 

recém-nascidos de muito baixo peso e de prematuros, seguido pela malformação 

congênita. A prematuridade contribui com 17,1% das mortes neonatais, sendo nove 

vezes maior a chance de morte neonatal em prematuros quando comparados a recém-

nascido a termo. (LANSKY, et al.  2014) 

Na assistência ao prematuro, um dos principais entraves é o fato do bebê   

permanecer afastado de seus pais durante os cuidados necessários à manutenção de sua 

vida, por exemplo, na internação em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, onde a 

equipe de saúde tem papel fundamental para favorecer e estimular o relacionamento do 

trinômio mãe-filho-família (FONSECA; CARMEM, 2009). 

No Brasil há um novo paradigma que busca a valorização da atenção 

humanizada para a criança, seus pais e família, respeitando suas características e 

individualidades (BRASIL, 2011). Segundo o Ministério da Saúde (2004) humanizar é 

oferecer atendimento de qualidade articulando avanços tecnológicos, acolhimento e 

melhoria dos ambientes de cuidado e condições de trabalho dos profissionais. 

Diante disso, com objetivo de contribuir para promoção da saúde dos recém-

nascidos e visando humanização da assistência, o Ministério da Saúde aprovou em 5 de 
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julho de 2000, por meio da Portaria no 693, a Norma de Atenção Humanizada ao 

Recém- nascido de Baixo Peso (Método Canguru). (BRASIL, 2000) 

O procedimento implica no contato pele a pele entre a mãe e o recém-nascido 

em posição prona entre os seios maternos, pelo tempo que ambos acharem prazeroso e 

suficiente, aumentando a participação dos pais no cuidado com o seu bebê. (BRASIL, 

2000; BARBOSA; AZEVEDO, 2015) A posição canguru traz vantagens como aumento 

do vínculo mãe e filho, favorece o controle térmico, diminui a permanência hospitalar, 

além de reduzir o número de recém-nascidos em unidades de cuidados intermediários. 

(BRASIL, 2000)  

O método canguru é divido em três etapas: a primeira quando o prematuro está 

impossibilitado de ir para o alojamento conjunto, necessitando de internação na 

Unidade de Terapia Intensiva. Quando as condições clínicas permitirem, deverá ser 

iniciado o contato pele a pele entre a mãe e o bebê, progredindo até a colocação do bebê 

no tórax da mãe e do pai. Na segunda etapa, a saúde do recém-nascido encontra-se 

estabilizada e ele pode ter o acompanhamento contínuo da mãe que já foi orientada e 

treinada na etapa anterior. Nessa etapa a mãe e o bebê estão aptos a permanecerem na 

Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - UCINCa, onde a posição 

canguru é mantida pelo maior tempo possível, como se fosse um estágio para a alta 

hospitalar. Na terceira etapa, o bebê já recebe alta hospitalar, porém ainda necessita de 

acompanhamento ambulatorial para avaliar seu desenvolvimento (BRASIL, 2011). 

O enfermeiro tem um contato contínuo e direto com o bebê e sua família 

durante as fases do método canguru tendo um papel valioso como educador, já que são 

eles que devem orientar a família em suas dúvidas, medos e anseios (OLIVEIRA et al, 

2014). Na enfermagem a educação em saúde é utilizada para potencializar o cuidado, 

pois proporciona uma relação de ensino-aprendizagem, onde há troca entre o educador e 

educando. (SOUSA, 2011) Autores apontam que a implementação de atividades 

educativas que associem informações com intervenções práticas realizadas com 

prematuros, aumenta a participação dos pais de forma efetiva na promoção da saúde do 

prematuro (CHIOD, 2012).  

O processo educativo nas unidades neonatais, onde a mãe/família é orientada a 

cuidar do seu filho, promove a adaptação e preparação, ajuda as mães a quebrarem 

obstáculos no retorno ao domicílio com seu bebê, tornando-as autônomas nesse 

processo (ARAÚJO, 2010). Deste modo, torna-se fundamental que o enfermeiro 

desenvolva estratégias de educação em saúde como forma de intervenção. Além disso, 
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estudo realizado por Almeida et al. (2010) revelou maior frequência de Aleitamento 

Materno Exclusivo em bebês cujas mães participaram do método canguru quando 

comparados àqueles que receberam atenção neonatal convencional. 

A enfermagem se adaptou às transformações sociais e culturais, e à medida que 

ela evolui como profissão vários conceitos, modelos e teorias específicas vêm sendo 

reconhecidas. Pois essa base de conhecimento é requisito imprescindível para uma 

profissão. Dentre as teorias de enfermagem, destaca-se a teoria de Madeleine M. 

Leininger, denominada Teoria Transcultural, ou Teoria da Diversidade e Universalidade 

do Cuidado Cultural, ou ainda Teoria do Cuidado Cultural (GEORGE, 2000). 

Para Leininger apesar de terem pontos comuns no cuidado de todas as culturas 

do mundo, cada cultura percebe e pratica o cuidado de maneira diferente.  

(LEININGER, 1985) Leininger ainda propõe o modelo teórico-conceitual “Sunrise” 

onde a visão do mundo e o sistema cultural e social influenciam a saúde do indivíduo, 

incluindo os fatores tecnológicos, social, cultural, filosófica, política, religiosa, 

econômica e educacional. (GEORGE, 2000) 

Em estudo realizado por Mendes e Chora (2011) sobre fatores que afetam as 

dinâmicas profissionais, foi identificado que ausência de um modelo teórico-conceitual 

interfere na assistência de enfermagem. Assim, é necessário enfatizar, o ensino e a 

utilização de modelos de assistência baseados em teorias de enfermagem.  

Estudo realizado junto à equipe de enfermagem, que usou como base no 

referencial o ‘’cuidado cultural’’, de Madeleine Leininger, através da discussão de 

temas pertinentes ao cuidado de enfermagem prestado à puérpera e ao seu bebê mostrou 

que dinâmicas educativas junto à equipe de enfermagem propicia a orientação das ações 

de cuidado da equipe para a perspectiva cultural de cuidado à puérpera (KRUGER; 

ZAGONEL, 2002).  

O processo educativo realizado pelo enfermeiro nas unidades neonatais deve 

fortalecer a autoeficacácia materna para o cuidado do recém-nascido, por meio da 

socialização de conhecimentos que favoreça o processo de adaptação e preparação, 

ajuda as mães a quebrarem obstáculos no retorno ao domicílio com seu bebê, tornando-

as autônomas nesse processso. (DODT, et al 2013) No caso da puérpera, por exemplo, a 

expectativa em relação à autoeficácia pode revelar-se na crença em sua capacidade de se 

dedicar aos cuidados do seu recém-nascido. Torna-se fundamental que o enfermeiro 

desenvolva estratégias de educação em saúde como forma de intervenção e o estímulo 
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da autonomia das mães para o cuidado do RN promovendo a sua autoeficácia. (CHIOD, 

2012) 

A partir do exposto o estudo surge a partir da experiência das pesquisadoras na 

atenção da saúde da criança, onde se observou que muitas mães durante a consulta de 

puericultura tinham dúvidas em relação aos cuidados com o recém-nascido prematuro 

ou não. É importante trabalhar com a prematuridade, pois ela influencia no crescimento 

e desenvolvimento da criança, além de aumentar os custos de atenção, tendo 

repercussão direta na economia na vida das famílias (MATIJASEVICH, 2013).  

Diante dessa problemática surgiram as questões norteadoras: Como a educação 

em saúde, com apoio na Teoria Transcultural do Cuidado pode contribuir para 

construção do conhecimento das mães, internadas na Unidade Método Canguru, sobre 

os cuidados com o recém-nascido? Que sentimentos permeiam estas mães e podem 

influenciar no cuidado do bebê? Como os fatores culturais, sociais, tecnológicos 

contribuem nesta prática? A partir do esclarecimento destas questões este estudo poderá 

contribuir para melhoria do cuidado de enfermagem ao binômio mãe e filho 

participantes do Método Canguru. 
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2 OBJETIVOS  

Geral  

           Promover junto às mães, no contexto do Método Canguru, estratégias educativas 

com base na Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado para 

promoção da autoeficácia materna e promoção da atenção ao recém-nascido em uma 

maternidade de Fortaleza-CE; 

 

Específico  

Identificar o perfil sociodemográfico das mães participantes do Método 

Canguru;  

Fortalecer, por meio de atividades educativas, a autoeficácia materna para o 

cuidado do recém-nascido prematuro. 

Conhecer as principais dúvidas, crenças e mitos das participantes em relação aos 

cuidados e práticas com o recém-nascido envolvendo o Método Canguru. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Atuação do enfermeiro na educação em saúde no contexto do recém-nascido  

O Brasil tem firmado compromissos internos e externos para a melhoria da 

qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo de 

reduzir a mortalidade materna e infantil e tem sido um dos principais focos de 

prioridade do Ministério da Saúde. Desde 2004, no âmbito da Presidência da República, 

foi firmado o “Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal” com o objetivo 

de articular os atores sociais mobilizados em torno da melhoria da qualidade de vida de 

mulheres e crianças (BRASIL, 2011). 

Com a perspectiva de minimizar a mortalidade neonatal e os efeitos negativos 

da internação neonatal sobre os bebês e suas famílias que a Área da Criança do 

Ministério da Saúde instituiu a “Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso 

- Método Canguru” (AHRNBP-MC). Assim o país foi o primeiro a adotar o MC como 

política pública consolidada em 2000, padronizando e sistematizando seu atendimento 

através da portaria 72 (Norma de Orientação para Implantação do Projeto Canguru). O 

Projeto Mãe-Canguru e a promoção do aleitamento materno são iniciativas que têm 

promovido uma mudança no atendimento à criança, reduzindo tempo de internação e a 

incidência de infecções hospitalares. (BRASIL, 2004) 

O Método Canguru não pode ser confundido nem considerado como sinônimo 

de posição canguru. Compreender essa diferença é fundamental, pois o Método 

Canguru vai além do contato pele a pele, o qual pode, até mesmo, ser utilizado de forma 

mecânica. Portanto, Método Canguru envolve a equipe de saúde, o bebê, o pai, a mãe e 

a família. São pilares do Método: Posição canguru, acolhimento ao bebê e à sua família, 

respeito às individualidades, promoção de vínculos, envolvimento da mãe nos cuidados 

do bebê, estímulo e suporte para o aleitamento materno, construção de redes de suporte. 

Todos esses sujeitos e suas relações estão em jogo na dinâmica do cuidado humanizado. 

(BRASIL, 2011) 

A educação em saúde visando à promoção do cuidado materno emancipatório 

ao bebê prematuro deve fazer parte da rotina da equipe de enfermagem e em especial, 

do enfermeiro. Pois, através da educação em saúde, as pessoas podem despertar para a 

consciência crítica do mundo em que se encontram. (ARAÚJO et al, 2015)  

É essencial que as mães de bebês prematuros tenham suporte para conhecer os 

filhos, de modo que identifique suas habilidades, competências e respostas na interação 
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com o meio. Esse suporte pode ser oferecido através da promoção do cuidado materno. 

(SÁ et al, 2010)  

O desenvolvimento de crianças prematuras pode ser prejudicado por falta de 

suporte psicoemocional para famílias; por falhas na comunicação equipe/mães, 

causando ineficiência no cuidar da família e do prematuro. (SOUZA et al, 2015).  

Assim, destaca-se a influência da educação em saúde no manejo com as mães 

de recém-nascido prematuro, pois atividades de educação em grupo deixam as mães 

mais à vontade para tirar dúvidas, além de proporcionar interação as mesmas e, dessa 

forma, compartilhar experiências, favorecendo o aprendizado. (COUTO et al, 2014) 

Os profissionais da saúde devem atuar de modo que não contemplem somente 

o indivíduo e sua doença, mas visem um cuidado que incentive a promoção da saúde de 

toda a família e comunidade, por meio da prevenção. Entre as principais atividades que 

podem ser realizadas, destaca-se a educação em saúde como parte assistência do 

enfermeiro. (ROECKER; MARCON, 2015) 

 Diante disso, o enfermeiro age como um facilitador, criando um ambiente 

favorável voltado à aprendizagem, que motive o indivíduo a querer aprender. 

(BASTABLE, 2010)  

Um estudo descritivo realizado por Oliveira et al (2015) a partir de uma 

pesquisa de revisão de literatura integrativa com quatorze publicações de periódicos 

nacionais selecionados, concluiu que o apoio dos profissionais, especialmente do 

enfermeiro, é valioso para a efetividade e sucesso do método canguru já que são eles 

que devem orientar a família através da educação em saúde.  

Educar significa um processo baseado no diálogo e na troca de experiências 

entre educador e educando, possibilitando que ambos aprendam juntos, possibilitando 

também uma reflexão da realidade. Essa ideia vem ao encontro da pedagogia libertadora 

e problematizadora, que possibilita a transformação do mundo por meio de uma ação 

consciente. (FREIRE, 1987) 

Dessa forma, os conceitos de educação em saúde e promoção da saúde se 

unem, utilizando a educação como forma de cuidar. Pois o educar potencializa a forma 

de cuidar, capacita intervenções de forma construtiva, reflexiva e dinâmica, dentro de 

uma realidade cultural, em que um aprende com o outro, e este aprender possibilita a 

transformação do meio no qual os aprendizes estão inseridos. Esta realidade inclui o 

âmbito hospitalar, onde o enfermeiro é chamado a reconstruir sua prática de cuidado 

direto, em que a educação faz parte da assistência. (RIGON; NEVES, 2011) 
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Segundo SILVA et al (2012) educar não é transferir conhecimento, é uma 

forma de intervenção no mundo e, sendo assim, exige do educador respeito aos saberes 

do educando e à sua autonomia, liberdade e criatividade. Entretanto, alguns estudos 

abordam atividades educativas em saúde com uma transmissão verticalizada que não 

condiz com a educação em saúde emancipatória, pois não estimula a reflexão dos 

sujeitos. Por isso, é importante que a educação em saúde realizada pelos enfermeiros 

seja feita de forma contínua, baseada em diálogo, na qual o usuário deve ser sujeito 

ativo da sua aprendizagem. 

É fundamental que o enfermeiro desenvolva estratégias de educação em saúde 

como forma de intervenção (MARTINS, 2007), pois é preciso que ele tenha o 

entendimento integral a respeito de saúde do binômio, valorizando a história de vida da 

família e o estímulo da autonomia das mães para o cuidado do recém-nascido. 

(CHIODI,2012) 

Estudo realizado por ARAÚJO (2010) demonstra que o trabalho educativo 

desenvolvido pela enfermagem junto à mãe e à sua família têm resultado em pais e 

familiares seguros e orientados, aptos a retornarem aos seus domicílios e cuidar dos 

filhos, com a compreensão de que este cuidado é tão importante quanto toda a 

tecnologia utilizada no ambiente hospitalar e na promoção dos conhecimentos das mães 

para o cuidado com o recém-nascido durante internação no método canguru. 

Além disso, CHIOD (2012) realizou um estudo onde mostrou que o uso de 

matérias educativos durante as atividades assistências traz resultados positivos, pois uso 

de instrumento educativo beneficia tanto os familiares como os profissionais, durante as 

orientação dadas e na rotina que é facilitada por uma nova ferramenta. Por isso, destaca-

se necessidade da criação de estratégias, como materiais educativos de qualidade, para 

aprimorar as orientações. 

 

3.2 A Teoria de Madeleine M. Leininger como Referencial Teórico  

Madeleine Leininger iniciou sua carreira em 1948 ao concluir o curso de 

graduação em enfermagem em St Anthony’s School of Nursing (Denver-Colorado-

EUA). Em 1950 concluiu também o curso de graduação em Ciências Biológicas 

no Benedictine College em Atkinson, Kansas. Com essa formação Leininger atuou 

como instrutora, chefe da unidade médico-cirúrgica e abriu uma nova unidade 

psiquiátrica no St Joseph’s Hospital em Omaha. (WELCH; LEININGER, 2012) 
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Madeleine Leininger, enquanto trabalhava em uma unidade psiquiátrica, 

passou a perceber diferenças de comportamento nas crianças e concluiu que essas 

diferenças tinham uma base cultural. A partir de então Leininger passou a refletir sobre 

a interrelação entre enfermagem e antropologia. (GEORGE, 2000) 

Durante seu curso de doutorado Leininger desenvolveu o primeiro método de 

pesquisa da enfermagem o qual denominou de Etnoenfermagem. Leininger define 

etnoenfermagem como o método de pesquisa qualitativa que preocupa-se com o estudo 

de grupos numa perspectiva cultural e que está baseada nos pressupostos da etnografia, 

adaptada para o estudo dos fenômenos de enfermagem. (LEININGER, 1991) 

Leininger denominou sua teoria de diversidade e universalidade do cuidado 

cultural (GEORGE, 2000) e ainda propôs o modelo “Sunrise” (Figura 1), o qual 

corresponde ao universo e ilustra uma descrição dos componentes de sua teoria, 

indicando a estrutura cultural/social do sistema popular e profissional para a orientação 

da operacionalização do cuidado nas diferentes culturas. (LEININGER, 1991) 

A parte superior do modelo “Sunrise” descreve a visão do mundo e as 

dimensões da estrutura cultural e social que influenciam a saúde, incluindo os fatores 

tecnológicos, religiosos e filosóficos, fatores de companheirismo e social, valores 

culturais e modos de vida, fatores políticos e legais, fatores econômicos e fatores 

educacionais. Na porção inferior, estão os sistemas de saúde formados por indivíduos, 

famílias, grupos e instituições, que a autora denomina de sistemas populares e 

profissionais, com o subsistema de enfermagem centrado entre eles. (GEORGE, 2000) 

Logo abaixo, no modelo da figura 1, estão as ações da assistência de 

enfermagem que influenciam e direcionam o cuidado congruente com a cultura, 

distinguindo-se sob três formas específicas: preservação/manutenção do cuidado 

cultural, acomodação/negociação do cuidado cultural, repadronização/reestruturação do 

cuidado cultural. (GEORGE, 2000) 



22 
 

 

 

                                       FIGURA 1 – O Modelo Sunrise de M. Leininger (1991). 

 

Dessa forma, a Teoria utilizada valoriza a atividade educativa como uma forma 

interativa do cuidado, no momento em que se considera os valores e a cultura das 

puérperas. Vale ressaltar que na sua teoria, Leininger não usa a palavra 

‘’atividade/cuidado educativo’’ explicitamente, porém está implícito em algumas de 

suas colocações, tais como ‘facilitar’ ou ‘capacitar’, tornando-se imprescindível para 

que ocorra o cuidado congruente. (MACHADO, 2002) 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Tipo de estudo 

Estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa tendo como 

referencial teórico o método etnográfico preconizado pela Enfermeira Madeleine 

Leininger, chamado etno-enfermagem, o qual é um método especialmente planejado, 

para estudar a Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado, o uso do 

método com a teoria revela a importância do método de pesquisa de etno-enfermagem 

para estudar fenômenos específicos, com o panorama teórico, para gerar conhecimentos 

ou perspectivas de enfermagem. 

Leininger (1991) comenta que o prefixo etno foi escolhido para referir-se ao 

povo ou a uma cultura particular, focalizando universalmente, ideias e práticas 

relacionada ao fenômeno da enfermagem. A etno-enfermagem foi desenvolvida como 

um método de pesquisa para ajudar enfermeiros a documentar sistematicamente e obter 

uma maior compreensão e significados das experiências diárias da vida de pessoas, 

relacionadas aos cuidados humanos, saúde e bem-estar, em diferentes ou iguais 

contextos ambientais. 

Assim, a escolha da abordagem qualitativa, utilizando uma abordagem 

etnográfica na realização deste estudo, se justifica na tentativa de conhecer por meio da 

realização de atividades educativas as principais dúvidas, crenças e mitos das 

participantes em relação aos cuidados e práticas com o recém- nascido envolvendo o 

Método Canguru. Nesse estudo, o pesquisador tenta captar e interpretar como essas 

mães constroem a realidade social, respeitando as opiniões do grupo, de acordo com 

seus valores culturais e seu contexto de saúde-doença.  

Esse estudo faz parte de uma Dissertação de Mestrado na área de Saúde da 

Família intitulada ‘’Autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária do 

recém-nascido egresso na unidade canguru’’, o qual tem  como objetivo geral analisar a 

autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária do recém nascido egresso 

da Unidade Canguru de uma maternidade de Fortaleza, após intervenção educativa. Para 

a dissertação, houve aplicação dos instrumentos para verificar as variáveis 

sociodemográficas, de nascimento das mães e bebes e a escala de Avaliação da 

Autoeficácia Materna Percebida. Logo em seguida foram realizadas oficinas educativas, 

as quais serão objeto deste estudo, acerca da importância dos cuidados do RN, da 

posição canguru e do aleitamento materno durante o período de internação.   
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3.2 Cenário do Estudo  

A instituição utilizada para coleta de informações foi a maternidade escola 

Assis Chateaubriand (MEAC) de Fortaleza-CE. Caracteriza-se por ser um hospital 

universitário de grande porte, de nível terciário, federal, administrativamente 

subordinado ao Estado. Realiza de acordo com a Gerência de Atenção A Saúde- GAS-

MEAC, cerca de 3920 partos e 3937 nascidos vivos no ano de 2014, e localiza-se no 

bairro Rodolfo Teófilo, pertencente à secretaria executiva regional III, do Sistema de 

Saúde de Fortaleza. 

A escolha da maternidade se dar por ser um hospital que segue as 

recomendações da política nacional de assistência ao recém-nascido prematuro de baixo 

peso, consolidadas no Método Canguru, credenciado pelo Ministério da Saúde. Ter 

recebido o título de Hospital Amigo da Criança-IHAC com referência em aleitamento 

materno cujo foco é tratar à mulher e o RN dando apoio à família, sempre dentro dos 

valores da perspectiva de assistência humanizada de acordo com a proposta da 

instituição dentro do Método Canguru e da Rede Cegonha sendo esta implementada 

pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de reduzir óbitos maternos e neonatais, 

incentivando nas maternidades, as boas práticas de assistência ao parto e nascimento. 

Assim as etapas do Método Canguru estão implantadas no hospital e os neonatos saem 

de alta com o acompanhamento ambulatorial assegurado. 

Em 2011, a MEAC aderiu a proposta do governo e implantou gradativamente, 

as diretrizes sugeridas pelo Ministério da Saúde devendo prestar assistência integral à 

saúde da mulher e ao recém-nascido com referência para atendimento de gestantes de 

alto risco oriundas da Atenção Primária da capital e do restante do Estado. 

A (MEAC), instituição pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

tida como referência no Estado do Ceará, Brasil, por sua habilitação, em nível terciário, 

para o atendimento à gestante, à parturiente, à puérpera e ao RN de alto risco dentro da 

abordagem Método canguru conta com cinco unidades neonatais sendo duas de alto 

risco, duas de médio risco e a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru 

(UCINCa). Esta que, de acordo com a Portaria N° 930, de 10 de maio de 2012, é a 

unidade que permita acolher mãe e filho para prática do método canguru, para repouso e 

permanência no mesmo ambiente nas 24 (vinte e quatro) horas por dia, até a alta 

hospitalar. Sendo responsáveis pelo cuidado de recém-nascidos com peso superior a 
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1.250g, clinicamente estável, em nutrição enteral plena, cujas mães manifestem o desejo 

de participar e tenham disponibilidade de tempo. 

 

3.3 População e Amostra 

Atualmente a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru da MEAC 

admite uma média de 180 recém-nascidos prematuros por ano procedentes da capital e 

interior do Estado do Ceará. A Unidade Canguru conta com cinco leitos, sendo possível 

a internação de no máximo cinco mães, de maneira rotativa. São feitas atividades 

educativas pelos profissionais de saúde, porém essas atividades não ocorrem de forma 

sistematizada. 

A amostra foi selecionada por conveniência, a partir da entrada contínua de mães 

no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016, sendo constituída por mães e recém-

nascidos internados na Maternidade Escola. Os critérios de inclusão e descontinuidade 

incluíram aspectos tanto da mãe quanto do bebê. Os critérios de inclusão do estudo 

foram binômios mãe e filho que estejam internados na Unidade Canguru, que aceitaram 

participar da atividade educativa, procedentes do interior ou da capital, e que 

possuiamm condições emocionais e cognitivas para responder aos questionamentos. 

Como critérios de exclusão das participantes foram adotados: ter histórico psiquiátrico 

ou com complicações clínicas importantes no pós-parto que inviabilizassem a 

participação dos encontros educativos. Ao total, 20 binômios participaram das 

atividades educativas.   

 

3.4 Procedimentos para coleta de informações 

A coleta de dados contou inicialmente com aproximação da pesquisadora 

com o cenário de estudo, por meio do conhecimento da rotina e funcionamento do 

serviço. A ideia era tornar-se conhecida na unidade a fim de que sua presença fosse 

incorporada como qualquer outro profissional de saúde. Este processo teve duração de 

aproximadamente um mês. Em seguida o estudo contou com as seguintes etapas:  

1.  Capacitação de alunos de graduação e pós-graduação em enfermagem 

integrantes do Projeto de Extensão e Pesquisa ‘’Puericultura: cuidado à saúde da criança 

nos diversos cenários da Atenção Básica’’ realizado no Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal e cadastrado na Pró-reitoria de Extensão da instituição. (Fe 

2012.PJ.0746). Este momento contou com a participação de cerca de 15 alunos e teve 

duração de cerca de dois meses. 
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2.  Aplicação de um instrumento (Apêndice A) composto de perguntas 

contendo os dados de identificação da mãe e do bebê, dados antropométricos da criança, 

e variáveis sociodemográficas como estado civil, profissão, escolaridade, renda e 

moradia. 

3. Realização de atividades educativas acerca da importância dos cuidados do 

RN, da posição canguru e do aleitamento materno durante o período de internação. Estas 

atividades tiveram o intuito de emponderar as mães nos cuidados ao RN após alta 

hospitalar, ocorrendo duas vezes por semana, com duração de até 1hora e 30 minutos, a 

fim de englobar todos os binômios presentes da UCINCA durante o período de coleta 

amostral. As atividades eram pactuadas previamente com a equipe do serviço e contou, 

em muitos momentos, com a participação de funcionários do setor. 

Para condução das atividades educativas optou-se por utilizar a metodologia de 

Oficinas em dinâmica de grupo, prática de intervenção psicossocial adaptável a diversos 

contextos. A atividade do tipo Oficina tem suas bases e forma de organização originárias 

da pesquisa-ação, grupos operativos e pedagogia da autonomia. (AFONSO, 2010) 

As oficinas ocorreram mediante Análise da Demanda – Levantamento; Pré-

análise da Problemática do Contexto e das mães internadas no Método Canguru, – 

Planejamento; Levantamento dos Temas-Geradores e Definição do Foco – Execução e 

Avaliação.  Desta forma, as oficinas educativas conforme a proposta de intervenção 

(APÊNDICE B) terão as seguintes etapas:  

1   Levantamento: Foi realizado uma visita na maternidade com intuito de 

perceber as necessidades do serviço e dos binômios, tendo em vista as prioridades, 

detectadas no momento de apresentação inicial e para favorecer o conhecimento entre as 

mães e os pesquisadores. Como forma de conhecermos suas expectativas, as mães 

escreveram temas que tinham interesse em discutir, colocando-as sem identificação em 

uma caixa para debate. Destaca-se que o levantamento foi realizado de forma contínua 

devido à rotatividade de mães no serviço e, que, apesar de terem sido 9 (nove) oficinas 

educativas, a pesquisadora conviveu mais tempo no campo para se tornar uma pessoa 

conhecida do serviço e favorecer a relação com os profissionais e com as mães. 

2  Planejamento: ciclo de quatro tipos oficinas, nas quais utilizamos técnicas 

de sensibilização, dinamização, comunicação e reflexão, a fim de propiciar a formação de 

vínculo grupal, a autonomia, co-responsabilidade e a valorização da subjetividade. 

Destaca-se que em alguns momentos a mesma oficina foi realizada mais de uma vez, 

considerando que havia rotatividade de binômios. Em geral a internação durava de 5 a 15 
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dias, por tanto algumas mães participaram de praticamente todos os encontros, enquanto 

algumas apenas de dois ou três. 

3 Execução: implementação das oficinas, divididas em temas centrais: 

Cuidados com o recém-nascido no domicílio; manejo da posição canguru, aleitamento 

materno, sinais de alerta.  Esta etapa se baseou em exposição dialogada e uso de materiais 

educativos preconizados pelo Ministério da Saúde (BRASIL 2013a, 2012b, 2011) e jogos 

educativos, os quais serão descritos a seguir: 

Jogo da mémoria:  Figuras que continham informações sobre aleitamento materno, 

posição canguru e cuidados com o recém-nascido foram colocadas em um lado das peças 

do jogo. Cada figura se repete em duas peças diferentes. Cada participante deve, na sua 

vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam iguais, o 

participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente.  

Repolho: perguntas com temas sobre aleitamento materno, posição canguru e 

cuidados com o recém-nascido foram colocadas em folhas A4 e posteriormente, 

amassamos as folhas uma em volta da outra, formando um repolho. A dinâmica começa 

com o repolho passando pelos participantes enquanto a música toca; e quando ela para, o 

participante deve retirar uma folha do repolho e responder à pergunta que há nele. 

Jogo de Verdades e Mitos: Foram feitas afirmativas sobre aleitamento materno, 

posição canguru e cuidados com o recém-nascido, algumas afirmativas eram verdadeiras 

e outras continham erros e mitos. Essas afirmativas eram lidas para as mães que deveriam 

julgar as frases em verdadeiro ou falso levantando uma placa com as respostas: Fala Sério 

(falso) ou Com Certeza (verdadeiro) 

4           Avaliação: levou-se a em consideração os conhecimentos e habilidades das 

mães adquiridos na intervenção. Desta forma sempre foram questionados ao final da 

atividade sobre a opinião das mesmas sobre a atividade com intuído de aprimorar os 

próximos encontros e refletir sobre a oficina recém-realizada. A avaliação foi realizada de 

forma contínua em cada um dos encontros realizados. Foram confecciondas ‘’carinhas’’, 

como expressões positivas e negativas. Ao final do encontro as mães deveriam mostrar as 

carinhas como forma de avaliar a atividades em satisfatória ou não. 

 

3.5 Análise dos Achados 

Para análise das informações, utilizou-se quatro fases propostas por 

Leininger (1991):  
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1º fase - relação das informações coletadas durante o grupo - nessa fase, 

procedeu-se à análise dos dados empíricos coletados e registrados;  

2º fase - identificação e classificação dos descritores e componentes - 

identificação das falas das puérperas em relação a suas experiências, na qual utilizou-se 

como forma de organização de dados o Programa Wordle, o qual será descrito 

posteriormente, para formação de nuvem de palavras;  

3º fase – análise padrão e contextual - após a caracterização das 

informações, realizada na fase anterior, procedeu-se a uma avaliação minuciosa dos 

achados, a fim de identificar a saturação de ideias e os padrões de significados dos 

discursos das participantes;  

4º fase - temas principais, descobertas de pesquisa, formulações teóricas e 

recomendações - nesta fase, abstraímos os significados, interpretando-os, e, então 

formulamos as descobertas da pesquisa e formulações teóricas para o cuidado de 

Enfermagem. 

A partir da análise feita por meio das quatro fases, as informações serão 

apresentadas a partir das seguintes categorias: “Relatos sobre a Posição Canguru’’, 

‘’Práticas de cuidado realizadas pelas mães junto ao recém-nascido na UCINCa’’ 

“Sentimentos relacionados ao binômio e Cuidado cultural e visão de mundo”, seguidas 

da discussão dos resultados e comparação com a literatura.  

Em cada categoria como forma de reforçar os achados, as falas foram 

exportadas para o aplicativo Wordle, software disponível gratuitamente e que favorece 

aos usuários a construção de nuvens de palavras. A utilização do Wordle na análise 

qualitativa de conteúdo de textos é importante, pois permite o acompanhamento das 

percepções dos participantes, além de permitir uma visualização panorâmica de todo o 

texto, pois o software calcula o tamanho da palavra de acordo com a frequência com 

que se repetem no texto inserido. Essa relação é diretamente proporcional: quanto mais 

um termo se repete no texto inserido, maior será seu tamanho na nuvem de palavras. A 

compreensão destas figuras é individual. Alguns autores tentam criar frases com as 

palavras, outros se atém aquelas palavras em destaque. Deve-se sempre considerar o 

contexto no qual a nuvem de palavras está ligada. 

   

3.6 Questões éticas e legais. 
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As recomendações para coletas dos dados estão de acordo com a Resolução nº 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata dos aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos, e foi aprovado pelo Comitê de ética da 

Maternidade Escola sob parecer 480.83. Será utilizado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C) em duas vias, caso a mãe concorde em participar 

(BRASIL, 2013b) 

Esse termo foi apresentado em reunião com todas as puérperas, onde na 

ocasião foi explicado que o binômio participará de um estudo, no qual não sofrerá 

nenhum risco e ajudará na conduta dos profissionais de saúde. Foram ainda explicados 

os objetivos e as estratégias a serem utilizadas na pesquisa, bem como as vantagens e os 

riscos do estudo.  

 Com a preservação da autonomia das mães participantes, se pretende utilizar 

linguagem acessível e adequada à compreensão das mesmas, as quais após aceitarem 

participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ofertada a 

possibilidade de desistirem do estudo a qualquer etapa do processo, sem risco de sofrer 

qualquer penalidade.  

A privacidade e o anonimato dos binômios foram preservados. O princípio da 

beneficência foi respeitado, no momento em que foram observadas possibilidades e 

propostas apresentadas pelos participantes da pesquisa, garantindo o retorno aos sujeitos 

estudados e a sua coletividade.  

Quanto ao princípio da não maleficência, foi contemplado, uma vez que o 

estudo apresentou riscos mínimos. Foi evitado qualquer tipo de desconforto aos sujeitos 

e termos que acarretassem constrangimentos ou que expusesse a situações que atinjam a 

integralidade das pessoas.  

Outro princípio contemplado foi o da justiça, pois todos os participantes da 

pesquisa foram submetidos aos mesmos métodos, estando igualmente beneficiados dos 

resultados, sem discriminação ou indução dos resultados.  

E, finalmente, o princípio da autonomia, ao tratar os sujeitos em sua dignidade, 

respeitando a independência e a livre escolha, que foram não somente respeitados, como 

também estimulados pela pesquisadora. 
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5. RESULTADOS  

5.1 Apresentando os binômios participantes das oficinas educativas  

Na análise dos dados sociodemográficos das 20 mães participantes, 58% 

tinham entre 19 e 30 anos, e 16% eram adolescentes.   Em relação à localização da 

residência, 65% residiam na capital ou regiões metropolitanas o que favorece a 

aproximação dos centros de saúde mais avançados, possibilitando ter um atendimento 

mais específico.  

Quanto ao grau de escolaridade a maioria com 63% possuem o Ensino Médio e 

apenas 9% cursaram o Ensino Superior. Em relação à renda familiar, prevaleceram 49% 

das puérperas com uma renda familiar menor que um salário mínimo e apenas 18% das 

puérperas possuem três ou mais salários mínimos. No que se refere à ocupação das 

participantes 33% são do lar, e destas 21% não possuem renda própria. Sobre os 

cuidados com a gravidez, as mães responderam que haviam realizado o pré-natal, mas 

58%   realizaram menos de seis consultas.  

5.2 Descrevendo as estratégias educativas e as percepções das puérperas 

Foram realizados 9 (nove) encontros com aproximadamente 20 mães e dois 

acompanhantes, sendo um pai e a outra colega de uma das mães, variando de duas a 

cinco mães em cada encontro com duração de até 1h e 10 min, dependendo da demanda 

das mães e do    hospital naquele dia. Inicialmente em todos os encontros ocorreu 

aplicação de um instrumento para identificação das variáveis do estudo e, logo em 

seguida, as mães eram convidadas a participar da Oficina educativa. Destaca-se que as 

atividades ocorreram no horário da tarde, após a alimentação dos bebês, período que foi 

considerado mais tranquilo para condução deste tipo de atividade.  

Além disso, outros profissionais de saúde da equipe da própria UCINCa 

como psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiro 

participaram das oficinas, pois encontravam-se no serviço no momento da pesquisa. 

Este acontecimento não estava na proposta de estudo, mas foram essenciais para uma 

maior compreensão e participação das puérperas nas atividades, pois além de sentirem-

se confiantes com estes profissionais, houve compartilhamento de saberes entre as 

profissões, reforçando a atividade educativa como um todo. 
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Durante os encontros, foram realizadas atividades quebra-gelo, quando 

alguma nova mãe era inserida no grupo, e após eram conduzidas as oficinas educativas 

com as temáticas cuidados com o recém- nascido, posição canguru e aleitamento 

materno.   

 

5.3 Relatos sobre a Posição Canguru 

Durante as atividades educativas, as mães estavam com seus bebês na 

Posição Canguru e sempre abordavam o tema. Observa-se que a maioria das mães tem 

facilidade para manter a posição, no entanto uma das participantes referiu dificuldade 

para realizá-la, segundo observa-se nas falas a seguir: 

A minha filha aprendeu a ficar na posição Canguru sozinha... quando ela 

cansa da posição, ela mesma muda. (Mãe 12)  

Na UTI o bebê não tem um vínculo com a gente. Lá eu fiz o Canguru uma ou 

duas vezes. Não tem aquele contato. Ela só ouvia minha voz e, às vezes, eu 

nem sabia se ela estava ouvindo. Mas aqui ela fica mais tempo comigo. (Mãe 

11) 

Sei que na posição Canguru não precisa de roupa, porque o calor do meu 

corpo que aquece ele. (Mãe 1) 

Minha bebê não gostou da posição Canguru, fiquei com pena, ela chora 

muito. (Mãe 6) 

Na figura 2 pode-se observar que as palavras mais citadas foram: bebê, 

posição, canguru. Além disto, as palavras ‘aquece’, ‘calor’, ‘corpo’, ‘vínculo’ e 

‘contato’ também se destacaram nas falas das puérperas.  
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Figura 2. Nuvem de palavras a partir dos discursos das participantes na categoria Relatos sobre 

a posição canguru. Fortaleza, Ceará, 2016 

 

5.4 Sentimentos relacionados ao binômio  

Durante os encontros surgiram nas falas das mães durante a troca de 

conhecimentos os sentimentos relacionados ao fato dos bebês terem nascidos 

prematuros. As falas evidenciam percepções de desamparo e de tristeza, mas que ao 

longo da convivência na UCINCA foram substituídos por sentimentos de positividade, 

conforme observa-se a seguir 

...Essa fase aqui é muito traumatizante (...) Eu já passei por tanta coisa já, 

desde o início da gravidez até aqui. Eu não quero ter mais essa experiência. 

As pessoas podem até dizer que penso isso porque tive um bebê agora. Mas a 

gente só sabe falar se passar. Eu pedia muito a Deus pra chegar o próximo 

mês e não acontecer nada. Eu tinha muito medo de perder ele. Agora tá 

melhor porque ele tá comigo. A partir do momento que eu vi que ele nasceu, 

aí pronto, surgiu uma paz dentro de mim. Eu sabia que só ia ficar em paz 

quando ele estivesse comigo. Agora, só quero pensar como vai ser daqui pra 

frente.  (Mãe 2) 

Já eu não quero lembrar nada do passado, só quero pensar como vai ser daqui 

pra frente, o futuro. Como eu nunca tinha passado por isso foi difícil. Mas pra 

falar a verdade estou muito muito feliz por estar com ela. A felicidade é tão 

grande que eu nem consigo lembrar o passado. (Mãe 3) 
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 Eu imagino muita coisa pro futuro dele. A ansiedade era tão grande de ter 

logo ele... O medo era tão grande de não conseguir chegar... Agora imagino 

como vai ser daqui pra frente, como vou está chamando ele, ele mexendo nas 

coisas, eu arrumando e ele desarrumando. (Mãe 3) 

Observa-se na figura 3 que os principais sentimentos em destaque foram o 

medo, trauma, ansiedade, felicidade. Além disso, apesar de anteriormente ter sido 

comentado a angustia de ter o bebê prematuro e preocupação com o futuro da criança a 

palavra “quero” aparece com frequência. As palavras “Passado” e “Futuro” também 

destacaram-se nos discursos das participantes. No entanto, expressões como: 

“traumatizante”, “difícil” e “experiência” também foram presentes. Como podemos 

destacar na imagem abaixo:  

 

Figura 3. Nuvem de palavras a partir dos discursos das participantes na categoria Sentimentos 

relacionados ao binômio. Fortaleza, Ceará, 2016. 

5.5 Práticas de cuidado realizadas pelas mães junto ao recém nascido na UCINCA 

Em relação aos conhecimentos percebeu-se que as participantes já detinham 

algumas informações sobre os cuidados com o recém-nascido devido às orientações 

prévias oferecidas pelo serviço de saúde. Entre os cuidados mais citados destacam-se: 

prevenção de assaduras, higiene, uso de mamadeiras, aleitamento materno e sinais de 

alerta: 

O que vai causar a assadura não é a pomada não, é forma como você limpa. 

(Mãe 4) 
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Pega a gaze, enrola no dedo, molha na água filtrada ou fervida e passa na 

boca do bebê. (Mãe 1) 

Tem que evitar a mamadeira porque a sucção da mamadeira é diferente da 

mama. E os dentes podem ficar pra fora. (Mãe 2) 

Pra tirar o leite faz assim: Massagem com esses dois dedos (indicador e 

médio) flexionando para tirar os nódulos, em forma de círculo perto da 

aréola. Aí depois faz a preguinha e pronto. (Mã3 10) 

 Na pega correta eu encosto a barriga com barriga, a cabeça tem que ficar 

virada pro peito, a boca dele tem que pegar toda aréola. (Mãe 2) 

O leite materno tem tudo que o bebê precisa, e também cria um vínculo com 

a mãe. (Mãe 12) 

Na nuvem de palavras da figura 4 podemos observar que as palavras que mais 

se destacaram foram em relação à alimentação/aleitamento, por exemplo: bebê, 

mamadeira, barriga, leite, aréola, ordenha, massagem, sucção, pega correta; 

 

Figura 4. Nuvem de palavras a partir dos discursos das participantes na categoria Práticas de 

cuidado junto ao recém-nascido na UCINCA. Fortaleza, Ceará, 2016. 
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Porém, mesmo as mães demonstrando conhecimento prévio sobre o manejo 

com o bebê, foi identificado que algumas praticam erroneamente alguns cuidados, os 

quais elas declaram ter insegurança/dúvida, segundo depoimentos a seguir:  

Ontem minha neném se engasgou e eu fiquei toda me tremendo sem saber o 

que fazer. (Mãe 6) 

Eu quero dar o bico pra minha bebê porque eu acho bonito (risos). (Mãe 1) 

Eu não vou amamentar até os 6 meses. Eu sei da importância, mas eu não 

vou dá exclusivo não, porque eu não aguento. Só se começar a jorrar leite do 

meu peito. (Mãe 7)  

Eu usei lenço umedecido no meu bebê e não aconteceu nada, nem ressecou 

nem nada. (Mãe 7) 

Quando entra água no ouvido da minha outra filha maior, eu coloco água na 

boca, buchecho e coloco no ouvido dela. (Mãe 10) 

As palavras que mais se destacaram nessa subcategoria foram: sabe, porque, água e 

ouvido. Além disso, novamente, palavras relacionadas ao aleitamento se destacaram: 

Leite, amamentar, jorrar e peito. Como podemos observar na figura 6:  

 

Figura 5. Nuvem de palavras a partir dos discursos das participantes na categoria Práticas de 

cuidado junto ao recém nascido na UCINCA. Fortaleza, Ceará, 2016 
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Pode-se observar também que há algumas informações oferecidas pelo 

serviço que divergem das recomendações do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira 

de Pediatria, com destaque para as condutas para o banho de sol e posição para dormir, 

como podemos observar nas falar a seguir: 

 O médico disse para não se dar mais banho de sol. Pois muito no futuro a 

pessoa pode ter câncer de pele. (Mãe 4) 

A gente aprende aqui na maternidade que é pra colocar o bebê pra dormir de 

lado. (Mãe 11)  

 

 

5.6 Cuidado cultural e visão de mundo a partir da Teoria Transcultural do 

Cuidado  

Como forma de aplicar os pressupostos da Teoria Transcultural do Cuidado, 

norteou-se as discussões com base nas categorias apresentadas teoria: valores culturais e 

do modo de vida/companheirismo e social, fatores tecnológicos, fatores políticos e 

legais, econômicos e educacionais, a fim de identificarmos os fatores presentes na vida 

das mães e que podem influenciar no modo e cuidar do bebê. Podemos observar que 

entre os fatores mais citados, destaca-se aqueles relacionados aos valores culturais e do 

modo de vida/companheirismo e social. Alguns fatores como religioso, filosófico e 

educacional não foram identificados nos discursos das mulheres. 

Quando questionadas em relação aos fatores culturais/modo de vida, as 

mulheres comentaram acerca da rede de apoio familiar, bem como alguns membros da 

família, principalmente avós, que participam de suas decisões como podemos observar a 

seguir:  

As avós, principalmente, dão muita opinião. Elas falam: ‘Dá água esse 

menino que ele tá é com sede!’; ‘Eu sei tive 4 meninos, quer saber mais que 

eu!? Nunca morreram! (Mãe 1) 

Se a gente fosse seguir nossos familiares e as pessoas mais antigas, a gente 

não fazia nada que vocês (enfermeiras) mandam. Eles mandam a gente dar 

NAN, mingau. Eles dizem assim: eu criei tudinho e nenhum morreu. (Mãe 3) 

Minha mãe ia achar era ruim. Porque saiu uma mulher sexta com os gêmeos 

e o leite que a médica passou, uma caixa com 12 é quase 200,00 reais. Se eu 
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chegar em casa dizendo pra comprar esse leite, minha mãe vai é brigar e 

mandar eu fazer NAN 1 com Mucilon. (Mãe 3) 

Quando tenho dúvidas eu busco pessoas experientes, que já tiveram filhos e 

que saiba. (Mãe 2) 

Durante as oficinas, as mães e os profissionais de saúde relataram que há 

uma mudança na vida social após a maternidade, relacionada principalmente entre as 

mães mais jovens a impossibilidade de participar de atividades sociais como sair, 

passear, mas que segundo as participantes estarão preparadas para algumas restrições 

comuns na maternidade, por exemplo, no trabalho doméstico, segundo depoimentos a 

seguir:  

Quando o bebê nascer muda tudo, a nossa vida social. (Mãe 8) 

Todo mundo está me perguntando se vou viajar nesse carnaval. Aí eu: ‘’ -

Não, podem ir.’’  Igual no final do ano, todo mundo preocupado. Eu disse: 

‘’Gente, eu estou bem. Vocês pode ir se divertir.’’ (Mãe 7) 

Agora a gente só vai arrumar a casa se der tempo. (Mãe 6) 

Outro ponto relevante citado pelas participantes foi em relação ao uso da 

tecnologia, o qual parece ter influência no modo de vida dos pais, mais precisamente 

por meio do uso da internet e redes sociais. As participantes destacam que utilizam esta 

tecnologia como rede de apoio e informação. Apesar disso, algumas participantes 

comentam sobre possíveis informações falsas ou incoerentes que são disponibilizadas 

na rede. 

Eu olho o facebook pra procurar ajuda, vou olhar muito. (Mãe 5) 

Não existe um tutorial na internet de como criar uma criança.  (Pai 1) 

Não olho nada na internet porque na internet nem tudo é verdadeiro. Eu 

posso até olhar na internet, mas tem coisa que eu desconfio. (Mãe 2) 

Em relação aos fatores políticos e legais, a lei que permite a mulher 

amamentar em público emergiu nos discursos, no que se refere a importância do 

incentivo para o aleitamento materno, porém, uma participante demonstrou receio em 

amamentar na frente das pessoas. 

A lei de poder amamentar em qualquer lugar é legal. Ela tá acerta. Tem que 

funcionar. (Mãe 10) 
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Se quiser dá o peito sem esconder com a fralda, pode dar. (Mãe 11) 

Eu não vou ficar à vontade em dar o peito na frente das pessoas. Quando eu 

quiser dar de mamar, eu vou pedir licença pras pessoas e vou dar. Eles vão 

ter que entender. (Mãe 9) 

Na categoria Aplicação da Teoria do Cuidado transcultural do Cuidado e a visão de 

mundo das participantes: influências no cuidado do bebê, as palavras que ficaram em 

evidência foram relacionadas aos fatores tecnológicos e culturais, como internet, 

facebook, experientes, pessoas, avós, familiares. Podemos notar também que mais uma 

vez houveram palavras relacionadas ao aleitamento e alimentação: Leite, amamentar, 

Nan, Mucilon, mingau. Como destacado na figura 6 a seguir: 

Figura 6. Nuvem de palavras a partir dos discursos das participantes na categoria Aplicação da 

Teoria do Cuidado transcultural do Cuidado e a visão de mundo das participantes: influencias 

no cuidado do bebê. Fortaleza, Ceará, 2016 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Discutindo sobre o perfil dos binômios 

A gestação na adolescência é um fator preocupante, uma vez que se encontra 

associada à baixa adesão ao pré-natal, o que pode ocasionar maior prevalência de 

recém-nascido de baixo peso e o parto prematuro. Além disso, essa realidade pode 

influenciar diretamente nos cuidados ao recém-nascido, por esta razão demanda-se um 

cuidado especial por parte da equipe de enfermagem. (GUBERT, 2015) 

Neste estudo, a maior parte das puérperas vive com o companheiro. A 

participação do companheiro nessa fase é uma situação favorável, uma vez que a 

participação do mesmo é de fundamental importância, ajudando-a a enfrentar melhor 

esse processo.  

A baixa escolaridade materna interfere significativamente na qualidade da 

assistência prestada as mulheres neste período. O maior grau de instrução e o processo 

de assimilação de informações, ou seja, mulheres que possuem baixo nível escolar, 

possivelmente têm dificuldades de compreender as necessidades dos cuidados no pré-

natal e toda a preparação para o parto, com o intuito de minimizar possíveis 

complicações. Assim com os aspectos socioeconômicos das famílias podem influenciar 

em algumas necessidades de saúde da criança (MELLO, 2014) 

O fato da maioria das mães não possuírem uma ocupação, favorece uma maior 

disponibilidade para cuidar da casa e do bebê, sendo um dos aspectos que favorecem a 

amamentação de qualidade e aumenta cada vez mais o laço entre mãe-filho.   Ainda que 

seja um desafio conciliar a profissão e os estudos com a atenção ao filho recém-nascido. 

A gravidez é, na maioria das vezes, um empecilho para formação profissional, pois 

normalmente a jovem abandona a escola, tornando-se menos preparada para enfrentar o 

mercado de trabalho. (MOREIRA et al, 2008) 

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde preconiza no mínimo 06 consultas de 

pré-natal. Quando questionadas sobre o local da realização do Pré-natal, observou-se 

que 72% das puérperas foram à unidade de saúde para a realização da assistência pré-

natal. É de suma importância a gestante realizar o pré-natal desde as 1ª semanas de 



40 
 

 

gestação até a 40ª semana, para ter uma gestação saudável sem complicações para mãe e 

para o filho e para evitar a prematuridade. (BRASIL, 2012c) 

 

6.2 Comentando sobre as oficinas realizadas: contribuições para a prática 

Neste estudo constatou-se que a maioria das mães participantes tinha facilidade 

em manter a posição canguru com seus filhos, e como mostrou a figura 3, as mães 

entendem que, além de ajudar no ganho de peso do bebê, a posição canguru mantém o 

bebê aquecido e estimula o vínculo mãe e filho.  

O método canguru traz como benefício a estabilidade fisiológica do recém-

nascido quanto à frequência respiratória e cardíaca,oxigenação, sono, choro, 

desenvolvimento ponderal, termorregulação, permanência no ambiente hospitalar e 

aleitamento materno exclusivo, contato pele a pele que possibilita lembrar o som do 

coração e voz materna que contribui para o apego entre mãe e filho (OLIVEIRA et al, 

2010).  

Durante a internação do recém-nascido na UTI neonatal, há uma separação 

precoce entre o binômio mãe-filho. A mãe pode ficar parcialmente impedida de tocar, 

sentir, amamentar e cuidar do seu bebê, e isso pode gerar sentimento de dúvidas, 

frustações, medo e receio do futuro. Além disso, as mães precisam romper com seu 

papel diário de mulher trabalhadora, esposa e /ou dona de casa, o que pode desencadear 

nelas uma vulnerabilidade emocional. (ARIVABENE; TYREL, 2010) 

 No presente estudo maioria das puérperas, inicialmente, sentiram-se tristes à 

frente do parto prematuro, devido à mudança no estilo de vida e principalmente ao 

medo de perder o bebê. Algumas relataram que não voltaria a ter filhos com medo de 

seus próximos filhos nascerem prematuros. Após melhora na saúde do bebê, o 

sentimento em relação ao passado mudou, passando para um sentimento positivo de 

alegria e esperança para o futuro, como mostrou a nuvem de palavras. 

Uma gravidez pressupõe a necessidade de orientação para a possibilidade de ter um filho 

prematuro, que seja internado em uma UTI neonatal.  Porém a literatura nos mostra que nem 

sempre foi assim. O anúncio do nascer prematuro do filho foi percebido com surpresa, 

permeada de tristeza e dúvidas. A possibilidade de morte do bebê gerou dúvidas, angústias, 

ansiedade e medo, representado pelo desconhecimento da prematuridade. (SIQUEIRA E DIAS, 

2011) 

A contextualização da família no hospital constitui um momento crucial, pois a 

hospitalização pode parecer assustador devido a dinâmica do trabalho e aos 
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equipamentos utilizados no monitoramento e tratamento do bebê. A hospitalização 

torna-se hostil, pois foge da rotina da família. Por isso, a implementação de atividades 

educativas que associem informações com intervenções práticas realizadas com 

prematuros, aumenta a interação entre os membros e o bem-estar mental. (CHIOD, 

2012) 

Nesse estudo vimos que as participantes já detinham muitas informações prévias 

devido as atividades e informações realizadas pelo próprio serviço. O Método Canguru 

contribui para aumentar a confiança dos pais, principalmente em relação aos cuidados 

com o bebê, pois elas se sentem satisfeitas por estarem presentes na unidade e observar 

a realização dos procedimentos. Tal experiência pode conferir as mães segurança e 

novas noções na estratégia para cuidar após a alta. (CHIOD, 2012) 

Durante a coleta, observou-se que as mães adquiriam progressivamente autonomia 

para cuidarem de suas crianças e, por ser um aprendizado contínuo, muitas mães ainda 

tinham dúvidas e insegurança sobre alguns cuidados. Por isso torna-se importante que 

haja uma interação entre a família e os profissionais de saúde, especialmente a(o) 

enfermeira(o), pois o sucesso do método canguru não depende somente da mães, mas 

também do apoio da família e de um planejamento com qualidade realizado pelos 

enfermeiros juntamente com a mãe, a fim de garantir o emponderamento das mães para 

que o bebê receba os cuidados adequados. (CASATI; OLIVEIRA; PAULA, 2010) 

A utilização do Aplicativo Wordle nesse trabalho mostrou que um dos temas mais 

abordados foi o Aleitamento Materno (AM), percebeu-se que elas sabiam muito sobre o 

assunto, mas que também possuíam dúvidas e mitos e relação a ele. O estímulo ao 

Aleitamento Materno é um dos objetivos do método canguru, pois ele aumenta o 

vínculo entre o binômio mãe-filho, a resistência imunológica e favorece o ganho de 

peso ponderal, além disso, o contato pele a pele estimula a produção do leite materno. 

(BRASIL, 2000; SANTANA, et al. 2013). Além disso, o método mãe canguru também 

traz um impacto positivo sobre a amamentação de recém-nascidos prematuros 

(SANTOS, DITTZ e COSTA, 2012). 

Por ser um tema tão discutido entre as mães, o Aleitamento Materno deve ser 

estimulado desde a primeira etapa do método canguru, na qual devem ser iniciadas 

medidas que ensinem as mães os cuidados com as mamas, a ordenha manual, a 

armazenagem do leite e a co-participação da mãe no estímulo à sucção e na 

administração do leite ordenhado, além dos adequados cuidados de higienização. 
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(BRASIL, 2000). Visando que qualquer dúvida/medo ou informações erradas sejam 

sanadas. 

A maternidade traz mudanças na vida social das mulheres, pois elas passam a 

vivenciar uma série de adaptações físicas e emocionais. É também nesse período que a 

mulher se depara com o confronto entre as expectativas construídas durante a gestação e 

a realidade trazida pela chegada do bebê. 

O presente estudo revelou que as mães, principalmente as mães mais jovens, 

percebem a uma mudança na vida social, pois algumas atividades como sair, passear, 

ficam restritas após a maternidade. A gestação na adolescência é um fator preocupante, 

uma vez que encontra-se associada à baixa adesão ao pré-natal, o que pode ocasionar 

maior prevalência de recém-nascido de baixo peso e o parto prematuro. Além disso, 

essa realidade pode influenciar diretamente nos cuidados ao recém-nascido, por esta 

razão demanda um cuidado especial por parte da equipe de enfermagem. (ARIBENE, 

2010, SANTANA, 2013) 

 

 

6.3 Aplicação da teoria da enfermagem transcultural: subsídios para o Cuidado de 

enfermagem no contexto do Método Canguru 

Mães inseridas no método canguru valorizam a afetividade familiar, por isso, 

entende-se que a participação familiar torna-se essencial para o sucesso do método. Essa 

participação deve começar logo no ambiente hospitalar (primeira e segunda etapa), 

assegurando a essas mulheres/mães apoio, conforto, confiança e segurança. 

(ARIVABENE; TYREL, 2010) 

Nessa pesquisa constatou que a rede de apoio é muito importante para as 

mulheres, pois elas contam com o apoio de membros de sua família, em especial a avó 

materna e avó paterna do RN. Além disto, contam também com o apoio de outras 

pessoas próximas que possuam mais experiência em relação aos cuidados para o recém-

nascido.  

Outro objetivo do Método Canguru é contribuir para a incorporação do 

acolhimento de diferentes membros da família do bebê como tecnologia necessária para 

a assistência ao recém-nascido internado em Unidade. Assim, o acolhimento, tão 

importante ao bebê durante sua permanência no hospital, deve ser estendido aos seus 

pais e sua família. (BRASIL. 2014) 
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Pelas mulheres contarem bastante com o apoio familiar, observou-se nesse estudo 

a necessidade de perceber a família como foco do cuidado de enfermagem e refletir 

sobre a necessidade de avançar para a busca da construção do conhecimento com 

participação ativa dos familiares, principalmente dos pais e das avós. 

Percebeu-se entre as mães o interesse na Lei sobre Amamentar em público. As 

mulheres demonstraram que entendiam a importância da amamentação e o direito de 

amamentar em qualquer lugar. Porém, uma das mães demonstrou vergonha em 

amamentar em público, o que pode indicar que o ato de amamentar não é considerado 

uma atitude perfeitamente natural por ela. A amamentação é, antes de um dever, um 

direito da mãe, a qual pode escolher a melhor forma de alimentar seu filho, opção que 

deve ser respeitada pela sociedade em geral. 

Com a utilização do aplicativo Wordle, notou-se uma frequência da palavra 

‘’internet’’. Com isso, pode-se observar que muitas mães usam a internet como modo de 

obter informações sobre os cuidados com seu bebê. Existem preocupações no que diz 

respeito a esse aprendizado, uma vez que, muitas vezes, não se sabe se a fonte dos 

dados são realmente confiáveis, o que pode gerar a utilização de conhecimentos 

inadequados no cuidados com um ser tão frágil como o recém-nascido pré-termo. 

As atividades educativas foram importantes, pois durante oficinas as mães 

sentiam-se mais à vontade para tirar dúvidas, além de proporcionar interação as mesmas 

e, dessa forma, compartilhar experiências, favorecendo o aprendizado. (COUTO et al, 

2014) 

Esse estudo demonstrou que é fundamental que o enfermeiro desenvolva 

estratégias de educação em saúde como forma de intervenção (MARTINS, 2007), pois é 

preciso que ele tenha o entendimento integral a respeito de saúde do binômio, 

valorizando a história de vida da família e o estímulo da autonomia das mães para o 

cuidado do recém-nascido. (CHIODI,2012) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo na unidade canguru, na segunda etapa do método, mostrou-se eficaz na 

socialização do aprendizado grupal, pois as participantes quando indagadas sobre os 

temas, após o grupo, demonstravam melhor conhecimento e prática no cuidado com 

recém-nascido.  

No estudo é possível inferir que os binômios mãe e filho, participantes do Método 

Canguru são influenciadas pelas normas sociais, culturais, tecnológicas e políticas. 

Destacam-se, outros meios, além do profissional de saúde, para obter informações, com 

destaque para a internet.  

No entanto, embora a busca pelo conhecimento seja sempre válida, existem 

preocupações no que diz respeito a esse aprendizado, uma vez que, muitas vezes, não se 

sabe se as fontes dos dados são realmente confiáveis, segundo as próprias puérperas, o 

que pode gerar a utilização de conhecimentos inadequados nos cuidados com um ser tão 

frágil como o recém-nascido prematuro.  

Acrescenta-se que a realização de atividades educativas acerca dos cuidados com 

o recém-nascido, posição canguru e aleitamento materno são fundamentais para as mães 

que vivenciam uma internação hospitalar com o recém-nascido prematuro, pois essas 

informações vão influenciar de forma direta na saúde do binômio e assim melhorar a 

autoeficácia materna para o cuidado do bebê. 

É necessário que a equipe de enfermagem ofereça um suporte adequado a essas 

mulheres que passam por grandes transformações em suas vidas, principalmente diante 

da prematuridade e a experiência da internação hospitalar em um contexto de Método 

Canguru. Assim é imprescindível que a educação em saúde ocorra em todos os 

contextos, seja ambulatorial ou hospitalar, e esses conhecimentos precisam ser trocados 

de uma forma leve e didática. Por isso, o enfermeiro tem um papel fundamental nesse 

processo de troca de conhecimento, favorecendo um ambiente ideal de aprendizado. 

O grupo educativo no contexto do Método Canguru é ferramenta imprescindível 

na aquisição desses conhecimentos, uma vez que é alicerçado na educação em saúde a 

qual proporciona o aprendizado através do diálogo entre os participantes, fazendo com 

que eles troquem conhecimentos e experiências através de uma forma fácil, leve e 

didática. 

Além disso, o enfermeiro promove papel fundamental neste processo na medida 

em que proporciona um ambiente ideal de aprendizado, promovendo a educação em 

saúde e a troca de conhecimentos propiciando, assim, o fortalecimento do grupo.  
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Torna-se fundamental que o enfermeiro desenvolva estratégias de educação em 

saúde como forma de intervenção e o estímulo da autonomia das mães para o cuidado 

do RN promovendo a sua autoeficácia. 

Vale ainda ressaltar as dificuldades durantes as coletas de dados devido à alta 

rotatividade das mães e devido a rotina do hospital, a qual precisa ser respeitada. Além 

disso, muitas vezes as mães não participavam das atividades devido ao cansaço físico e 

devido alguns cuidados que precisava ser realizado com seu recém-nascido durante as 

atividades.  

Acrescentam-se a necessidade de realização de outros estudos que se aprofundem 

mais no tema da autoeficácia materna dentro no contexto canguru e recomenda-se ações 

mais intensas contínuas de Educação em Saúde no cuidado com os bebês para, assim, 

gerar mães emponderadas e que acreditem na sua capacidade, levando a uma educação 

libertadora.  
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APÊNDICE A- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SÓCIODEMOGRÁFICOS; 

1ª etapa: Instrumento de Coleta de Dados a ser realizada na Unidade Canguru 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Saúde da Família (MPSF) 

 

Pesquisa: Autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária do recém-

nascido egresso da unidade canguru. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª. Fabiane do Amaral Gubert 

Mestranda: Enfª Marielle Ribeiro Feitosa (mariellerf@hotmail.com) 

 Data da coleta: ____/____/______  

 

IDENTIFICAÇÃO 

1.Nome da Mãe:  

2. Data de Nascimento (Mãe):      Idade:    

3. Data de Nascimento (Recém-nascido): 

4. Idade cronológica:                                                                        Idade corrigida:          

Idade gestacional ao nascer: 

1 () Pré-termo (< ou = que 36 semanas e 6 dias) 2 () A termo (37 a 41 semanas e 6 dias) 3 () 

Pós-termo (> ou = que 42 semanas)  

5. Peso ao nascer:                   Peso atual: 

4. Data de admissão na Unidade Canguru: 

5.Endereço: 

6.Telefone (Pelo menos 02 números para contato): 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

7. Escolaridade (será convertida em anos de estudo): 

1. 1ºgrau incompleto, até ___ série 2. 1ºgrau completo   
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3. 2ºgrau incompleto, até ___ série. 2ºgrau completo 4. Graduação incompleta    

6. Graduação completa 7.Pós –Graduação 8. Nunca estudou 

8. Estado civil: 1. Casada 2. União consensual 3. Solteira 4. Divorciada   5. Viúva  

9. Profissão:      1. Dona de casa      2. Vendedora      3. Costureira      4. Auxiliar de serviços 

gerais   5. Faxineira (Diarista) 6. Autônomo      7. Estudante      8. Outros. Especificar:    

10. Renda Familiar:       1. Menor que um      2. Até dois      3. Três ou mais         

11. Realizou pré-natal:           1. Sim            2. Não                                                                                                                                                             
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APÊNDICE B- PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

 

2ª etapa: Instrumento a ser realizado na Unidade Canguru 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Saúde da Família (MPSF) 

 

Pesquisa: Autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária do recém-

nascido egresso da unidade canguru. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª. Fabiane do Amaral Gubert 

Mestranda: Enfª Marielle Ribeiro Feitosa (mariellerf@hotmail.com) 

 Data da intervenção educativa: ____/____/______  

 

PROGRAMA CANGURU: EDUCAÇÃO EM SAÚDE AOS BINÔMIOS 

ESTRUTURA DAS OFICINAS 

 Cada oficina terá a duração de 1h30min. Serão adequadas nos intervalo das dietas 

dos recém-nascidos, a serem realizadas duas vezes por semana. 

 Haverá orientação teórica e, a seguir, desenvolvimento de práticas em local 

adequado na própria Unidade Canguru – (UC).  

 Será conduzido em sessões diárias usando uma variedade de métodos de ensino, 

incluindo aulas, demonstrações, práticas clínicas, trabalho em grupos com discussão, 

leitura, dramatizações e oficinas.  

 As atividades serão conduzidas pela pesquisadora à todos os binômios internados no 

momento da atividade podendo ainda serem desenvolvidas em parceria com a 

equipe multiprofissional que assiste a Unidade Canguru 

 Os temas a serem abordados no dia serão apresentados e escolhidos conforme a 

necessidade das mães. 

PÚBLICO ALVO: 

 Direcionado para mães e familiares envolvidos na assistência aos recém-nascidos de 

baixo peso, conforme a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo 
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Peso (BRASIL, 2012). 

OBJETIVOS 

 A intervenção educativa tem por objetivo oferecer as mães e seus familiares o 

desenvolvimento da segurança para com os cuidados básicos do seu recém-nascido. 

Busca ainda estimular a autoaprendizagem, desenvolvimento da iniciativa, de 

atitudes, interesses, valores e hábitos educativos; 

TEMAS  

 Amamentação do RN (cuidados com a mama, posicionamento para as mamadas); 

 Manejo Canguru (importância do cuidados pele a pele, “mamanhêz”, colos 

posturais); 

 Banho; Banho de balde; Limpeza do nariz, ouvidos e olhos; Cuidados com o coto 

umbilical, troca de fraldas; 

 Capacidade de reconhecer as situações de risco do recém-nascido (mudança de 

coloração da pele, pausas respiratórias, regurgitações, infecção, choro e diminuição 

de movimentação; 

 Vacinação e a necessidade de acompanhamento ambulatorial posterior a alta 

hospitalar;  

METODOLOGIA 

 As oficinas serão divididas em 4 etapas: 

1ª etapa: Apresentação da proposta e convite para participação das atividades com 

dinâmicas de integração e sensibilização;  

DURAÇÂO: 20min 

2ª etapa: Aulas expositivas; 

DURAÇÂO: 25min 

3ª etapa: Prática clínica 

DURAÇÂO: 30min 

4ª etapa: Avaliação, relatos de experiências, sugestões 

DURAÇÂO: 15min 
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 Serão utilizados diversos recursos disponíveis, a fim de promover uma maior 

interação de seus participantes com os temas abordados. Por meio da educação em 

saúde, com ilustrações para que o conhecimento possa ser adquirido de forma 

coletiva e individualizada. 

AULAS EXPOSITIVAS 

 Entre rodas de conversas as aulas expositivas serão feitas a partir de apresentação 

em slides, álbum-seriado, Cine Materna; 

PRÁTICA CLÍNICA 

 Principal parte de cada sessão clínica prática, serão por meio de sessões para a 

observação e treino das habilidades de manejo com o RN conduzidas em pequenos 

grupos devendo serem acompanhadas em seus progressos e ajudadas nas 

dificuldades. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Vídeos, banner, folder, álbum seriado, datashow, caderneta da saúde da criança, 

manuais, bonecos, entre outros. (AFONSO,2003; BRASIL,2013a,2012b,2011; 

Dodt,2011; HIODI,2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

                             APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Saúde da Família (MPSF) 

 

Pesquisa: Autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária do recém-

nascido egresso da unidade canguru. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª. Fabiane do Amaral Gubert 

Mestranda: Enfª Marielle Ribeiro Feitosa (mariellerf@hotmail.com) 

 Data da coleta: ____/____/______  

Local da coleta de dados: Unidade de Cuidados Intermediários neonatais Canguru- 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC),   

 Prezada Senhora: Você está sendo convidada a participar junto ao seu recém-nascido desse 

estudo de forma voluntária. Antes de concordar em participar e responder as questões, é 

importante que você compreenda as informações contidas neste documento. Os 

pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes de você decidir participar. Você 

tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito no atendimento hospitalar.  

Objetivos do estudo: - Analisar a autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária 

do recém nascido egresso da Unidade Canguru de uma maternidade de Fortaleza, após 

intervenção educativa. Realizar atividade educativa acerca dos cuidados do recém-nascido 

para a alta domiciliar; Analisar as médias dos escores da Escala Perceived Maternal Parenting 

Self-Efficacy (PMP S-E) segundo as variáveis sociodemográficas das mães e atributos da 

atenção primária de saúde (integralidade do cuidado e acesso ao serviço); Comparar as médias 

dos escores da PMP S-E obtidas pelas mães nos períodos: 2ºfase do método Canguru/antes da 

atividade educativa e 15ºdias após a intervenção educativa.   

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as questões de uma 

escala e um formulário.  

Benefícios. Os benefícios da pesquisa para você serão indiretos, pois permitirá que, ao 

identificar sua autoeficácia materna para o seguimento na atenção primária, desencadeará 

reflexões dos profissionais de saúde para promoção dos cuidados ao recém –nascido após alta 

hospitalar, e apoio às mães para o aleitamento exclusivo dos seus filhos. Ainda, você se 
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beneficiará diretamente pela oportunidade de também refletir a respeito das suas 

vivências/experiências e decisões, que pode ser objeto de demandas e de diálogo no processo 

assistencial.  

As dúvidas serão esclarecidas pela pesquisadora ou pelos profissionais do serviço.  

Riscos. Responder a escala e o formulário poderá expor você a riscos como cansaço e 

desconforto por estar no puerpério imediato e por relembrar situações do seu recém-nascido 

prematuro que podem mobilizar seus sentimentos.  

Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores 

responsáveis e sua identidade ficará protegida. Acesso a informações: em caso de dúvidas a 

respeito do estudo, poderá telefonar a cobrar para a mestranda Marielle Ribeiro Feitosa (85-9 

9782-3968).  

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, concordo em participar desta 

pesquisa.  

Fortaleza-CE ____, de _____________ de 201__. 

 

_____________________________________ 

Assinatura da puérpera 

 

__________________________________           ______________________________ 

Prof.ª Dr.ª. Fabiane do Amaral Gubert            Mestranda Enfª Marielle Ribeiro Feitosa 

Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC): Rua Coronel 

Nunes de Melo, S/N - Rodolfo Teófilo - 60430-270 - (85) 3366.8502 / Fortaleza – Ceará 

 


