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RESUMO
Os recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer alcançam taxas de
sobrevivência cada vez maiores. No entanto, eles ainda apresentam
problemas como déficit de crescimento, atrasos do desenvolvimento, baixa
prevalência de aleitamento materno exclusivo e dificuldades de vinculação
afetiva com a família. Essa problemática resulta da condição de nascimento
dessas crianças, das conseqüências do tratamento intensivo necessário à
sua sobrevivência, e das peculiaridades da assistência neonatal tradicional
cujos procedimentos impõem a separação entre a mãe e o bebê. A
observação de aspectos relativos aos problemas citados sinaliza que
algumas dessas dificuldades poderiam ser atenuadas, quando não
resolvidas, por um modelo de assistência neonatal que privilegiasse a
interação entre a mãe e o bebê. Visando a elucidar tal questão,
compararam-se os resultados obtidos com setenta bebês, divididos em dois
grupos, um assistido pelo método Mãe-canguru e outro pelo método
Tradicional de assistência neonatal. Foi realizado um estudo de coorte
prospectivo que contemplou duas abordagens: uma análise epidemiológica
dos dados objetivos referentes às características comparáveis entre os dois
grupos, ou seja, atributos maternos, dados sobre a gestação, o parto e o
nascimento, eventos da evolução clínica, parâmetros do crescimento e do
desenvolvimento e marcos do processo de aleitamento materno; além da
outra abordagem que se constituiu como uma análise compreensiva dos
dados subjetivos através do método fenomenológico. Constatou-se que o
crescimento das crianças estudadas manteve-se aquém da referência ideal
preconizada, a saber, o crescimento intra-uterino, sendo que as medidas
antropométricas mostraram-se menores entre as crianças do método
Canguru. As diferenças encontradas entre os dois métodos quanto ao
desenvolvimento neurossocial não foram estatisticamente significativas. O
método Canguru favoreceu a prática de aleitamento materno exclusivo,
mesmo após a alta hospitalar. A compreensão e a interpretação dos
depoimentos das mães, através do método fenomenológico, permitiram que
se vislumbrassem as repercussões dessa situação sobre a função materna,
e as suas conseqüências sobre o desenvolvimento e a prevalência do
aleitamento materno. Deslindou-se, assim, a influência direta da qualidade
da interação entre a mãe e o bebê sobre a experiência de se tornar mãe
nessas circunstâncias. Nessa perspectiva, concluiu-se que o cuidado
dispensado a recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer exige, além do
emprego da alta tecnologia, a priorização da permanência da mãe junto ao
filho e a aptidão da equipe de assistência neonatal para abordar o bebê e a
mãe em conjunto, como componentes de um sistema que se distinguem
entre si, mas não se separam.
Descritores: 1. Recém-nascido de muito baixo peso 2. Aleitamento materno
3. Relação mãe-filho 4. Serviços de saúde materno infantil

ABSTRACT
Very low birthweight infants have achieved increasing survival rates
over time. However, they still suffer from problems such as growth deficit,
developmental delays, low exclusive breastfeeding prevalence and difficulties
with the bond formation process. These problems result from birth
circumstances, consequences of survival-necessary intensive care and
peculiarities of traditional neonatal care, whose procedures impose a
prolonged separation between mother and baby. Observation of aspects
relative to these problems indicates that some of those difficulties might be
lessened, if not altogether solved, by a neonatal care model that favors the
mother-child interaction. Aiming to clarify this matter, a comparison of results
obtained for seventy babies was carried out. Infants were divided in two
groups, one treated by means of the Kangaroo Mother Method and the other
by means of the Traditional Neonatal Care Method. A prospective cohort
study was carried out which included two approaches. The first approach
was an epidemiological analysis of objective data concerning comparable
characteristics of the two groups, such as maternal characteristics, data
about pregnancy, labor and birth, clinical evolution events, developmental
and growth parameters and landmarks of the breastfeeding process. The
second approach was a comprehensive study of subjective data by means of
the Phenomenological Method. It was found that growth of studied children
was consistently below intrauterine growth, the established ideal.
Antropometrical measures were smaller for children in the Kangaroo Mother
Method group than for those treated by means of the Traditional Method. No
statistically meaningful differences were found concerning neurosocial
development. The Kangaroo Mother Method was found to favor the practice
of exclusive breastfeeding even after child discharge. Phenomenological
comprehension and interpretation of oral accounts given by the mothers of
studied infants about their experiences with their preterm children revealed
the repercussions of this situation on maternal function and the resulting
consequences to development and breastfeeding prevalence. The direct
influence that the quality of interaction between mother and baby has on the
experience of becoming a mother under such circumstances was thereby
unveiled. Under this perspective, it was concluded that care given to very
low birthweight infants requires, in addition to the employment of high
technology, that the staying of mothers beside their infants be prioritized and
that the neonatal care team be made able to handle mother and infant as a
compound unit, as two components of a system that are distinct, yet not
separate.
Descriptors: 1. Very Low Birth Weight Infants 2. Brestfeeding 3. MotherChild Relations 4.Maternal-Child Health Services

Um bebê sozinho não existe.

Donald Winnicott

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

