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Introducao: Estímulos proprioceptivo, tátil, vestibular, cinestésico, auditivo, visual ou rítmico desencadeiam respostas favoráveis ao
desenvolvimento do recém-nascido prematuro (RNPT). O método mãe-canguru (MMC) estimula o aleitamento materno e o contato pele
a pele. A rede de descanso (RD) estimula reflexos, equilíbrio e o sistema vestibular, prejudicados em decorrência da prematuridade.

Objetivos: Comparar o comportamento dos parâmetros fisiológicos frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FR) e SpO2 do
RNPT durante a realização do MMC e do posicionamento em RD em ambiente hospitalar.

Método: Estudo cross-over realizado em hospital público de referência para a assistência ao RNPT no município de Porto Alegre-RS, no
período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. As variáveis mensuradas foram FC, FR e SpO2 na rede dentro da incubadora e no
contato pele a pele com a mãe. Antes da coleta, foi realizado o sorteio para orientação do método a ser posicionado. Cada bebê era
retirado da incubadora e permanecia durante 30 minutos no método sorteado, e na próxima intervenção, 30 minutos no método
comparativo. As avaliações aconteceram em três momentos (um minuto antes do posicionamento, após cinco minutos do
posicionamento e um minuto antes de finalizar a intervenção). Considerando o número amostral, foi aplicado o modelo de equações de
estimativas generalizadas (GEE) para as comparações intra e intergrupos ao longo do tempo, ajustado pelo teste Least Significant
Difference (LSD). O nível de significância adotado foi de 5%.

Resultados: Foram avaliados sete RNPT. A análise do comportamento das três variáveis nos três momentos avaliativos apontou valores
similares da SpO2 antes, durante e depois nos dois métodos (p=0,101). A FC demonstrou decréscimo (p=0,127) e a FR apresentou
incremento (p=0,840), sem diferença estatística significativa. Na análise comparativa entre os métodos, o comportamento da variável
SpO2 foi semelhante nos três momentos avaliativos (p=0,869). A variação dos valores médios da FC não apresentou diferença estatística
significativa (p=0,604). Foi observada queda da FR 5min após o início da intervenção MMC (p=0,009), e a análise da interação método
x tempo apontou diferença estatística significativa (p=0,055).

Conclusão: Os benefícios associados ao MMC precoce, contínuo e prolongado justificam que este seja implementado na rotina de
cuidado do RNPT na UTINeo. Como alternativa quando da ausência da mãe, a RD pode ser instituída, como método aceitável, benéfico
e seguro, que tem sido aplicado pelos ganhos fisiológicos, cognitivos e emocionais."
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