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RESUM
El Mètode Cangur (MC) es creu que va sorgir a la prehistòria, tot
i que els primers estudis realitzats no van ser fins el 1978. Durant
aquests últims anys ha demostrat ser un mètode realment
efectiu i satisfactori, tant per els nadons com per a les seves
famílies; tot i que ja s’ha investigat bastant, encara queden molts
dubtes per resoldre. En aquest treball es parla sobre els nadons
prematurs i/o de baix pes, a més a més del MC; es compara l’ús
del mètode tradicional amb l’ús d’aquest mètode. Per al treb all
de camp, s’ha realitzat una entrevista a professionals de 5
centres hospitalaris diferents i, una enquesta a 108 famílies de
nadons prematurs que hagin aplicat o no el MC. A partir
d’aquesta informació, s’ha investigat com apliquen el mètode a
diferents hospitals de Catalunya. També s’han identificat els
beneficis que aporten el mètode a les famílies i nounats
prematurs a partir de dos punts de vista, el dels professionals i
el de les famílies. Finalment s’ha volgut valorar el grau de
satisfacció de les famílies el qual ha estat molt satisfactori.

ABSTRACT
The Kangaroo Method (KM) is believed to have emerged in
prehistoric times, although the first studies were not carried out
until 1978. In recent years it has proven to be a truly effective
and satisfactory method for babies and also their families.
Although it has already been deeply investigated, there are still
many doubts to be resolved. This study discusses premature
and/or low-weight babies. In addition to the KM, the use of the
traditional method is compared with the use of this one. For the
field work, an interview has been conducted with professionals
from 5 different hospitals, as well as a survey of 108 families of
premature babies who have applied the KM or not. Based on this
information, we have investigated how the method is applied in
different hospitals in Catalonia. The benefits that the method
brings to families and premature new-borns have also been
identified from two points of view, that of professionals and that
of families. Finally, we wanted to value the degree of satisfaction
of the families, which has been very high.
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1. INTRODUCCIÓ
Un 10% de nounats a Espanya neix de forma prematura cada any. Això implica que el nadó
ha nascut abans de les 37 setmanes de gestació i que, per tant, aquesta criatura no s’haurà
acabat de desenvolupar i haurà de fer-ho en un medi extern, com pot ser la incubadora.
Moltes famílies, quan saben que el seu fill o filla ha nascut de forma prematura, es preocupen
pel possible desenvolupament de discapacitats o lent desenvolupament dels seus fills. Per
tant, és importat estar ben informats sobre les diferents possibilitats que hi ha per a
l’estimulació del nadó de forma que les seqüeles del naixement prematur siguin les més lleus
possibles.
El Mètode Cangur és una tècnica que consisteix en el contacte pell amb pell del nadó prematur
i/o de baix pes al néixer amb el seu pare o mare. Des del meu punt de vista, trobo que és
interessant perquè no deixa de ser un mètode que vetlla pel benestar dels nadons i, és bastant
actual.
Com que en un futur m'agradaria ser llevadora, totes les idees que he considerat per a la
realització del meu treball de recerca tenen a veure amb els nounats. Però aquesta em va
acabar de convèncer quan la meva tutora de primer de batxillerat ens en va parlar a una classe
de Ciències del Món Contemporani. Jo ja sabia una mica sobre el tema, ja que seguia a una
“influencer” que va fer ús d'aquest mètode amb una de les seves filles, i em vaig acabar de
decidir.
És per això que el meu treball de recerca consisteix en identificar els diferents efectes i
beneficis que realment proporciona el Mètode Cangur en l'evolució i la salut del nadó respecte
al mètode tradicional que només fa ús de la incubadora. A més a més em semblaria
interessant saber si també resulta satisfactori pels pares i mares l'ús del mètode amb els seus
fills i filles; i a quins nadons els proporciona més beneficis.
De la mateixa manera, crec que això em permetrà descobrir si realment m’agrada el tema com
per a continuar els meus estudis en aquesta direcció.
Però abans de començar amb el treball, he elaborat una hipòtesi: Jo crec que el Mètode
Cangur proporciona molts beneficis, tant als nadons prematurs i/o de baix pes com als pares
i mares de les criatures. També crec que proporciona beneficis, tant als nadons prematurs
com als nadons nascuts a terme postterme.
El meu treball de camp ha consistit a elaborar una enquesta adreçada a les famílies que han
tingut fills prematurs i/o de baix pes, independentment que hagin aplicat el mètode cangur o
no, per així poder fer una comparació; i una entrevista a professionals mèdics de diferents
hospitals per tal d’obtenir una perspectiva més professional i objectiva. Després a partir dels
resultats obtinguts de les dues mostres (l’entrevista i l’enquesta), n’he analitzat les dades per
poder treure les conclusions.

9

2. OBJECTIU D’INVESTIGACIÓ
-

Identificar els diferents efectes i beneficis del Mètode Cangur en la salut i l’evolució
dels prematurs i/o de baix pes en el temps d‘hospitalització a Catalunya, segons
professionals de la unitat de nounats de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta, l’Hospital Universitari Joan XXIII, l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès,
l’Hospital Sant Joan de Déu i a l’Hospital Vall d’Hebron; i les 108 famílies de
l’Associació Som Prematurs, de coneguts i familiars que han contestat a l’enquesta en
el 2021.
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3. QUÈ SABEM DEL TEMA?
3.1 PREMATURS
3.1.1 Què són?
Considerem prematurs tots aquells nadons que neixen abans de la setmana 37 de gestació,
és a dir, tres setmanes abans de la data probable de part. Cada any neixen al voltant de 15
milions de prematurs arreu del món, més d’1 de cada 10; a més a més, cada any la xifra de
prematurs extrems va augmentant. El 60% dels prematurs de tot el món, neixen a Àsia
meridional i a l’Àfrica subsahariana. A Espanya, el 7% de naixements són prematurs i cada
any neixen entre 1000 i 1100 abans de la setmana 28 de gestació. A Catalunya, en canvi, el
6% neixen prematurs i d’aquests, el 12% presenta prematuritat extrema.

Il·lustració SEQ Ilustración \*
ARABIC 1: Nº de parts a Catalunya
durant el 2019
(Font: IDESCAT, a partir del Moviment
natural de la població de l'INE)

Taula 1: Núm. de parts a Catalunya durant el 2019
(Font: IDESCAT, a partir del Moviment natural de la població de l’INE)

Tabla SEQ Tabla \* ARABIC 1: % de prematurs extrems que hi ha
hagut del 2006 fins al 2019 respecte el total dels nadons prematurs de
cada any.
(Font: Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2019 – Canal Salut)
Gràfic 1: % de prematurs
extrems que hi ha hagut del
2006 fins al 2019 respecte
al total dels nadons
prematurs de cada any.
(Font: Indicadors de salut
perinatal a Catalunya. Any
2019 – Canal Salut)
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Ser prematur no significa necessàriament patir
alguna deficiència en l'organisme, simplement
falta de maduresa en els seus òrgans; per tant,
un prematur, ha d'acabar aquest procediment
de maduració a l'exterior de l’úter matern.
Existeix la possibilitat que el cos del nadó no
sigui capaç de madurar del tot i, per tant, patir
seqüeles que poden ser temporals o durar tota
la vida. Hi ha diversos factors que incrementen
l'aparició de possibles problemes que
dificulten el desenvolupament del nadó.
Com, per exemple: la falta de pes del nadó en néixer, el poc desenvolupament dels òrgans i
altres sistemes del cos, el temps de gestació i malalties genètiques, entre d'altres.

3.1.2 Problemes que pot tenir un prematur
Quan un nadó neix de forma prematura, es pot enfrontar a diferents problemes. Tot i que com
més prematur sigui el nadó més greus seran els problemes, tots ells necessitaran cures
especials per superar les dificultats següents:
- Conservar la calor: pèrdua de la calor corporal.
- Alimentació: dificultat en la succió i la deglució.
- Respiració: dificultat al respirar de forma involuntària.
- Infeccions: sistema immunitari dèbil.
- Cervell: hemorràgies i falta d’oxigen (poden provocar retards, problemes
d’aprenentatge i paràlisis cerebrals).
- Anèmia: no sempre són capaços de fabricar tota la sang que necessiten.

3.1.3 Causes d’un naixement prematur
Hi ha diverses causes per les quals un nadó pot néixer de forma prematura. Tot i que la majoria
de naixements prematurs són de forma espontània, hi ha alguns factors que incrementen el
risc d’un naixement prematur:
●

Problemes amb la mare durant l’embaràs
- Haver tingut altres parts prematurs previs.
- Malnutrició materna o estar baixa de pes.
- Edat de la mare: si és menor a 17 anys o major de 35 hi ha més probabilitats de patir
un part prematur.
- L’estrès i la depressió.
- Maltractament físic, emocional o sexual.
- L’excés d'activitat física.
- Fumar o consumir alcohol o drogues.
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-

Malalties: infeccions de les vies urinàries vaginals no tractades, malalties renals,
cardíaques, diabetis, anèmies severes, alteracions tiroidals, preeclàmpsia1, etc.

●

Problemes amb l'úter i la placenta
- Mala implantació de la placenta (sigui placenta prèvia o despreniment de placenta,
malformacions de l'úter, o coll uterí incompetent).
- Infeccions intrauterines.

●

Causes fetals
- Embaràs múltiple, malformacions cardíaques o cromosòmiques.
- Haver tingut més de tres avortaments provocats o espontanis.

Els naixements prematurs han augmentat durant els últims anys a causa del ritme de vida que
es porta. Cada cop els fills es tenen més tard, les dietes són poc equilibrades, el consum de
drogues i altres substàncies augmenta, entre altres raons.

3.1.4 Desenvolupament d’un nadó nascut a terme
Cada setmana de gestació és crucial pel bon desenvolupament de l’individu. És molt important
que la mare no prengui medicaments o substàncies tòxiques durant l’embaràs, ja que podria
causar malformacions i malalties en el nadó.
La primera setmana d'embaràs comença amb el primer dia del període menstrual d'una dona.
Ella encara no està embarassada. Durant el final de la segona setmana, s'allibera un òvul de
l'ovari. Un cop el cap de l’espermatozoide entra dins l’òvul, s’anomenarà zigot. Aquest, conté
tota la informació genètica (ADN) necessària per esdevenir un nadó, la meitat de l'ADN prové
de l'òvul de la mare i l’altra meitat de l'espermatozoide del pare.
Un cop fecundat de forma natural o artificial, l'òvul
fecundat es divideix a partir de mitosis, de forma que
s’origina la mòrula (8 cèl·lules); després es forma un
buit interior a la mòrula i es converteix en la blàstula;
aquesta es dirigeix cap a l'endometri, on serà
implantat durant les 40 setmanes de gestació.
Després, es transformarà en gàstrula a partir de la
gastrulació, i formarà els tres fulls embrionaris
(ectoderma, mesoderma i endoderma), cada un
d’ells s’encarregarà de formar cada part del cos del
nou individu. Aquest procés de formació d’òrgans a
partir de les cèl·lules i teixits, s’anomena
organogènesi. Finalment, passa a ser un fetus. Des
de llavors ja han passat quatre setmanes.
Il·lustració 1: Desenvolupament embrionari
Llibre: Biologia 1r Batxillerat Santillana Grup Promotor.

1 La preeclampsia és una complicació de l'embaràs que generalment comença a les 20 setmanes de gestació caracteritzada
per pressió arterial alta i signes de danys en un altre sistema d'òrgans, més freqüentment el fetge i els ronyons.
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De la setmana 5 a la 9

De la setmana 10 a la 14

De la setmana 15 a la 18

Comença
el
procés
de
diferenciació, en el que les cèl·lules
de l'embrió es multipliquen i
comencen a assumir funcions
específiques.
- Es desenvolupen totes les cèl·lules,
formant òrgans (el cor, el cervell, els
pulmons i la medul·la espinal),
sistemes, i teixits; els trets externs
del nadó comencen a formar-se.
- Es formen les extremitats de
l’embrió.

- Les parpelles es tanquen i no
s’obren fins la setmana 28.
- Es comencen a desenvolupar
algunes de les característiques
facials
- Al finalitzar la decena setmana,
l’embrió passa a ser un fetus.
- Apareixen ungles als dits de les
mans i els peus.
- Apareixen els genitals.
- Apareixen els brots dentals.

- La pell del fetus es quasi
transparent.
- Un cabell fi anomenat lanugen
apareix al seu cap.
- Els ossos es tornen cada cop més
durs.
- El teixit muscular continua
desenvolupant-se.
- El fetge i el pàncrees produeixen
secrecions.
- Es comença a moure i ja fa
moviments de succió.

De la setmana 19 a la 22

De la setmana 23 a la 26

De la setmana 27 a la 30

- El fetus ja pot escoltar, està més
actiu, es mou molt i té la capacitat
de deglució.
- A partit de la setmana 22 el
lanugen cobreix tot el cos del nadó.
- Es forma el tracte intestinal.
- Apareixen les pestanyes i les
celles.
- Augmenta el desenvolupament
muscular.
- Les ungles creixen fins a l’extrem
dels dits.

- La medul·la òssia comença a
produir glòbuls blancs.
- Es desenvolupen les vies
respiratòries inferiors dels pulmons,
també es formen sacs d’aire als
pulmons.
- Comença a emmagatzemar greix.
- Les característiques facials ja estan
desenvolupades i ben formades.
- Ja escolta amb claredat.
- Les empremtes dactilars es
comencen a formar.

- El cervell creix molt ràpid i el
sistema nerviós es desenvolupa com
per poder controlar algunes funcions
del cos.
- Comença a parpellejar.
- L'aparell respiratori, encara
immadur, produeix agent tensioactiu.
Aquesta substància ajuda a que els
alvèols s'omplin d'aire.
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De la setmana 31 a la 34

De la setmana 35 a la 37

De la setmana 38 a la 40

- El fetus creix de forma
vertiginosa i acumula molt greix.
- Presenta una respiració
rítmica, tot i que els pulmons no
han madurat
- Els ossos estan completament
desenvolupats però no son del
tot durs.

- L’augment de pes del fetus va
més lent.
- La pell ja no està tant arrugada.
- Comença a tenir patrons de son
definits.
- El cor i els vasos sanguinis
estan complets
- Els músculs i els ossos estan
completament desenvolupats.

- El lanugen desapareix excepte a la
part superior dels braços i les espatlles.
- Les ungles es poden estendre més
enllà dels extrems dels dits.
- Es presenten petits brots mamaris.
- El cabell del cap és més gruixut i dens.
En aquestes setmanes és quan la mare
ja hauria de donar a llum.

3.1.5 Graus de prematuritat
Dins dels prematurs, hi ha una classificació que varia segons l’edat gestacional del nadó en
el moment de néixer.
EDAT GESTACIONAL
entre 34 i 37 setmanes

prematur tardà

entre 32 i 33 setmanes

prematur moderat

<32 setmanes

gran prematur

<28 setmanes

prematur extrem
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3.1.6 Tractaments i proves que poden necessitar
●

Tractaments
- Circulació sanguínia i tensió arterial:
Al néixer el nadó el ductus arteriós 2 es tanca, però molts cops crea problemes i no ho fa; per
tal d’evitar l'obertura, es recepten medicaments com l'ibuprofè o el paracetamol.
Per millorar la circulació de la sang i la pressió arterial per a que sigui estable, s’utilitzen les
drogues vasoactives. També pot ser que li falti algun component sanguini al nadó; si li falta,
se li faran transfusions. Poden ser transfusions de glòbuls vermells, plaquetes o plasma.
- Respiració:
En el cas que els seus pulmons no fabriquin Surfactant3, se li introduirà per així tenir un millor
rendiment del pulmons. Per millorar el centre respiratori nerviós i tractar les apnees de la
prematuritat, es prescriu cafeïna com a medicament. Aquesta actua en el desenvolupament
tant dels pulmons com del cervell a llarg termini.
- Expulsió de substàncies tòxiques:
Per ajudar el ronyó a fabricar orina per tal d’expulsar les substàncies tòxiques del cos i evitar
infeccions, se li recepten diürètics4.
- Infeccions:
Si hi ha alguna infecció provocada per un bacteri, s’utilitzaran antibiòtics. Per reduir el dolor
del nadó a causa dels tractaments i proves, s’utilitzen analgèsics.
- Relaxants musculars:
Bloquegen l’activitat dels músculs, S’utilitzen per quan es vol que el nadó estigui quiet i no es
mogui. Tot i així s’intenten utilitzar el menys possible.
●

Proves:
-

Anàlisis de sang (per a fer aquests anàlisis, pot ser necessari un cateterisme
umbilical5).
Gasometries capil·lars (es punxa amb un tub de cristall el taló del nadó i s’obtenen
diferents dades).
Anàlisis d’orina.
Anàlisi del líquid cefaloraquidi 6.
Radiografies.
Ecografies.
Fons d’ull (es dilaten les pupil·les per buscar signes d’alguna malaltia).

2 El ductus arteriós o conducte arteriós és un petit vas que comunica l'aorta amb l'artèria pulmonar. Està normalment obert en
el fetus, però es tanca just després del naixement (en la majoria dels casos durant els primers tres dies de vida, encara que pot
romandre obert fins a diversos mesos després).
3 És una substància líquida que serveix per obrir els alvèols dels pulmons per tal de respirar sense problemes. S’aplica als
nadons perquè no son capaços de produir-lo.
4 Substància que facilita i augmenta la producció d’orina.
5 Un catèter en l'artèria umbilical (UAC, per les sigles en anglès) permet prendre sang d'un nadó en diferents moments, sense
necessitat de puncions repetitives amb agulla. També, es pot utilitzar per vigilar contínuament la pressió arterial del nadó.
6 Filtratge del plasma que omple l'espai subaracnoidal i les cavitats internes de l'encèfal, com també part de l'eix neural.
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-

-

Ressonàncies.
Proves d’audició.
Cribratge metabòlic o prova del taló (detecta malalties metabòliques).
Electrocardiograma.
Electroencefalograma.

3.2 NADONS DE BAIX PES
3.2.1 Què són?
Un nadó de baix pes és aquell que neix per sota del pes que li correspondria per a la seva
edat gestacional. Hi ha diferents tipus de nadons amb baix pes: els que de mida són adequats
però tenen una massa muscular i pes inferior a l’indicat; els que són més menuts comparat
amb els altres nadons de la mateixa edat gestacional, tot i que siguin igual de madurs; i els
que són petits de mida i amb baix pes.
Durant els darrers anys el nombre de nadons de pes menor a 1500 grams ha augmentat:

Tabla
Gràfic2:
2:%
%de
denadons
nadonsde
depes
pesmenor
menoraa1500grms
1500grmsque
quehi
hiha
hahagut
hagutdel
del2006
2006fins
finsal
al2019
2019respecte
respecte
el total dels nadons amb baix pes de cada any.
(Font: Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2019 – Canal Salut)

Aquests nadons poden haver nascut:
-

Prematurs: abans de les 37 setmanes d'embaràs.
A terme: entre les setmanes 37 i 41 setmanes d’embaràs.
Postterme: després de les 42 setmanes d'embaràs.

Cal afegir, que un nen amb baix pes també pot ser prematur, per tant depèn molt del cas
concret per saber els problemes que té i, per tant, els tractaments que necessitarà.
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3.2.2 Causes d’un naixement d’un nadó de baix pes
Quan el nounat no obté suficient oxigen o nutrients durant l'embaràs, el creixement de tot el
cos i els òrgans del nadó va més lent. Al ser un procés més lent, fa que el nadó no es
desenvolupi al pas al que hauria de fer-ho i per tant no aconsegueix la talla i la maduració que
hauria de tenir per a la seva edat gestacional.
Això pot ser a causa de diversos factors:
● Problemes amb la mare
- Pressió arterial alta.
- Malaltia renal crònica diabetis.
- Malaltia cardíaca o malaltia respiratòria.
- Desnutrició o anèmia o infecció.
- Consum d’alcohol, drogues o fumar.
- Pesar menys de 45 quilograms.
●

Problemes amb l'úter i la placenta
- Menor flux sanguini a l'úter i la placenta.
- La placenta es separa de l'úter.
- La placenta s'adhereix a la part baixa de l'úter.
- Infecció en els teixits que envolten el nadó.

●

Problemes amb el nadó que s'està desenvolupant
- Embaràs múltiple, com bessons o trigèmins.
- Infecció.
- Defectes de naixement.
- Anomalies cromosòmiques (exemple: trisomia7 cromosoma 21- síndrome de Down).

3.2.3 Taules de pes adequades
EDAT GESTACIONAL

PES ADEQUAT

23 setmanes

500g

27-28 setmanes

1000g

33 setmanes

2000g

37-38 setmanes

3000g

40 setmanes

3300g (nena) - 3400g (nen)

7 és l'existència d'un cromosoma extra en un organisme diploide (organisme amb un parell de cromosomes de cada tipus).
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Tot i així, també hi ha una classificació general:
PES
<2500 grams

baix pes

<1500 grams

molt baix pes

<1000 grams

extremat baix pes

<750 grams

prematurs diminuts

3.2.4 Problemes que pot tenir un nadó de baix pes
Els problemes que desenvolupa un nadó amb baix pes no necessàriament seran els mateixos
que desenvoluparà un nadó prematur. Els nadons de baix pes poden ser físicament més
madurs del que indica la seva mida petita. Però poden ser febles i tenir menys capacitat
d'alimentar-se amb abundància o de mantenir-se calents.

3.2.5 Tractaments i proves que poden necessitar
Tot i que dependrà del nadó i del seu estat, el tractament que se li haurà d’aplicar podrà
incloure diferents proves i cures:
- Conservació de la calor:
Quan els nadons aprenen a respirar per si sols els suposa un gran esforç, això comporta una
pèrdua molt gran d’energia. Si no tenen suficient energia, no poden conservar la calor. Per
tant necessitaran llits amb temperatura controlada o incubadores per poder tenir l’escalfor
necessària.
- Nutrició:
Aquests nadons que neixen amb baix pes han d’aconseguir pujar de pes en la seva est ada a
l’hospital, per tant hauran de seguir una dieta alimentària per sonda, si el nadó no succiona
amb força, o directament del pit de la mare, si el nadó es capaç d’alimentar-se per si mateix.
També s’hauran de fer diferents anàlisis de sang per veure si té un baix nivell de sucre.
- Nivells d'oxigen.
Pot ser que el nadó no respiri de forma adequada perquè li falta oxigen als pulmons. En aquest
cas, s’hauran de fer controls dels nivells d’oxigen amb freqüència per evitar l’asfixia del nadó.
*Els nadons que també són prematurs poden requerir d’altres necessitats. Potser necessiten oxigen i
un respirador mecànic.
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3.3 MÈTODE CANGUR (MC)
3.3.1 Què és i en què consisteix el MC?
L’OMS defineix el Mètode Cangur (MC) com a l’atenció als nens prematurs mantenint-los en
contacte pell a pell amb la seva mare.
Aquest mètode és recomanat per l’OMS ja que afirma que es tracta d’un mètode que afavoreix
el benestar tant dels nounats prematurs com dels nascuts al temps gestacional adequat; i què,
a més a més, és fàcil d’aplicar. De fet la mateixa OMS diu que si el mètode de la mare cangur
s'apliqués sempre, es podrien salvar fins 125 000 vides de nadons. El contacte immediat i
prolongat pell amb pell amb un dels pares i la lactància materna exclusiva són especialment
importants per als nadons prematurs o de baix pes i s'ha comprovat que redueix la mortalitat
infantil al mínim en un 40%, les infeccions greus en un 65% i la hipotèrmia en més de un 70%.
Normalment a Catalunya, en el cas de nens
prematurs ingressats a les Unitats de Neonatologia,
s'utilitza el MC com a suport de la incubadora durant
el període de recuperació, on és probable que el nadó
necessiti algun tractament mèdic afegit. És a dir, pot
ser que el nadó estigui sotmès a un control de la
temperatura, alimentació per sonda o un tub
nasotraqueal mentre s'utilitza el MC o mentre està en
la incubadora.
S'ha demostrat científicament a partir de diversos
estudis fets per diverses universitats arreu del món,
que el MC repercuteix eficaçment i positivament en el
control de la temperatura, la lactància materna i el
desenvolupament de vincles afectius de tots els
nounats, al marge del seu entorn, pes, edat
gestacional i situació clínica. També existeixen
evidències clíniques de nadons molt prematurs amb
necessitat contínua d'oxigen que milloren les seves
constants vitals si estan en posició cangur.
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-

Posició cangur

La posició cangur no és gaire complexa però s’ha de fer correctament per no fer-li mal el nadó.
Primer s’ha de col·locar al nadó en posició vertical entre els pits de la mare o al pit del seu
pare per prevenir el reflux i la broncoaspiració (Il·lustració 2). El nadó ha de ser subjectat al
cos del progenitor (generalment amb un porta nadons ergonòmic o un fulard homologat),
mantenint el seu cap cap a un costat i lleugerament estès sobre del progenitor per mantenir
les vies respiratòries obertes i permetre el contacte visual amb la seva mare o amb el pare.
Els malucs de el nadó han d'estar flexionats, amb les cames esteses, a l'igual que els braços.
L'abdomen del nadó ha de quedar a l'altura de l'epigastri 8 del progenitor, per tal de permetre i
estimular la respiració.
El nadó ha d'estar nu, vestint només bolquer, “gorret” i mitjons, en contacte amb la pell nua
del progenitor. El pare/mare pot vestir-se amb roba còmoda i folgada, sense cobrir la cara del
nadó (Il·lustració 3).

Il·lustració 2: Posició cangur

Il·lustració SEQ Ilustración \* ARABIC 4: Vestimenta per
a l’aplicació del MC

Il·lustració 3: Vestimenta per a l'aplicació del MC

8 Regió superior i mitjana de l’abdomen limitada. Als costats, pels hipocondris dret i esquerre, a baix, per la regió umbilical o
mesogastri, i a dalt, per l’apèndix xifoide de l’estern. Correspon a la zona de l’estómac.

21

3.3.2 Història del MC
El Mètode Cangur (MC), també conegut popularment com a Mètode Mare Cangur (MMC) i
com a “pell a pell”, es creu que es va posar en pràctica per primer cop a la prehistòria, però
no va ser fins a finals del segle passat que es va identificar com a tal i es van fer estudis sobre
el mètode, exactament el novembre del 1978 a Bogotà, Colòmbia. Això va ser així, a causa
dels pocs recursos que tenien a la seva unitat de nounats, per això van haver de buscar una
alternativa. El Dr.Edgar Rey-Sanabria, pediatra i professor a la Universitat Nacional de
Colòmbia; va iniciar aquell mateix any el mètode a l’Institut Maternoinfantil (IMI) de Bogotà.
Posteriorment, va ser desenvolupat pel Dr. Héctor Martínez Gómez amb l’ajuda posterior del
Dr. Luis Navarrete Pérez i altres pediatres, que posteriorment van fer estudis més rigorosos
per demostrar l'eficàcia del mètode. Aquesta tècnica estava i està destinada principalment a
la cuida dels nadons prematurs o/i amb baix pes en néixer. Avui en dia, aquí a Catalunya, el
MC es complementa amb la incubadora.
A Trieste (Itàlia), a l'octubre de 1996, va tenir lloc el primer treball sobre el MC en el qual, entre
altres assumptes, es va tractar aquest mètode en hospitals de països de tercer nivell de països
desenvolupats. A l'igual que passa a Espanya, en la majoria dels hospitals, el MC es practica
de manera intermitent. És a dir, quan el prematur està estable i sol en el medi hospitalari.
A Catalunya, aquest mètode es va implementar per primera vegada l'any 1994 a l'Hospital
Joan XXIII de Tarragona, pel Doctor Gómez Papí i el seu equip. Tot i que no prescindien de
les incubadores, substituïen hores d’incubadora per hores del MC (”pell a pell”).

-

Fundación Canguro: Aquesta fundació va ser creada el 1994 per un grup de
professionals de la salut. El desenvolupament del MC a la Fundació Cangur va guardar
la filosofia original de l'Institut Maternoinfantil on es va crear. Amb el suport d'Unicef va
anar actualitzant la base del projecte amb els resultats dels nous estudis portats a
terme per la mateixa fundació. Els seus objectius eren demostrar al món amb bases
científiques que el MC és una alternativa efectiva i segura pel maneig del nounat
prematur i/o de baix pes en néixer, després de la seva estabilització; i promoure la
lactància materna. La fundació va participar també a la redacció del document “ Guía
de Práctica Clínica del MC” publicat per l’OMS en l’any 2003.

Il·lustració
SEQ
Ilustración
\* ARABIC
Il·lustració 4:
Logotip
Fundación
Canguro
5: Logotip Fundación Canguro

De fet l’OMS va commemorar el dia 17 de novembre com el dia mundial del nen prematur i el
15 de maig el dia del Mètode Cangur per donar visibilitat.
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3.3.3 Tipus de MC
El Mètode Cangur pot ser aplicat de diversos tipus, segons la manera d’aplicar-lo i segons el
moment en el que l’apliques.
-

Segons la manera d’aplicar-ho tenim: el MC intermitent, és quan el nadó prematur
realitza el mètode amb la mare o amb el pare durant un temps més o menys prolongat,
ja que el nen no se sol fixar a la mare, i simplement se’l col·loca sobre la pell de la
mare o del pare i es cobreix amb la mateixa roba dels pares o amb algun cobertor.
Després trobem el MC continu, que és quan el nadó roman ingressat a l'hospital, però
en contacte pell amb pell les 24 hores del dia, preferiblement amb la seva mare, ja
que també li proporciona l'aliment, però amb l’ajuda del pare i per altres familiars
perquè la mare pugui descansar.

-

Segons el moment en el que s’aplica tenim: l’immediat, que és quan el prematur es
col·loca en contacte pell amb pell amb la seva mare només néixer, sense separació
alguna. El molt precoç, que és quan s’aplica abans dels 90 minuts de vida un cop el
nadó està estable. El precoç, que és el que quan es realitza abans de les 6 hores, un
cop està estable. L'intermedi, que és quan es posa en ús abans de que el nadó ja
tingui una setmana de vida. I per últim, el tardà, quan els nadons preterme majors
d’una setmana, són estables després d’una setmana de vida i ja no requereixen
vigilància intensiva.

*S’ha de tenir en compte que quan el nadó no està en posició cangur, roman a la incubadora en tots els c asos.

3.3.4 Objectius del MC
El MC té un objectiu fonamental: aconseguir el benestar tant del nadó prematur i/o de baix
pes com de la mare i el pare. Entre altres objectius, destaquem:
- Millorar el pronòstic i els resultats dels nens prematurs i/o amb baix pes en néixer,
superant el concepte de “sobreviure” pel de “qualitat de vida”
- Estimular una relació primerenca i estreta entre el binomi mare-fill per desenvolupar
un vincle emocional adequat.
- Humanitzar la cura hospitalària i ambulatòria d'aquests nadons.
- Educar i animar a les mares i famílies en el maneig del prematur i/o nadons amb baix
pes al néixer.
- Disminuir l'abandonament d'aquests nadons.
- Utilitzar racionalment la tecnologia.
- Reduir costos d'hospitalització, això es diu ja que al crear un vincle afectiu la mare se
sent més preparada per tenir l’alta del nadó ja que té més coneixements del que ha de
fer davant qualsevol incident i més confiança per fer-ho.
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3.3.5 Què han de fer les famílies per poder utilitzar el MC?
-

-

-

La voluntat: la mare o pare han de voler dispensar cures MC.
L'estat de salut general: si la mare ha patit complicacions durant l’embaràs o el part o
es troba malalta per altres causes, hauria de recuperar-se abans d'iniciar el MC, en
aquests casos pot ser iniciat pel pare.
La disponibilitat dels pares: haurien de dedicar com a mínim, dues hores diàries al MC
perquè els beneficis superin les dificultats del personal sanitari per manipular a aquests
nadons fora de la incubadora.
Comptar amb el suport de la família.
Comptar amb el suport de la comunitat: això sembla particularment important en cas
que hi hagi dificultats d'ordre social, econòmic o familiar.

*nota: si la mare és fumadora és convenient ensenyar-li la importància que té deixar de fumar per millorar l’estat
del seu fill/a.

3.3.6 Quins nadons es poden tractar amb el MC?
Tots els nadons prematurs i/o de baix pes poden realitzar el Mètode Cangur sempre que
estiguin estables, és a dir, que es trobin fora de perill.
Els nadons que requereixin d’un tractament especial, és possible que hagin d'esperar a la
seva recuperació abans de començar a rebre cures MC de forma contínua. Durant aquest
període, s'han d'atendre els nadons d'acord amb el que disposen les directrius clíniques
nacionals.
També hi ha altres situacions en les que és difícil fer ús del MC, com per exemple quan el
nadó va intubat, amb CPAP9 i cànules nasals, amb catèter central, amb catèter umbilical venós
o amb catèter umbilical arterial.

3.3.7 Quan es fa ús del MC?
El MC es pot iniciar durant la fase d'alimentació per sonda. Tan aviat com el nadó comenci la
seva recuperació, es procedirà a discutir la conveniència del MC amb els pares. Un cop el
nadó està estable (respirar espontàniament, sense oxigen addicional) el MC podria ser continu
(durant tot el dia). La capacitat d'alimentar-se (succió-deglució) no constitueix un requisit
fonamental.
Tot i així, aquestes recomanacions generals relatives a l'inici del MC haurien adequar-se a la
situació de la regió concreta, el sistema de salut, el centre de salut i el context individual.
També s’aplica en entorns on els recursos són limitats, on no disposen d’incubadores, de
respiradors, de sondes, etc.

9 Dispositiu mecànic utilitzat per tractar la apnea durant la son.
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3.3.8 Quin personal porta el MC i de què s’encarrega?
A l'entorn de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN), sovint l'equip mèdic està format
per infermers i infermeres especialitzades en les cures neonatals. Però la seva funció està
més enfocada a dominar i manipular les tecnologies per la cura adequada del nadó. En el cas
de fer ús del MC, l’atenció de l’equip mèdic fa de suport als pares per si necessiten ajuda per
assolir la posició cangur, en la lactància o alguna cura del nadó que puguin fer els pares.
També s’encarreguen de controlar l’estat del nadó: alimentació, respiració, i altres, quan els
pares no hi són. Així que es podria dir que en la UCI neonatal, l’atenció de les infermeres es
basa sobretot en el control de les incubadores, respiradors i altre maquinària a més a més de
la supervisió dels nadons. També cada setmana passa un metge o una metgessa per fer
revisions als nadons en el cas que sigui necessari.

3.3.9 Fites que s’han d’aconseguir per obtenir l’alta hospitalària
●

Fites que ha d’assolir la mare per tenir l’alta:

(La mare també ha de complir criteris per poder-se endur al nadó en posició cangur a casa)

-

●

Absència de malalties infeccioses.
Presència de capacitat física i mental per al maneig de l'infant.
Haver rebut educació i entrenament previ sobre la lactància materna, la posició
Cangur, l’estimulació de l'infant i els signes d'alarma.
El compromís d'assistir complidament a la consulta.

Fites que ha d’assolir el nadó per tenir l’alta:
-

Hemoglobina >12 g/dl.
Absència de dificultat respiratòria.
Haver superat processos infecciosos.
No presentar problemes neurològics.
Absència de desordres metabòlics (hipoglucèmia10, hipocalcèmia11, errors congènits
del metabolisme).
Absència d'apnees o bradicàrdies en els últims tres dies.
El nadó ha de presentar bona capacitat de succió, adequada coordinació respiraciósucció-deglució, estabilitat tèrmica en posició cangur i estar augmentant 20 grams per
dia en incubadora.

10 Afecció en la que el nivell de sucre en sang (glucosa) és més baix de l’habitual.
11 Trastorn electrolític que cursa amb nivells baixos de calci en el sèrum sanguini.
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3.3.10 Diferències entre el MC i el mètode tradicional (incubadora)
-

Incubadora

La incubadora que s’utilitza pels nadons, és un dispositiu que s'utilitza per ajudar el
desenvolupament dels nadons prematurs proporcionant un ambient amb la humitat i la
temperatura adequada.
Abans de el segle XIX no existia cap manera d'atendre el nadó prematur, a part que estigués
en companyia de la seva mare, pell amb pell, en una mena de "Mètode Cangur" com també
semblen suggerir altres mites clàssics. La data en què es van fabricar les primeres
incubadores per a nadons humans no està clara. Algunes referències bibliogràfiques la situen
en la dècada de 1850, altres postulen a W. C. Deming com el primer fabricant el 1888.
El que si se sap, és que el 1878 el ginecòleg d'origen parisenc Stéphane Tarnier, va modificar
una càmera amb un escalfador basant-se en una incubadora per a la cria de pollastres. Ell
sabia que la regulació de temperatura era un aspecte crucial perquè els nens no morissin. Així
que va demostrar amb un estudi que mentre el 66% dels nascuts amb poc pes morien al cap
de poques setmanes de néixer, només corria aquesta mateixa mala sort el 38% dels que
passaven per la caixa d'incubar de Tarnier.
Avui en dia les incubadores estan més especialitzades i modernitzades. La incubadora d’ara
permet limitar l'exposició del nounat als gèrmens i la complexitat dels equips permeten també
diversos tractaments de vigilància intensiva, incloent-hi teràpia intravenosa, suplement
d'oxigen, suport mecànic de la respiració i administració de fàrmacs. A més a més de
sofisticats sistemes de monitoratge que inclouen control de pes, respiració, cardíac i d'activitat
cerebral.

Il·lustració 5: Primera incubadora
(Font: Mimos y Teta)

Il·lustració
SEQ Ilustración
\* ARABIC
Primera
Il·lustració
6: Incubadora
d'avui en7:dia
incubadora
(Font: Mimos y Teta)
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Segons diferents estudis fets per universitaris de la facultat d’infermeria de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, he pogut distingir aquestes diferències:

MÈTODE CANGUR
Contacte pell amb pell

✔

✖

Nombre de nadons als quals s’aplica fins a 3 nadons/persona
el mètode
Utilització de la tecnologia

INCUBADORA

✖

1 nadó/incubadora
✔

Imita l’ambient de l’úter matern només temperatura
(humitat, temperatura…)

✔

Lactància materna
(pujada de llet del pit de la mare)

✔

✖

Més econòmic

✔

✖

Respiració i ritme cardíac sincronitzat
amb el de la mare o pare

✔

✖

Protecció de la pell del nadó

✖

✔

Ploren menys en haver-lo utilitzat

✔

✖

Generen menys despeses

✔
fins a 7600€ aprox.

✖

Disminueix l’estada a l’hospital del
nadó

✔

✖

Il·lustració 8:SEQ
Ilustración
\* ARABIC
9:
Il·lustració
Aplicació
del mètode
tradicional
Aplicació del mètode tradicional (incubadora)
(incubadora)

Il·lustració 7: Aplicació del Mètode Cangur
en trigèmins
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3.3.11 Voluntariats de gent gran per posar en pràctica el MC
Molts cops els pares no disposen del temps necessari per aplicar el MC, per això existeixen
voluntariats de gent gran i jubilats per aplicar el mètode en els nadons els quals els seus pares,
siguin per les raons que siguin, no tenen la disponibilitat necessària per dur a terme la posició
cangur durant tantes hores.
El juny del 2018, el Periódico de Catalunya va publicar una notícia sobre unes infermeres
jubilades de diferents hospitals, que van aplicar el MC en nadons prematurs de forma
voluntària a l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest voluntariat el du a terme la Fundació Clínic
per a la Recerca Biomèdica (FCRB) a la Maternitat de l’Hospital Clínic de Barcelona. Se’ls va
oferir prèviament un curs de formació en prematurs per obtenir els coneixements necessaris
per a cobrir les hores en què els progenitors no poden dedicar-se als seus petits.
Una de les infermeres jubilades que es va presentar al voluntariat explica:
“El contacte físic amb el nadó et fa sentir la vida a través dels seus batecs del cor, que es
barregen amb els teus. És molt gratificant, perquè a més sents que estàs contribuint a la
millora del nadó, al seu creixement, i fins i tot vas veient com evoluciona".

Il·lustració 9:
Fotografia
extreta
de "El Periódico"
- Jordiextreta
Cotrinade
SEQ
Ilustración
\* ARABIC
10: Fotografia
"El Periòdic" - Jordi Cotrina
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3.3.12 El MC en plena pandèmia de la covid-19
Un nou estudi realitzat per l'Organització Mundial
de la Salut i els seus associats demostra que la
pandèmia de Covid-19 està soscavant greument
la qualitat de l'atenció als nounats amb baix pes
en néixer o problemes de salut, la qual cosa dóna
lloc a defuncions i a un patiment innecessari.
L'estudi que s'ha publicat a “The Lancet
EclinicalMedicine”, indica que el contacte estret
entre el nadó i els seus progenitors després del
part és de vital importància, sobretot per als
prematurs o de baix pes. Però, tot i així, en molts
països se separa de forma sistemàtica als nounats
de les seves mares si se sospita o es confirma la
presència de la Covid-19, la qual cosa augmenta
el risc de mort i de complicacions per a tota la vida
del nounat, ja que els primers contactes de la
mare i el nadó son molt importants, tant pel nadó
Il·lustració 10: Fotografia extreta de " Diari més"
com per la mare.
Això passa sobretot en els països més pobres, que és on es produeix el nombre més gran de
parts prematurs i defuncions infantils. D'acord amb l'informe, aquest risc augmenta quan no
s'aplica el «Mètode de la Mare Cangur», que implica que el nadó estigui en contacte estret
amb un dels progenitors (normalment, la mare).
En la majoria dels casos, els estudis indiquen que els nounats infectats amb el virus que causa
la Covid-19 no presenten símptomes o que aquests són lleus, i que el risc de mort neonatal
és baix. D'acord amb aquest nou estudi, el risc que els nounats s'infectessin per aquest virus
provocaria menys de 2000 defuncions. No obstant això, les infeccions durant l'embaràs poden
augmentar el risc de part prematur, la qual cosa posa encara més de manifest la importància
d'atendre adequadament els nadons prematurs i les seves mares i pares durant aquesta
pandèmia.
A propòsit d'això, l'OMS recomana mantenir a l'infant a la mateixa habitació que la mare des
del seu naixement perquè aquesta pugui alletar i mantenir el contacte pell amb pell, fins i tot
en els casos en què se sospiti o es confirmi la presència de Covid-19. A més a més, també
s'aconsella assessorar la mare perquè apliqui les mesures adequades de prevenció de les
infeccions, ja que les aquestes causarien més risc tant al nadó com a la mare que no el virus
de la Covid-19.
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4. TREBALL DE CAMP
Primer de tot, per assolir el meu objectiu d'identificar els diferents efectes i beneficis del
Mètode Cangur en la salut i l'evolució dels prematurs i/o de baix pes en el temps
d'hospitalització a Catalunya; he decidit utilitzar dues mostres per fer la recollida de dades.
Per una banda, una enquesta amb la qual he pogut comprovar si realment a la majoria
d'hospitals s'ofereix l'ús de MC, ja que segons la informació que he obtingut anteriorment, el
MC s'aplica a tots els hospitals de Catalunya que tinguin unitat de nounats; i analitzar els
diferents efectes que han pogut observar les famílies en els seus nadons prematurs segons
el mètode utilitzat.
Aquest qüestionari l'he realitzat amb l'aplicació de formularis de Google i els he enviat a
famílies que hagin tingut nadons prematurs i/o de baix pes en néixer a través de l'enllaç de
l'enquesta. Les 108 famílies amb les quals he contactat principalment són coneguts i famílies
de l'Associació de Prematurs de Catalunya (Som Prematurs). El qüestionari té onze preguntes
en el cas de les famílies de nadons prematurs, però que no hagin aplicat el MC, i quinze
preguntes per a les famílies que sí han aplicat el MC. Majoritàriament de respostes tancades,
per a que s’entenguin de forma clara i siguin més fàcils de contestar per a les famílies. L'he
fet en dos idiomes: català i castellà.
D'altra banda, una entrevista a professionals mèdics de diferents hospitals de Catalunya que
estiguin en contacte amb nounats i que treballin amb el Mètode Cangur a les seves unitats
mèdiques. Amb aquesta entrevista he obtingut un punt de vista més professional i objectiu.
Els professionals als quals he entrevistat són contactes que he aconseguit a través d’un
familiar. Aquesta entrevista serà en format W ord i els hi he enviat per correu, juntament amb
el consentiment informat.
Ha estat via mail ja que pel tema Covid-19 és difícil poder entrevistar personalment a personal
mèdic; he descartat les videotrucades perquè trobava que obtindria respostes més
específiques si tenien el temps que necessitessin en comptes d'un temps limitat. Aquesta,
però, l'he fet en català.
La cerca s'ha portat a terme des del juny del 2021 fins a l'agost del 2021, posteriorment he
estudiat i analitzat els resultats obtinguts.
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4.1 ENQUESTES A FAMÍLIES AMB NADONS PREMATURS
Aquesta enquesta va ser enviada a l’Associació Som Prematurs de Catalunya i a diverses
famílies del meu cercle familiar i amics el dia 20 de juny del 2021 i ha estat tancada el 22 de
juliol

He obtingut un total de 108 respostes, de les
quals el 99% de les famílies reconeix saber
què és el Mètode Cangur.

De les famílies entrevistades, el 50% únicament ha tingut un fill/a, l’altre 50% ha tingut 2 o
més. En canvi el 75,9% de les famílies han tingut un fill/a prematur; el 23,1% han sigut parts
múltiples, que normalment acostumen a programar prèviament, i l’1% ha tingut més d’un fill
prematur en parts diferents.

De les 108 respostes, 103 diuen que han posat en ús el Mètode Cangur i les restants han
posat en ús únicament la incubadora.
A partir dels resultats obtinguts de l'enquesta
podem veure que en la majoria de casos s’aplica
el MC; avui en dia el 95,4% de famílies l’aplica
en els seus nadons prematurs i/o de baix pes.
Has de remuntar-te uns 25 anys enrere per
trobar que en la majoria de casos no s’utilitzava
el MC, ja que en aquella època el MC no era tan
popular com avui en dia.

31

Els que apliquen el MC, ho fan majoritàriament per la recomanació dels professionals, perquè
els assegura tenir millors resultats i perquè no volien tenir al nadó dins de la incubadora durant
tant de temps. (Pregunta multi resposta)

Raons per les quals les famílies van aplicar el MC
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Altres

Les famílies que no van aplicar el MC diuen que no el van
oferir el fet d’aplicar el mètode en els seus nadons: la
primera diu que no saben per què no li van oferir, la segona
diu que la situació del seu fill/a no era bona per aplicar el MC
i que, a més era poc habitual quan va néixer el seu fill/a; la
tercera diu que no sap per què no li van oferir però que
tampoc disposava del temps necessari per aplicar el mètode
i les dues últimes diuen que la situació del seu fill/a no era
bona per aplicar el MC.
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Totes les famílies que han
participat al qüestionari han
reconegut que el fet de tenir
el seu fill/a en posició
cangur/ contacte pell a pell
els ha tranquil·litzat i els ha
fet sentir-se millor.

El 97,1% asseguren que no
s’haguessin sentit igual si
hagués aplicat el mètode
tradicional en el que només
s’utilitza la incubadora.

Sobre la pregunta que tracta sobre els beneficis que comporta el Mètode Cangur en els
nadons, la majoria de les famílies reconeixen alguns dels beneficis que s’obté a l’aplicar el
mètode. El benefici que les famílies destaquen, és el vincle estret que crea; seguidament, la
millora respiratòria i cardíaca.

Basant-vos en la vostra experiència, esculli quins beneficis va tenir.
(Pot marcar més d'una opció)
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Millor lactància

No puc
No ho tinc clar
confirmar que la
bona evolució
del meu fill va
ser deguda al
mètode

El 97,1% de les famílies estan
d’acord amb que el Mètode
Cangur millora la relació entre els
progenitors i els seus fills/es.
Mentre el 2,9% no et sap
assegurar si s’estableix un vincle
més afectiu o no.

El fet de tenir un nadó abans del temps esperat
els provoca por al 88,9% de les famílies; en
canvi, mentre s’aplica el Mètode Cangur, només
un 13,6% (14/103) accepta tenir por.
En canvi el 60% (3/5) de les persones que
apliquen el mètode tradicional continuen amb
aquest sentiment mentre el nadó roman a la
incubadora.

EMOCIONS DELS
PROGENITORS EN APLICAR
CADA MÈTODE
CERCLE INTERIOR: MÈTODE TRADICIONAL
CERCLE EXTERIOR: MÈTODE CANGUR
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Taula 2: Nombre de vots que ha
obtingut cada emoció reconeguda per
la família. (pregunta multi resposta)
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Podem veure que en aplicar el
Mètode Cangur les emocions que
predominen entre els progenitors dels
nadons són: la felicitat (82/103), la
confiança (50/103) i l’alegria (47/193);
en canvi, en aplicar només la
incubadora (mètode tradicional), les
emocions que predominen passen a
ser: la por (3/5), el neguit (2/3),
l‘estrès (2/3) i la confiança (2/3).
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El 99% de les famílies asseguren que el posarien de nou en pràctica i el 100% el recomanen
a qualsevol família que tingui fills/es prematurs.

Les valoracions tant del Mètode Cangur com del mètode tradicional (només incubadora), són
bastant positius; però tot i així, destaca l’ús del MC amb una mitjana d’un 9,65/10, per davant
del mètode tradicional que el puntuen amb una mitjana d’un 7,8/10.

Equació 1: Puntuació MC

Equació 2: Puntuació del mètode tradicional
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DECLARACIONS DE LES FAMILIES QUE HAN APLICAT EL MC
“Parto sin complicaciones, el bebe pesaba 1,200kg y fue a incubadora, en estos casos el bebe sale y se lo llevan
rápidamente, la mamá ni el papá tienen contacto con el bebe. En mi caso a las 2h pude ir hasta la incubadora
donde estaba, pero solo mirar y tocarlo a través de una de las aperturas. A los 3 días te dan el alta del hospital y
te vas sin tu bebe...eso es muy duro. Tras 4 días del parto por fin pude cogerla y la tristeza que sentía por no
tenerla en casa se convirtió en ilusión para que llegara un nuevo día e ir al hospital para volver a cogerla. Y
durante los 50 días q estuvimos así, al levantarte ilusión por ir a verla y tenerla en tus bracitos con el método
canguro, por la noche al marchar a casa triste por separarte de ella...y al acostarte y repasar el día contenta
porque había pasado un día más y eso significaba que estábamos más cerca de estar en casa toda la familia.”

“Inicialment va ser difícil per nosaltres la nena portava tants cables que sempre ens tenien que ajudar per posar i
entrar a la incubadora, vam tenir un canvi cap a l'estabilitat de les seves constants vitals quan vam començar a dur
unes camisetes específiques pel mètode cangur, apretaven i mantenien la posició de la nena, va ser un canvi molt
positiu (https://www.melicmetodocanguro.es/). Ens va ser molt útil mentres la nena tenia baix pes i les seves
constants vitals poc estables. Poder treballar amb aquestes camisetes ens va permetre gaudir més de la nena,
donat que estàvem tot el dia amb ella i era molt fàcil adormir-se. Estant subjecte amb la camiseta, un tenia la
tranquil·litat de que no cauria i podia acaronar i disfrutar de la nena tranquil·lament.”

“El moment que recordo millor del mètode cangur és en el que vaig poder agafar a la meva filla per primera
vegada, passada més d’una setmana del part. Va ser un moment molt esperat que vaig viure amb alegria però
també molts nervis ja que era un nadó de tot just un quilo de pes i portava posades moltes vies, un cpap per
respirar, etc. De totes maneres, quan vaig notar el seu cos petitó sobre meu, la seva respiració i els sorollets que
feia, van passar els nervis de cop. Crec que gràcies al mètode cangur vaig ser capaç de donar-li lactància materna
durant tot l’ingrés i fins uns quants mesos després.”

“Hi va haver moments de molta por, em costava relaxar-me per por a que fos perjudicial, era molt petita i portava
sondes, cables, cpap, tot es movia i sortia del seu lloc. M’estressava molt. A dia d’avui l’Anna temé trets autistes i li
costa crear vincles i entendre les persones. Recomanaria a tothom fer el mètode cangur tantes hores com pogués
i relaxar-se. A nivell cerebral només pot aportar coses positives que el teu fill estigui en contacte amb tu. Si pogués
tornar enrere ho faria més hores i m’intentaria relaxar tant com fos possible.”

“El día 30/04/21 tuvimos a nuestros dos hijos (gemelos) prematuros de 29 semanas, nos informaron del método y
algo que agradecimos mucho fue poder sentirlos pues en el parto no pudimos. Soy partidaria de que el amor
alimenta y el piel con piel los hace sentir seguros y queridos. Creo al igual que mucho personal sanitario que si no
hubiéramos aplicado esta maravillosa técnica y pensado en positivo no estarían tan bien nuestros bebés.”

“Sentir a tu bebé cuerpo a cuerpo, piel con piel es algo que no haces normalmente con ningún hijo o en contadas
ocasiones, así que poder tenerlo en contacto durante tanto tiempo y sabiendo que es beneficioso para él es de lo
más bonito que he vivido pesar de la situación de prematuridad. Creo que es un método que ayuda tanto al bebé
como a los padres. El vínculo que se creo es único.”

“Mi hijo dejo de respirar mientras hacía canguro, me lo sacaron rápido para reanimarlo. Dije que nunca más lo
cogería, que no le beneficiaba. Al día siguiente lo volví a coger entre mis brazos. Al principio piensas que está más
protegido en la incubadora que moviéndolo, tocándolo y sacándolo, pero poco a poco ves los beneficios del
método canguro.”
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“96 dies fent de cangur cada dia. La veritat que es i va ser màgic, moltes emocions. I lo millor el tracte amb
auxiliars, infermeres i pediatres. M'ha emocionat, saber que aquest test ho està fent una estudiant de 1r batxillerat,
endavant, estic segur que seràs una gran professional. Gràcies. Pare de Júlia. Hospital Vall d'Hebron.”

“Filla nascuda a la setmana 26 de gestació. Pare i mare ens tornàvem per fet el mètode cangur mínim 14h cada
dia. Gràcies al mètode la temperatura se li va regular tan ràpid que quan tenia 7-10 dies de vida ja no li va caldre
més la incubadora per mantenir-la calenta. A més no va necessitar el respirador, només c-pap.”

“Sóc el pare d'una nena que va estar gairebé dos mesos a nounats, i dintre de tota la rutina a nounats, per a mi
era un moment molt especial perquè posava els cascos i dormia amb música amb la meva filla a sobre meu.
Després de dos anys quan sento alguna cançó que relaciono amb aquells moments encara m'emociono.”

“Es el mejor método para el bebé, tenerlo piel con piel, el bebé siente tu calor... los latidos de tu corazón, tu
respiración, le puedes hablar mientras pasas tiempo con el bebé, para min fue estupendo poder estar con mi bebé
así y no solo verla desde la incubadora.”

“Cuando tienes un bebé prematuro suele ser doloroso y en muchas ocasiones, como la mía, no pude coger a mi
hija en brazos hasta el día siguiente a nacer. El tenerla encima y notar su respiración me transmitía tranquilidad y
ese vínculo que teníamos en la barriga.”

“Te sientes más seguro/a con el bebé piel con piel, eso se traslada a la tranquilidad del bebé que descansa más
placenteramente y además, pude comprobar, que las bradicardias y las apneas disminuyen notablemente estando
piel con piel.”

“És molt emocionant el moment en el qual, uns dies després del naixement, el teu fill està suficientment bé i fort
com per a començar amb el mètode. La sensació de tenir-lo en contacte amb tu per primera vegada és inefable.”

“Eren els moments més feliços. s hauria de potenciar molt més i millorar les condicions per a estar molt més temps
a l hospital i viure més temps amb ella: habitació privada amb llit i saleta d'estar per Rebre invitats.”

“El contacto piel con piel entre hijo y padres es la mejor forma de hacer saber que está acompañado, amado y
contenido en todo momento. Percibe olores propios de sus progenitores y conecta estrechamente en
sentimientos.”

Les hores que passava fent mètode cangur eren les úniques, on aconseguia dormir i sentir-me bé. Agraeixo
infinitament a Vall d’Hebron que ens facilitessin bufs per poder estar tranquils si ens adormíem.”

“Además de los beneficios para el bebé, creo que es una manera de aliviar el sentimiento de tristeza de los padres
al tener un bebé prematuro que tiene que pasar mucho tiempo dentro de una incubadora.”
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“Intentàvem passar el màxim de temps possible fent aquest mètode. Sentíem una connexió especial i el fèiem tant
jo com el pare.”

“En moments com aquests, on la cosa no ha sortit como esperaves, poder tenir el teu fill a sobre, sentir-lo, olorarlo....es taaaan beneficiós!!! Tant pel nado com per la mare.”

“Al ser un mínim de tres hores al final tenies malestar per la postura. Penso que les butaques han de ser molt
còmodes. A més, penso que quanta més intimitat i menys exposició millor.”

“Hay que utilizar buffs para pasar muchas horas haciendo canguro por riesgo de quedar dormido y que se
caiga el bebé.”

“Quan fèiem pell amb pell, sentia que connectava amb la meva filla i qui millor que la seva mare que l’havia portat
dins”

“Ahora mi hija tiene 4 años y todavía le gusta dormir encima de mí, es un momento de conexión para las dos.”

“El primer dia que la vaig poder agafar, ja tenia una setmana de vida, va ser un moment indescriptible.”

“Els somriures dels meus fills quan sentien que estaven amb els seus pares, segurs i estimats”

“Sentir la seva respiració, com dormia tranquil damunt meu i s'estabilitzaven les constants.”

“L'únic inconvenient és que ara té 19 mesos i segueix dormint a sobre.”

“Tant de bo poguessim estar les 24h. És el millor moment del dia.”

“Jo després de 3 anys encara la poso a sobre meu ;D”

“Involucrar més al pare de que també es important. ”

“Es molt important tant per la mare com pel pare”
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4.2 ENTREVISTES A PROFESSIONALS MÈDICS
Finalment he pogut fer entrevistes a professionals mèdics de: l’Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta, l’Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona), l’Hospital
Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital Sant Joan de Déu
(Barcelona) i a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Vaig enviar les entrevistes el 21
de juny i vaig tancar-les el 21 d’agost.

4.2.1 Entrevista Hospital Universitari de Girona
Dr. Josep Trueta
La supervisora d’infermeria de l’àrea pediàtrica, Montse R., ha estat qui ha respost
aquesta entrevista.
En aquest hospital, apliquen el “pell a pell”, que consisteix a substituir hores
d’incubadora per hores fent el MC. “Els nadons estan en incubadora i els pares venen
tantes hores com poden i agafen el nadó despullat, en contacte amb la seva pell per
mantenir l’escalfor. Les hores que dediquen al MC depèn de la disponibilitat que té
cada família.”
Van decidir implementar-lo pels seus múltiples beneficis, tant pel nadó com pels
familiars; ja que, “que tinguin un bon vincle és la base pel bon desenvolupament del
nadó”. Quan els nadons neixen de forma prematura, se’ls posa a la incubadora;
seguidament, un cop la mare s’ha recuperat, se li recomana als pares que apliquin el
“pell a pell” el màxim d’hores possibles. (Apliquen aquest mètode a tots els nadons
prematurs als quals no se’ls hagi fet un catèter umbilical 6 hores abans, ja que podria
provocar una hemorràgia).
Quan van començar a aplicar el “pell a pell”, com era una tècnica desconeguda per
alguns professionals, van trobar alguna reticència; però a poc a poc tots s’han anat
formant i ningú posa en dubte els seus beneficis.
Ens explica que alguns dels beneficis més rellevants per al nadó, són: ajuda a tolerar
millor els procediments dolorosos com una analítica, els aporta estabilitat, tranquil·litat,
disminució de l’estrès i per tant respiren millor, toleren millor l’alimentació, estan
calentons, descansen, dormen, tenen un batec estable... en resum, es desenvolupen
millor. A més a més redueix l’estada d’hospitalització.
Però també té beneficis pels pares com, per exemple: enforteix el vincle nadó-pares,
afavoreix l’alletament matern (no només en la producció de llet sinó que en aquesta
postura i sobre la mare, el nadó té més oportunitats d’aprendre a agafar-se al pit quan
està despert) i facilita el benestar físic i emocional de la mare.
L’únic inconvenient que li troba és que requereix unes bones infraestructures: espai i
mobiliari adaptat i còmode. A més a més considera que és més car respecte altres
mètodes (ja que no prescindeixen d’incubadores com el MC).
Recomana l’ús d’aquest mètode a tots els nadons prematurs i/o de baix pes, fins i tot
assegura que és beneficiós per tots els nadons, independentment de què siguin o no
prematurs. També assegura que és més efectiu aquest mètode que l’ús únic de la
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incubadora, ja que “els nadons dins les incubadores estan sotmesos a molts estímuls
negatius i pocs de positius. L’acompanyament de les persones és important.”
Afegeix aquesta informació: “Acompanyem el pell amb pell utilitzant per abrigar-los
mussolines (teles molt suaus) impregnades de l’olor de la mare. Després quan els
deixem a les incubadores els abriguem amb aquestes mussolines perquè continuïn
sentint l'olor de la mare un cop estan sols dins la incubadora. Això els produeix
benestar. L’olor de la seva mare els aporta tranquil·litat.”
Comparteix aquesta experiència impactant: “Quan hi ha un nadó que s’està morint, no
el deixem dins la incubadora sinó que un dels seus pares, l’agafa a coll fent pell amb
pell. L’acompanyen. L’abracen... Sempre m’emociona veure aquests nadons amb els
seus pares, abraçats fins a l’últim moment...”

4.2.2 Entrevista Hospital Universitari Joan XXIII
Dues infermeres diplomades, la Dayanna T. i la Sara V., de l’Hospital Universitari Joan
XXIII han sigut les que han respost aquesta entrevista.
Aquest hospital va ser el primer a aplicar el Mètode Cangur a Espanya, en el 1994. El
van voler aplicar pels seus grans beneficis, el seu baix cost i la facilitat que comporta.
Actualment el MC s’empra a tota l’àrea maternoinfantil de l’hospital: unitat de cures
intensives neonatals, unitat d’intermedis neonatals, sala de parts i planta de maternitat.
El procediment que implementen és el següent: “Quan arriba un nadó de sala de parts,
sigui prematur o nounat a terme, primer de tot es realitza el protocol d'estabilització de
la unitat, en la que la termoregulació és uns dels pilars bàsics. Un cop el nounat estigui
estable i monitorat, si l'estat de la mare ho permet oferim la realització del MC, en cas
que no sigui possible amb la mare, se li oferirà al pare. El MC, en cas que el nounat
estigui estable, sempre serà la millor opció, tot i que hi ha excepcions".
Ens expliquen que actualment, la bibliografia recomana la realització del MC a tots els
nounats: prematurs, a terme o postterme. És a dir, que tots els nounats es poden
beneficiar del MC. En el seu hospital, ja s’aplica a tota classe de nounats.
Tot i així, consideren primordial l’ús de la incubadora en prematurs, ja que imita
d’alguna manera l’úter matern (protegeix al nadó de la contaminació acústica, visual,
entre altres) i, a més a més, per procediments invasius va millor la incubadora.
En relació amb els beneficis, anomenen els ja esmentats a més de: Millor taxa
d’alimentació amb lactància materna (LM) exclusiva i la millora en la immunització del
nadó per la LM.
L’únic aspecte negatiu que li poden trobar és que el mètode es pot aplicar segons la
disponibilitat horària dels pares.
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Afegeix aquesta informació: “El MC com a tal implica la realització d’aquest durant les
24h, ja que es considera que la mare fa d’incubadora, el que realitzem nosaltres és el
mètode pell amb pell, ja que és gairebé impossible que la mare o pare estiguin les 24h
del dia amb el nadó, per temes d’estabilitat termodinàmica, requeriments de les cures
dels nadons o d’altres.”

-

Comparteix aquesta experiència impactant: “Altres situacions en la que es realitza MC:
Realització de diverses tècniques: extracció d’analítiques, ecografies cerebrals,
extubacions.
Realització MC per germans o avis.
Nadons amb limitacions de l’esforç terapèutic i en últims moments de vida.”

4.2.3 Entrevista Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
La supervisora de l’àrea maternoinfantil i de la sala de parts, Glòria V., de l’Hospital de
la comarca de l’Alt Penedès, ha estat qui ha respost aquesta entrevista.
En aquest hospital s’aplica el “pell a pell” des del 2008, l’apliquen perquè està
demostrat que és el millor per afavorir l’adaptació del nadó a la vida extrauterina i per
a la vinculació mare-nadó. “Quan neix, si està bé, se’l col·loca sobre la mare, al pit,
sense roba ni res al mig, i ben tapats per sobre, amb mitjons als peus i un “gorret” al
cap”.
Ens explica que en el seu hospital sí que van trobar reticències per part de
professionals i que encara a vegades hi ha qui posa en dubte que els nadons no es
refredin mentre estan en la posició cangur, però que al final tots s’adonen que realment
és beneficiós i que no es refreden.
Com que no tenen àrea neonatal al centre, no apliquen pròpiament el MC, ja que quan
neixen nadons prematurs se’ls deriva a un altre hospital; és a dir, apliquen el “pell a
pell” quan neix el nadó però no de forma continuada com a cura, només durant les
primeres hores del nadó. Per tant, ells apliquen el “pell a pell” en nadons sans. Tot i
així estan fent un projecte per poder proveir a totes les famílies amb nadons nascuts a
terme que puguin continuar el “pell a pell” més de dues hores després del part.
Pregunta: En quin tipus de nadons creu que és més recomanable posar en ús el
mètode? “Aquí el tipus de nadó que tenim generalment són a terme i de baix risc.
Estaria indicat gairebé en tots, si no s’ha d’intervenir per reanimar. Als prematurs que
tenim al centre, com que els parts prematurs no són parts previstos, primer
estabilitzem, i generalment no arriben a fer pell amb pell, ni MMC, perquè ja marxen a
altres centres”.
A part dels beneficis ja esmentats en altres entrevistes s’afegeix: la millora dels valors
de glucèmia al nadó i també la saturació, milloren les catecolamines, se segrega
oxitocina, etc.
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Com a aspecte negatiu, ens diu que està la síndrome de mort sobtada, en algun cas
puntual. “Sense que estigui associat al fet de fer pell amb pell, sí que és un mètode
que necessita una observació, i ensenyar als pares perquè ho facin de manera segura,
i previngui algun ensurt”.
Tot i així, pels estudis que ha llegit, ens explica que sí que sembla que el MC sigui més
beneficiós que la incubadora; això si, sempre que es pugui realitzar de manera segura.
A més a més recomana aplicar el MC sempre que sigui possible.

4.2.4 Entrevista Hospital Sant Joan de Déu
La coordinadora infermera de la unitat neonatal, M.José T., de l’Hospital de Sant Joan
de Déu ha estat la que ha respost l’entrevista.
Des de fa uns vint-i-cinc anys que s’aplica el MC en aquest hospital. Com en els altres
hospitals, el van començar a dur a terme pels seus múltiples beneficis. A part de tots
els ja mencionats es poden afegir: afavoreix el seu neurodesenvolupament, millora les
constants vitals i augmenta la seguretat dels pares en la cura dels seus fills (se senten
part de les cures, perden pors a agafar-los, els ajuda a conèixer més al seu fill...). L’únic
inconvenient que li pot posar és que no es pot aplicar en nadons amb catèter umbilical.
L’apliquen a tots els nadons prematurs de 25 setmanes de gestació cap amunt i si no
porten catèter umbilical.
El procediment és el següent: “La estabilización de un recién nacido muy inmaduro se
hace en incubadora, y cuando el paciente está más estable es cuando se realiza el
método canguro. Para que este sea efectivo, el bebé ha de permanecer piel con piel
entre 3 y 4 horas seguidas, para potenciar sus efectos y evitar que el bebé se
desorganice neurológicamente con el estrés que le puede generar el cambio”.
Considera que en el seu centre si que va haver-hi reticències per part dels
professionals perquè suposa una càrrega de treball afegida el fet de posar a un pacient
amb ventilació invasiva o no invasiva en pell amb pell, però afegeix que a poc a poc
aquestes dificultats es van superant gràcies als efectes positius que genera en el
nounat.
També considera que aquest mètode és beneficiós per a tots els nadons, però
sobretot, per als prematurs, ja que suposa un efecte terapèutic que produeix una
estabilització hemodinàmica.12 Admet que el MC és més efectiu que l’ús únic de la
incubadora i el recomana com si fos una cura més del pacient.
Afegeix aquesta informació: “Algunos cuidados se realiza en método canguro para
gestionar mejor el dolor como, por ejemplo, la realización de muestras capilares,
realizar la prueba del talón...”

12 Coexistència d'una pressió, un flux, i una viscositat sanguínia estable.
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Comparteix aquesta experiència impactant: “Algunas extubaciones se realizan en
método canguro para facilitar la transición y para que los pacientes la toleren mejor.
Los padres se sienten partícipes e integrados en los cuidados de sus hijos. Muchos
padres describen la primera vez que cogen a sus hijos en método canguro com la
mejor experiencia de su vida.”

4.2.5 Entrevista Hospital Vall d’Hebron
Les infermeres de suport clínic, l’Anna G. i la Puri C., de l’Hospital Vall d’Hebron, han
sigut les encarregades de respondre aquesta entrevista.
L’Hospital Vall d’Hebron posa en pràctica l’ús del MC des de fa més de 15 anys. Ens
expliquen que aquest mètode va sorgir a la prehistòria, però que no va ser fins que es
van fer estudis a Colòmbia que es van afirmar els seus beneficis. Al principi trobaven
algunes reticències d’alguns professionals i d’algunes famílies per falta de
coneixement sobre els seus beneficis.
En el seu cas apliquen el MC si l’estat hemodinàmic i físic del pacient ho permet. Al
principi trobaven algunes reticències d’alguns professionals i d’algunes famílies per
falta de coneixement sobre els seus beneficis.
Els beneficis esmentats són els següents: “Millora l’estat fisiològic: l’estat visceral,
termoregulació, el patró del son, l’augment de pes i l’estimulació tàctil, auditiva,
olfactiva i visual. Afavoreix el desenvolupament psicomotor i cerebral. Incrementa i
potencia la lactància materna. Millora el vincle matern-patern/filial. Augmenta el
benestar del nadó. Disminueix la morbimortalitat 13 i les seqüeles neonatals.” També
coincideix amb els altres beneficis ja dits.
Esmenta aquests aspectes negatius: el risc d’extubació accidental, en el cas d’estat
intubat. Risc de pèrdua de catèters, en el cas que en porti. Risc de canvis en l’estabilitat
fisiològica per canvis en el sistema motor durant el canvi incubadora/pare-mare.
Troba que aquest mètode sí que podria ser utilitzat per tots els nounats i els considera
més efectiu que l’ús únic de la incubadora. El recomana a totes les famílies tot i que
poden haver-hi complicacions.
Comparteix aquesta experiència impactant: “Hi ha mares que tenen bessons o
trigèmins i han fet cangur amb tots els seus fills alhora gràcies a la implicació del
personal d’infermeria que ho fa possible.”

13 Terme usat per descriure la mort d'un nadó que ocorre entre el naixement i el primer any d'edat.
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5. CONCLUSIONS
A partir de la informació que he recollit als llibres i pàgines web i que he contrastat amb
l'enquesta realitzada a les famílies i l'entrevista realitzada als especialistes, he confirmat la
meva hipòtesi de treball, de manera que podem afirmar que els beneficis que aporta el Mètode
Cangur sobre els nadons prematurs i/o de baix pes són reals i també és satisfactori pels
progenitors corresponents.
Alguns dels beneficis són:
- El vincle progenitors-fill/a
- La sincronització del ritme cardíac i respiratori
- La reducció de l'estada hospitalària
- La pujada de llet materna.
La majoria dels hospitals de Catalunya amb unitats de neonatologia disposen dels recursos
suficients per aplicar el MC/ "pell a pell". Tot i que tant les infermeres com algunes famílies
reconeixen que fan falta millors infraestructures per aconseguir millors resultats, com pot ser
la comoditat de les famílies a l'hora d'aplicar el mètode amb els seus fills/filles.
Alguna de les dificultats amb què m'he trobat ha estat no obtenir resposta a totes les
sol·licituds d'entrevista que he fet al llarg del treball. Malgrat que he entrevistat a diverses
professionals que treballen en l'àmbit de la neonatologia on aplicaven el MC, no he fet totes
les entrevistes que hagués desitjat. També, pel que fa a les enquestes he obtingut poques
respostes de famílies que no han aplicat el MC i no he pogut fer un estudi comparatiu com
m’hagués agradat, ja que dels onze hospitals on vaig enviar correus, només em van contestar
cinc. A més a més, m'hauria agradat entrevistar a alguna mare per conèixer alguna situació
real.
Tot i així, estic molt satisfeta amb el treball que he realitzat, ja que he pogut desenvolupar un
treball sobre el tema que volia: els nadons prematurs i/o de baix pes i el Mètode Cangur a
Catalunya. També, he pogut conèixer millor alguns aspectes, com, per exemple: els graus de
prematuritat i baix pes, les seves causes, com s'aplica el MC, quan es pot aplicar i quan no,
com s'aplica en els hospitals de Catalunya, entre molts altres aspectes. I per últim, he tingut
l'oportunitat d'entrevistar diversos professionals mèdics, i obtenir respostes d'una enquesta
dirigida a les famílies que l'havien aplicat o estaven aplicant el MC amb els seus fills/filles, la
qual cosa m'ha permès resoldre molts dels dubtes que tenia.
Puc destacar alguns dels aprenentatges:


El Mètode Cangur és beneficiós tant pels nadons prematurs com per les seves
famílies. Fins i tot pot ser beneficiós per a qualsevol nadó independentment de
si es prematur o nascut a terme/postterme.



Totes les professionals entrevistades asseguren que és un bon mètode i el
recomanen a totes les famílies que tinguin fills prematurs; tot i així, reconeixen
que la posició cangur també és beneficiosa per quan els nadons són nascuts a
terme o postterme.
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Els beneficis més destacats entre progenitors-fill/a són: l’establiment d’un vincle
més estret, millor lactància materna, millor comoditat pel nadó i millora en el
seu desenvolupament.



Totes les famílies que han participat en la meva enquesta avaluen de forma
molt satisfactòria l'ús del Mètode Cangur.



En els hospitals de Catalunya entrevistats no s’utilitza pròpiament el MC tal
com el defineix l’OMS (punt 3.3.1) i es va començar a aplicar a Colòmbia els
anys 70, ja sigui perquè:
a) L’apliquen en combinació amb l’ús de la incubadora, en substitueixen
hores, com és el cas dels hospitals Dr. Josep Trueta (Girona) i Joan XXIII
(Tarragona).
b) No l’apliquen de forma continuada com si fos una cura, i ho fan només en
les primeres hores del nadó, com és el cas de l’Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès (Vilafranca del Penedès), el qual no disposa d’unitat de nounats
i quan neixen nens prematurs els deriven a un altre hospital.

-

De manera que en aquests hospitals, en comptes de mètode cangur (MC), s’estimen més
parlar del mètode “pell a pell” o “pell amb pell”.

El treball es podria aprofundir més a escala estatal o mundial i obtenir més entrevistes per part
dels professionals i alguna de famílies que hagin posat en ús el mètode en altres països. Aquí
el mètode no s'utilitza com a cura individual; en canvi, a un país subdesenvolupat sí que es
troben casos en els que es puguin estudiar els beneficis que aporta el MC sense tenir en
compte la incubadora.
Finalment, vull afegir que m’ha agradat molt poder fer aquest treball i aprendre sobre aquest
tema. Espero poder arribar a ser infermera i especialitzar-me per ser llevadora en un futur i
aprendre molt més sobre aquest mètode tan bonic en primera persona.
Comunicació i divulgació: Difondré i comunicaré a les famílies informació sobre el Mètode
Cangur perquè em sembla important, ja que segons les recerques fetes demostra ser efectiu
i beneficiós tant pels nadons prematurs, com pels pares i mares. Això ho aconseguiré gràcies
a l'ajuda de l'Associació SOM prematurs que penjarà aquest treball a la seva web:
somprematurs.cat (Què fem> Recerca); i a més a més, els enviaré el poster elaborat, on es
fa un resum del treball, per a què el puguin difondre a les famílies de forma més sintetitzada.
Espero que sigui d'ajuda per a totes les futures famílies que puguin beneficiar-se d'aquest
mètode i que aporti un granet de sorra a la nostra societat.
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6. ANNEXOS
6.1 ANNEX I
ENQUESTA A LES FAMILIES
1. Sap què és el Mètode Cangur?
o Si
o No
2. Quants fills heu tingut?
o 1
o 2
o 3
o >3
3. Quants d'aquests fills/es han estat prematurs?
o 1
o 2
o 3
o >3
4. Li va provocar por el fet de tenir un fill/a prematur/a i/o amb baix pes?
o Si
o No
o Altres:
5. Heu aplicat el Mètode Cangur amb algun dels vostre/s fills/es?
o Si
o No

Famílies que NO han aplicat el Mètode Cangur
6. Quin sentiment va ser el predominant mentre el/la vostre fill/a estava a la incubadora?
(Pot marcar més d'una opció)
o Por
o Neguit
o Alegria
o Confiança
o Estrès
o Prefereixo no contestar
o Altres:
7. El vostre fill/a va estar majoritàriament a la incubadora?
o Si
o No
o Altres:
46

8. Li van oferir posar en pràctica el Mètode Cangur amb el vostre/a fill/a
o Si
o No
9. Si no l'hi van oferir, sabeu per què?
o No ho sé
o Perquè la situació del meu fill/a era delicada com per poder aplicar el MC
o Altres:
10. Si l'hi van oferir i no el vau posar en pràctica, per què va ser?
o Perquè requereix d'un temps del qual no disposava
o Perquè no assolia les condicions físiques necessàries i quan vaig recuperar-me
ja no necessitava incubadora
o Perquè no em vaig veure amb cor de poder fer-ho
o Altres:
11. Puntuï de l'1 al 10 la seva satisfacció respecte l'ús de la incubadora
o 1: gens satisfet/a
o 10: totalment satisfet/a

Famílies que han aplicat el Mètode Cangur
12. El fet
o
o
o
o

de tenir al nadó contacte pell a pell li va servir per sentir-se millor i més tranquil/a?
Si
No
Prefereixo no contestar
Altres:

13. Creu que s'hagués sentit igual si hagués fet ús del mètode tradicional (només
incubadora)?
o Si
o No
o No ho sabria dir
o Altres:
14. Quin sentiment va ser el predominant durant l'aplicació del Mètode Cangur? (Pot marcar
més d'una opció)
o Felicitat
o Por
o Neguit
o Alegria
o Confiança
o Estrès
o Prefereixo no contestar
o Altres:
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15. Per què vau escollir el Mètode Cangur? (Pot marcar més d'una opció)
o Perquè el personal mèdic em va dir que era la millor opció
o Perquè no volia tenir al nostre nadó tant de temps a la incubadora
o Perquè assegurava tenir millors resultats
o No el vaig escollir, simplement ens van informar de quin era el pla
o Perquè aconseguiria l'alta del nadó amb més rapidesa
o M'ho va recomanar algú conegut ja que ell/a també el va posar en ús
o Havia aplicat el mètode anteriorment
o Altres:
16. Basant-vos en la vostra experiència, esculli quins beneficis va tenir. (Pot marcar més
d'una opció)
o Una millora respiratòria
o Una millora cardíaca
o Un vincle més estret (nadó amb progenitors)
o Una millor lactància
o Altres:
17. Creu que el Mètode Cangur millora la relació mare/pare amb el fill/a?
o Si
o No
o No ho sabria dir
18. El tornaria a posar en pràctica en el cas de tornar a tenir un fill/a prematur/a i/o amb baix
pes?
o Si
o No
19. L'aconsellaria a altres famílies amb un fill/a prematur/a i/o amb baix pes?
o Si
o No
20. Puntuï de l'1 al 10 la seva satisfacció respecte l'ús de la incubadora
o 1: gens satisfet/a
o 10: totalment satisfet/a
21. Voldria explicar alguna experiència o moment especial relacionat amb l'aplicació del
mètode (opcional)
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6.2 ANNEX II
ENTREVISTA MÈTODE CANGUR
Nom i cognom:
Nom de l'Hospital:
Càrrec/categoria professional:

1. Des de quan feu servir el Mètode Cangur a l'hospital?

2. Què us va portar a fer ús d’aquest mètode? Per què l’utilitzeu?

3. Com l’apliqueu en el vostre hospital?

4. Quan neix un nadó prematur a l'hospital, oferiu a la família a escollir entre MC i
incubadora? Que determina quin és el millor mètode per aplicar en cada cas?

5. Quan vau començar a implementar-lo vau trobar reticències per part de la direcció,
entre els professionals o les famílies destinatàries? Quines?

6. En quin tipus de nadons creu que és més recomanable posar en ús el mètode?
(segons les seves característiques: grau de prematuritat i grau de baix pes)

7. Quins són els efectes més rellevants que té l'ús d'aquest mètode en aquest tipus de
nadons?

8. Creu que es podria aplicar en tots els nadons sense necessitat de ser prematurs i/o de
baix pes?

9. Creu que és més efectiu aquest mètode que utilitzar només incubadora?

10. És veritat que aquest mètode aporta molts beneficis tant als nadons com a les mares
i pares, tant a curt com a llarg termini? Esmenteu-ne alguns.

11. Podria esmentar algun aspecte negatiu del mètode (per exemple: necessitat de molt
espai, més car respecte altres mètodes, necessitat de més personal…)?
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12. Si heu treballat en algun altre hospital, heu aplicat també el Mètode Cangur? (en cas
afirmatiu, anomeni l’hospital)

13. Respecte al mètode tradicional (ús exclusiu de la incubadora), el Mètode Cangur:
(marqueu/indiqueu aquella/es afirmacions amb les que estigueu d'acord)
●
●
●
●
●
●
●

Facilita la pujada de llet del pit de la mare
Ajuda a sincronitzar el ritme cardíac i la respiració del nadó amb la mare
Afavoreix que els nadons plorin menys
Facilita el benestar físic i emocional del nadó i la mare
Resulta més econòmic
Resulta més beneficiós
Disminueix l’estada a l’hospital del nadó

14. En conclusió, basant-vos en la vostra experiència, us resulta recomanable el Mètode
Cangur per a les famílies amb nadons prematurs i/o de baix pes?

15. Vol afegir alguna informació per la qual no li hagi preguntat i que consideri rellevant?

16. Vol compartir algun cas concret que li hagi impactat especialment?
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6.3 ANNEX III

CONSENTIMENT DE LA DIVULGACIÓ DE LES
DADES DEL TREBALL
DADES BÀSIQUES SOBRE LA RECERCA
Tema de l’estudi:
El Mètode Cangur

Objectiu principal:
Identificar els diferents efectes i beneficis del Mètode Cangur en la salut i el
desenvolupament dels prematurs i/o de baix pes en el temps d‘hospitalització a Catalunya,
segons professionals de la unitat de nounats de diferents hospitals i les mares i pares de
l’Associació Som Prematurs i coneguts en el 2021.

Investigador/a:
Laura Lilan López Feliu

Centre educatiu:
Institut Joan Fuster
Descripció de la recerca:
La recerca consistirà en un anàlisi a partir de les respostes que rebre de les entrevistes i de
la enquesta a famílies amb nadons prematurs.

Descripció de la participació que se sol·licita:
Se sol·licita una entrevista en format Word.

Divulgació:
El treball de recerca de batxillerat s’exposa públicament per a la seva avaluació en el centre
educatiu. L’informe de recerca es lliura al tribunal d’avaluació de la matèria i es realitza una
presentació oral a la que poden assistir estudiants del centre educatiu i altres persones.
Els treballs de recerca de batxillerat poden participar en certàmens diversos que impliquen
la divulgació de les seves troballes. La participació en aquests certàmens pot implicar la
publicació del treball i la seva inclusió en arxius digitals en accés obert per internet.

Confidencialitat:
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Les dades recollides es tractaran amb la màxima confidencialitat.
El tribunal d’avaluació del treball de recerca de batxillerat pot tenir accés als qüestionaris
completats.
Jo, … (nom i cognoms de la persona que proporciona les dades)
He llegit aquest full d’informació amb les dades bàsiques sobre la recerca
He pogut aclarir els meus dubtes sobre aquesta recerca. He rebut suficient informació sobre
l’estudi a través de la conversa amb Laura López.
Comprenc que la meva participació és voluntària. Comprenc que puc retirar-me de l’estudi
quan vulgui, sense haver de donar explicacions i sense cap tipus de repercussió personal.
Presto lliurament la meva conformitat per participar en l’estudi i dono el meu consentiment
per l’accés i utilització de les meves dades en les condicions detallades en aquest
document.

Firma participant

Firma autor/a

… (municipi), … de/d’ … del 2021
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