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RESUMO
Ao deixar a vida intrauterina para passar a extrauterina, o recém-nascido precisa passar por adaptações
fisiológicas que o capacitam a viver nesse novo meio. Nesse contexto surge o contato pele a pele, entre
mãe e neonato, como alternativa para o aumento da eficácia e da velocidade dessas modificações. O
objetivo deste trabalho será avaliar os potenciais benefícios deste contato precoce, para o recém-nascido.
Serão utilizados dados coletados em nascimentos, sejam eles por cesárea ou parto normal, de bebês que
tiveram o contato imediato com a mãe e daqueles que não tiveram. Os dados coletados serão avaliados
comparativamente, para que os hipotéticos benefícios desse contato sejam creditados. Acredita-se que
essa prática trará benefícios na qualidade de adaptações cardiorrespiratórias e metabólicas do recémnascido, além de potencializar a amamentação e, com isso, o desenvolvimento do sistema imune do
neonato.
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1 INTRODUÇÃO
Diante de um cenário obstétrico marcado por práticas que visavam dinamizar o
processo de parto em prol de desocupação de leitos e, até mesmo, de redução de turno
de trabalho dos envolvidos no processo, as práticas de saúde em centros obstétricos
vinham promovendo a separação imediata entre mãe e filho (KOLOGESKI et al., 2016).
Frente a este fato, a implementação de boas práticas de atenção ao parto e ao
nascimento tomou importância e as discussões referentes ao assunto se tornaram
intensas.
Uma delas diz respeito ao contato pele a pele na primeira hora de vida, entre mãe
e recém-nascido, que garante a possibilidade de formação consolidada de vínculo entre
as partes envolvidas, potencializa as adaptações fisiológicas que acontecem no recémnascido, após a saída do meio intrauterino para o extrauterino, e promove a
amamentação precoce. Este contato pele a pele precoce, significa colocar o recémnascido, se estiver ativo, sem roupa e diretamente sobre o tórax ou abdome da sua mãe,
em posição prona, imediatamente após o parto, facilitando a adaptação do recém-nascido
na sua transição do espaço intra para o extra-uterino, já citada, além de outros benefícios
de curto e longo prazo (SANTOS et al., 2012).
A partir do pressuposto, salienta-se como benefícios de curto prazo, ao recémnascido, a prevenção da hipotermia, através do aquecimento do corpo do bebê por
intermédio de calor advindo da pele materna, e a estimulação à sucção do seio materno,
aumentando as chances de amamentação nas primeiras horas de vida. Além disso, a
estimulação sensorial, por meio de tato, sons e cheiros, que ocorre na interação precoce
mãe/filho, contribuem nas adaptações fisiológicas do recém-nascido, principalmente em
relação à estabilização cardiorrespiratória e metabólica (SANTOS, et al., 2014)
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Diante da importância evidenciada do contato pele a pele entre mãe e recémnascido, logo após o nascimento, espera-se que, a partir deste estudo, emerjam subsídios
científicos que auxiliem na transformação do modelo de assistência ao recém-nascido,
especialmente em relação a este contato precoce na sala de parto. Do mesmo modo,
acredita-se que o estudo contribuirá com a comunidade científica no fomento de novas
pesquisas que elucidem como este contato interfere de forma tão benéfica no
desenvolvimento do bebê.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo será realizado com parturientes de hospitais selecionados na
cidade de Maringá, Paraná, entre o período de agosto de 2019 e julho de 2020. Serão
analisados padrões de desenvolvimento de recém-nascidos que tiveram contato imediato
com as mães, assim como daqueles que não tiverem.
Para a coleta desses dados serão assistidas mulheres em trabalho de parto, sejam
eles naturais ou cesarianas, em que serão analisados o progresso de APGAR, velocidade
de sucção do neonato e de apojadura da mãe, além de dados sobre manutenção da
temperatura do bebê e índices glicêmicos durante as primeiras horas de vida. O estudo
será realizado com o acompanhamento de um pediatra, que será responsável por dirigir e
auxiliar as avaliações, para que sejam fidedignas e adequadas.
Além disso, os dados serão coletados em recém-nascidos que tiveram o contato
imediato com a mãe e aqueles que não tiveram, para que possam ser comparados,
posteriormente, possibilitando a identificação dos hipotéticos benefícios deste contato.
Os dados serão obtidos mediante o consentimento das parturientes, através da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo será submetido ao
Comitê de Ética da UniCesumar, e seguirá as normas da Resolução nº 466/12 sobre
pesquisa envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde.
De acordo com essa resolução, a pesquisa envolvendo seres humanos deve
atender as exigências éticas e científicas fundamentais, tais como: consentimento livre e
esclarecido dos indivíduos alvos; garantia do sigilo que assegure a privacidade e o
anonimato dos sujeitos quanto à coleta de dados, respeito total à dignidade do ser
humano sem mutilações ou violação do corpo, entre outros. O estudo obedecerá à
integridade do assunto e as pessoas questionadas estarão cientes que os seus dados
pessoais terão caráter sigiloso e sem divulgação qualquer.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa visa resultados que elucidarão, com embasamento, as influências do
contato pele a pele entre a mãe e o recém-nascido, logo após o nascimento, nas
adaptações fisiológicas que ocorrem nos sistemas cardiorrespiratórios e metabólicos do
neonato, ao sair do meio intrauterino para o extrauterino. Além disso, visa explicar,
também, as influências deste contato no processo de amamentação e desenvolvimento
do sistema imunológico do RN.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possui grande relevância teórica para a ciência e para a formulação e
manutenção de um novo modelo de assistência ao parto e ao nascimento. Isso se deve
ao fato de que a pesquisa levantará evidências, baseadas em estudos teóricos e práticos,
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que devem sustentar os benefícios, já constatados, do contato pele a pele entre a mãe e
o recém-nascido no momento imediatamente após o nascimento. Desse modo, o tema
escolhido foi motivado pela recorrência, ainda grande, de nascimentos não humanizados,
que afetam o desenvolvimento de vínculo mãe-neonato, além de prejudicar as alterações
fisiológicas do bebê, que poderiam ser mais eficientes.
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