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RESUMO 

O aleitamento materno é recomendado pelo Ministério da Saúde exclusivamente até os seis  
meses de idade e de maneira complementar até os dois anos. É essencial dizer que segundo a  
Organização Mundial da Saúde, para o sucesso do processo da amamentação, a quarta das dez  
recomendações da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), é o contato pele a pele entre  
mãe e bebê na primeira hora pós-parto. Com a pandemia de COVID-19, muitas dúvidas sobre  
diversas práticas de saúde foram levantadas. Algumas delas, sobre a amamentação e o contato  
pele a pele, mais especificamente como estava se dando o contato pele a pele em tempos de  
pandemia. Este estudo tem como objetivo analisar como tem ocorrido o contato pele a pele  
numa maternidade municipal na região metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro durante a  
pandemia da COVID-19 a partir da visão de enfermeiras obstétricas. Trata-se de uma pesquisa  
qualitativa com abordagem descritiva-exploratória realizada com sete enfermeiras obstétricas  
atuantes na Maternidade Municipal Alzira Reis, utilizando o aplicativo de mensagens 
Whatsapp  e a ferramenta Google Formulário para obtenção das respostas por escrito. A 
análise de  conteúdo foi realizada na modalidade temática de Bardin (2006), a partir da qual 
emergiram  duas categorias: “a manutenção do contato pele a pele e a influência da decisão 
médica” e “a  avaliação de risco para síndromes gripais/ COVID-19 no início da pandemia 
interferindo no  processo do contato pele a pele”. Concluiu-se que a decisão médica e a 
ocorrência de cesariana  influenciavam na manutenção do contato pele a pele antes da 
pandemia e a situação permaneceu  assim na maior parte do tempo, exceto em alguns casos 
quando ocorriam influências do trabalho  em equipe. As profissionais da maternidade se 
mostraram preocupadas em garantir a vida das  mulheres e recém-nascidos quando a avaliação 
das mulheres era realizada desde o momento da  classificação de risco e quando a limitação de 
contato pele a pele era reforçada levando-se em  conta a possibilidade de infecção pelo 
coronavírus. Sendo assim, o estudo contribui para a  discussão acerca do tema, pois coloca em 
pauta e fundamenta a prática do contato pele a pele,  a qual é considerada uma prática da 
assistência humanizada e essencial para o sucesso do  processo da amamentação.  

Palavras-chave: Enfermagem obstétrica; Amamentação; Contato pele a pele; Pandemia de  
COVID-19. 
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ABSTRACT 

Breastfeeding is recommended by the Brasilian Ministry of Health exclusively until six 

months  of age and in a complementary manner until two years of age. It is essential to say that 

according  to the World Health Organization, for the success of the breastfeeding process, the 

fourth of the  ten recommendations of the Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), is the 

skin-to-skin  contact between mother and baby in the first hour after birth. With the pandemic 

of COVID  

19, many questions about various health practices have been raised. Some of them, about 

breastfeeding and skin-to-skin contact, more specifically how skin-to-skin contact was taking  

place in times of pandemic. This study aims to analyze how skin-to-skin contact has occurred  

in a municipal maternity hospital in the metropolitan region II of Rio de Janeiro State during  

the pandemic of COVID-19 from the obstetric nurses’ point of view. This is a qualitative  

research with a descriptive-exploratory approach carried out with seven obstetric nurses  

working in the Alzira Reis Municipal Maternity Hospital, using the Whatsapp messaging app  

and the Google Form tool to obtain written answers. The analysis of the content was realized  

on the Bardin (2006) theme mode, and from that 2 categories had shown off: "the maintenance  

of skin to skin contact and the influence of medical decision" and "the risk evaluation for flu  

syndrome/ COVID-19 at the beginning of the pandemic that interferes in the skin to skin 

contact  process". It was concluded that the medical decision and the occurrence of a cesarean 

section  influenced the maintenance of skin-to-skin contact before the pandemic, and the 

situation  remained this way most of the time, except in some cases when teamwork influences 

occurred.  The professionals of the maternity ward were concerned about guaranteeing the life 

of the  women and newborns when the evaluation of the women was performed from the 

moment of  the risk classification and when the limitation of skin-to-skin contact was 

reinforced taking into  account the possibility of coronavirus infection. Therefore, the study 

contributes to the  discussion on the topic, as it puts into question and substantiates the practice 

of skin-to-skin  contact, which is considered a humanized care practice and essential for the 

success of the  breastfeeding process.  

Keywords: Obstetric nursing; Breastfeeding; Skin to skin contact; COVID-19 pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO  

No final do ano de 2019, foi descoberto um novo vírus: o SARS-Cov-2, uma variação  

de um vírus já existente chamado de coronavírus, que causa a doença COVID- 19, conhecida  

por possuir manifestações predominantemente respiratórias. (RODRIGUEZ, et.al, 2020).  

O vírus é transmitido por meio do contato direto com gotículas respiratórias de uma  

pessoa infectada e a partir do toque de mucosas faciais com mãos contaminadas em 

superfícies,  onde pode sobreviver por várias horas. Os sintomas podem incluir febre, tosse e 

dispneia, dentre  outros. Em casos mais graves, a infecção pode evoluir para pneumonia ou 

insuficiência  respiratória grave. As medidas de prevenção incluem higienização adequada e 

frequente das  mãos, evitar contato próximo com outras pessoas e aglomerações e higienização 

de superfícies  potencialmente contaminadas (ONU, 2020).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de pandemia em 11/03/2020  

(WHO, 2020). A partir disso, a população mundial começou a presenciar uma crise econômica  

e na saúde devido às consequências desse vírus. Por se tratar de um vírus novo e de rápida  

disseminação e pelo fato de as pesquisas estarem sendo feitas no decorrer da pandemia, muitas  

dúvidas ainda persistem sobre questões mais específicas associadas à COVID-19, como por  

exemplo em relação ao ciclo gravídico puerperal e amamentação.   

As mais recentes pandemias e epidemias mostraram que gestantes sofrem  

consequências piores do que pessoas não-grávidas, já que há aumento do consumo de oxigênio  

e queda da capacidade residual funcional durante a gravidez. Sendo assim, as gestantes 

possuem  maiores riscos quando infectadas com o coronavírus. Além disso, a gravidez é uma 

condição  imunossupressora, que compromete o sistema imunológico e deixa as gestantes mais  

suscetíveis a infecções complicadas (FAN et al., 2020). O MS considera gestantes como grupo 

de risco, incluindo mulheres grávidas  em qualquer idade gestacional, puérperas e casos de 

abortamento até 2 semanas.  

“Considerando as diversas modificações fisiológicas da gestação, pode haver um risco  

teórico maior de desenvolver a doença grave por COVID-19, em particular  pneumonia e 

insuficiência respiratória” (FEBRASGO, 2020, p. 1).  

 

Segundo Fan et.al (2020), são descritos dois casos de gestantes infectadas no terceiro  

trimestre da gestação, cujos recém-nascidos não mostraram anormalidades no nascimento. 

Foram colhidas amostras do sangue do cordão umbilical, do tecido da placenta, do líquido  

amniótico, swab vaginal, leite materno e swab nasofaríngeo do RN no parto. Esse estudo traz  

evidências do baixo risco de infecção intrauterina e transmissão vertical. Devido a resposta  
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imune à infecção pelo SARS-CoV- 2, é possível que a mãe produza anticorpos neutralizantes  

suficientes sem desenvolver sérias complicações. Esses anticorpos podem ter um efeito de  

proteção no seu filho via leite materno (FAN et al., 2020). Segundo Mullins et. al. (2020), 

baseado nas principais séries de casos, aparentemente  não existe transmissão vertical do vírus 

para os neonatos. Por esse motivo e devido aos  benefícios do parto vaginal na população geral 

(MULLINS et. al, 2020), até o momento é o  desfecho gestacional mais recomendado pelos 

órgãos oficiais de saúde (BRASIL, 2020).   

Em contrapartida ás evidências supracitadas, Vivanti et.al (2020), apresenta o caso de  

uma jovem gestante testada positivo para COVID-19, que teve uma amostra do líquido  

amniótico coletada durante a cesariana, antes da ruptura das membranas amnióticas e o 

resultado foi positivo para o SARS- CoV-2. O RN também foi testado no  primeiro, terceiro e 

décimo oitavo dia de vida, sendo confirmada a infecção pelo vírus em  questão em todos os 

testes. Esses resultados levam os pesquisadores a crer que a transmissão  desse caso foi 

transplacentária, pois a carga viral mais elevada foi detectada no tecido  placentário 

(VIVANTI, et. al., 2020). Seguindo essa linha de raciocínio, especialistas chineses afirmam 

que existe  possibilidade de transmissão vertical do COVID-19 e por isso, a amamentação não 

é indicada,  mesmo em casos apenas suspeitos. Para eles, nas mães suspeitas ou 

diagnosticadas, o vírus deve  ser pesquisado no leite e os bebês só poderão ser alimentados 

com leite materno, se o resultado  for negativo. Além disso, o leite humano de doadoras 

saudáveis também deve ser triado quanto  à presença do COVID-19, pois o vírus pode ser 

excretado no leite durante possível período de  incubação da doença (RCOG, 2020).  

No Brasil, segundo a nota de alerta nº 9 de março de 2020 emitida pelo Sociedade  

Brasileira de Pediatria, a amamentação não é contraindicada estando a lactante infectada ou  

não, pois além de não haver evidência científica sólida de transmissão pelo leite materno, os  

benefícios da amamentação superam os possíveis riscos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE  

PEDIATRIA, 2020). Mas, para que a amamentação não gere riscos de contágio para o 

lactente,  sugere-se que a mãe deve seguir as precauções padrão, como usar máscara durante as 

mamadas  e lavar rigorosamente as mãos antes e depois de segurar o bebê (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,  2020).   

Nos Estados Unidos, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e na  

Inglaterra, o Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), enfatizam em suas  

revisões, que uma vez que a mãe seja esclarecida e esteja de acordo, seja praticado o 

aleitamento  materno com as precauções necessárias, como as supracitadas.  
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O médico e editor chefe da Breastfeeding Medicine (2020) - uma organização de  

médicos dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno - Arthur I. Eidelman,  

contribui afirmando que “as mães infectadas provavelmente já colonizaram seus bebês,  

portanto, a amamentação continuada tem o potencial de transmitir anticorpos maternos  

protetores ao bebê através do leite materno” (LIEBERT, 2020, p.1). Com isso, a amamentação  

deve continuar com a mãe implementando as precauções padrão para minimizar a exposição  

viral adicional ao bebê (LIEBERT, 2020).  

Caso a mãe esteja infectada pelo novo coronavírus ou em esclarecimento diagnóstico  

(relato de contato com pessoas doentes e/ou síndrome gripal), o contato pele a pele não é  

recomendado, mas ainda assim se faz necessária uma conduta acolhedora, possibilitando à 

mãe  um contato ocular com a criança. Para as mulheres infectadas, mas clinicamente estáveis 

e seus  bebês assintomáticos, o alojamento conjunto deve ser mantido, assim como a 

amamentação,  mas em isolamento e com as seguintes condições: dois metros de distância 

entre o leito da mãe  e o berço do recém-nascido e com a mãe tomando as medidas preventivas 

necessárias como  uso da máscara e higienização das mãos de forma adequada antes e depois 

do contato com o  RN (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020).  

Vale ressaltar que, segundo a OMS (2001), para o sucesso do processo da 

amamentação,  a quarta das dez recomendações da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC), é o contato  pele a pele entre mãe e bebê na primeira hora pós-parto. Esse passo deve 

ser compreendido  como manter a pele do recém-nascido em contato com a pele de sua mãe, e 

encorajar a mulher  a reconhecer quando seu filho estiver pronto para ser amamentado (OMS, 

2001). Os efeitos positivos da manutenção do contato pele a pele durante a primeira hora de  

vida do RN envolvem o baixo custo, a segurança da mãe e do bebê e benefícios de curto e 

longo  prazo, como por exemplo o laço entre eles é estreitado, favorecendo a criação do 

vínculo entre o binômio e assim, aos poucos a mãe tem facilidade de  compreender as 

necessidades do bebê e o desempenho do papel de mãe é estimulado (FARIA,  2013).  

Nesta fase, o contato mãe-filho deve ser proporcionado, por tratar-se de um período de  

alerta que serve para o reconhecimento entre o binômio mãe-bebê, ocorrendo a exploração do  

corpo da mãe pelo bebê favorecendo o início precoce do aleitamento materno que se oportuna  

deste momento. (FARIA, 2013). Apesar dos notáveis benefícios do contato pele a pele na 

primeira hora de vida, sua  implementação envolve a necessidade de conhecimentos teórico-

práticos, sensibilização, além  de constante atualização devido ao período de pandemia, 

quando as informações e orientações  dos órgãos de saúde mudam constantemente. Desta 

forma, é oportuno resgatar a importância  da formação como ferramenta para atualizar 
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conhecimentos e fomentar uma assistência  qualificada e pautada nas melhores evidências 

científicas disponíveis (ABRÃO, 2006).   

Nesse contexto, a presença da enfermagem obstétrica se faz muito importante. A OMS 

recomenda que haja incentivo à formação de enfermeiras obstétricas, assim como sua 

participação na assistência comunitária. Essa categoria de profissionais está envolvida com a 

assistência integral à mulher, no planejamento familiar, pré-natal, parto, puerpério e atenção ao 

recém-nascido. Sendo assim, mão de obra especializada e qualificada para a realização das 

práticas envolvidas nos processos supracitados e membro essencial da equipe interdisciplinar 

para que seja ofertada à mulher e ao recém-nascido a melhor assistência possível e baseada em 

evidências científicas (MELO, 2017).  

1.1 QUESTÃO NORTEADORA  

Diante desse cenário, torna- se oportuno e necessário o levantamento da seguinte  

questão:  

● Como tem sido o contato pele a pele entre mãe e bebê na primeira hora de vida 

durante a pandemia  da COVID- 19 em uma maternidade municipal na região 

metropolitana II do Estado do  Rio de Janeiro a partir da visão de enfermeiras 

obstétricas?  

1.2 OBJETO DE ESTUDO  

O contato pele a pele entre mãe bebê na primeira hora de vida durante a pandemia da 

COVID-19 a partir  da visão de enfermeiras obstétricas.   

1.3 OBJETIVO   

Analisar como tem ocorrido o contato pele a pele numa maternidade municipal na 

região  metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da COVID-19 a 

partir da  visão de enfermeiras obstétricas.   

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse pelo processo da amamentação foi despertado na disciplina de Saúde da 

Mulher, quando em  campo prático foi observada a assistência à mulher no puerpério e na 

amamentação.  Concomitantemente, a participação no grupo de pesquisas “Maternidade: saúde 
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da mulher e  criança” e a monitoria na disciplina de Saúde da Mulher III, representaram 

grande incentivo e  proporcionaram um interesse cada vez maior pelo tema em questão.  

O tema do estudo integra as pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa 

“Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança” e é justificado a partir da necessidade na 

redução dos índices de  morbimortalidade materna e neonatal, assim como a vigilância da 

implantação mais rigorosa  da manutenção do contato pele a pele e amamentação na primeira 

hora de vida do RN, não  podendo deixar de ser uma das prioridades no momento de pandemia 

da COVID-19. Além  disso, a pandemia fez com que a reconfiguração dos processos de 

trabalho fosse necessária e  trouxe retrocessos em relação a práticas já consolidadas no campo 

da assistência humanizada  ao parto e nascimento. Então, colocá-las em pauta, discutir e 

fundamentar, é essencial para que  mulheres e bebês possam continuar tendo seus direitos 

sendo atendidos com base nas práticas  baseadas em evidências científicas.  

1.5 RELEVÂNCIA  

Como relevância do estudo, temos a ampliação do conhecimento científico sobre o 

tema, sendo possível ter acesso a redescobertas como por exemplo como lidar com o processo 

da amamentação em tempos de pandemia, além de  rever os processos de trabalho na unidade 

em questão,  estimulando discussões e ampliando os espaços de possibilidades para a 

humanização do parto  e nascimento durante esse momento de pandemia, reforçando as 

políticas de incentivo ao  aleitamento materno e colaborando também para a melhoria do 

cuidado e sua aplicação na  prática, o que contribuirá para a redução dos índices de 

morbimortalidade materna e neonatal.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO: CONTATO PELE A PELE E  

AMAMENTAÇÃO  

O aleitamento materno é recomendado pelo Ministério da Saúde (MS), de forma  

exclusiva de zero aos seis meses de idade e de forma complementar até os dois anos devido a  

seus inúmeros benefícios (BRASIL, 2011). No início do processo de amamentação, assim que  

o bebê nasce, é indicado pela OMS o contato pele a pele, isto é, manter a pele do recém-

nascido  em contato com a pele de sua mãe e incentivar a mulher, de forma que ela consiga 

reconhecer  as necessidades do seu filho, como quando ele estiver pronto para ser amamentado 

(OMS,  2001).   

Pensando nessas e em outras necessidades da atenção específica à gestante, ao recém-

nascido e à mãe no período pós parto, o MS instituiu, em 2000, o Programa de Humanização  

no Pré-natal e Nascimento (PHPN) através da Portaria/GM nº 569, de 1/6/2000. Esse 

programa  tem como objetivo assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do  

acompanhamento desde o pré-natal até o puerpério às gestantes e ao recém-nascido,  

assegurando seus direitos como cidadãos (BRASIL, 2002).  

O PHPN segue o princípio de que a humanização da Assistência Obstétrica e Neonatal  

é essencial para o acompanhamento do parto e do puerpério.   

“A humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro diz  
respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a  
mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude ética e solidária por  
parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de modo a criar um  
ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam com o tradicional 
isolamento imposto à mulher. O outro se refere à adoção de medidas e procedimentos 
sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando  
práticas intervencionistas desnecessárias, que embora tradicionalmente realizadas 
não   
beneficiam a mulher nem o recém- nascido, e que com frequência acarretam maiores  
riscos para ambos” (BRASIL, 2002, p.5).  

O PHPN assegura que toda gestante tem direito ao acesso, ao atendimento digno e de  

qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério, ao acesso à maternidade em que será  

atendida no momento do parto, à assistência ao parto e ao puerpério, e que esta seja realizada  

de forma humanizada e segura, assim como a assistência neonatal a todo recém-nascido  

(BRASIL, 2002).  

Nessa perspectiva, em 2011, foi criada a Rede Cegonha, uma rede de cuidados na qual  

um dos objetivos é reduzir a mortalidade materna e infantil e para isso, assegura à mulher o 



17 
 

direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério,  bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento  saudáveis (BRASIL, 2011).  

 

“A Rede Cegonha sistematiza e institucionaliza um modelo de atenção ao parto e ao 

nascimento que vem sendo discutido e construído no país desde a década de oitenta, com 

base no pioneirismo e na experiência de médicos e enfermeiras obstetras e neonatais, 

obstetrizes, parteiras, doulas, acadêmicos, antropólogos, sociólogos,  gestores, 

formuladores de políticas públicas, gestantes, grupos feministas, ativistas e  instituições 

de saúde, dentre muitos outros” (BRASIL, 2013, p.3).  

Entre os quatro componentes nos quais a Rede Cegonha é organizada estão: Pré-natal,  

Parto e Nascimento, Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança e Sistema logístico  

(transporte sanitário e regulação). No pré-natal, são assegurados à gestante todos os exames  

necessários e é nesse momento onde ela é vinculada ao local onde acontecerá o parto. No  

componente Parto e Nascimento, a Rede Cegonha prioriza a mudança do cenário brasileiro em  

relação às cesarianas, que são 55,4% enquanto o parto vaginal é culturalmente motivo de 

pânico  (BRASIL, 2013). No Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança, são realizadas 

as  consultas pós-natal, quando são identificadas as questões do vínculo entre mãe e bebê,  

amamentação, saúde e direitos reprodutivos da mãe, além da saúde da criança em geral. No  

Sistema Logístico é onde ocorre a regulação, ou seja, a vinculação da paciente à sua unidade 

de  referência e o transporte (BRASIL, 2013).   

Na descrição desses componentes, são citados alguns deveres da Rede Cegonha, entre  

eles estão os de assegurar que certas práticas sejam implementadas como por exemplo, a  

garantia de acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, parto e pós-parto  

imediato; estímulo à implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e outros  

dispositivos de cogestão tratados na Política Nacional de Humanização e promoção do  

aleitamento materno e da alimentação complementar saudável (BRASIL, 2011).   

Todos os processos e deveres supracitados fazem parte da atenção humanizada ofertada  

pela Rede Cegonha. A humanização se aplica no contexto da assistência obstétrica e neonatal  

perpassando por todos os componentes da rede de cuidados, desde o pré-natal até nascimento e  

puerpério, garantindo que a mulher e o bebê tenham uma assistência de qualidade, eficaz e  

segura por uma equipe que realize boas práticas baseadas em evidências, evitando 

intervenções  desnecessárias e preservando a privacidade e a autonomia de todos os 

envolvidos (BRASIL,  2013). 

Seguindo também esse ideal da assistência humanizada, surgiu em 2017, o projeto  
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Apice ON (Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia),  

uma iniciativa do MS em parceria com outras instituições cujo intuito é de qualificação da  

assistência obstétrica e neonatal no âmbito da Rede Cegonha.   

“O projeto Apice ON propõe a qualificação nos campos de atenção / cuidado ao 
parto  e nascimento; planejamento reprodutivo pós-parto e pós-aborto; atenção às 
mulheres em situações de violência sexual, de abortamento e aborto legal; em 
hospitais com as seguintes características: de ensino, universitários e / ou que atuam 
como unidade auxiliar de ensino. O propósito é ampliar o alcance de atuação dos 
hospitais na rede  SUS e também reformular e / ou aprimorar processos de trabalho e 
fluxos para  adequação de acesso, cobertura e qualidade do cuidado” (BRASIL, 
2019, p.1).  

Diversos hospitais do Brasil que possuem atividades de ensino participam desse 

projeto,  fazendo com que a formação, a atenção e a gestão presenciem as mudanças e as 

inovações, ao  invés dos modelos tradicionais ou ultrapassados (BRASIL, 2019).   

A base do Apice ON é formada pelos três pontos citados acima, considerados  

inseparáveis, são eles: atenção, gestão e formação. “Essa base contribui para que seja superado  

o distanciamento entre a universidade, os serviços e a comunidade, visando reverter o modelo  

tradicional de formação e assistência obstétrica e neonatal” (BRASIL, 2019, p.2).   

Tendo a humanização como um dos seus princípios, o Apice ON contribui para a  

incorporação de um modelo assistencial centrado nas necessidades e nos direitos das mulheres,  

crianças e família, além do cuidado com as melhores práticas baseadas em evidências  

(BRASIL, 2019).   

Entre os resultados esperados do projeto, estão : a articulação entre assistência e ensino  

entre equipes multiprofissionais, estratégias educacionais elaboradas de forma que permitam o  

aprendizado colaborativo, estratégias de gestão compartilhada e de espaços de escuta dos  

usuários, profissionais, familiares e acompanhantes, partos normais de risco habitual assistidos  

por enfermeiras obstétricas ou obstetrizes, acompanhante de livre escolha no trabalho de parto,  

parto e alojamento conjunto, abolição de práticas rotineiras como venóclise, ocitocina nos dois  

primeiros estágios do parto, episiotomia, entre outros. Além disso, espera-se a garantia do  

clampeamento oportuno do cordão umbilical, contato pele a pele e amamentação na primeira  

hora de vida do bebê (BRASIL, 2019).  

2.1.1 CONTATO PELE A PELE 

O contato pele a pele é uma prática realizada imediatamente após o nascimento, quando  o 
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RN é colocado diretamente sobre o abdome ou tórax da mãe, de bruços, com a pele do bebê  em 

contato com a pele da mulher. As costas do bebê devem ser cobertas com um pano seco e  

aquecido, assim como sua cabeça com um gorro, para evitar a perda de calor. O ideal é que  

permaneçam nessa posição por pelo menos uma hora, com supervisão, adiando os  procedimentos 

rotineiros como antropometria e banho (BRASIL, 2013). Segundo a portaria n°  371 de 7 de maio 

de 2014, a qual institui diretrizes para a organização da atenção integral e  humanizada ao RN no 

SUS, o contato pele a pele deve ser assegurado imediatamente e de forma  contínua em caso do 

RN a termo, com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido  meconial (BRASIL, 

2014).  

Essa prática promove a termorregulação do bebê, como resposta térmica à temperatura  da 

mãe. A termorregulação é a manutenção da temperatura interna ideal para o próprio  organismo, 

no caso do RN entre 36,5 °C e 37 °C (BRASIL, 2013) e é um componente  importante para a 

prevenção da morbidade neonatal, pois se ocorre hipotermia, os danos podem  ser graves 

causando por exemplo, insuficiência respiratória.   

No nascimento, o bebê, que está acostumado com a temperatura intrauterina (em torno  de 

37,5 °C), passa a vivenciar o ambiente da sala de parto, normalmente frio e seco e com isso  

começa a perder calor rapidamente, sendo aproximadamente 0,3°C por minuto (BRASIL,  2011). 

Diante dessa situação, o contato pele a pele promove o aquecimento do RN, visto que a  

temperatura da mãe é maior que a da sala (BRASIL, 2011).   

Além da termorregulação, o contato pele a pele durante a primeira hora de vida promove  

a amamentação logo após o parto, pois acontece durante o primeiro período de alerta do RN e  seu 

comportamento instintivo, também chamado de pré-alimentar, de buscar a mama,  abocanhar o 

mamilo e sugar, normalmente sem precisar de ajuda. Essa amamentação imediata  gera benefícios 

na implementação e manutenção da amamentação (BRASIL, 2013).   

 

“Considerando que a produção de leite é determinada pela frequência com a qual o  bebê 

suga e esvazia o peito, a sucção iniciada o mais cedo possível, frequente e efetiva,  é 

importante para estabelecer a produção de leite e prevenir perda excessiva de peso 

neonatal” (BRASIL, 2013, p. 17).  

Um estudo sobre os efeitos do contato pele a pele, também mostrou melhoria no vínculo,  

afeto e apego mãe-bebê, tanto a curto como a longo prazo (até a criança completar um ano)  

(BRASIL, 2013). Os benefícios do contato pele a pele foram descobertos inicialmente na 

Colômbia, em  1979, pois o país vivenciava uma superlotação das UTIs neonatais e fazia-se 
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necessária a alta  precoce para os RNBP. Então foi criado o “Mãe Canguru”, apoiado pela 

UNICEF, um  programa domiciliar no qual as mães mantinham os bebês em posição vertical entre 

as mamas  e era incentivado o contato pele a pele. Os resultados divulgados mostraram redução da  

mortalidade, benefícios psicológicos e baixo custo. No Brasil, a iniciativa ao contato pele a pele  

chegou no início dos anos 1990 e em 2000 virou política pública do MS, conhecida como  Método 

Canguru (VENANCIO et al, 2004).   

A prática do contato pele a pele e estímulo de aleitamento materno na primeira hora de  

vida configura-se como um indicador de excelência, sendo considerada uma medida de baixo  

custo e de fácil execução que favorece não apenas a iniciação da amamentação, mas também a  

sua duração por tempo adequado, além do vínculo entre mãe e bebê. Dados como esses  reforçam 

as recomendações atuais e destacam a importância de iniciativas como a IHAC (OMS,  2001).  

Em 2006 ocorreu o inquérito nacional sobre Saúde da Mulher e da Criança e alguns  dados 

foram apresentados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, demonstrando que  96,4% 

das crianças estudadas receberam o leite materno em algum momento da vida, contudo,  apenas 

43% das crianças foram amamentadas na primeira hora após o parto e 39,6% foram  amamentadas 

exclusivamente até os seis meses de vida. (BRASIL, 2008).   

Dados da década de 1974 afirmam que a duração média da amamentação no Brasil era  de 

2,5 meses e em 2006 esse tempo aumentou para 14 meses (BRASIL, 2008). Esta evolução  

ocorreu, em parte, devido a um movimento mundial de retorno à amamentação, que teve início  

em meados da década de 70, e a um momento importante em 1981, quando a Assembleia  

Mundial de Saúde adotou o Código de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno. Após  

o despertar da opinião pública europeia e norte-americana, várias instituições, como a OMS e  a 

UNICEF se mobilizaram no sentido de intensificar as campanhas pró-aleitamento materno  em 

todo o mundo (VENANCIO et al, 1998). Nessa época, a necessidade da abordagem dessas  

questões se tornou mais expressiva na agenda de saúde pública nacional e também as mudanças  

ocorridas em determinantes como aumento da urbanização, menores taxas de fecundidade e  

fatores socioeconômicos e demográficos (UNICEF, 2011).  

Em 2006, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher  (PNDS), 

demonstrou que apenas 42,9% das crianças brasileiras tiveram o contato pele a pele e  

amamentação na primeira hora de vida (BRASIL, 2009). Já em 2008, a II Pesquisa de Prevalência 

de Aleitamento Materno mostrou que 67,7% das crianças mamaram na primeira  hora de vida 

(BRASIL, 2009).  
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Entre 2011 e 2012, foi realizada a pesquisa Nascer no Brasil (2009), na qual foi  analisada 

a situação da atenção ao parto e nascimento no Brasil, sendo mais de 23 mil mulheres  

entrevistadas em maternidades e hospitais públicos e privados de todo o território nacional. Em  

relação às boas práticas, foi indicada uma taxa de 26,6% de bebês que tiveram contato pele a  pele 

logo após o nascimento, 14,7% das mães ofereceram o seio na sala de parto e 40,9% dos  bebês 

mamaram na primeira hora de vida (BRASIL, 2014).  

No Brasil, a prevalência de aleitamento materno no primeiro ano de vida ainda é baixa:  

entre crianças menores de um ano, é de 67,7%, o que indica a necessidade de ações que  

envolvam os profissionais de saúde para a melhoria dessa taxa (BRASIL, 2018).  

Os avanços nacionais na prevalência de aleitamento materno e manutenção do contato  

pele a pele na primeira hora de vida, mesmo que significativos, demonstram que o Brasil ainda  se 

encontra abaixo das expectativas (VICTORA et al., 2016). Dentre os fatores associados à  não 

iniciação do aleitamento materno na primeira hora de vida e manutenção do contato pele a  pele 

destacam-se a cirurgia cesariana (está relacionada a rotina e cuidados pós operatórios que  adiam 

ou suspendem o contato entre mãe e bebê logo após o nascimento), a ocorrência de  complicações 

com o RN no nascimento e/ou nascimento pré-termo, baixo escore de Apgar no  5º minuto, falta 

de orientações sobre aleitamento materno no pré-natal e pós-parto imediato,  inadequação do pré-

natal, raça/cor branca, associadas aos níveis de renda e escolaridade mais  altas e parto em 

hospitais não credenciados como Hospital Amigo da Criança (SILVEIRA,  2008).  

Acredita-se que a experiência prévia da mãe com aleitamento também influencia na  

prevalência do contato pele a pele e na amamentação na primeira hora de vida (SILVA, et al.  

2016).   

“As mulheres que já tiveram uma experiência anterior favorável em amamentação se  

mostram mais propensas ao aleitamento, possivelmente por terem maior facilidade e  

segurança para realizá-lo com os demais filhos. A experiência prévia em  amamentação 

também representou fator protetor ao aleitamento na sala de parto,  possivelmente pela 

maior valorização do AM por parte das nutrizes” (SILVA et al.,  2016 p.11)  

 

Segundo Barbosa et al. (2010), a vivência da amamentação, associada ao  reconhecimento 

dos valores nutritivos e afetivos advindos da prática, auxiliam na sua  continuidade e na 

valorização da experiência de amamentar logo após o parto. 

 

2.1.2 AMAMENTAÇÃO   
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Em 1990, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promoveram o 

encontro "Aleitamento Materno na Década de 90: Uma Iniciativa Global" em Florença, na  Itália, 

com o objetivo de buscar possíveis ações para a proteção, promoção e apoio ao  aleitamento 

materno (WHO/UNICEF, 1990). Então, os participantes do encontro, incluindo o  Brasil, 

adotaram um conjunto de metas chamado "Declaração de Innocenti", no qual era  enfatizado o 

direito da mulher de praticar a amamentação com sucesso, além da recomendação  do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade, o que vem sendo adotado pelo  MS com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (LAMOUNIER, 1998).  

Desse encontro, surgiu a IHAC, com o intuito de diminuir a mortalidade infantil por  meio 

do estímulo à prática da amamentação. Este se daria através de ações de proteção, apoio  e 

promoção do aleitamento materno, além da mobilização e capacitação de profissionais de  saúde 

para mudanças da rotina e condutas para que não ocorresse o desmame precoce. O  conjunto de 

medidas estabelecidas para atingir as metas da “Declaração de Innocenti” foi  chamado de “Dez 

Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno” (Quadro 1) (LAMOUNIER,  1998). Entre eles, o 

quarto passo consiste na iniciação da amamentação nos primeiros 60  minutos de vida, cujo 

contato pele a pele nesse momento tem influência positiva (BRASIL,  2017). 

Passo 1 - Ter uma política de aleitamento materno escrita que seja 
rotineiramente  transmitida a toda equipe de cuidados de saúde 

Passo 2 - Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias 
para  implementar esta política 

Passo 3 - Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do 
aleitamento  materno 

Passo 4 - Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após 
o  nascimento; conforme nova interpretação: colocar os bebês em contato pele a pele 
com  suas mães, imediatamente após o parto, por pelo menos uma hora e orientar a 
mãe a  identificar se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado, 
oferecendo  ajuda se necessário 

Passo 5 - Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo 
se  vierem a ser separadas dos filhos 

Passo 6 - Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o 
leite  materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista 

Passo 7 - Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e recém-
nascidos  permaneçam juntos – 24 horas por dia 
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Passo 8 - Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda 

Passo 9 - Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes 

Passo 10 - Promover a formação de grupos de apoio à amamentação. 

Quadro 1 : Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno (BRASIL, 2017). 

 

 O aleitamento materno tendo sua iniciação na primeira hora de vida associado à duração  

do aleitamento exclusivo e introdução de alimentos complementares adequados possui  potencial 

para reduzir em 13% a mortalidade na infância, reforçando assim, a necessidade de  adoção da 

IHAC por um número maior de hospitais e maternidades em todo o mundo (FARIA,  2013). 

Estudos científicos comprovam que “a amamentação na primeira hora de vida tem efeito  protetor, 

devido à colonização intestinal de bactérias saprófitas encontradas no leite materno e  aos fatores 

imunológicos bioativos adequados para o recém-nascido, presentes no colostro  materno” 

(LONNERDAL, 2017, p.15).  

Um estudo americano comparou o custo dos partos em unidades credenciadas como  

Hospital Amigo da Criança com unidades não credenciadas e observou que os custos nas  

primeiras foram de apenas 1,6-5% superiores. Tal achado demonstra que a implementação dos  

passos para credenciamento na iniciativa do Hospital Amigo da Criança, além de seu  

considerável papel para a evolução positiva das taxas de morbimortalidade infantil, é  

economicamente viável. (DELLIFRAINE et al., 2011). Apesar de sua importância para a saúde  

materno-infantil, a identificação de fatores que dificultam a implantação do aleitamento  materno 

na primeira hora de vida e, consequentemente, do contato pele a pele nas maternidades  brasileiras 

e seus impactos na saúde das crianças são pouco estudados (FARIA, 2013).   

A partir de 1992, o MS e a UNICEF passaram a certificar que hospitais públicos e  

privados tivessem os "Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno" como uma  realidade 

em suas unidades (BRASIL, 2017). As ações para estimular os hospitais e maternidades a se 

tornarem “amigo da criança" são coordenadas pelo Programa Nacional de  Incentivo ao 

Aleitamento Materno (PNIAM), Coordenação de Saúde Materno-Infantil do MS  e UNICEF. 

(LAMOUNIER, 1998) Até 2017, o Brasil tinha 324 hospitais certificados  (BRASIL, 2017).   

É sabido que o leite materno traz inúmeros benefícios para o recém-nascido e para a  mãe. 

Ao ingerir o leite materno, o bebê fica protegido contra alergias e infecções, devido a  

Imunoglobulina A presente no leite, que possui todos os nutrientes em quantidade necessária  para 
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o desenvolvimento dessa criança. Já a mãe, perde peso com mais facilidade, além da  retração do 

útero ser estimulada pela sucção e a consequente produção de ocitocina, por  exemplo (BRASIL, 

2011).  

Segundo a OMS (2001), o sucesso do processo da amamentação contém dez  

recomendações da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e a quarta delas é o contato  pele 

a pele entre mãe e bebê na primeira hora pós-parto.   

Uma avaliação sobre experiências dos países com a implementação dos Dez Passos para  o 

Sucesso do Aleitamento Materno, conduzida em 2002, mostrou que as propostas da iniciativa  são 

facilmente compreendidas e aceitas, porém, sua implementação se torna mais efetiva  quando é 

vinculada a uma abordagem que inclui política, legislação, reforma do sistema de  saúde e 

intervenções na comunidade (UNICEF, 2005).  

“No Brasil, a sustentabilidade da IHAC também foi avaliada em 2002, quando foram   

analisados 90% dos hospitais credenciados à época. Observou-se que 92% cumpriram   

todos os dez passos, sendo o quarto passo cumprido em 96% dos hospitais avaliados”   

(ARAÚJO, 2013, p.70).  

É importante ressaltar, que a implementação do contato pele a pele na primeira hora de  

vida envolve a necessidade de conhecimentos teórico-práticos, perpassando pela sensibilização  

dos profissionais de saúde envolvidos no parto e nascimento. Desta forma, é oportuno resgatar  a 

importância da formação como ferramenta para atualizar conhecimentos e fomentar uma  

assistência qualificada e pautada nas melhores evidências científicas disponíveis (ABRÃO,  

2006).   

 

2.2 CONTATO PELE A PELE E A IMPORTÂNCIA DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA E DO 

TRABALHO  INTERPROFISSIONAL  

 

Os profissionais envolvidos no processo de parto e nascimento exercem um papel de  

extrema importância na concretização da amamentação na primeira hora de vida. Destaca-se 

então, a enfermeira obstétrica (MELO, 2017). Para Melo (2017),  “a enfermeira especialista em 

saúde materna e obstétrica, desempenha um papel fundamental como membro de uma equipe 

interprofissional e com formação específica”. Nesse contexto, a enfermeira obstétrica é a 

profissional mais preparada para acompanhar o processo fisiológico do nascimento, contribuindo 

para a sua evolução natural, reconhecendo e corrigindo os desvios da normalidade, e 

encaminhando aquelas que demandem assistência especializada, assim como atividades de 

educação em saúde (MELO, 2017). 
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Evidencia-se  a importância de uma boa relação entre a equipe de enfermagem, 

enfermeiro, obstetra, pediatra  e paciente (OLIVEIRA,2020), pois uma assistência de qualidade 

exige a integração dos  profissionais de diferentes áreas, dentro das suas especialidades, 

trabalhando em conjunto por  um objetivo comum: o bem-estar integral do paciente (PEDRON et 

al, 2020).  

“No trabalho em equipe, é necessária a promoção da prática colaborativa entre os 

profissionais de saúde de diferentes núcleos de formação e que prestam serviços 

buscando a integralidade da saúde, incluindo os pacientes e suas famílias, cuidadores e 

comunidades para a atenção à saúde seja de qualidade em todos os níveis da rede de  

serviços. O trabalho em equipe vem sendo tratado de forma associada à prática  

colaborativa, visto que para melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde, as  

equipes de um mesmo serviço necessitam colaborar entre si e os profissionais e equipes 

de um serviço colaborem com profissionais e equipes de outros serviços e  outros 

setores” (PEDRON et al, 2020, p. 157).  

Segundo Antunes (2017), existem alguns fatores que prejudicam o aleitamento materno  

logo após o parto assim como a manutenção do contato pele a pele, e entre eles está o processo  

inadequado de trabalho nas maternidades e hospitais e no modelo de atenção ao parto brasileiro,  

no qual impera o excesso de intervenções e a submissão feminina ao profissional de saúde.  Além 

disso, a divergência de opiniões e condutas entre os membros da equipe de saúde  dificultam 

muito a prática da amamentação precoce. O autor ainda, fala sobre a necessidade de  uma 

mudança na assistência que favoreça as práticas humanizadas, como o contato pele a pele  na 

primeira hora de vida, devido aos benefícios que estas podem gerar ao binômio mãe-bebê.  É 

necessário que as instituições hospitalares passem a reafirmar a importância da ação conjunta  de 

todos os membros da equipe de saúde para a real efetivação da amamentação na primeira  hora de 

vida (ANTUNES, 2017).  

Alguns dados fundamentam a importância dessas mudanças acontecerem em todos os  

níveis da atenção à saúde, especialmente na Atenção Básica, porque cabe a esta a  

responsabilidade de organização e de articulação com a população, sendo a porta de entrada do  

sistema de saúde. Assim, quando no momento do pré-natal essa mulher for orientada  

corretamente quanto ao aleitamento materno, haverá influência positiva no pós-parto imediato.  

Para isso, o treinamento de toda a equipe interprofissional que trabalha com as mães e os recém 

nascidos é fundamental, sensibilizando a equipe da maternidade, pois rotinas e práticas  

hospitalares inadequadas podem acabar interferindo na prática do contato pele a pele  

(OLIVEIRA, 2020; PEPRON et al, 2020)   
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“A integralidade do cuidado exige a articulação dos profissionais, seja no plano das  

diferentes unidades de saúde, seja entre os diferentes serviços que compõem um hospital. 

Portanto, as práticas colaborativas no trabalho em equipe exigem que, na formação dos 

profissionais de saúde, que se desenvolva a educação interprofissional  em saúde, pois 

implica na articulação dos diferentes saberes e das práticas  profissionais. É essa 

permanente interação que nos aproxima de um modelo de atenção à saúde mais íntegra. 

A educação interprofissional é um passo importante da força de trabalho de saúde 

colaborativa preparada para atender às demandas e necessidades de saúde da 

comunidade” (PEDRON et al, 2020, p. 158).  

Deve-se levar em conta as dificuldades encontradas para a implementação de novas  

estratégias de ação, como por exemplo a burocracia e a falta de adesão e comprometimento 

dos  profissionais, o que acaba sobrecarregando aqueles que se esforçam para que as mudanças  

ocorram. Por conta disso,  

“As instituições devem identificar médicos ou enfermeiros líderes que compartilham  

paixões, visões e valores semelhantes ao da IHAC. Além disso, este modelo 

compartilhado entre os profissionais melhora a qualidade da assistência e o clima  

institucional ao envolver todos os membros da equipe e os principais interessados para  

otimizar as mudanças culturais nas práticas de cuidado” (ANTUNES, 2017, p.9).  

Todas as mulheres e crianças têm direito a um parto seguro e digno e para isso, deve  

haver um esforço de toda a equipe interprofissional. As ações que visam mudanças técnico 

estruturais necessárias para a concretização dos dez passos da IHAC, sobretudo ações  

educativas para a equipe interprofissional que presta assistência materno-infantil devem ser  

valorizadas e praticadas (OLIVEIRA, 2020). 
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3 METODOLOGIA  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA   

O método de eleição para manejo desta pesquisa é o qualitativo, visto que este emerge  

em situações nas quais não há possibilidade de investigação através de dados estatísticos,  

utilizando assim a percepção e a subjetividade (FIGUEIREDO, 2004).   

“Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em 

seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados  que 

as pessoas a eles conferem. Seguindo essa linha de raciocínio, Vieira e Zouain (2005) 

afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos 

atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados  transmitidos por eles” 

(AUGUSTO et al, 2013, p.747-748).  

Na pesquisa qualitativa, a presença do pesquisador não deve impor domínio, mas sim  

manter-se imparcial para que o contexto seja analisado sem interferências e que a naturalidade  

e realidade da situação possam ser experienciadas.   

“A pesquisa qualitativa costuma ser descrita como holística (preocupada com os  

indivíduos e seu ambiente, em todas as suas complexidades) e naturalista (sem qualquer 

limitação ou controle imposto ao pesquisador. [...] baseia-se na premissa de  que os 

conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência 

humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores”. 

(HUNGLER E POLIT, 1995, p. 270.)  

Foi utilizada para este estudo, uma associação entre duas formas de abordagem, sendo  

ela então descritiva- exploratória. A abordagem exploratória viabiliza o levantamento de  

determinadas questões em uma realidade específica, proporcionando possíveis problemas de  

pesquisa ou o desenvolvimento posterior de uma pesquisa descritiva. Segundo Figueiredo  

(2004, p.104), “a pesquisa descritiva é a mais utilizada entre os pesquisadores e instituições  

preocupadas com a atuação prática”. No caso desse estudo, ela objetiva descrever um 

fenômeno  a partir de técnicas padronizadas de coletas de dados, como o questionário e a 

observação  sistemática (FIGUEIREDO, 2004).  

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA  

A pesquisa teve como cenário a Maternidade Municipal Alzira Reis, localizada no 

bairro  de Charitas, no município de Niterói, na região metropolitana II do Estado do Rio de 

Janeiro.  Esta se apresenta como referência na atuação de enfermeiras obstétricas em situações 

de risco  habitual, principalmente em relação ao parto normal humanizado. Além disso, a 

maternidade foi  integrada ao projeto Apice ON pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
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Costa da Universidade Federal Fluminense e pelo Grupo de Pesquisa “Maternidade: Saúde da 

Mulher e da Criança”. O Apice On atua com empenho para modificar os processos de 

trabalho, qualificando-os. O setor de interesse para este estudo foi o Centro Obstétrico, por se 

caracterizar  como ambiente de parturição, onde se dá o contato pele a pele e amamentação na 

primeira hora  de vida, objeto do presente estudo.  

3.3 PARTICIPANTES  

Os participantes da pesquisa compreendem um quantitativo de sete enfermeiras  

obstétricas de um total de dez que compõem o quadro de funcionárias da Unidade. O critério  

de inclusão foi ser enfermeira obstétrica da Maternidade Municipal Alzira Reis e o critério de  

exclusão foi estar afastada do serviço por ocasião de férias ou licença médica.   

3.4 COLETA DE DADOS  

Para a coleta de dados, a coordenadora de enfermagem da referida instituição de saúde  

forneceu os contatos telefônicos das enfermeiras obstétricas após comunicá-las sobre a  

realização desse estudo na unidade. Foi utilizado em um primeiro momento, o aplicativo de  

mensagens WhatsApp como meio de comunicação com as enfermeiras. Por meio desse  

aplicativo, foi enviado mensagem de texto com a seguinte pergunta: “Descreva como tem sido  

realizado o contato pele a pele na maternidade durante a pandemia de COVID-19.” Em um  

segundo momento, visto que o meio de comunicação anterior não foi tão efetivo quanto o  

esperado, foi utilizado um Formulário Google contendo a mesma pergunta. As respostas foram  

enviadas por escrito.  

Esse método foi escolhido devido ao momento de pandemia vivenciado. Além disso,  

dada a sobrecarga de trabalho enfrentada pelas profissionais participantes, esse método de  

coleta permitiu maior comodidade para que elas respondessem quando entendessem ser mais  

adequado. A coleta de dados teve início em março de 2020 e terminou em setembro do mesmo  

ano.  

3.5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

A análise de conteúdo foi realizada na modalidade temática de Bardin (2006), com o  

intuito de comparar os dados obtidos por meio das respostas das enfermeiras obstétricas com  

as evidências científicas publicadas até o momento sobre a prática do contato pele a pele 
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durante  a pandemia de COVID-19 e a relação com a atuação dessas profissionais de saúde.  

Segundo Campos (2004), “no universo das pesquisas qualitativas, o método de análise  

de dados deve proporcionar um olhar multifacetado sobre a totalidade dos dados recolhidos,  

pois há pluralidade de significados atribuídos ao produtor de tais dados” (CAMPOS, 2004,  

p.611).  

“Desta forma Bardin configura a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas  de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de  

descrição do conteúdo das mensagens. Porém, a própria autora afirma que este  conceito 

não é suficiente para definir a especificidade da técnica, acrescentando que  a intenção é 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente de 

recepção), inferência esta que ocorre a indicadores quantitativos ou não. Desta forma, 

atualmente, a técnica de análise de conteúdo refere-se ao estudo  tanto dos conteúdos nas 

figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, quanto dos  manifestos” (CAMPOS, 2004, 

p. 612).  

A Análise de Conteúdo se dá em três fases : a fase de pré- análise é a primeira e tem  

como objetivo a organização do material por meio da leitura flutuante (uma leitura menos  

aderente, que possibilita o aprendizado de forma mais geral sobre as principais ideias dos 

dados  coletados), da escolha dos documentos, da formulação de hipóteses e objetivos e da  

referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de  

indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2006).  

Posteriormente, na segunda fase, a função é explorar o material e definir categorias,  

selecionando as unidades de análise temática. Esse processo de categorização pode ser 

definido  como “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por  

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero” (CAMPOS, 2004, p. 

613- 614). Por fim, na terceira fase, ocorre a interpretação e o tratamento dos resultados,  

condensando as informações a serem tratadas na análise resultando nas interpretações, sendo  

assim um momento de reflexão, intuição e crítica (BARDIN, 2006).  

3.6 ÉTICA DA PESQUISA  

O presente estudo é um projeto guarda-chuva do projeto de pesquisas intitulado  

“Qualificação e intervenção no campo do Parto e Nascimento: aprimoramento 

interprofissional  em obstetrícia”, o qual integra o Grupo de Pesquisa “Maternidade: Saúde da 

Mulher e da Criança”. Foi submetido ao CEP da Faculdade de Medicina do HUAP/UFF, 

conforme  determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual estabelece as 

Diretrizes  e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 

2012), obtendo  aprovação, conforme parecer nº 3.913.573 e CAAE nº 12127619.8.0000.5243 
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(Anexo A). Os dados obtidos serão mantidos em confidencialidade e sob responsabilidade e 

cuidados do  pesquisador principal. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados coletados foram interpretados e analisados seguindo o método de análise 

temática de Bardin (2006) trabalhando as unidades de registro “contato pele a pele”; “COVID 

19”; “pandemia”; “procedimento parto e nascimento”; “poder médico”; “avaliação de risco”; e  

a seguinte unidade temática: “Manutenção do contato pele a pele e as influências do poder  

médico e das incertezas provocadas pela pandemia de COVID-19”, relacionando as categorias  

“a manutenção do contato pele a pele e a influência da decisão médica” e “a avaliação de risco  

para síndromes gripais/ COVID-19 no início da pandemia interferindo no processo do contato  

pele a pele”.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

Os sujeitos da pesquisa compreendem um grupo de 7 enfermeiras obstétricas atuantes  

da Maternidade Municipal Alzira Reis, sendo 6 (85,7%) do sexo feminino e 1 (14,3%) do sexo  

masculino com idade entre 30 e 37 anos, residentes das cidades de Niterói, Rio de Janeiro e  

Maricá. 3 (42,8%) das participantes se autodeclaram de cor/raça/etnia branca e 4 (57,2%) 

parda.  Todas trabalham como enfermeiras há mais de 2 anos e possuem nível de 

especialização em  enfermagem obstétrica, sendo que 2 (28,5%) possuem mestrado. A escala 

de trabalho dessas  profissionais é de 24 ou 30 horas semanais e recebem em média de 4 a 10 

salários-mínimos. 4  (57,2%) das enfermeiras trabalha na Maternidade Municipal Alzira Reis 

entre 2 e 5 anos, e 3  (42,8%) entre 6 e 10 anos. 4 (57,2%) das 7 participantes possuem um ou 

mais vínculos  empregatícios além da maternidade em questão.  

4.2 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

4.2.1 A MANUTENÇÃO DO CONTATO PELE A PELE E A INFLUÊNCIA DA DECISÃO  

MÉDICA  

É perceptível que a manutenção do contato pele a pele e a garantia da Hora de Ouro  

sofre influência direta de alguns fatores. Dentre esses fatores pode-se observar, por exemplo,  

que as condições clínicas da mulher e do recém-nascido, malformações fetais, partos  

prematuros, manobras de reanimação, transferência para unidade de terapia intensiva e os  

próprios procedimentos de parto/nascimento interferem na decisão de manter contato pele a  

pele e assegurar amamentação na primeira hora de vida. Além disso, também podem interferir  

no processo de contato pele a pele, questões mais estruturais como o tipo de procedimento de  

parto/nascimento e por consequência o momento para realizar os primeiros cuidados e exames.  
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Neste contexto, a cesariana foi apontada como impeditivo para assegurar a prática do contato 

pele a pele e a amamentação, corroborando com o encontrado na literatura (BOCOLLINI et al,  

2011).   

Conforme aparece nas falas a seguir, o contato pele a pele e a amamentação ao nascer  

permaneceu, no início da pandemia, tendo continuidade conforme processo implantado  

anteriormente.   

O contato pele a pele tem se mantido normal, não aconteceu mudanças nesse processo   

durante o parto normal. Na cesariana o contato pele a pele não acontece, independente   

de COVID. (P7)  

Não tivemos casos confirmados de COVID na maternidade e no meu plantão teve 1 
suspeita que foi encaminhada diretamente para cesárea. Nenhuma cesárea na maternidade 
tem contato pele a pele. Então, a prática não mudou muito. (P2)  

Tenho observado que não houveram mudanças em relação ao contato pele a pele  durante 
a pandemia. (P5)  

Ou seja, as dificuldades para assegurar o contato pele a pele existiam antes mesmo da  

pandemia, principalmente quando se tratava de pós-operatório de cesariana. O que ocorreu no  

início da pandemia, foi o exercício dos profissionais em assegurar medidas de avaliação e  

controle dos casos conforme recomendações das instituições públicas de saúde e sociedades e  

órgãos de classe profissionais (SES/RJ, 2020).  

Segundo Marques (2016), existem muitos fatores que dificultam a manutenção da Hora  

Ouro no ambiente do centro cirúrgico, sendo alguns deles: instabilidade das condições clínicas  

da mãe, desconforto durante o fechamento da ferida, efeitos letárgicos dos anestésicos e 

náuseas  e a falta de preparo da equipe.   

Conforme Campos et al (2020) outros fatores como: primeiros cuidados e realização de  

exames do RN, o trabalho da equipe e rotinas institucionais podem interferir no contato pele a  

pele.   

Mesmo assim, é necessário que haja orientação e esforço para que o contato pele a pele  

seja estimulado durante a primeira hora de vida nos casos de cesarianas, pois trazem 

benefícios  tanto para a mulher quanto para o recém-nascido. Proporciona um momento 

íntimo, trazendo  conforto para o RN e para a mulher, gera estímulos de calor que influenciam 

na melhor  adaptação, prevenção da dor e desenvolvimento saudável do RN e auxilia na 

interação e criação  de vínculo entre a mãe e o filho, fator prejudicado pela cesárea visto que 

os hormônios  ocitocina, prolactina, adrenalina e noradrenalina, que facilitam essa interação, 

não são liberados da mesma forma que ocorre quando o parto é vaginal (LOTTO, 2018; 
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MARQUES, 2016;  MOORE, 2016; WHO, 2014).   

Neste contexto, o predomínio da decisão médica foi um dos fatores de grande 

influência  no contato pele a pele/amamentação ao nascer, emergindo de forma que esta 

prática se mostrava  sob influência do poder de decisão dessa categoria de profissionais. As 

respostas das  participantes indicam que o tempo de contato pele a pele a ser realizado depende 

do profissional  pediatra que está no plantão. Essas falas, conforme pode ser visto a seguir, 

sinalizam o quanto  a necessidade de avaliação, cuidados e intervenções necessárias conforme 

as condições clínicas  do recém-nascido determinam o momento em que o RN é solicitado 

para a realização de seus  cuidados. Como esta decisão tem relação estreita com condutas dos 

profissionais médicos e  necessidades justificadas em alguma medida nas intervenções 

necessárias conforme o  momento, tem-se uma determinada dificuldade para ter garantia de 

rotinas que assegurem o  contato pele a pele e a amamentação ao nascer conforme indica 

publicações atualizadas (IFF,  2019; SAMPAIO et al 2016).   

Assim, pode-se destacar que a garantia do contato pele a pele e amamentação ao nascer  

depende intensamente das rotinas institucionais e dos profissionais envolvidos, sendo neste  

estudo, encontradas falas que apontam para grande influência da decisão médica.   

Infelizmente na maternidade não temos pediatras tão engajados com a humanização do 

nascimento, mesmo antes da pandemia. Então, o clampeamento nunca pode passar de 3 

minutos e o contato pele a pele é feito de acordo com o que o pediatra do plantão  

permite. Raramente as mães têm a Golden Hour respeitada. (P2)  

Atualmente tem permitido o contato pele a pele, porém, o tempo é diferente do   

pediatra de plantão que solicita o RN para cuidados de rotina. (P6)  

Esse poder simbólico atribuído aos médicos está ligado a questões históricas das duas  

profissões, perpassando também questões de classe, gênero e raça. A medicina ainda é vista  

como uma profissão liberal e intelectual, enquanto a enfermagem é entendida como 

subsidiária,  dependente, auxiliar e por algumas vezes desnecessária, podendo ser resumida 

apenas à  categoria técnica realizadora do “trabalho braçal” e esta questão, em alguma medida, 

aponta  para as fragilidades do trabalho em equipe (SILVA, 2006).   

Entretanto, vale destacar a fala de uma enfermeira obstétrica que menciona a atuação 

do  trabalho em equipe interprofissional na hora de ofertar o contato pele a pele/Hora Ouro,  

estimulando a reflexão de que muitos fatores envolvem o processo podendo existir modos  

diferentes de atuações dentro da mesma instituição. 

  
[...] o contato pele a pele continua sendo priorizado na primeira hora de vida por desejo  

materno. Então é ofertado tanto pela equipe de enfermeiros obstetras, médicos e pediatras 

para que a mãe possa ficar com esse RN na primeira hora de vida, desde que  o Apgar 
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seja confortável para deixá-lo. (P1)  

Assim, é interessante observar que na relação entre medicina e enfermagem existem  

pontos de encontros que acontecem no processo de trabalho da instituição de saúde, 

provocando  tensões que por sua vez estimulam um equilíbrio na relação de poder (PEREIRA 

et al, 2013).   

A OMS recomenda o incentivo na formação e qualificação de enfermeiras obstétricas  

devido a importância do seu papel exercido em uma equipe interprofissional na rotina de  

hospitais e maternidades,   

“sendo preparada para desenvolver atividades de educação em saúde,  acompanhamento e 

assistência do processo fisiológico do nascimento e pós-parto, e encaminhando, quando 

julgar necessário, para a assistência especializada” (MELO,  et al, 2017, p.1).  

Deste modo, torna-se importante destacar que a enfermagem obstétrica tem um  

importante papel na assistência às parturientes, pois além de ter o conhecimento sobre o  

processo fisiológico do parto, deve reconhecer a individualidade de cada mulher, respeitá-la,  

orientá-la, acolhê-la, atender aos seus questionamentos e detectar intercorrências durante o  

trabalho de parto e também com relação ao contato pele a pele e amamentação ao nascer  

(BATISTA et al, 2013; OLIVEIRA et al, 2020) .  

Atualmente, a presença da enfermeira obstétrica tem sido muito valorizada pelas  

mulheres, pois entre seus cuidados está o de garantir que os direitos do binômio sejam  

respeitados, como a presença do acompanhante e o envolvimento da família no processo de  

parturição, o respeito à privacidade da mulher, as práticas baseadas em evidências, evitando  

intervenções desnecessárias e a educação em saúde realizada para que a mulher tenha  

autonomia nas condutas e procedimentos a serem realizados (CAMPOS et. al. , 2016).  

A humanização do parto e nascimento é uma das diferentes ações que integram a 

Política  Nacional da Humanização (PNH), desenvolvida pela OMS, cuja premissa é o 

atendimento  humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde, reduzindo as taxas de 

cesáreas e de  mortalidade materna. Em um atendimento humanizado, com destaque para o 

contato pele a pele  e amamentação ao nascer, a equipe interprofissional deve garantir maior 

participação da  parturiente nas decisões sobre sua saúde, assegurando, assim, o máximo bem-

estar da mulher e  do bebê (CAMPOS et al, 2016).  

A grande questão envolvida por trás das falas apresentadas é que no momento as 

práticas  baseadas em evidências devem fazer parte da rotina de todos os profissionais de 

saúde, contribuindo para que o foco da atenção à saúde deixe de estar nos profissionais para 

estar  direcionado às necessidades das mulheres e recém nascidos (CAMPOS et. al. , 2016).  
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4.2.2 A AVALIAÇÃO DE RISCO PARA SÍNDROMES GRIPAIS/ COVID-19 NO INÍCIO  

DA PANDEMIA INTERFERINDO NO PROCESSO DO CONTATO PELE A PELE  

Como a intenção do estudo foi perceber como o processo de contato pele a pele estava  

acontecendo durante o período de pandemia, foi possível observar que a avaliação das  síndromes 

gripais/COVID-19, desde o início, estava sendo realizada desde a classificação de  risco da 

maternidade. “Os desafios impostos aos serviços de saúde durante o enfrentamento da  pandemia 

evidenciaram a necessidade de reconfiguração do processo de trabalho, levando-se  em conta as 

consequências da doença e as especificidades relacionadas ao parto e nascimento”  (DULFE et al, 

2021).  

Diante do cenário da pandemia atual, temos em nosso acolhimento a triagem da paciente 

onde avaliamos o risco potencial! Frente a isso após essa análise e diante dos cuidados 

preconizados mantemos o contato pele a pele, visto que sabemos a sua  importância. (P4)  

Caso a mãe fosse assintomática, o contato pele a pele ocorria conforme a rotina  

institucional, como pode ser observado na categoria anterior. Caso a mulher apresentasse 

algum  sintoma de gripe, resfriado ou fosse confirmada a infecção pelo coronavírus, o 

processo de  contato pele a pele/amamentação ao nascer sofria mudanças.  

[...] o contato pele a pele tem acontecido com as mães assintomáticas, o bebê ainda é   
posto em contato com a mãe ao nascer e tem ficado também o aleitamento a primeira  
hora, a Hora de Ouro, tem acontecido mesmo com esse momento de pandemia. A 
não  ser que a mãe seja COVID, que a gente não faz esse contato pele a pele. (P3)  
 

[...] antes da pandemia nós já utilizávamos a hora de ouro e neste momento continuamos 

priorizando a primeira hora de contato. A não ser que essa mãe tenha  uma queixa 

respiratória, gripe ou resfriado, mas até o momento não aconteceu de precisarmos 

diminuir o tempo de contato pele a pele por conta do coronavírus e antes  já funcionava 

dessa forma. (P1)  

A prática mencionada pelas enfermeiras obstétricas está de acordo com as  

recomendações da SBP (2020), nas quais orientam observar a história clínica da mulher e o 

pré natal, com avaliação de situação presente de contato com sintomático respiratório 

compatível  com síndrome gripal. Além disso, é ainda recomendado que para as parturientes 

sintomáticas  ou que tenham contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal testadas 

positivo para  COVID-19, o contato pele a pele deve ser suspenso temporariamente até a 

realização dos  cuidados de prevenção de contaminação. O contato pele a pele e a 

amamentação somente deverão ser iniciados após a realização dos cuidados de higiene e 

medidas de prevenção de  contaminação do recém-nascido, como banho da parturiente, troca 

de máscara, touca, camisola  e lençóis. Para as mulheres infectadas, mas clinicamente estáveis 

e seus bebês assintomáticos,  o alojamento conjunto deve ser mantido, assim como a 
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amamentação, mas em isolamento e  com as seguintes condições: dois metros de distância 

entre o leito da mãe e o berço do recém  

nascido e com a mãe tomando as medidas preventivas necessárias como uso da máscara e  

higienização das mãos de forma adequada antes e depois do contato com o RN (SOCIEDADE  

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020).  

Assim, vale lembrar que cada mulher deve ser avaliada individualmente e no caso da  

necessidade de suspensão do contato pele a pele/amamentação ao nascer os profissionais 

devem  estar atentos quanto às medidas de segurança mencionadas acima (SES/RJ, 2020) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se observar que a pandemia iniciou provocando alerta quanto a necessidade de  

rever situações nos processos de trabalho institucionais. Como a coleta de informações deste  

estudo ocorreu no início da pandemia, muitas situações na maternidade investigada 

encontravam-se em período de ajustes dos processos de trabalho.   

Neste caso, o poder de decisão médica e a cesariana influenciavam o processo de  

manutenção do contato pele a pele antes mesmo da pandemia; porém, existiam mesmo que de  

modo focalizado, ações que ocorriam sob influência do trabalho de equipe.  

Como a COVID-19 se trata de uma doença com alto poder de transmissibilidade e  

letalidade, ficou nítida a partir das falas das enfermeiras, que a preocupação dos profissionais  

em garantir a vida das mulheres e recém-nascidos se mostrava pertinente quando a avaliação  

das mulheres assintomáticas e sintomáticas era realizada desde o momento da classificação de  

risco na porta de entrada da maternidade e quando a limitação de contato pele a pele era  

reforçada levando-se em conta a possibilidade de infecção.  

Além disso, fica evidente a importância da enfermeira obstétrica e do trabalho 

interprofissional no processo de  parto e nascimento para o sucesso da amamentação, pois 

todos os profissionais têm papel  fundamental na assistência e trabalhando juntos, o objetivo 

comum pode ser alcançado com  mais facilidade e qualidade.   

Assim sendo, este estudo contribui com a discussão acerca do tema, visto sua  

importância para uma assistência baseada em evidências. Reforça a importância de 

atualização,  especialmente em tempos de pandemia, para efetivação de uma assistência 

humanizada,  garantindo qualidade e segurança para mulheres e bebês. Isso aponta para a 

relevância de estar  colocando em pauta as práticas humanizadas, fundamentá-las e discuti-las, 

pois dessa forma,  se torna possível uma maior disseminação do conhecimento e 

consequentemente a melhoria da  assistência.  
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