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Introdução: O contato pele a pele é preconizado pelo ministério da saúde para recém-

nascidos (RN) de baixo risco imediatamente após o nascimento devido inúmeros benefícios 

que eles trazem para o binômio mãe e bebê¹. Sendo estes principalmente caracterizados pela 

formação do vínculo entre mãe e RN; a manutenção da temperatura do RN onde o contato 

diretamente com a pele da mãe o mantém aquecido evitando a perda de calor e 

consequentemente prevenindo a hipotermia pós nascimento²; a primeira barreira de imunidade 

já que neste momento entra em contato com as bactérias provenientes da pele da mãe; além de 

melhor adaptação do RN a vida extra uterina, prevenindo estresse a este processo uma vez 

que o mesmo é colocado no contato com alguém que traga memória auditiva e/ou olfativa da 

vida intrauterina e a estimulação ao vínculo e ao aleitamento materno na primeira hora de vida 

já que o mesmo pode ser estimulado ao seio materno neste momento³. Nesta óptica também 

destacamos que muitos destes benefícios do contato pele a pele também podem ser ofertados 

pelo pai que também pode prover calor, imunidade e fortalecimento do vínculo com o RN, 

evitando, por exemplo, que o RN fique em berços e sintam-se desprotegidos. Além de 

fortalecer a presença e importância do pai neste processo. Objetivos: Descrever a percepção 

paterno do contato pele a pele com seus filhos nas primeiras horas de vida Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência 

oriundo a partir da vivência prática de enfermeiras obstétricas na assistência ao parto 

humanizado realizado em um Centro de Parto Normal (CPN), localizado no interior do estado 

do Pará. Onde as enfermeiras puderam experenciar o contato pele a pele com o pai e obter 

qual a importância deste momento para eles. No referido período ocorreram três partos em 

que por condições maternas específicas ou desejo expresso previamente os pais tiveram a 

oportunidade de realizar o contato pele a pele com seus filhos. Na primeira experiência a mãe 

optou por parir no cavalinho e solicitou ao acompanhante, pai do bebê, que ele fosse o 

primeiro a pegar o bebê após o desprendimento pois dessa forma ela se sentiria segura. Sendo 

assim após o nascimento o RN foi imediatamente colocado no colo do pai e após o 

restabelecimento do cansaço pós-parto da mãe o pai do bebê passou o RN aos seus braços que 

já encontrava-se mais segura para pegá-lo. Após a experiência o pai relatou que sentiu -se 

importante naquele momento e que o vínculo com sua filha foi muito forte, fazendo um 

aglomerado de emoções e sentimento de paternidade aflorado. No segundo caso após o 

nascimento a mãe solicitou que durante a rafia da laceração, respeitando primeiramente a hora 

de ouro, o RN fosse tirado de seu colo para que ela se sentisse menos apreensiva, o pedido foi 

respeitado, entretanto o RN encontrava-se choroso no berço então foi dado a opção ao pai de 

dar continuidade ao contato pele a pele, o mesmo retirou a blusa e com auxílio de campos 

aquecidos e esterilizados realizou o método canguru, o RN então acalmou-se e manteve-se 

aquecido durante toda a rafia da laceração. O pai relatou que não imaginava que o RN poderia 

ficar tão calmo ao seu contato e destacou que é uma excelente forma de acalentar o filho sem 

necessidade de outras intervenções, o mesmo referiu que o sentimento de paternidade foi 
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muito mais exacerbado naquele momento e que sentir o cheiro e o calor do seu filho lhe 

trouxe boas sensações. Já o terceiro caso a mãe solicitou para que seu esposo fosse o primeiro 

a recepcionar o RN, dessa forma, sob supervisão da enfermeira com as mãos prontas para 

intervir caso necessitasse, o pai recepcionou o RN e foi a primeira pessoa a ter contato com o 

mesmo, assim ele o colocou em contato pele a pele junto a mãe ficando os dois em contato 

pele a pele mútuo, naquele momento o pai relatou a importância que ele sentiu em estar no 

momento do trabalho de parto e que conseguiu passar proteção para o seu filho e para sua 

esposa, assim como mantê-lo familiarizado e menos assustado com a adaptação a vida extra 

uterina. Ressalta-se que nos três casos os pais também realizaram, sob supervisão e de forma 

estéril o clampeamento do cordão umbilical. Resultados: Foi observado que os pais descritos 

acima e alguns outros pais que participam ativamente do trabalho parto de suas companheiras 

sentem-se integrados no processo de parturição e através do contato pele a pele mais seguros e 

importantes para a responsabilização sobre o filho e a identificação do papel de pai. Também 

foi possível notar que os RN ficam mais tranquilos e acalentados, além, principalmente, de 

aquecidos no colo dos pais, onde algumas vezes reconheciam a voz dos pais identificados pela 

direção da atenção do olhar do RN à voz dos pais e a calma ao ouvi-los, onde todos os pais 

que tiveram essa percepção relataram falar com eles ainda dentro do útero materno. 

Outrossim foi observado que manter o RN no contato com os pais auxiliou no puerpério e foi 

uma ótima opção para que o vínculo com a família não fosse interrompido onde algumas 

vezes para realização de procedimentos mais invasivos e/ou por solicitação da mulher os RN 

eram colocados em berços. Destaca-se que o pai sentiu-se integrado no processo da parturição 

tornando-se participante e não apenas espectador do trabalho de parto, evidenciando que sua 

presença e apoio neste momento foram de substancial importância. Conclusão: Nota-se que o 

contato pele a pele traz inúmeros benefícios para aqueles que o fazem e principalmente para o 

RN auxiliando na adaptação a vida extrauterina trazendo a tona um ambiente no qual ele está 

mais familiarizado por meio da voz e do cheiro. Além da promoção de calor primordial para a 

manutenção da temperatura corporal e combate ao estresse ao frio e hipotermia. Assim 

também mostrando que os pais podem fazer parte desse processo trazendo para eles a 

importância de seu apoio e participação na parturição e o estabelecimento da paternidade e 

formação de vínculo com o RN imediatamente após o parto. 
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