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O pré-natal do parceiro tem como objetivo preparar o homem em ralação a paternidade e fazer com que ele
tenha a oportunidade de cuidar da sua própria saúde.

É muito importante o envolvimento consciente e ativo durante o pré natal seja ele adolescente, jovem, adulto
ou idoso.

Mudando o contexto da assistência do pré-natal ao binômio (mãe/filho) passando a direcionar o cuidado no
aspecto familiar (mãe/pai/filho).

Assim inserindo a presença masculina em todas as fases do pré-natal, planejamento familiar,
desenvolvimento do corpo feminino, alteração hormonal feminina, e assim também tirar as dúvidas sobre as
alterações que podem ocorrer nos homens, ressaltando a responsabilidade da paternidade e o cuidado voltado
para a saúde masculina.

Segundo Oliveira SC et al 2009 a experiência do homem no processo de gestação de sua mulher perpassa
pela interação estabelecida com ele mesmo, com a gravidez, com a companheira e com a família. E para
falar sobre o papel do homem no contexto da contemporaneidade têm que ser considerados aspectos que
compõem sua concepção e vivência sobre a paternidade, entre eles está a questão de gênero, os modelos
transgeracionais e a coexistência de novas demandas sociais.

OBJETIVO GERAL

Mostrar a importância e os benefícios da participação do parceiro durante o período do pré-natal.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Discutir e divulgar a implantação do projeto para a equipe.

Desenvolver estratégia para a participação do homem a fase do pré natal.

Avaliar o impacto da participação do homem durante o período do pré-natal.

MÉTODO 

Local: USF Parque das Américas

Público alvo: Parceiro e gestantes que acompanham na unidade.

Participantes: Gerente da unidade, equipe médica, equipe de enfermagem, agente comunitário de saúde,
equipe multidisciplinar (NASF), equipe de odonto, equipe da farmácia e recepção.

Ações: Sensibilizar toda equipe para acolher a gestante e o parceiro.

Agenda aberta para o parceiro no mesmo dia que a esposa terá a consulta.

Articular o cuidado voltado a saúde do homem possibilitando que no dia da consulta ele já saia com pedidos
de exames agendados.

Grupos de gestante e parceiro com a participação do parceiro e equipe multidisciplinar.

Avaliação: A falta de absenteísmo, interação do casal na participação das atividades propostas, o homem
realizar no mínimo uma consulta clínica, odonto, exames, teste rápido.



RESULTADOS ESPERADOS.

A participação do pai/ parceiro durante o processo do pre-natal. Realizar no pai consultas,exames e
tratamento dentário.

Fortalecer o vínculo da paternidade incluindo o pai em algumas atividades durante o pré-natal e o
planejamento familiar.

Avaliar a interação da equipe neste novo modelo.
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