1

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO MÉDIO PARNAÍBA LTDA/SESMEP
FACULDADE DO MÉDIO PARNAÍBA – FAMEP
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO COMENIUS – ISEC
BACHARELADO EM ENFERMAGEM

PRÉ-NATAL MASCULINO: O incentivo e a inclusão do homem ao acompanhamento
gestacional.

JOELMA FONTINELE SANTOS

TERESINA-PI
2016

2

JOELMA FONTINELE SANTOS

PRÉ-NATAL MASCULINO: O incentivo e a inclusão do homem ao acompanhamento
gestacional

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a
Faculdade do Médio Parnaíba - FAMEP como
requisito para conclusão do Curso de Graduação de
Bacharelado em Enfermagem.
Orientadora: Prof. Ma. Cidianna Emanuelly Melo do
Nascimento.

TERESINA-PI
2016

3

SA237p

Santos, Joelma Fontinele

Pré natal masculino: o incentivo a inclusão do homem
ao acompanhamento gestacional. / Joelma Santos
Fontinele. – Famep: Teresina, 2016. 38 fls.
Trabalho apresentação para conclusão do curso de
Bacharelado em Enfermagem da Faculdade do Médio
Parnaíba.
1 Enfermagem 2 Pré Natal – homens
CDD 613

4

JOELMA FONTINELE SANTOS

PRÉ-NATAL MASCULINO: O incentivo e a inclusão do homem ao acompanhamento
gestacional

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Faculdade do Médio Parnaíba- FAMEP como
requisito para Conclusão do Curso de Graduação de Bacharelado em Enfermagem.

TCC aprovado em ___/___/___

BANCA EXAMINADORA
________________________________
Prof(a) Ma. Cidianna Emanuelly Melo do Nascimento.
Orientador(a)
________________________________
Prof(a) Ma. Cyana Teresa Azevedo Albuquerque
Faculdade do Médio Parnaíba
_________________________________
Prof(a) Dherssyca Vanessa Rodrigues Leite da Silva
Faculdade do Médio Parnaíba

5

Dedico à minha família, que tanto
me

apoiaram

que

se

esforçaram

juntamente comigo, ou até mesmo,
muito mais que eu. Sempre dispostos a
me ajudarem, para que pudesse está
realizando meu sonho.

6

AGRADECIMENTOS
Agradeço em primeiro lugar a Deus, por ter me concedido o dom da vida, a força, a
inteligência e a oportunidade de chegar até aqui, pois reconheço que Deus é Deus sem mim,
mas eu nada sou sem Ele.
Agradeço aos meus pais Dagmar e Joel, por sempre me apoiarem, por me
incentivarem com suas forças, sendo um casal digno, de caráter irrepreensível, por educarem
sete filhos e todos seguirem seus exemplos, valorizando o ser humano pelo que ele é e não
pelo o que tem.
Agradeço aos meus irmãos Rosendo, Roberto, Rubens, Giza, Romário e Daniely que
nunca mediram esforços pra me ajudarem, isso só uniram-nos cada vez mais, apesar de não
expressarmos, mas nos amamos muito.
Agradeço ao meu esposo Tiago, apesar de ter chegado à minha vida no meio dessa
jornada, foi paciente e compreensivo, quando passava a semana toda trabalhando e o fim de
semana da faculdade, abrindo mão de momento que iriamos ficar juntos, pois sabia que era
por um bem maior. E por tudo isso e muito mais o amo muito. “TE AMO, AMOR”.
Agradeço aos meus amigos Ticiane, Deusa e Peres que fizeram parte dessa grande
trajetória, que muito me ajudaram a prosseguir quando parecia que não tinha mais condições
de prosseguir sozinha. Pelas palavras de apoio, pelos conselhos, em fim, sou grata a Deus por
ter colocados na minha vida, amigos esses que já são considerados da família. Como diz a
frase. “Amigos são parentes que a gente mesmo arranja”.
Agradeço aos amigos e colegas de trabalho, cito-os nos nomes de Julianne, Arimatéia
e Natalia, sendo os mesmos os representantes de todos, que sempre me ajudaram tanto no
decorrer do curso como também na execução da pesquisa.
Agradeço aos meus queridos professores, que além de dividir conosco seus
conhecimentos, fez com que nos apaixonasse mais e mais pela enfermagem, e tem alguns que
não poderia deixar de citar, como a Prof. Cyana Tereza, Prof. Jairo Edielson, Prof. Fabrícia
Alves e Prof. Lyon, sendo que todos que passaram durante toda nossa trajetória deu sua
parcela de contribuição para que hoje fossemos o que somos.
Agradeço à instituição que nos proporcionou a oportunidade de fazermos o curso
Bacharelado em enfermagem, pois vendo nossas dificuldades abriu as portas de facilidades e
juntamente com nossa determinação hoje chegamos ao fim dessa grande e árdua trajetória
estudantil.
Agradeço às minhas colegas e amigas Ticiane, Catiane, Deusa, Hozana, Rosana,
Marlene e Ruthinéia, onde compartilhamos de momentos únicos, onde nos tornamos uma
família, a “família do fim de semana”. Onde ajudávamos umas as outras, dividíamos os
problemas, as alegrias e até mesmo as tristezas, mais conseguimos vencer tudo e chegarmos
com louvor ao final.
Agradeço aos colegas de turma, por todos os momentos que vivemos, pelo
companheirismo, onde compartilhávamos as dificuldades buscando juntos uma solução.
Agradeço à Prof. Cidianna Emanuelly Melo do Nascimento por me aceitar como
orientando, e apesar de suas grandes ocupações se propôs a me orientar compartilhando de
seu conhecimento, me mostrando o caminho a seguir.

7

Agradeço a enfermeira Lia Raquel e todos que compõem a equipe III, por apoiarem e
cooperarem durante a pesquisa.
Agradeço à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Assistência Social de Morro
do Chapéu do Piauí, pelo o apoio no decorrer da pesquisa.

8
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RESUMO
A paternidade na vida do homem representa momento de grande mudança caracterizado,
principalmente, por papeis sociais que determinam o comportamento adulto masculino perante a
família e a sociedade. Objetivo maior do Pré-Natal Masculino é que os profissionais de saúde

aproveitem esse momento de fragilidade, que é o momento da paternidade. O objetivo geral
desse trabalho foi orientar e incentivar o homem a vivenciar o pré-natal junto à sua parceira e
tendo como objetivos específicos: Incluir o homem nas consultas de pré-natal; Incentivar o
homem no acompanhamento da criança desde sua formação; Orientar o homem sobre a
importância e benefícios do pré-natal para a mãe e o bebê e sensibilizar profissionais de saúde
sobre a importância das consultas de pré-natal envolvendo a gestante e o parceiro, efetivando
assim a participação no pré-natal masculino. O seguinte estudo tem como abordagem
qualitativa descritiva através da Etnografia que se constitui do exercício do olhar (ver) e do
escutar (ouvir). O estudo foi realizado com sete gestantes e cinco parceiros, atendidos na
unidade de saúde dividiu-se em quatro momentos: no primeiro foi realizada a mobilização das
gestantes e seus parceiros; no segundo, terceiro e quarto momento palestras. Conclui-se
através da pesquisa, que apesar de haver um desconhecimento com a PNAISH, há também
um despreparo para acolher o homem nas unidades de saúde. Durante a pesquisa observa-se
que os homens participantes não compreenderam o valor do Pré-Natal Masculino, pois no
inicio se fizeram presentes, mais aos poucos foram se afastando e não participando. Para que
aja a compreensão da importância do Pré-Natal Masculino, é necessário um trabalho bem
maior voltado para os mesmos, para que compreendam e venham a escrever uma nova
história da Saúde do Homem.
Palavras-chave: Saúde do Homem; Pré-Natal; Paternidade.
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ABSTRACT
Fatherhood in man's life is time of great change characterized mainly by social roles that
determine the adult male behavior within the family and society. greater Pre-Christmas goal
Male is that health professionals take advantage of this moment of weakness, which is the
moment of parenthood. The aim of this study was to guide and encourage the man to
experience prenatal next to your partner and with the specific objectives: Include men in
prenatal consultations; Encourage the man in child tracking since its formation; Guide the
man on the importance and benefits of prenatal care for the mother and baby and sensitize
health workers about the importance of prenatal consultations involving the pregnant woman
and her partner, thus effecting the male participation in prenatal care. The following study is
descriptive qualitative approach through the Ethnography which constitutes the exercise of the
look (see) and listening (listening). The study was conducted with seven pregnant women and
five partners, attended the health unit was divided into four stages: the first mobilization of
pregnant women and their partners was held; in the second, third and fourth time lectures. It is
concluded through research, that although there was a lack of knowledge with PNAISH, there
is also a lack of preparation to welcome the man in health facilities. During the research it was
observed that the male participants did not understand the value of Pre- Christmas Male,
because at the beginning were present, most were gradually moving away and not
participating. To act understanding of the importance of the pre- Christmas Male, a much
larger work facing the same is necessary to understand and come to write a new history of
Men's Health.
Keywords: Human Health; Prenatal; Fatherhood.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Lima et. Al. (2014, p.1):
A paternidade na vida do homem representa momento de grande mudança
caracterizado, principalmente, por papeis sociais que determinam o
comportamento adulto masculino perante a família e a sociedade. A ideia de
“pai provedor” influenciou e, ainda, tem influenciado o comportamento do
homem frente à paternidade. Por outro lado, a figura do “novo pai” se
caracterizou a partir do rompimento com o modelo tradicional de
paternidade e do desenvolvimento de vínculos afetivos no trinômio pai-mãefilhos.

Para Lima et. al. (2014 p.4), a identidade paterna é tida como algo em constante
transformação a depender do contexto sócio histórico do homem, neste sentido a forma com a
qual o homem foi socializado vai implicar necessariamente na sua identidade paterna.
De acordo Santos e Ferreira (2012), o objetivo maior do Pré-Natal Masculino é que os
profissionais de saúde aproveitem esse momento de fragilidade, que é o momento da
paternidade, para que durante os nove meses de gestação da companheira e que irá
acompanha-la nas consultas, se conscientize de que ele também necessita de cuidados e venha
realizar exames preventivos.
Por que a ausência do homem junto à parceira no pré-natal? A partir disso o objetivo
geral desse trabalho foi orientar e incentivar o homem a vivenciar o pré-natal junto à sua
parceira e tendo como objetivos específicos: Incluir o homem nas consultas de pré-natal;
Incentivar o homem no acompanhamento da criança desde sua formação; Orientar o homem
sobre a importância e benefícios do pré-natal para a mãe e o bebê, através de materiais
informativos e atividades educativas e sensibilizar profissionais de saúde sobre a importância
das consultas de pré-natal envolvendo a gestante e o parceiro, efetivando assim a participação
no pré-natal masculino.
O presente estudo se justifica por interesse nessa politica publica que é pouco
divulgada, onde até mesmo o publico alvo não tem conhecimento de seus direitos no
acompanhamento junto ao pré-natal, pré-parto e no trabalho de parto. Não exercendo seu
direito assegurado pelas politicas publica voltada para o homem.
E observa-se também uma escassez de trabalho de pesquisa voltado para Politica
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Não havendo uma divulgação dos seus
direito e deveres determinado por essa politica. Fazendo assim com que os mesmo fiquem
alheios à politica que garante seus direitos e deveres junto aos serviços de saúde.
Tendo como hipótese que se percebe a ausência do homem no pré-natal, por falta de
informação por parte dos profissionais de saúde. Não havendo uma divulgação da politica que
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dar o direito e o dever do homem acompanhar a sua parceira durante todo o pré-natal, no préparto e no trabalho de parto.
Percebe-se que o homem é um cliente de difícil acesso, pois o mesmo por trabalhar
fora e ser responsável pela família, não procura a instituição de saúde para consultas
preventivas, só vai a procura quando esta doente, por esse motivo não acompanha sua esposa
nas consultas de pré-natal.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Saúde do Homem

Segundo Matos (2014), andrologia é uma especialidade médica que estuda a saúde
masculina, é a ciência médica autônoma e individualizada com categorias profissionais inter e
multidisciplinares com papel extremamente relevante no intercambio entre as especialidades
da área da saúde.
“O Ministério da Saúde tem enfatizado a Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem (PNAISH). Essa política traduz um longo anseio da sociedade ao
reconhecer que os agravos do sexo masculino constituem verdadeiros problemas de saúde
pública” (SANTOS; FERREIRA, 2012).
Quando se fala em Saúde do Homem, observamos o ministério da saúde que não
esqueceu esse publico apesar da dificuldade em trazê-los aos serviços de saúde. Sabe-se que o
sistema de saúde conhece a dificuldade de acolher o publico masculino, muitas vezes por os
profissionais não estarem preparados para essa recepção, ou mesmo pela não procura do mesmo ao
sistema de saúde. Fica claro isso de acordo com a portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009:

Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Politica Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem. O Ministro do Estado da Saúde, no
uso das atribuições previstas no inciso II do paragrafo único do artigo 87 da
constituição considera que a população masculina apresenta altos índices de
morbimortalidade que representa verdadeiros problemas de Saúde Pública.
Considera ainda que os indicadores e os dados básicos para a saúde
demonstram que os coeficientes de mortalidade masculina são
consideravelmente maiores em relação aos coeficientes de mortalidade
femininos ao longo das idades do ciclo de vida; Considera a necessidade de
organizar uma rede de atenção á saúde que garanta uma linha de cuidados
integrais voltadas para a população masculina; considera a necessidade de
apoiar ações e atividades de promoção de saúde para facilitar e ampliar o
acesso aos serviços de saúde por parte dessa população; considerando a
necessidade de apoiar a qualificação de profissionais de saúde para o
atendimento especifico da população masculina. (BRASIL 2009 p.1)

Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a singularidade masculina
vem se destacando em vários contextos como: sociocultural e político-econômicos, indicando
assim aumento da expectativa de vida e a redução de índices de morbimortalidade por causas
preveníveis e evitáveis na população masculina entre 20 e 59 anos. (SCHWARS et. al. 2012).
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Nos artigos 1º, 2º, 3º e nos incisos, podemos ver os princípios, diretrizes da PNAISH.
De acordo com o artigo 1º, paragrafo único da Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde do
homem,
Visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina
brasileira, contribuindo de modo efetivo, para a redução da morbidade e da
mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento racional dos
fatores de riscos e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços
de assistência integral à saúde.
O artigo 2º. A Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem é
regida por princípios dentre os quais é importante destacar os incisos:
II- Humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à
garantia, promoção e proteção dos direitos do homem, em conformidade
com preceitos éticos e suas particularidades socioculturais;
IV- Orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre
a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos
agravos e das enfermidades do homem.
Artigo 3º da Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
dentre suas diretrizes, a serem observadas na elaboração dos planos,
programas, projetos e ações de saúde voltadas à população masculina:
Inciso V- reorganização das ações de saúde, por meio de uma proposta
inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como
espaços masculinos e, por sua vez os serviços de saúde reconheçam os
homens como sujeitos que necessitam de cuidados;
VI- integração da execução da Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem às demais politicas, programas estratégias e ações do Ministério
da Saúde. (BRASIL 2009, p. 1-2)

Temos também o artigo 4º que trata dos objetivos da Politica Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem.
I-Promovera mudança de paradigmas no que concerne à percepção da
população masculinas em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde da
sua família
V- Capacitar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto
atendimento à saúde do homem;
VI- Implantar e implementar a atenção à saúde sexual e reprodutiva dos
homens, incluindo as ações de planejamento e assistência às disfunções
sexuais e reprodutivas, com enfoque na enfermidade;
VII- Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino;/
VIII- Estimular a participação e a inclusão do homem nas ações de
planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando as ações
educativas, inclusive no que toca à paternidade. (BRASIL 2009, p. 3).

2.2 Políticas de Humanização do Pré-natal

O planejamento familiar no Brasil é regulamentado por meio da lei n 9. 263/96 que
garante os direitos reprodutivos tanto para homens quanto para as mulheres conforme art. 2
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que diz: o planejamento familiar é entendido como o conjunto de ações de regulação da
fecundidade, de forma que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. (BRASIL, 2012).
De acordo com o Ministério da Saúde foram estabelecidos 10 passos para um pré-natal
de qualidade na atenção básica, dentre as quais o 6º passo destaca que é direito do (a) parceiro
(a) ser cuidado (realização de consultas, exames e ter acesso a informações) antes, durante e
depois da gestação: “pré-natal do (a) parceiro (a)” (BRASIL, 2013).
“O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação,
permitindo o parto de um recém-nascido saudável, [...], inclusive abordando aspectos
psicossociais e as atividades educativas e preventivas”. (BRASIL, 2012 p 34)
O pré-natal tem como principal objetivo o acolhimento da mulher desde o inicio até o
fim da gestação, assegurando o nascimento saudável da criança e o bem estar materno e
neonatal. É importante ressaltar que está cada vez mais frequente a presença do pai no
acompanhamento pré-natal, devendo por tanto, ser estimulada cada vez mais a sua presença
nas consultas e atividades voltadas para as gestantes para que o casal fique bem mais
preparado para o parto e a chegada do bebê. Desta forma, faz-se necessário escolher a história
de gravidez de cada mulher a partir de seus relatos e de seus parceiros, pois desta forma
compartilham suas experiências, medos e duvidas para que sejam esclarecidas o que tornará a
consulta de pré-natal num momento esperado e privilegiado. (BRASIL, 2006).
No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a assistência
pré-natal deve ser organizada para atender às reais necessidades da
população de gestantes, mediante a utilização dos conhecimentos
técnico-científicos existentes e dos meios e recursos disponíveis mais
adequados para cada caso. (BRASIL,2012)
Além de um pré-natal adequado é necessário ser oferecido uma atenção obstétrica de
qualidade à gestante, com profissionais que ofereçam cuidados à mãe e ao recém-nascido.
Atenção obstétrica e neonatal deve ter como características essenciais à
qualidade e a humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde
acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, enfocando-os como
sujeitos de direitos e não como objeto positivo da nossa atenção é a base que
sustenta o processo de humanização. (BRASIL, 2006, p 9).

2.3 O Homem e a Gestação
Percebe-se que a gestação é encarada por muitos homens como uma patologia para a
gestante, acreditando que a mesma necessite de cuidados especiais. E esse fato deve ser
trabalhado tanto com a gestante como a futuro pai. Conforme Brasil (2013), [...] “tanto a
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historia de vida quanto o contexto de gestação devem ser acolhidas integralmente a partir do
relato da mulher durante a gravidez e da fala de seu parceiro”. Esse contexto implica em
mudanças nas relações estabelecidas entre a mulher e a família, assim como o pai e a criança.
[...]. Devem-se proporcionar condições adequadas as gestantes e seus parceiros também na
hora do parto, momento esse decisivo na vida dos dois.
De acordo com Lima et. al.(2014) em sua pesquisa existe visão de pré-natal, para os
participantes era como uma prevenção, como se fosse um fenômeno patológico onde fosse
necessário “tratamento” de forma em que o pré-natal sirva para acompanhamento médico
como o objetivo de prevenir complicações ou patologias resguardando-se a saúde
principalmente do bebê. Com esta visão a mulher torna-se a principal envolvida no pré-natal
de forma que todos os cuidados médicos prestados durante o pré-natal são destinados a ela.
Diante deste entendimento do pré-natal, o envolvimento do pai tornou-se periférico, e este por
sua vez não se envolve tanto no pré-natal.

A transição do pai tradicional para um novo pai mais participante e inserido
no processo de nascimento pode ser acelerado e motivado, segunda os
depoimentos por alguns fatos: acesso e ampliação de informações por meio
de leituras, o comparti momento de sabores é experiências de forma coletiva
com outras casais gravidas e professionais de saúde no grupo, nas visitas e
nos consultas de pré-natal é o envolvimento do pai nos preparativas para
acolher o bebê, como apontam as falas. (Zampieri, 2002 p.8).
„
Por perceber essas mudanças, nos papéis dos pais, recomenda-se:
Uma maior divulgação sobre o tema com o objetivo de esclarecer as
diferenças concernentes às questões de gênero, enfatizando a necessidade da
inserção do homem/pai na gravidez, afastando a ideia do homem como
exclusivamente provida das necessidades materiais, além de fazer com que
este se sinta parte integrante do processo gravídico. (OLIVEIRA
et.al.2009,77).

“Durante a gestação, o envolvimento paterno deve ser compreendido de modo
peculiar, pois o vínculo entre pai e filho é indireto, mediado pela mãe.” (PICCINI et. al. 2004,
p.303-314).
É importante acolher o (a) acompanhante de escolha da mulher, não
oferecendo obstáculos à sua participação no pré-natal, no trabalho de parto,
parto e pós-parto. O benefício da presença do (a) acompanhante já foi
comprovado. Vários estudos científicos, nacionais e internacionais,
evidenciaram que as gestantes que tiveram a presença de acompanhantes se
sentiram mais seguras e confiantes durante o parto. Foi reduzido o uso de
medicamentos para alivio da dor, a duração do trabalho de parto e o número
de cesárias. Além disso, alguns estudos sugerem a possibilidade de outros
efeitos, como a redução dos casos de depressão pós-parto. (BRASIL, 2006, p
15)
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3

METODOLOGIA

O seguinte estudo tem como abordagem qualitativa descritiva através da Etnografia,
que se constitui do exercício do olhar (ver) e do escutar (ouvir). (ROCHA e ECKERT, 2008).
O mesmo foi desenvolvido na zona rural de um município na região norte do Piauí, com
aproximadamente 6.500 habitantes, em uma unidade básica de saúde da Estratégia Saúde da
Família (ESF), onde a mesma atende todos os grupos que o PSF preconiza, idosos, gestantes,
crianças e portadores de doenças crônicas.
O estudo foi realizado com sete gestantes e cinco parceiros, atendidos na unidade de
saúde dividiu-se em quatro momentos: no primeiro foi realizada a mobilização das gestantes e
seus parceiros; no segundo, terceiro e quarto palestras. Foi entregue a carta de apresentação e
termo de consentimento ao responsável pela instituição, para que o mesmo fosse realizado o
estudo. Por envolver seres humanos, a pesquisa foi executada após ser submetida e posterior
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) escolhido pela Plataforma Brasil. Serão
respeitados todos os preceitos éticos contidos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, que aprovam diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos.
Aos participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
garantindo a confidencialidade e a privacidade; a proteção da imagem; a não estigmatização e a
não utilização de informações em prejuízo das pessoas, sendo direito do sujeito, sair do estudo no
momento que desejar. Todos os indivíduos da amostra que foram envolvidos na pesquisa
receberão explicações sobre os objetivos da mesma, destino dos dados que serão coletados e
contribuições dos resultados que serão obtidos.

Para o desenvolvimento desse estudo, no primeiro momento foi realizada a
apresentação do projeto às enfermeiras e os agentes comunitários de saúde (ACS) das equipes
da ESF, em um total de dezesseis pessoas, para exposição do projeto e para iniciarmos a
mobilização do público alvo do projeto, gestantes e seus parceiros, que foi realizada pelos
ACS através de convites para os mesmos.
No segundo momento foi o primeiro encontro com o público alvo, onde se realizou a
primeira palestra com o tema principal Pré-natal masculino e sua importância e incentivá-los a
participarem dos seguintes encontros. E pra encerrar o encontro foi realizado o sorteio de um
brinde aos participantes. No terceiro momento foi realizada a segunda palestra sobre Prénatal, Parto e Puerpério, após realizado o sorteio de um brinde aos participantes.
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No quarto momento realizou-se a terceira e última palestra sobre os cuidados com o
recém-nascido e a importância do Aleitamento materno exclusivo, em seguida realizado o
sorteio de um brinde aos participantes.
Para finalizar o trabalho foi realizada a observação e descrição das palestras, avaliando
o comportamento, reação e a receptividade dos participantes. A pesquisa foi realizada no
período de fevereiro/2016 a abril/2016, sendo realizada uma palestra por mês, aproveitando
assim as datas das consultas de pré-natal das gestantes.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro momento da pesquisa aconteceu no auditório da secretaria de saúde do
município com a presença da secretária de saúde, três enfermeiras, dez agentes de saúde, três
dentista, três técnica em higiene dental e três técnicos de enfermagem, onde foi apresentado o
projeto. Observou-se uma grande surpresa por partes de alguns profissionais em relação ao
Pré-natal Masculino, olhavam uns para os outros sem entenderem a que se referia esse prénatal masculino.
Pois todos conheciam o pré-natal da gestante, mais não tinham nenhum conhecimento
sobre pré-natal masculino ou mesmo da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do
Homem. Muitos perguntavam: “Não está errado esse slid”? por acreditarem que homem não
precisa fazer pré-natal.
No decorrer da apresentação observou-se que todos ficaram atentos, ouvindo com um
olhar curioso e interessado. Houve momento para discussão sobre o tema e projeto,
esclarecendo dúvidas surgidas no momento. Foi apresentado como é realizado passo a passo o
Pré-Natal Masculino e sobre a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem. E
mostrou-se que a própria secretaria de saúde já possuía as ferramentas necessárias para o
desenvolvimento do mesmo. Pois na secretaria tem o cartão da gestante e tem também o
cartão do homem, possui a ficha de acompanhamento de gestante, foi criada uma ficha de
acompanhamento para o homem, já que a secretaria não possuía.
Ao final concluiu-se que é um projeto visto com bons olhos tanto pelo o responsável
da instituição e pelos profissionais das equipes da ESF, que se mostraram dispostos a
desenvolverem o projeto na sua equipe, trabalhando assim a saúde do homem.
O segundo momento da pesquisa aconteceu na unidade básica onde foi realizada a
pesquisa, com a palestra sobre Pré-Natal Masculino. Ao abrir o primeiro slid com o tema PréNatal Masculino, todos começaram a se olharem sem entender nada. Para iniciar a enfermeira
da equipe deu as boas-vindas às gestantes e seus companheiros e explicou o que seria
realizado durante o período da pesquisa, em seguida apresentou a acadêmica e em seguida
dado continuidade as atividades.
Ao serem questionados se já haviam ouvido falar de Pré-Natal Masculino, todos
responderam que não. Então a partir daí foi explanado na palestra sobre Pré-Natal Masculino;
Aspectos históricos; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem-PNAISH
(objetivo geral e eixos temáticos da PNAISH); fluxograma do Pré-Natal Masculino e o passo
a passo do Pré-Natal Masculino. No decorrer da palestra as gestantes ficaram a vontade mais
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os companheiros permaneceram apreensivos, sendo que compareceram à palestra sete
gestantes e cinco companheiros.

Percebeu-se também que os mesmos desconheciam sobre a PNAISH. Foi informado
sobre a importância do pré-natal para o pai, a mãe e o bebê, incentivando aos parceiros a
inclusão dos mesmos ao Pré-Natal Masculino.
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Em seguida foi orientado aos parceiros para que no próximo encontro tragam seus
documentos para que realizem seu cadastro, após foi realizado o sorteio de um brinde e em
seguida foi servido um lanche para todos os presentes. O sorteio do brinde e a distribuição do
lanche vêm com o objetivo de cativarem a para que venham participar dos próximos
encontros.
O terceiro momento da pesquisa aconteceu na unidade básica, com a segunda palestra
com as gestantes e seus parceiros. No encontro estava presente a nutricionista que acompanha
as gestantes da unidade de saúde onde foi realizado o estudo. Uma nova gestante deu inicio ao
seu pré-natal juntamente com seu companheiro. Na palestra os parceiros estavam mais
descontraídos, mais a vontades, se fizeram presentes 08 (oito) gestantes e 04 (quatro)
companheiros, trouxe como tema: Pré-natal gestacional, pré-parto, parto e puerpério,
objetivando orientá-los quanto à importância dos mesmos para a gestante e o bebê.

Percebeu-se que os parceiros que haviam participado da 1ª palestra, estavam a
vontade, alegres. Na oportunidade foi enfatizado que o companheiro pode acompanhar a
esposa durante o trabalho de parto, de acordo com a Lei 11.108/2005, lei do acompanhante.
Falou-se também nos tipos de parto e seus benefícios, sinais do inicio do trabalho de parto. E
observou-se que, o que mais impressionou aos companheiros é que existe uma lei que os
asseguram a acompanharem suas companheiras durante o parto.
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Após a palestra foi realizado o sorteio de um brinde aos participantes e logo em
seguida servido o lanche. Depois foram encaminhados para realizarem o cadastro no PréNatal Masculino.
O quarto momento foi na unidade, realizado a terceira e ultima palestra, percebeu-se a
ausência dos companheiros das gestantes, alguns por que as gestantes já tiveram bebê, estando
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presentes somente dois companheiro. A palestra com o seguinte tema: Cuidados com o
recém-nascido e a importância do aleitamento materno exclusivo.

No inicio da palestra foi distribuídos folder que continha algumas informações
importantes aos pais como: o conceito de Pré-Natal Masculino; o Fluxograma do Pré-Natal
Masculino, mostrando o passo a passo do Pré-Natal Masculino; As palestras com os temas:
Pré-Natal Masculino e sua importância; Pré-natal, parto e puerpério e Os cuidados com o
recém-nascido e a importância do Aleitamento materno exclusivo; informações sobre o que é
a PNAISH e dicas importantes como prevenir a Dengue, já que a Zica que esta atingindo o
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país e ocasionando a microcefalia nos recém-nascidos. Distribuíram-se panfletos com
informações sobre os direitos do pai com o título: Pai, uma nova vida precisa de você e sobre
a PNAISH com o título: Não importa o tipo de homem que você é seja do tipo que cuida da
saúde. No decorrer da palestra a acadêmica Deusuita e a enfermeira da equipe da ESF, Lia
Raquel, deram sua parcela de contribuição cada uma corroborando sobre o tema.

No final foi realizado o sorteio de um brinde para cada gestante e também o sorteio de
um enxoval entre todos os participantes, em seguida já encerrando o encontro.
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Foi feito os agradecimentos por parte da pesquisadora aos participantes da pesquisa, à
equipe da ESF e a todos que participaram direta e indiretamente do estudo e para encerrar foi
servido o lanche e despedindo-se de todos. Num total foram 06 (seis) homens cadastrados no
Pré-Natal Masculino na unidade de saúde onde foi realizada a pesquisa.
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5 CONCLUSÃO
Conclui-se através da pesquisa, que apesar de haver um desconhecimento com a
PNAISH, há também um despreparo para acolher o homem nas unidades de saúde, pois
percebe-se que o homem principal de cidades pequenas que ainda são muito apegados a
cultura de que o mesmo é o provedor do lar, tem que trabalhar e as mães que cuidam dos
filhos, eles não têm o costume de procurar a unidade de saúde para uma consulta de rotina ou
mesmo fazer um exame preventivo, só procuram quando realmente não tem outra solução,
quando já estão doentes e muitas vezes em um estágio avançado.
Para que mude essa situação se faz necessário que a equipe tenha um preparo
diferenciado para acolher esses homens que durante o pré – natal acompanhem suas esposas
nas consulta. Aproveitando assim esse momento que ele está mais vulnerável, pela
paternidade, fazendo com que assim eles façam um acompanhamento realizando suas
consultas, exames e acompanhando também o desenvolvimento da gestação do futuro filho.
Tendo a oportunidade de ser um pai que participará da vida do filho desde o ventre a mãe. Se
possível for fazer-se compreender isso, esses homens irão mudar essa cultura, tornando-se
homens que se preocupam com sua saúde.
Durante a pesquisa observa-se que os homens participantes não compreenderam o
valor do Pré-Natal Masculino, pois no inicio se fizeram presentes, mais aos poucos foram se
afastando e não participando. Para que aja a compreensão da importância do Pré-Natal
Masculino, é necessário um trabalho bem maior voltado para os mesmos, para que
compreendam e venham a escrever uma nova história da Saúde do Homem.
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ANEXO I
CARTÃO DA GESTANTE
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ANEXO II
CARTÃO DO HOMEM
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ANEXO III
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE
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ANEXO IV
PANFLETO
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ANEXO V
PANFLETO
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ANEXO VI
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ANEXO VII
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

FACULDADE DO MÉDIO PARNAÍBA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
TERESINA – PI – BRASIL

Pesquisador Responsável: CIDIANNA EMANUELLY MELO DO NASCIMENTO.
Endereço: Av. Ininga nº 284 Jockey Teresina – PI
Fone: (86 ) 9932-2503
E-mail: cidy_mello@hotmail.com
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “PRÉNATAL MASCULINO: O incentivo e a inclusão do homem ao acompanhamento
gestacional”
Neste estudo pretendemos orientar e incentivar o homem a vivenciar o pré-natal junto à
sua parceira. O motivo que nos leva a estudar por interesse nessa politica publica que é
pouco divulgada, onde até mesmo o publico alvo não tem conhecimento de seus direitos no
acompanhamento junto ao pré-natal, pré-parto e no trabalho de parto. Não exercendo seu
direito assegurado pelas politicas publica voltada para o homem. E observa-se também uma
escassez de trabalho de pesquisa voltado para Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem. Não havendo uma divulgação dos seus direito e deveres determinado por essa
politica.
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem
financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará
livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em
participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido
pelo pesquisador
O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material
que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.
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O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será
arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Caso haja danos
decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a responsabilidade pelos mesmos.
Eu, ____________________________________________, portador do documento de
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “PRÉNATAL MASCULINO: O incentivo e a inclusão do homem ao acompanhamento
gestacional”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer
momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se
assim o desejar.
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
Teresina, _________ de __________________________ de 2016.
Nome do participante ____________________________________________________
Assinatura participante ___________________________________________________
Nome do pesquisador ____________________________________________________
Assinatura pesquisador ___________________________________________________
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o CEP/FAMEP –
Comitê de Ética em Pesquisa/FAMEP
Faculdade do Médio Parnaíba

Rua Valença, 3859, Tabuleta - Teresina/PI
Fone: (86) 3221-5975
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APENDICE I
FICHA DE ACOMPANHAMENTO PARA O HOMEM
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APÊNDICE II
FOLDER

