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RESUMO  

Pré-natal é a assistência recebida pela gestante desde o início da Gestação até o 

momento do parto. Pesquisas mostraram uma alta porcentagem de parceiros 

interessados em estar presente no pré-natal. Os profissionais da equipe de pré-natal 

do SUS desconhecem que ter o parceiro ativamente no pré-natal traz resultados 

positivos. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo investigar através de 

revisão de literatura informações sobre “O acolhimento e a participação do parceiro 

no pré-natal”. O direito da mulher ter um acompanhante em trabalho de parto faz parte 

das recomendações da OMS dentro da humanização da assistência à mulher. 

Durante a gravidez, a mulher passa por muitas alterações físicas e emocionais, por 

isso a assistência pré-natal é de extrema importância tanto para a saúde da mãe 

quanto a do bebê. Muitos homens querem e podem oferecer suporte emocional e 

cuidados relativos à gravidez contribuindo assim, para a redução da depressão 

materna e paterna. A participação do parceiro no pré-natal é utilizada como forma de 

aumento na adesão ao pré-natal e pode ajudar na preparação do parto. O pré-natal 

masculino foi criado com a intenção de promover aumento na adesão dos usuários do 

sexo masculinos nas unidades de saúde utilizando estratégias educativas voltadas a 

participação paterna na gestação, parto e nascimento. A falta de material ilustrativo e 

educativo, como fotos de homens com bebês, folders sobre a participação paterna no 

processo gestatório dentre outros, induz a um pensamento de ambiente exclusivo 

feminino, contribuindo assim, para o distanciamento dos homens nesses espaços. 
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