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RESUMO  

A assistência pré-natal é um importante componente da atenção a saúde das 

mulheres no período da gravidez. As práticas realizadas durante a assistência do pré-

natal estão associadas a melhores desfechos perinatais. Dessa forma observando o 

quão importante é o pré-natal na vida da gestante e do bebe, também é importante a 

participação do companheiro como rede de suporte para a gestante e também a 

inclusão do parceiro no pré-natal. Um pré-natal para o parceiro que através desses 

encontros teria maior compreensão sobre a gravidez, as etapas de gestação, a 

participação ativa do parceiro estimula a realização de exames preventivos, 

detectando várias doenças precoces no pai ou na mãe. Os exames como glicemia, 

colesterol e sorologias diversas, seriam realizadas no companheiro também. Este pré-

projeto objetiva elaborar uma proposta de intervenção, visando intervir positivamente 

na sistematização do pré-natal para o parceiro, já que uma das queixas do parceiro e 

não poder fazer o pré-natal por vários motivos, como por exemplo o horário de 

trabalho, no qual apresentaríamos o pré-natal online para o parceiro. Como resultado 

o projeto traria o site como uma forma do parceiro estar presente no pré-natal da 

parceira, de forma que evitaria a falta no trabalho, ou devido ao momento que estamos 

vivendo, através desse site, também o parceiro criaria sua caderneta online com os 

dados dele, da parceira, do bebê que está para chegar, assim, neste 

acompanhamento o parceiro teria consultas todo mês, entendendo o passo a passo 

da gravidez, saúde sexual e reprodutiva e a paternidade. 
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