Relato de práticas
Pré-Natal do Parceiro em Bento Gonçalves
Cristiane Wottrich, enfermeira de uma ESF de Bento Gonçalves, enviou o relato sobre Pré-Natal
do Parceiro, que é desenvolvido nas Unidades de Saúde do município. Além da enfermeira,
também se envolvem na ação Agentes Comunitários de Saúde, Dentista, Fisioterapeuta,
Médico(a), Psicólogo(a), Técnico(a) de Enfermagem e Técnico(a) em Saúde Bucal e é realizada
em parceria com Equipes de Atenção Básica.
Os objetivos são incluir os homens nas práticas da Atenção Primária à Saúde, incentivar a
prevenção e promoção em saúde, oferecer carta de serviços disponíveis na rede bem como
conscientizá-los para o exercício da paternidade.
Os trabalhos iniciaram-se em 2016 com capacitação dos funcionários nas reuniões de equipe. As
enfermeiras realizam consulta de pré-natal do parceiro solicitando exames conforme protocolo,
entregam a Carteira de Pré-natal da Parceria da Gestante (produzida pelo município - confira
nos anexos), convidam para os grupos de gestantes (dos quais os pais também participam) e
viabilizam visita ao Centro Obstétrico do hospital. É realizada testagem rápida na unidade e são
feitas orientações sobre o exercício da paternidade. Conforme a avaliação da equipe, o parceiro
pode ser encaminhado para outros profissionais como médico, dentista, nutricionista e/ou
psicóloga, se necessário.
A captação do parceiro ocorre no momento do cadastro da gestante por todas as ESF/UBS do
município e os atendimentos são tanto agendados quanto de livre demanda. É realizado
monitoramento dos parceiros das gestantes e busca ativa dos casos de sífilis. Para qualificar
acesso, é disponibilizado atendimento no vespertino, além de grupos de educação em saúde,
grupo de tabagismo, atualização vacinal, oferta de Testes Rápidos e encaminhamentos à atenção
especializada.
Todas as primeiras consultas são registradas mensalmente no PEC por médicos e enfermeiros
para calcular a cobertura de pré-natal do parceiro relacionando ao número de gestantes
cadastradas pelo SUS para obter a cobertura por unidade de saúde.
Conforme Cristiane, este trabalho faz parte da rotina destes serviços há 3 anos, mas inicialmente
o maior desafio foi a adesão de todas as equipes de saúde. Também foi desafiante que, no
começo, os parceiros demonstravam surpresa, mas atualmente aceitam o convite de forma
natural e atendem ao chamado.
Cristiane afirma, sobre a previsão de continuidade da ação: “O pré-natal do parceiro foi uma
proposta inovadora em nossos serviços que deu certo tanto pelo baixo custo do programa como
pela adesão dos profissionais de saúde que atualmente enxergam a necessidade de acompanhar
a saúde do parceiro da gestante.”
Confira abaixo a Carteira Pré-natal da Parceria da Gestante - o exercício da paternidade,
produzida pelo município de Bento Gonçalves, algumas fotos do trabalho desenvolvido e um vídeo
sobre a experiência.
Inspire-se!
Vídeo Pré-Natal do parceiro
Caderneta Pré-Natal Parceria da Gestante

