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Resumo 

Introdução: A importância do pai no pré-natal é um fator positivo para favorecer o fortalecimento dos laços familiares, faz com que 
este se sinta importante e realizado ao poder exercer de forma concreta o papel do pai antes do parto. Objetivo: O presente trabalho 
teve como objetivo descrever os benefícios da presença paterna nas consultas do pré-natal. Materiais e Métodos: Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório, foram utilizadas as seguintes bases de dados, scielo, lilascs, manual do 
Ministério da saúde, e teses de doutorados. Resultado: espera-se que com este estudo possamos contribuir com os profissionais de 
saúde que realizam consultas de pré-natal, como enfermeiro e médicos, com intuito de estimular a presença paterna nas consultas de 
pré-natal. existem alguns estudos sobre esse tema que, no entanto, ainda se encontra pouco explorado, nos estudos realizados os 
pais continuam a ser menos valorizados do que as mães. Conclusão: Com este estudo foi observado que, na maior parte das 
bibliografias, a importância dos pais, nas consultas de pré-natal, ainda é pouco discutida e precisa ser incentivada pelos profissionais 
de saúde. 

Palavras-Chave: pré-natal; paternidade; paternagem; maternidade; enfermagem. 
 
Abstract 

Introduction: The importance of fathers in prenatal care is a positive to encourage the strengthening of family ties factor makes them 
feel important and accomplished to be able to exercise in a concrete way the role of the father before birth objective: This study was 
attempts to describe the benefits of parental presence at prenatal visits. Materials and Methods: A literature search of character, 
descriptive and exploratory was performed, the following databases, scielo, lilascs, the health ministry manual books, doctoral theses 
were used. Result: It hoped that this study car contribute to the health professionals involved in prenatal consultations, as nurses and 
doctors, aiming to stimulate the paternal presence in prenatal consultations. There are few studies on this topic that is still largely 
unexplored, however, studies in the parents continue to be valued less than mothers. Conclusion: With this study it was observed that 
most of the bibliographies of the importance of fathers in antenatal consultations and yet little discussed and needs to be encouraged by 
health professionals   
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Introdução 

 

A gravidez é um fenômeno diferenciado na 
vida de um casal, em que ambos passam por 
transformações tanto físicas, quanto psicológicas.  
A mulher tem seu corpo modificado pelos efeitos 
hormonais (GONCALVES, 2010).  

Uma vez que o processo gestacional não 
deve ser vivenciado somente pela mulher, mas um 
momento de estimular a participação do homem e 
melhorar a interação entre o casal, e fundamental 
que se conheça sobre o papel exercido pelo apoio 
do pai no pré-natal (CHUVA, 2007). 

 A inserção do pai no pré-natal é um direito 
reprodutivo. Além de ser um dos momentos 
importantes para o estabelecimento de vinculo 
precoce entre pai e a criança sendo considerado 
como forma preventiva de violência domestica a 
criança, e ao abandono familiar. (FONSECA, et al 
2007). 

Conforme Ferreira (2014), a participação do 
pai no pré-natal torna-se cada vez mais frequente, 
sua presença deve ser estimulada durante as 
atividades de consulta de grupo e serve para 
preparar o casal para a hora do parto.  

No entanto, o casal se une mais e o 
relacionamento se estrutura melhor quando 
homem e mulher partilham os momentos da 
gravidez e do parto, para muitos homens sentir-se 
pai é um fato que só ocorre posteriormente ao 
nascimento de acordo com (OLIVEIRA, 2009). 

As informações disponibilizadas nas 
consultas proporcionam condições ao parceiro de 
entender as mudanças que ocorrem com a mulher 
nesse período e também orientá-los sobre o direito 
de acompanhar a gestante nas consultas pré-
natais e no parto (FERREIRA, 2014). 

A lei n°11 108/2005 permite a presença de 
um acompanhante de livre e escolha da mulher 
durante o período do trabalho do parto e pós-parto 
em todas as instituições brasileiras como 
especificado por (FRUTUOSO et al. 2013). 



A lei n°9,263/96 que trata do planejamento 
familiar garantindo a mulher, ao homem e ao casal 
o atendimento integral a saúde em todos os ciclos 
vitais (FIGUEIREDO, 2011). 

De acordo com o autor, os homens querem 
e precisam participar do processo gestacional, 
bem como oferecer cuidados e suporte, mas é 
necessário criar um ambiente propício, e que os 
profissionais de saúde estejam preparados para 
trabalhar dentro dos diversos contextos que 
envolvem a saúde reprodutiva. (CAVALCANTE, 
2007). 

Diante dessa situação, surgiu a 
necessidade de estudar a importância desse 
envolvimento paterno e, também, os benefícios 
para a saúde da mulher e o bem familiar. 
(FERREIRA, 2014). 

Nesse contexto, a participação do homem 
durante o pré-natal, e mesmo no parto, é uma 
tendência dos anos 80 do século xx, quando esse 
comportamento começou a ser estimulado 
particularmente entre casais (CALVALCANTE, 
2007). 

Portanto, o pré-natal é um conjunto de 
procedimentos clínicos e educativos, como o 
objetivo de promover a saúde, e identificar 
precocemente os problemas que pudessem 
resultar em riscos para a saúde da gestante 
(HASS et al. 2013). 

Ao longo dos anos, o papel do pai durante a 
gravidez tem se modificado, agora ele também se 
encontra realmente grávido à medida que o papel 
do pai cresce no seu interior, exatamente como o 
bebê cresce no útero da sua companheira. 
(BRANDAO, 2009). 

Os dados apresentados revelam mudanças 
importantes quando há a experiência da 
paternidade na gestação, período tradicionalmente 
restrito ao universo e com dificuldade diante do 
vínculo com o bebê (SILVA, PICCININI, 2007). 

Portanto, é muito importante a participação 
do pai em grupos educativos o que proporciona o 
envolvimento ativo dos homens com a gravidez, 
isso porque o entendimento das alterações que 
ocorre durante o ciclo gravídico e puerperal produz 
reflexos positivos sobre a relação familiar. 
(FERREIRA et al 2014). 

Os profissionais de enfermagem devem 
estar atentos e buscar integrar o pai ao cuidado do 
bebe, com esse novo ser que supera os 
preconceitos de gênero associados à 
masculinidade (SIQUEIRA, 2002). 

Portanto, os enfermeiros devem incentivar o 
acompanhamento do pai e o envolvimento deste 
no processo gravídico (FIGUEIREDO, 2011). 

O presente estudo teve como o objetivo 
descrever os benefícios da presença paterna nas 
consultas de pré-natal por meio de revisões 

bibliográficas. 

 A importância da presença paterna nas 
consultas de pré-natal é essencial, pois o homem 
pode transmitir apoio para a mulher, gerando 
segurança e tranquilidade durante a gestação e 
também ampliar seus conhecimentos em relação 
aos cuidados para com a saúde da mulher e o seu 
futuro filho. 

A paternidade atribui ao homem o 
reconhecimento da sua masculinidade, o homem 
ao assumir essa paternidade adquire também 
responsabilidade e assume as consequências das 
suas atitudes. (BRANDÃO, 2009). 

 

Materiais e método 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de 
caráter descritivo e exploratório. Utilizaram-se as 
seguintes bases de dados: Scielo, Lilasc, manual 
do Ministério de saúde e teses de doutorado.  
Critério de inclusão: são artigos publicados entre o 
período de 2000 a 2014 que utilizam como palavra 
chaves: pré-natal; paternagem; paternidade; 
maternidade; enfermagem e textos completos, 
sendo utilizados como critério de exclusão  os 
artigos que não estejam em português e que não 
possuem as palavras chaves citados em cima. 

A elaboração deste trabalho seguiu as 
normas da NIP (Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa) 2014 conforme determinação do 
manual do trabalho de conclusão de curso das 
Faculdades Integradas Icesp Promove de Brasília. 

 

Resultados 

 

Espera-se que com este estudo possamos 
contribuir com os profissionais de saúde que 
realizam consultas de pré-natal, como enfermeiro 
e médicos, com intuito de estimular a presença 
paterna nas consultas de pré-natal. 

Pesquisas mostram a importância da 
participação do homem no desenvolvimento da 
gestação e do puerpério serve como uma 
estratégia para diminuir os agravos que acometem 
a saúde física e mental da mulher durante a 
gravidez. ex: materiais educativos em saúde e 
campanhas de mobilização nas comunidades com 
objetivo de sensibilizar os homens sobre os riscos 
e sinais associados a complicações maternas 
conforme(OLIVEIRA, 2009). 

Sabe-se que a participação do parceiro nas 
consultas de pré-natal esta diretamente  
relacionada com a redução da frequência de 
depressão materna no que diz a respeito a 
gravidez e ao parto (DUARTE, 2007). 

Nesse contexto, foi citado como forma 



preventiva, importante da depressão materna o 
incentivo a participação do parceiro nas consultas 
de pré-natal (GERMANO et al 2010). 

Durante o pré-natal, percebe-se que o 
profissional de saúde vai concentrando as 
consultas na mulher grávida e na criança tornando 
o homem um mero espectador, participa das 
consultas possibilita ao homem compreender 
melhor, inserir-se no período gestacional. 
(OLIVEIRA, 2009). 

 

Discussão: 

 

O pai é tão importante quanto á mãe na 
formação da criança. O fato do pai não contar com 
a realidade das mudanças corporais e do 
desenvolvimento do bebê, no seu próprio corpo, 
pode ainda gerar sentimentos de ciúmes, inveja, 
ansiedade e solidão no homem (PICCININI, 2004). 

Considera-se que a paternidade é uma 
construção sociocultural em um processo em que 
o homem precisa se desenvolver com toda a sua 
história de vida como suas experiências pessoais. 
(LAMY, 2012). 

 A cultura das diferenças de gêneros e 
divisão de tarefas entre os sexos sempre esteve 
presente na sociedade. Os papéis assumidos por 
pais e mães eram tradicionalmente distintos, a 
mãe possuía o papel de cuidadora primária e o pai 
de provedor das necessidades materiais da família 
(FERREIRA, 2014). 

 

Fatores que interferem na participação do pai 
nas consultas de pré-natal. 

 

Segundo o autor, a ausência do pai nas 
consultas de pré-natal ocorre por vários fatores 
externos os quais dificultam e até mesmo 
impossibilitam a participação do pai nas consultas 
de pré-natal (GOMES, 2008). 

 
Em relação à participação dos pais nas 

consultas, a maioria não participa em decorrência 
da jornada de trabalho dos serviços ser durante a 
consulta de pré-natal (FERREIRA et al 2014). Os 
horários das consultas ocorrem no período 
comercial o que ocasiona um problema referente à 
incompatibilidade de horário (SIGUEIRA, 2002). 

 
Quando o pai percebe que o atendimento 

do profissional e direcionado a mãe ele não e o 
foco da consulta, e a atenção esta voltada só para 
a mãe, ele desiste de acompanha-la nas próximas 
consultas. (CAVALCANTE, 2007). 

 
Conflitos com a parceira, o não 

planejamento da gravidez e números elevados de 

filhos são os principais fatores que interferem os 
pais a participarem das consultas de pré-natal 
(NOGUEIRA,2012). 

 
 

Fatores que facilitam ao pai estar em contato 
com o filho durante o pré-natal. 

 
 
Alguns autores têm sugerido algumas 

estratégias que facilitam ao pai estar em contato 
com seu filho, durante o pré-natal. A primeira seria 
por meio do contato tátil, com a pele da barriga da 
mãe para favorecer ao pai experiência a resposta 
dos movimentos fetais, e a segunda seria por 
ecografia (PICININI et al 2009). 

Uma boa relação com a companheira e 
alguma característica de personalidade tais como 
autoconfiança, autonomia e facilidade de 
adaptação (NOGUEIRA, 2012). 

 
 

Participações paternas no acompanhamento 
ao pré-natal. 

 
 
Em relação à importância da participação do 

pai durante o pré-natal, são poucos os artigos 
encontrados nas literaturas científicas sobre o 
tema. Os profissionais de saúde desconsideram a 
participação do pai em uma ideia de que este não 
quer participar (DUARTE, 2007). 

 
A situação conjugal de uma gestante muitas 

vezes interfere no desenvolvimento da gravidez 
tanto pelo apoio emocional como pelo apoio 
econômico, a ausência do parceiro é um fator de 
risco para a gestante (FERREIRA,2014). 

 
Os estudos investigam que a transição para 

a paternidade tem verificado que os pais mostram-
se bastante ansiosos e preocupados durante a 
gravidez da esposa, período que tem sido 
marcado por sentimentos de alegria, ansiedade e 
conflitos para os pais (PICCININI, 2009). 

 
Em 2000 foi criado o programa de 

humanização do pré-natal e nascimento (PHPN) 
por meio de um conjunto de normas e portarias 
com estruturas de incentivos financeiros 
específicos, objetivando garantir um numero 
mínimo de consultas no período do pré-natal e 
uma qualidade do atendimento no momento do 
parto (BRASIL, 2002). 

 
Segundo Martins (2004), o número de 

consultas desejáveis para um bom 
acompanhamento pré-natal é de no mínimo seis 
consultas. 

 
A frequência de toda a gestante ao pré-natal 

é um fator primordial para prevenção e tratamento 
precoce de diversas afecções que poderão afetar 



a integridade do novo ser que ira nascer 
(FERREIRA, 2014). 

 
 

A importância do acolhimento aos pais 
realizado pelos profissionais de saúde nas 
consultas de pré-natal. 

 
 
A atuação do enfermeiro como membro da 

equipe e responsável pelo atendimento das 
consultas de pré-natal na atenção básica é 
essencial, desta forma, é importante orientar o pai 
sobre o seu direito de acompanhar a gestante, 
companheira nas consultas de pré-natal no 
momento do parto e pós- parto (OLIVEIRA, 2009). 

Portanto, o profissionais de saúde devem 
estar atentos na participação do pai na assistência 
ao pré-natal ao oferecer atenção e orientar esse 
pai nas consultas de pré-natal (FERREIRA, 2014). 

 
Ainda que os profissionais demonstrem 

certa abertura para aceitar a presença do pai, 
essa prática ainda estar voltada por sentimentos 
(KOMURA, 2007). 

 
As consultas de enfermagem apresentam-

se como um instrumento de suma importância, 
pois têm como finalidade de garantir a extensão 
da cobertura e melhoria da qualidade do pré-natal 
principalmente por meios da introdução das ações 
de prevenção das gestantes (SHIMIZV, 2009). 

 
A importância do enfermeiro em todos os 

níveis da assistência principalmente nos centros 
de saúde é relevante, pois mostra a eficiência do 
acompanhamento da gestação na promoção e 
prevenção nos distúrbios da gravidez (BENIGNA 
2004). 

 
O período pré-natal é uma preparação física 

e psicológica para o parto e para a maternidade e 
um momento de intenso aprendizado, bem como 
uma oportunidade para os profissionais da equipe 
de saúde e desenvolvimento (SHIMIZV, 2009). 

 
A assistência pré-natal de qualidade inclui o 

fortalecimento de suporte necessário para que a 
gestante possa vivenciar, de forma ativa e 
autônoma, um processo que é singular na vida da 
mulher (HOGA et al 2007). 

 
Portanto, o autor cita que o conflito conjugal 

também pode predispor a mãe à depressão, pois a 
relação conjugal é muito importante para a mãe no 
pré-natal (GERMANO et al 2010). 

 
Contudo, entendemos que a paternidade é 

um momento de construção dinâmica e contínua 
galgada diariamente por meio inter e intra relações 
do homem com a sua família e dele com ele 
mesmo (OLIVEIRA et al 2009). 

 

Segundo o Ministério da saúde, atenção ao 
pré-natal é de baixo risco é necessário 
conscientizar os homens do dever e do direito a 
participação no planejamento reprodutivo. 
(BRASIL, 2008). 

 
A paternidade não deve ser vista apenas do 

ponto de vista reprodutivo legal, mas, sobretudo, 
como um direito do homem a participar de todo o 
processo, desde que a decisão de ter ou não 
filhos, como e quando tê-lo bem como do 
acompanhamento da gravidez, do parto, pós-parto 
e da educação da criança (BRASIL ,2012). 

 
A experiência da paternidade depende 

também da relação vivida entre pai e filho, no 
passado que influencia o modo como o homem 
compreende e assume a sua masculinidade para 
sua realização como pai, ele busca referência em 
seu próprio pai (WAGLANIA, 2007). 

                                                                                                                                                                
E para o Ministério da saúde, a participação 
familiar, no processo de gravidez, representa um 
fator positivo e deve ser sempre encorajada e 
cada vez mais frequente a inclusão do pai no pré-
natal (BRASIL 2012). 

 
Portanto, sua presença deve ser estimulada 

durante as atividades de consulta, e de grupos 
para o preparo do casal para o parto e durante a 
internação para o parto (CABRITA et al 2012). 

 
Os benefícios da presença do pai foram 

comprovados em vários estudos científicos 
nacionais e internacionais, estes evidenciaram que 
as gestantes que tiveram a presença do pai se 
sentiram mais seguras e confiantes durante o 
parto. (BRASIL, 2012). 

 
A gravidez é representada como um 

momento de profundas e complexas mudanças 
fisiológica e psicológica. Essas mudanças 
aparecem simultaneamente, com significado ora 
positivo, ora negativo no desenvolvimento da 
gravidez que são de difícil aceitação (SHIMIZV, 
2009). 

 
Os homens que estão envolvidos com a 

gravidez, por sua vez, geralmente participam das 
consultas pré-natais, acompanham a realização 
para o parto o que expõe a eles seus sentimentos 
e preocupações (OLIVEIRA, 2009). 

 
O homem tem se identificado cada vez mais 

com a mulher, tem desejos maternais, 
principalmente ente os pais jovens, o novo pai 
está surgindo neste final de século é um homem 
que procura se preparar emocionalmente para 
assumir (BONILHA et al 2009). 

 
A função do provedor da família é 

tradicionalmente atribuída e assumida pelo pelos 
homens no contexto das relações de gênero 



conforme( ALMEIDA, 2007). 
 
Com as transformações sociais, culturais e 

econômicas do mundo atual, o homem vem sendo 
solicitado a participar mais efetivamente do 
cotidiano familiar, principalmente no que se refere 
aos cuidados com os filhos (CALASTRO 2005).  
Nesse contexto, o enfermeiro surge como um 
profissional habilitado para acompanhar a 
gestação de baixo risco (FERREIRA et al 2014). 
 
Considerações finais 
 

 Após a pesquisa foi possível observar a 
importância do pai nas consultas de pré-natal 
contribuiu para demonstrar e expor o grau de 
seriedade desse tema escolhido, pois sabemos 
que as transformações física e emocional que as 
mulheres sofrem durante esse período são 
grandes e precisam ser acompanhadas pelo 
acompanhante. 

 
A imprescindível presença dos pais nas 

consultas de pré-natal ainda é pouco discutida e 
precisa ser incentivada pelos profissionais de 
saúde principalmente pelos profissionais de 
enfermagem, que estão envolvidos no processo 
gestacional, desde o pré-natal, parto e pós-parto, 
explicando a importância da sua presença tanto 
para o bebê quanto para sua mãe. 

 
Portanto, há necessidade dos profissionais 

de saúde principalmente dos enfermeiros que 
muitas vezes são os profissionais com mais 
contato com os pacientes estarem incluindo esses 
pais a participarem do pré-natal e explicar a eles a 
importância desse acompanhamento tanto para o 
bebê quanto para a mãe ou casal. 

O Brasil tem investido numa política de 
atenção qualificada, e humanizada. Mas para 
essas medidas surtirem efeito em grande escala, o 
reconhecimento a cerca da considerável presença 
do pai no acompanhamento nas consultas de pré-
natal devem ser amplamente divulgada e estimula. 
         
         Foi fundamental ter realizado essa pesquisa, 
a qual me permitiu ter uma visão mais ampla 
acerca da importância do pai nas consultas de pré-
natal. 

 
É interessante também ressaltar a 

necessidade dos serviços de atendimento às 
gestantes, ao elaborarem programas que facilitem 
e viabilizem a participação paterna nesse 
processo. 

 
 O que percebi é que os pais têm um desejo 

de estar presente em todos os momentos que 
envolvem a gravidez, no entanto os profissionais 
de saúde ainda não estão preparados para 
acolher esses pais. 

 

Espero com esse trabalho sensibilizar os 
profissionais que cuidam da gestante a valorizar 
tal atitude e estimular o exercício da paternidade, 
pois estão contribuindo para uma família cujos  
filhos sejam acolhidos e amados pelo pai e mãe.   

Enfim, poderá contribuir na transformação 
da realidade atua a qual muitos filhos contam 
apenas com a presença materna. 

 
Foi observado que a grande parte da 

literatura utilizada não aborda de forma clara a 
influência do pai nas consultas de  pré-natal. 
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