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RESUMO
Os homens, por uma série de razão não costumam procurar os serviços de saúde,
principalmente quando o enfoque é a atenção primária. O objetivo é o de sensibilizar,
acolher e incluir os parceiros nos cuidados da gestação e na prevenção de doenças como
HIV, Hepatites e Sífilis fazendo diagnósticos precoces destas doenças para poder atuar
na quebra da cadeia de transmissão das mesmas e na prevenção da transmissão vertical.
Este trabalho trata- se de um relato de experiência de abordagem multidisciplinar no qual
participam a equipe de saúde juntamente com acadêmicos do curso de enfermagem 8º
período da Facimed (Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal) onde se realiza o
acolhimento do casal. O Pré-natal do parceiro foi implantado realizando atividades
educativas e preventivas. Nestes encontros além da sensibilização quanto à saúde paterna,
os futuros papais realizam consultas médicas e de enfermagem, é realizado também testes
rápidos. Na primeira consulta é realizado o aconselhamento pré e pós-teste para realização
do teste rápido para sífilis e HIV, solicitamos sorologia para hepatite B e C. Os futuros
pais aprendem a maneira correta de realizar banho do RN tanto na banheira, troca de
fraldas e higiene do coto umbilical, a importância da amamentação e como auxiliar a
esposa nos momentos de angustias durante o processo da amamentação. A equipe e os
acadêmicos foram surpreendidos pela alta adesão e percebeu-se que quando é facilitado
o acesso ao parceiro e oferecido ao mesmo adequação aos seus horários disponíveis
conseguimos a adesão com muito sucesso. Assim, a proposta educativa de inserir os
acadêmicos do curso de enfermagem na vivência do projeto pré-natal proporcionou aos
mesmos, contribuição para a formação acadêmica, uma vez que os mesmos participaram
ativamente no projeto, proporcionando aos mesmos o conhecimento de um projeto
extremamente relevante no contexto da saúde do homem e da família.
Palavras-chave: Enfermagem. Pré-natal. Homem.

1

Graduanda em enfermagem, pela Faculdade de ciências Biomédica de Cacoal, 2017.E-mail:
anaclaudia84@outlook.com
2
Graduanda Cursando Graduação em enfermagem, pela Faculdade de ciências Biomédica de
Cacoal, 2017. E-mail: grazy-luz@hotmail.com
3
Docente do curso de Graduação em Enfermagem. Mestre em Ciências da Saúde IAMSPE
(2017).Contato: teresinhaenfermeira@hotmail.com.

