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 RESUMO 

           Historicamente, em nossa sociedade, o homem não participava do processo e evolução da 
gravidez de sua companheira/mulher. Contudo, o atual contexto social vem, cada vez mais, 
inserindo e desenhando para o homem possibilidades de entender e atuar no processo gestacional 
para cuidar da mulher e do bebe e, participar ativamente no parto e nascimento. Tal possibilidade se 
insere no conceito de saúde reprodutiva que indica aos profissionais entendimentos do homem 
como participante do processo gestacional. Então, questionou-se ao homem se não gostaria de 
receber orientação sobre este processo para tornar-se coadjuvante no parto e nascimento. Assim, 
estabeleceram-se os objetivos: conhecer como os homens/companheiros vivenciam os processos 
gestacionais de suas mulheres/companheiras, enfatizando as possibilidades da atuação do 
enfermeiro no sentido de facilitar a participação dele no cuidado à mulher e ao bebê; identificar de 
que forma é realizada a participação do homem/companheiro no período gestacional; listar quais 
fatores são apontados como facilitadores ou limitantes na participação do homem no 
acompanhamento pré-natal; verificar as semelhanças e diferenças existentes em suas vivências 
junto às mulheres que norteiem práticas assistenciais para a família expectante e propor ações de 
enfermagem que proporcionem maior integração do homem/companheiro à mulher no período 
gestacional, favorecendo o parto e nascimento. Para estudar-se o objeto da pesquisa - as ações que a 
enfermagem pode realizar junto ao homem/companheiro que vivencia o processo gestacional da 
mulher/companheira, visando o parto e nascimento, optou-se por realizar estudo descritivo, de 
abordagem qualitativa realizada por meio de entrevista semi-estruturada com dezoito pais que se 
encontravam no setor do Alojamento Conjunto, da maternidade Municipal Alzira Reis. Como 
resultado constatou-se: ausência da assistência á saúde do homem durante o período gestacional; as 
vivências paternas do processo gestacional se mostraram singulares; há desvalorização por parte dos 
profissionais no incentivo e busca da saúde reprodutiva para o casal; como consenso verificou-se o 
desejo deles em estarem junto às mulheres mas impedidos pelo sistema de atenção ao pré-natal; não 
há aproveitamento do processo gestacional para atenção à saúde do homem durante as consultas e 
reforça-se as questões de gênero no cotidiano assistencial. A enfermagem pode ajudar o 
homem/companheiro a vivenciar a paternidade durante a gestação enfocando a saúde do homem nas 
consultas pré-natal, aproximando-o mais do desenvolvimento do cuidado de si mesmo, da mulher e 
do bebê, introduzindo-o no cuidado humano com outro enfoque. 
 

 

Palavras Chaves: Enfermagem; Paternidade; Gravidez.  
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                                                              ABSTRACT 

 

 Historically, in our society, the man did not participate in the process and outcome of 
pregnancy of his partner / wife. However, the current social context is, increasingly, inserting and 
drawing possibilities for humans to understand and act in the gestational process to take care of 
women and drink, and actively participate in the labor and birth. This possibility fits into the 
concept of reproductive health professionals that indicates understanding of man as a participant in 
the gestational process. So, wondered if the man would not want to receive guidance on this process 
to become an adjunct in the labor and birth. Thus, the objectives were established: to know how 
men / partners experience the processes of pregnancy of their wives / partners, emphasizing the 
possibilities of the role of a nurse in order to facilitate his participation in the care of women and the 
baby; identify how participation is made of man / partner during pregnancy; list which risk factors 
are facilitating or limiting the participation of men in prenatal care; checking the similarities and 
differences in their experiences with women that guide care practices for the family expectant and 
nursing actions proposing to provide greater integration of man / partner to the woman during 
pregnancy, favoring labor and birth. To study is the object of research - the actions that nurses can 
perform with the human / companion who experiences the process of gestational wife / partner, 
labor and birth order, it was decided to conduct a descriptive study, conducted by a qualitative 
approach through semi-structured interviews with eighteen parents who were in the accommodation 
sector of the Joint Municipal Maternity Alzira Kings. As a result it was found: the absence of 
assistance to the health of men during pregnancy, parental experiences of the gestation process 
proved to be unique, there is devalued by professionals in promoting reproductive health and search 
for the couple, as there was consensus their desire to be with women but prevented by the care 
system to prenatal care, there is no use of the gestation process for health care of man during 
consultations and reinforces gender issues in everyday care. The nurse can help the man / partner to 
experience fatherhood during pregnancy focusing on human health, prenatal care, toward the 
development of more care of himself, his wife and baby, inserting it into the human care with 
another approach. 

 

Keywords: Nursing, Parenting, Pregnancy 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 Este estudo aborda as vivências dos homens durante o período gestacional de suas 

companheiras, pois observei, ainda que empiricamente, que havia por parte deles desejos de serem 

inseridos nas práticas de cuidar de suas mulheres/companheiras. Assim, meu interesse por este 

assunto teve início durante o Curso de Graduação em Enfermagem enquanto estive nos campos de 

Ensino Teórico-Prático (ETP) das disciplinas Enfermagem na Saúde da Mulher I e II, nos cenários 

clínicos: do Hospital Universitário Antônio Pedro; da Policlínica Comunitária da Engenhoca e do 

Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth.  Neles, pude observar que era mínima, a participação dos 

homens no acompanhamento de suas mulheres ao serviço de pré-natal e no momento do parto. 

Quando este acompanhamento existia, ele se dava de forma muito discreta e sem que o mesmo 

pudesse apresentar seus anseios, preocupações, dúvidas, vivências e interesses.  

Ao buscar na literatura esse tema, ainda que de maneira assistemática, uma das abordagens 

encontradas explica não haver envolvimento da maioria dos homens com a gestação de suas 

companheiras. Este fato está relacionado ao processo histórico-cultural de manter o homem 

“afastado” do cenário do parto e nascimento e, também, do processo gestacional por entendimento 

de que a mulher é a “única” a vivenciar este período. Por isso, muitas das vezes, ela é considerada 

“a protagonista”, deixando o papel de coadjuvante para o pai.  

Desta forma, por questões sociais e de gênero o homem não participa “realmente” do 

processo e evolução da gestação, parto e nascimento. Contudo, o atual contexto social vem, cada 

vez mais, inserindo e desenhando para o homem possibilidades de entender o processo gestacional 

para cuidar da mulher e do bebê. Então, se questiona: Será que ele não gostaria de receber uma 

adequada orientação sobre o processo gestacional? Será que ele entende ser coadjuvante neste 

processo, sendo aquele que vivenciará o parto e nascimento de seu filho? 

Para Piccinini et al (2004, p. 303) “A trajetória masculina rumo à parentalidade difere da 

feminina, pois somente a mulher poderá sentir o filho crescer dentro de si, dar à luz e amamentá-

lo”. Por esta razão, às vezes, o homem só se sente pai após o nascimento do filho, não se 

considerando parte integrante desse processo (gestacional).  

A gestação é uma fase de intensas mudanças tanto para mulher, quanto para o homem. Essas 

mudanças exigem adaptações psicológicas, biológicas e sociais, visto que,  
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Os casais, e não apenas as mulheres, ficam grávidos, e que as mudanças que ocorrem 
com os futuros pais durante a gravidez não são independentes das mudanças por que 
passam as próprias gestantes. (...) apresentando sintomas físicos e psicológicos 
semelhantes - e concomitantes - aos das mulheres (PARKE1

A partir do que foi descrito, levantou-se a seguinte questão: Como a enfermagem pode 

ajudar o homem/companheiro a vivenciar a paternidade durante a gestação? Esta ação investigativa 

teve como objeto de estudo as ações que a enfermagem pode realizar junto ao homem/companheiro 

, 1996 apud , PICCININI; 
et al ,2004, p.304.). 
 
 

Neste contexto, é importante relatar que as questões de gênero e as representações sociais 

dos modelos masculinos e femininos são postos à tona quando se vivencia as questões da gestação 

em núcleo familiar. Isto porque a cultura familiar é construída, em nossa sociedade, nas diferenças 

de gênero e na divisão de tarefas entre os sexos. Os papéis assumidos por pais e mães são 

tradicionalmente distintos, a mãe ocupa o papel de cuidadora e o pai o de provedor das necessidades 

materiais da família (PICCININI, et al, 2004, p.304). 

No cotidiano da vida familiar, a divisão entre o que compete ao masculino e ao feminino é 

transmitida como um valor culturalmente determinado e aceito. Assim, para que os homens 

experienciem a paternidade efetivamente, é preciso que homens e mulheres repensem suas 

representações sociais em meio à complexidade dessa vivência, reconhecendo que a paternidade 

constitui uma oportunidade de homens ampliarem suas dimensões internas e renovarem sua relação 

com a vida (NOLASCO, 1995).  

Para Kmecik (2003, p. 204), a presença do homem/companheiro durante a gestação é um 

fator positivo, favorece o fortalecimento dos laços familiares e faz com que o mesmo se sinta 

importante ao poder exercer, de forma concreta, o papel de pai antes mesmo do parto. 

Diante disto, os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, devem estar atentos 

durante a assistência pré-natal, a cerca do envolvimento do homem/companheiro em todo o 

processo gestacional. Entende-se que a assistência pré-natal é um momento em que o profissional 

de enfermagem pode atuar de forma a incentivar a interação dos homens com suas companheiras, 

descobrindo modos de cuidar, formas de estabelecer rede de apoio (OLIVEIRA, et al, 2009, p.74). 

Após levantamento da literatura, em sites de bases científicas encontrou-se 28 estudos, 

utilizando-se os seguintes descritores: paternidade; pai; gravidez e relação pai-filho. Percebeu-se 

que a maioria destes enfatizava a questão fenomenológica do processo gestacional, relatando, 

sobretudo, as perspectivas paternas após o nascimento, não atentando para a relação destes 

homens/companheiros no decorrer da gestação com suas mulheres.  

                                                           

1 PARKE, R.D. Paternidade. Cambridge, Massachusetts-Havard University Press, 1996. 
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que vivencia o processo gestacional da mulher/companheira, visando o parto e nascimento e seu 

bem-estar. 

Para tal, estabeleceram-se as seguintes questões norteadoras para ajudar na compreensão do 

tema:  

- O que existe de consenso nas vivencias de homens/companheiros de mulheres gestantes?  

-Como se dá a participação dos homens/companheiros de grávidas nas consultas de pré-

natal?  

-Quais são as possibilidades da enfermagem para oferecer atenção à saúde desses homens 

visando à gestação, parto e nascimento? 

Então, estabeleceram-se, com base nas questões norteadoras, os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral:  

 Conhecer como os homens/companheiros vivenciam os processos gestacionais de suas 

mulheres/companheiras, enfatizando as possibilidades da atuação do enfermeiro no 

sentido de facilitar a participação deste no cuidado da mulher e do bebê.  

     Objetivos Específicos: 

 Identificar de que forma é realizada a participação do homem/companheiro no período 

gestacional; 

 Listar quais fatores são apontados como facilitadores ou limitantes na participação do 

homem no acompanhamento pré-natal; 

 Verificar as semelhanças e diferenças existentes em suas vivências junto às mulheres 

que norteiem práticas assistenciais para a família expectante; 

 Propor ações de enfermagem que proporcionem maior integração do 

homem/companheiro à mulher no período gestacional, favorecendo o parto e 

nascimento. 

Quando refletimos sobre saúde do homem tomamos o conceito da Organização Mundial de 

Saúde referente ao “bem-estar bio-psiquico-emocional-financeiro [...]” Porém, diante da dinâmica 

social evoluiu-se para atenção também à saúde reprodutiva que é definida como: 

 
É um estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as questões 
relacionadas como sistema reprodutivo, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 
A Saúde reprodutiva implica, assim, que as pessoas são capazes de ter uma vida sexual 
segura e satisfatória e que possuem a capacidade de se reproduzir e a liberdade para decidir 
se, quando e com que frequência deve fazê-lo (BRASIL, 2005)  
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Encontra-se nas Diretrizes de Atenção à Saúde do Homem que o caráter relacional das 

questões que envolvem dinâmicas de casal sugere a necessidade de diálogo e de articulação direta 

entre as Políticas de Atenção Integral à Saúde do Homem com o da Mulher. Trata-se, então, da 

perspectiva de atenção integral das duas dimensões humanas: a individual e a relacional, evitando-

se abordar apenas as particularidades, isolando homens ou mulheres (BRASIL, 2008). 

Neste sentido, a proposta é mobilizar a população masculina brasileira pela luta e garantia de 

seu direito social à saúde. A Política de Atenção á Saúde do Homem pretende tornar os homens 

protagonistas de suas demandas, consolidando seus direitos de cidadania. O enfoque que este estudo 

dará relaciona-se ao período gestacional da mulher. 

Logo, o tema se mostra de grande relevância, justificando-se por se tratar de uma área ainda 

pouco valorizada pela enfermagem. Já que estudos apontam um trabalho assistencial direto à 

mulher e pouco ao homem no período de gestação. 

Além disso, considero que os aspectos relacionados às questões de gênero no processo 

gestacional são pouco estudados no campo da enfermagem, e desta maneira tal estudo poderá 

contribuir para uma maior participação masculina no acompanhamento do pré-natal para uma maior 

qualificação da assistência pré- natal realizada pelo enfermeiro. 

Sabe-se que a Lei do Acompanhante nº 11.108, de 07 de abril de 2005 garante as 

parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Por isso, não existe justificativa para que as 

mulheres permaneçam sozinhas nesse momento, conforme indica o Ministério da Saúde, 

 
Não podemos esquecer que o acompanhante é parte integrante do processo e que ele 
também passará por vivências fortes muitas vezes. Quando o acompanhante é o pai da 
criança que vai nascer, a experiência pode ser fundamental para ajustamentos na sua 
relação com a mulher e o bebê. Muitos depoimentos de pais que acompanharam o 
processo do parto e do nascimento de seus filhos revelam maior participação dos 
genitores nos cuidados com os recém-nascidos e na valorização de suas mulheres 
(BRASIL, 2000, p.22). 

 

Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde 

Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1- Atenção à saúde dos seres 

humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e no Grupo de Pesquisa CNPq 

coordenado pela Dra Helen Campos Ferreira na linha de pesquisa Atenção Integral à Mulher e ao 

Recém Nato. 

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do uso 
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de tecnologia que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo 

permite-se oferecer uma assistência ampliada à família expectante e mais digna para a sociedade, 

melhorando a relação profissional-cliente, neste caso o homem/companheiro da mulher gestante. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
2.1. PATERNIDADE: ASPECTOS SOCIAIS E QUESTÕES DE GÊNERO 

 

 A família é um grupo de indivíduos que, por nascimento, adoção, casamento ou 

engajamento explícito, partilha laços pessoais e afetivos profundos. Um aspecto que conceitua essa 

organização social de outras é a parentalidade. Esta, assim como a filiação, se constrói no 

relacionamento desenvolvido entre pais e filhos e no desenvolvimento do mundo emocional e 

psíquico dos pais e filhos. Devido aos movimentos sociais nota-se, cada vez mais, novas 

configurações familiares nas quais a "parentalidade" vem sendo exercida, por várias pessoas, isto é: 

vários "pais e mães" (GARBAR e TEHODORE, 2000).  

 Por este motivo, entendemos por família um conjunto de indivíduos ligados entre si por uma 

aliança permeada por afetos, que podem ou não possuir um vínculo consangüíneo. Logo, estamos 

considerando o homem/pai aquele que está junto da família, que cria o filho, que dá afeto, não tendo 

necessariamente vinculo genético. 

 A questão do gênero na paternidade vem sendo pesquisada em diferentes prismas na 

tentativa de aumentar o vínculo paterno no processo gestacional e associá-la também a uma 

atividade realizada pelo pai. No Brasil, o tema “gestação” ao ser abordado por diferentes segmentos 

da sociedade se dá, corriqueiramente, em predominância sobre suas relações com o gênero 

feminino. 

É notório que o envolvimento de homens e mulheres no processo gestacional ocorre de 

maneira desigual. Por isso, a compreensão da distinção entre os gêneros é essencial nessa realidade. 

Gênero e sexo têm conceitos distintos, já que o “gênero” está associado ao caráter 

fundamentalmente social das distinções fundadas sobre o sexo (FONSECA et al, 2008, p.183). Ou 

seja, gênero é uma construção histórica, social do feminino/masculino, sendo atribuída pela 

sociedade acerca do que vem ser os atributos dos homens e das mulheres. 

 A discussão sobre gênero têm sido importante para a compreensão do que representam as 

desigualdades entre homens e mulheres, entre o masculino e feminino em determinada sociedade e 

período histórico (UNBEHAUM, 2000, p.19). Em muitas sociedades ao ocorrer distribuição das 
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tarefas entre os sexos, a atribuição definida socialmente às mulheres comporta a responsabilidade 

pelo cuidado dos filhos. Esta, em parte, é fundamentada na capacidade que elas têm de engravidar, 

dar à luz e amamentar e na suposição decorrente de que elas são mais ternas, mais carinhosas e 

habilitadas para cuidar da prole (DURHAM, 1983).  

Neste sentido, a adoção do conceito de gênero repercute diretamente nas análises sobre o 

envolvimento feminino e masculino no processo gestacional (UNBEHAUM, 2000). Tal proposição vem 

ganhando outro significado, na atualidade, pois os homens têm demonstrado desejo e possibilidades 

de se inserirem no “universo” feminino como cuidadores e parceiros das mulheres. 

Ao gênero, também se relaciona as questões de classe, raça, religião, diferenças regionais e 

etárias. As relações de gênero não se estabelecem, portanto, a partir de uma simples extensão das 

diferenças biológicas, são, pois, resultado de um processo de aprendizagem e de trabalhos contínuos 

decorrentes das representações que cada sociedade dá sobre relações sociais de homens e mulheres 

(ALMEIDA, 1995).  

Tais atributos específicos dos gêneros são impostos pela sociedade de maneira sutil e 

discreta durante o decorrer da vida de um indivíduo, nessa imposição interiorizam-se as mais 

comuns ações do nosso dia-a-dia. Quando se estipula que a cor azul, carrinhos e bola são objetos 

masculinos e pertencem aos meninos e, a cor rosa, bonecas e panelinhas são objetos femininos e 

pertencem às meninas, estamos mantendo a construção dos estereótipos de gênero (FONSECA et 

al, 2008, p.183). 

A forma que a identidade masculina, particularmente, na cultura latina é muitas vezes 

construída tomando-se como base a força física e a virilidade. Ela é caracterizada a partir do 

complexo simbólico honra-vergonha que organiza a sociedade ocidental, onde o masculino está 

associado ao machismo latino. Sob este aspecto a gestação é tida como fenômeno feminino, 

cabendo ao homem assistir o processo afastado dele (UNBEHAUM, 2000).  

 O gênero masculino caracteriza-se pela força e decisão comuns aos pais de famílias que são 

figuras de provedores do lar e o feminino pela de fragilidade e zelo na criação dos filhos e no 

cuidado ao marido, comuns às mães de família (FONSECA et al, 2008, p.183).  

Trindade (1993) lembra que, na família, o menino é menos ou quase nunca inserido nas 

tarefas domésticas e, é considerado como pouco importante nesse tipo de atividade. Por outro lado, 

o papel materno da menina é supervalorizado, o que transforma o paterno como secundário no 

processo de transição para a parentalidade. Talvez aí se inicie o distanciamento do homem no que 

concerne a não valorizar-se no período gestacional, fazendo-o só após o nascimento da criança que 

precisará de provisão de comida e bem- estar. 



15 
 

Para Piccinini et al. (2004) a trajetória masculina rumo à parentalidade difere da feminina 

por diversos fatores, um deles é que somente a mulher sente o filho crescer em seu ventre, dá à luz e 

amamenta. Há um vínculo materno-fetal estabelecido e admite-se que este não se propaga ao pai da 

criança o que já determina uma barreira para a parentalidade.  

Nas relações de gênero da vida familiar, a paternidade é exercida de acordo com referenciais 

de masculinidade e de feminilidade dos papéis sociais de homens e mulheres, a partir das diferenças 

biológicas existentes entre os sexos (FREITAS et al, 2007, p.138). 

Para Ávila (1998), o homem não foi preparado para ser pai, mas sim para ser homem, para o 

poder e o ter. Então, como a gestação não está sob seu poder, o homem grávido geralmente se sente 

confuso, desamparado, inseguro e ansioso frente à gravidez. Sofre por si mesmo, pela sua 

companheira e pelo filho e não pode ou não consegue expressar tudo o que sente. Até porque alguns 

profissionais de saúde reforçam seu distanciamento e não se encontra, na sociedade, incentivo 

governamental do acompanhamento do homem às consultas de pré-natal. 

Não há compreensão social da liberação do dia de trabalho ao homem que acompanha a 

mulher no pré-natal. Oferece-se apenas uma declaração de horas, por parte dos profissionais pré-

natalistas, que por vezes são desvalorizados pelos empregadores, gerando ansiedade, frustração e 

comentários jocosos no ambiente de trabalho, pelo fato dele desejar estar ativo no processo 

gestacional. 

O homem, assim como a mulher, enfrenta o impacto da mudança de papeis nessa fase da 

vida. O medo, a insegurança, a responsabilidade sobre o bebê que está no ventre da companheira, as 

alterações no comportamento dela fazem com que ele viva essa fase conflituosa (FREITAS et al, 

2007, p137). 

Ainda para esses autores, as questões emocionais, culturais, religiosas e familiares 

permearão a vivencia da paternidade como experiência desejada ou não, desejável ou não, ditando 

como será estabelecida a relação entre homem-mulher e com o (a) filho (a). 

As diferenças nas perspectivas de homens e mulheres em relação à gravidez remetem ao 

conceito de gênero. Uma visão voltada para o gênero permite colocar o homem no seu contexto 

social (GARCIA2

É recente a participação do homem em todo o processo de gestação e nascimento. E o 

surgimento de um novo pai, que assume o compromisso social de prover e proteger a família, o 

, 2001 apud ALMEIDA et al, 2007, p.566.) 

                                                           

2 GARCIA, S.M. Conhecer os homens a partir do gênero e para além do gênero. In: Arelha M., Redenti S.G.V., 
Medrado B., organizadores. Homens e masculinidades: outras palavras. 2 ed. São Paulo: ECOS, 2001. 
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compromete afetiva e pessoalmente com seu filho e companheira. Nas sociedades ocidentais, ao 

longo dos anos, os papéis de pais e mães construídos culturalmente e socialmente têm sido 

tradicionalmente diferentes. A mãe vem assumindo o papel de cuidadora primária e o pai, o encargo 

socioeconômico de proteger, cuidar e manter os familiares, sendo o provedor das necessidades 

materiais da família, distanciando-se, muitas vezes, do convívio familiar (PICCININI et al, 2004). 

 O comportamento masculino no envolvimento dos homens no ciclo gravídico- puerperal não 

tinha tanto destaque. Ainda, o comprometimento que se nota nos dias atuais reforça ser dele, 

apenas, o encargo sócioeconômico de proteger, cuidar e manter a família e à mulher a parte de 

cuidar do lar, organizar a casa e cuidar dos filhos.  Inclui-se aí ser ela capaz de vivenciar sozinha a 

gestação, criando uma rede de assistência junto às demais mulheres da família e não contando com 

seu companheiro (ABREU, 1999). 

Brazelton3

                                                           

3 BRAZELTON, T.B. O desenvolvimento do apego: uma família em formação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, 
208p. 

 (1988 apud REGIS et al, 2009) adverte que o homem pode se sentir excluído no 

processo de gestação e nascimento. Todos estão preocupados com os sentimentos da futura mãe e 

esquecem o pai, seus sentimentos e necessidades. A mulher tende a desviar suas energias e atenção 

para o bebê e se torna o centro das atenções. Não dá espaço para o pai, acreditando que só ela pode 

cuidar bem do filho. 

Por essas razões, de acordo com Maldonado, Dickstein e Nahoum (2000), a formação do 

vínculo entre pai e filho costuma ser mais lenta, consolidando-se apenas após o nascimento e no 

decorrer do desenvolvimento da criança. 

O envolvimento paterno na gestação pode ocorrer por meio da expressão de suas 

preocupações e ansiedades, de sua participação na atenção pré-natal (consultas, atividades 

educativas coletivas e individuais, consultas, visitas domiciliares), no envolvimento com os 

preparativos para a chegada do bebê, através do apoio emocional proporcionado à mãe e do 

estabelecimento do vínculo com o bebê (PICCININI et al, 2004). 

Portanto, acredita-se que a enfermagem pode e deve atuar junto a esse homem no sentido de 

dirimir suas dúvidas e fazê-lo participar diretamente do período gestacional, oferecendo cuidados a 

ele para prepará-lo também para cuidar da mulher e feto.   

 

2.2 A SAÚDE DO HOMEM/COMPANHEIRO E O ENVOLVIMENTO NA GESTAÇÃO 

DE SUAS COMPANHEIRAS 
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A gestação é uma fase que integra o processo de viver da mulher e do homem, pois se deve 

considerar que a gravidez se desenvolve no casal, e que nesse período ocorrem mudanças para o 

casal que transcendem aquelas vividas somente fisicamente pela gestante (FONSECA et al, 2008, 

p.183). Além disso, a gestação é um processo complexo, único, especial, multidimensional e que 

envolve a mulher, o homem, a família e a sociedade (REGIS et al, 2009). 

Primeiramente, atenta-se para a importância do envolvimento do pai no acompanhamento 

pré-natal como sendo o fornecedor do apoio emocional à gestante, podendo descortinar o vínculo 

afetivo com o bebê e a construção da paternidade.  

Para Brasil (1998) “a assistência pré-natal constitui-se num conjunto de procedimentos 

clínicos e educativos com o objetivo de vigiar a evolução da gravidez e promover a saúde da 

gestante e da criança, encaminhando-os para soluções imediatas ao Sistema Único de Saúde”. 

Prioritariamente a assistência pré-natal torna-se momento privilegiado para discutir e 

esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu parceiro (BRASIL, 2000). Logo, a 

participação do homem durante o pré-natal e mesmo durante o parto é uma tendência desde os anos 

oitenta, quando esse comportamento começou a ser estimulado, particularmente entre casais de 

camadas médias, que tinham acesso a serviços de saúde privados (SALÉM, 1985). 

A paternidade pode ser uma situação crítica no desenvolvimento emocional do homem. O 

homem ao viver um momento conflituoso e ambíguo pode não suportar a pressão social que o 

envolve, não percebendo que o papel de pai não se desenha apenas no nascimento e imprimindo 

sobre ele dimensões conflituosas no seu existir (FREITAS et al, 2007, p. 137). 

O envolvimento paterno pode variar bastante ao longo da gestação, de acordo com o 

desenvolvimento do bebê, bem como conforme as características de cada pai (PICCININI, 2004). 

May 4

                                                           

4 MAY, K.A. Three phases of father involvent in pregnancy. Nursing Research, 31, pp.337-342, 1982. 

 (1982 apud PICCININI, 2004) sugere um padrão de mudanças seqüenciais no 

envolvimento emocional dos pais, constituído de três fases: a primeira destas compreende o período 

desde a suspeita de gravidez acompanhada de um grande impacto inicial até a sua confirmação, 

quando os pais podem experimentar reações de desconforto, estresse e ambivalência. Na segunda 

fase, os pais ainda não sentem a gestação como uma realidade, uma vez que os sinais físicos ainda 

não são evidentes. Em decorrência disto, a distância emocional é a característica mais marcante 

deste período. Na última fase, os homens vivenciam a gestação como real e importante em suas 

vidas, conseguindo se definir como pais. 



18 
 

Normalmente, segundo May4 (1982 apud PICCININI, 2004), este último estágio ocorre no 

terceiro trimestre da gestação, quando o nascimento do bebê está mais próximo e os pais tornam-se 

mais participativos nos preparativos para a sua chegada. No entanto, conforme a autora, os pais 

diferem consideravelmente no modo como atravessam estes estágios, havendo pais que não 

conseguem realmente envolver-se com o seu filho em nenhum momento da gestação. 

Para Szejer e Stewart (1997) alguns se sentem profundamente envolvidos com questões da 

gestação, procurando participar o máximo possível e mostrando uma grande disponibilidade 

emocional para esta experiência. 

Participar do ritual do pré-natal pode tornar-se uma atividade pouco prazerosa, pois em geral 

implica em horas no consultório médico e imprevistos. Para alguns homens, a gravidez e todo o 

ritual que a envolve, inclusive o pré-natal, é um momento feminino, do qual eles não se sentem 

autorizados a participar, mesmo quando o médico sugere (UNBEHAM, 2000). 

Essa experiência pode ser vivenciada de maneiras diferentes de acordo com cada pai. 

Maldonado et al (1997) afirmam que existem pais que procuram sentir o bebê na barriga da mulher, 

acompanham as consultas pré-natais, ajudam a compor o enxoval e a organizar o quartinho do bebê. 

Outros realizam o acompanhamento às ecografias, que permitem aos casais assistirem ao 

desenvolvimento e aos movimentos fetais, e isso costuma encorajar o interesse e envolvimento dos 

pais.  

Diversos autores têm sugerido algumas estratégias que facilitariam ao pai estar em contato 

com seu bebê durante o período pré-natal. Uma delas seria através do contato tátil com a pele da 

barriga da gestante, isto é, favorecer ao pai experienciar a resposta dos movimentos fetais, podendo, 

desta forma, também sentir o bebê e, com isso, construir uma imagem mental dele (RAPHEL-

LEFF, 1997). 

A ultrassonografia também tem sido considerada outro recurso facilitador da inclusão dos 

pais no processo gestacional, uma vez que partilham uma posição de igualdade com a mãe no 

momento do exame, pois ambos enxergam a mesma imagem do bebê e têm acesso às mesmas 

informações (PIONTELLI, 2000). Segundo essa autora, a partir desta visualização os futuros pais 

tendem a se sentir mais responsáveis pelos cuidados com a mãe e o bebê. 

Por outro lado, alguns pais, logo antecipam dificuldades financeiras que podem decorrer das 

despesas com o bebê e aumentam suas cargas de trabalho, muitas vezes assumindo um segundo 

emprego. Esta sobrecarga de trabalho favorece conseqüentemente o afastamento do lar e, isto pode 

ser um sinal de preocupação e ansiedade do futuro pai (PARKE, 1996).  

Este autor afirma que os pais podem experiênciar demasiada ansiedade durante a gestação, 

preocupando-se com o parto e a saúde do bebê, apesar de que as preocupações de ordem financeira 
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se destacariam, sendo as mais prevalentes. Brazelton (1988), por sua vez, acrescenta que as 

preocupações com o aumento das responsabilidades para com a família e com as possíveis 

conseqüências nas relações sexuais também são recorrentes nos pais.  

Outras reações dos pais observadas por Szejer e Stewart (1997) são os sentimentos de 

exclusão e inutilidade, e fuga de todos os aspectos da preparação para a chegada do bebê, e, 

algumas vezes, do próprio ambiente familiar. Szejer e Stewart (1997) apontou ainda que alguns se 

colocam como espectadores desinteressados, justificando que os problemas relativos à gestação são 

de responsabilidade da mulher. 

 Para muitos homens, a paternidade é fruto de um atributo biológico onde eles não se vêem 

como parte integrante do ciclo gravídico – puerperal, sendo esta uma situação em que eles não 

sabem como agir (ABREU, 1999). Mas, também não são valorizados pelos profissionais que 

cuidam no cenário da gestação, parto e puerpério, impedindo-os de exercerem suas cidadanias ou 

imputando-lhes condições para obterem seus direitos, como é o fato de terem de “pagar uma taxa” 

para uso de roupa hospitalar para entrarem no cenário do parto. 

 

 
2.3 A ENFERMAGEM E O HOMEM/COMPANHEIRO - PAI 

 

A consulta pré-natal efetuada pela Enfermagem é realizada na rede básica de saúde de 

acordo com um roteiro estabelecido pelo Ministério de Saúde e garantida pela Lei do Exercício 

Profissional e Decreto no 94.406/87, no qual estabelece que o pré-natal de baixo risco possa ser 

inteiramente acompanhado pelo enfermeiro (LIMA e MOURA, 2005). 

No momento dela o enfermeiro tem a possibilidade de desenvolver ações de educação em 

saúde com a gestante e incentivar a participação paterna no acompanhamento pré- natal. Mesmo 

diante do exposto, muitos profissionais de saúde deixam de dar a devida importância ao pai e não o 

introduzem no processo da gestação, não o incentivando a participar do acompanhamento pré-natal 

(REGIS et al, 2009).  

Nesse período o homem também passa por modificações e sofre adaptações similares às da 

mulher e também enfrenta dúvidas e angústias semelhantes por isso merecem e têm direito à devida 

atenção a sua saúde (bem –estar). 

Não se pode deixar de relatar que existe, também, alguma resistência masculina para o não 

acompanhamento do pré-natal de suas companheiras. Estudos mostram que o incentivo da equipe 

de saúde para a participação dos homens, na fase do pré-natal, contribui para que esse pai sinta-se 

participante do processo gestacional e para ele essa participação é significativa na experiência da 
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paternidade. O estímulo da equipe de saúde mobiliza o homem a de fato acompanhar a mulher. É 

claro que esse acompanhamento é movido também por um desejo pessoal, de estar presente 

(HUNBERHAM, 2000). 

Apesar dos muitos esforços por uma assistência pré-natal que envolva a família (mãe e pai e 

familiares), observa-se que a inclusão do pai no processo gestacional, ainda precisa ser conquistada 

em alguns lugares e, sedimentada em outros. Além disso, é reduzido o número de trabalhos 

nacionais abordando o tema e estudos que expressam a experiência dos homens que vivenciam esse 

processo. Ademais, nota-se que ainda é pequena a valorização do pai quando se fala em gestação 

(REGIS et al, 2009) no preparo e formação de profissionais de saúde.  

 É imprescindível que o profissional de enfermagem conheça mais sobre o pai, incentive-o na 

participação dos cuidados. Que a assistência de enfermagem possa ser realizada com vistas ao casal, 

às necessidades e anseios de ambos.  

 O aparecimento deste novo cliente que surge no ciclo gravídico-puerperal e tem sido 

encarado apenas como mero espectador do processo parturitivo da companheira, sem darmos conta 

de que o pai merece o nosso cuidar de enfermagem em particular e da equipe de saúde em geral 

(ABREU, 1999). 

 Ademais, as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem criada em 2008 

pelo Ministério da Saúde, aponta que “as ações de atenção integral à saúde do homem, visam 

estimular o autocuidado e, sobretudo, o reconhecimento de que a saúde é um direito social básico e 

de cidadania de todos os homens brasileiros” (BRASIL, 2008). 

 Nesta política encontramos, explicitamente, que a paternidade não deve ser vista apenas do 

ponto de vista da obrigação legal, mas, sobretudo, “como um direito do homem a participar de todo 

o processo, desde a decisão de ter ou não filhos, como e quando tê-los, bem como do 

acompanhamento da gravidez, do parto, do pós-parto e da educação da criança.(grifo nosso).  

 Como diretriz ressaltamos que há, na mesma Política, necessidade de se reorganizar as ações 

de saúde, através de uma “proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde 

também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens 

como sujeitos que necessitem de cuidados”. Assim, a reorientação na formação de profissionais 

deve conter essa proposta, discuti-la, apontar caminhos de atenção à saúde do homem com ações 

específicas para dele cuidar, vendo-o de maneira holística.  

 Em relação à saúde reprodutiva, verifica-se em suas diretrizes que para o “pleno 

desenvolvimento de homens e mulheres, é importante a construção de parcerias igualitárias, 

baseadas no respeito entre os parceiros e em responsabilidades compartilhadas”. Portanto, é 

fundamental o envolvimento dos homens com relação à paternidade responsável, e para que isto 
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ocorra profissionais devem estar treinados e sensibilizados para valorização da saúde do homem no 

cenário da gestação, parto e puerpério (BRASIL, 2006) 

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, no ano de 

2009, publicou a cartilha intitulada “Unidade de Saúde Parceira dos Pais” visando educação dos 

profissionais de saúde pra atenção à saúde dos pais. Explicita-se que “o envolvimento do pai nas 

ações de cuidado é um dos recursos mais importantes e, no entanto, mais mal aproveitados na 

promoção da saúde e do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes”, caracterizando que a 

formação de profissionais de saúde deve introduzir tal temática em seu preparo (BRANCO et al, 

2009). 

Preconiza-se que é necessário que os profissionais diminuam “sua distância histórica dos 

pais, com a formulação de novas práticas que implicam na revisão de concepções de gênero, 

família, paternidade e maternidade tradicionais”. Ressalta-se que ao falar em “pai”, se inclui todas 

as figuras masculinas que são uma referência de cuidado e afeto para crianças e adolescentes, tais 

como: padrastos, avós, tios e namorados das mães. 

Recomendam que haja reflexão sobre as pesquisas que mostram o impacto que a paternidade 

afetiva causa no cuidado com as crianças, com as mulheres e com o próprio homem. Pedem que se 

desenvolva com os profissionais a discussão sobre: cuidado paterno, masculinidade, família, 

maternidade, formação de vínculos entre pais e filhos, gênero, parto, sobrecarga feminina, guarda 

após o divórcio, afetividade na família e diferentes configurações familiares. 

 Depreende-se que há muito a ser feito junto aos homens-pais, para através da vivência deles 

a enfermagem planejar ações efetivas na promoção e manutenção de sua saúde.  
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3. METODOLOGIA 

 
 

3.1. TIPO DE ESTUDO 
 

 A pesquisa foi do tipo exploratória que segundo Figueiredo e Souza (2005, p. 79) é aquela 

que: 

 

Consiste em investigações empíricas, porém o objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar 
e clarificar conceitos. 

 

Também se adotou o caráter descritivo, indo-se à campo. Optou-se por abordagem 

qualitativa, utilizando-se aspectos quantitativos apenas para relato de informações básicas. 

Conforme Triviños (1992) nesse tipo de estudo, o tratamento estatístico serve apenas de apoio para 

a análise qualitativa. 

Para Gil (2007), a pesquisa descritiva objetiva-se primordialmente a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis e para isso, utiliza-se técnicas de coleta de dados tais como o questionário e a 

observação sistemática. 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa apresenta certas peculiaridades tais como: 

considerar o ambiente como fonte direta dos dados; o pesquisador como instrumento chave; possui 

caráter descritivo; o processo é o foco principal da abordagem e não o resultado ou o produto; a 

análise dos dados é realizada de forma intuitiva e indutiva pelo pesquisador e, por fim, tem como 

preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados.  
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Ela se baseia em informações extraídas das relações interpessoais e da co-participação dos 

informantes. O pesquisador tem participação ativa, interagindo em todo o processo, compreendendo 

interpretando e analisando as informações coletadas (FIGUEIREDO & SOUZA, 2005)  

 
 
 
 
3.2. CENÁRIO E SUJEITOS  
 

 

O estudo foi realizado na  Maternidade Municipal Alzira Reis, situada à Avenida Carlos 

Ermelindo Marins, no bairro de Jurujuba, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro.  O 

cenário foi adequado ao estudo, não precisando de nenhuma interferência do pesquisador acerca do 

estabelecimento de infra-estrutura propícia. Porém, ao realizarmos as entrevistas, essas foram 

gravadas em MP3, ouvidas e transcritas na íntegra, posteriormente. 

Participaram da entrevista dezoito homens, maiores de 18 anos, sem distinção de raça, 

condição social ou cor, que eram considerados no núcleo familiar pais. A escolha dos mesmos se 

justificou pelo fato destes serem possíveis da pesquisadora realizar observação direta e ouvir suas 

respostas para produção de cuidados de enfermagem mais eficazes a eles no cenário da gestação, 

parto e puerpério.   

Os sujeitos foram escolhidos intencionalmente para participarem da pesquisa, cujos locais 

determinados para gravação dos depoimentos foram: a ante-sala das consultas de pré-natal (andar 

térreo), no Alojamento Conjunto (primeiro andar) e na sala de espera de visita (primeiro andar), 

estando eles disponíveis e interessados em participar do estudo onde receberam, concordaram em 

serem voluntários da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).( 

APÊNDICE 2) 

A coleta dos dados foi realizada pela pesquisadora, no período de março à abril do   ano de  

2012, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense  em conformidade com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovado pelo mesmo com o 

número 349/11  (ANEXO 1). A todos os participantes foi garantido o sigilo de seus nomes e 

também a garantia de que os dados somente seriam tratados pelos pesquisadores 
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3.3. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 
Para a realização desse estudo, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um roteiro 

de entrevista semi-estruturada, constituído de perguntas relativas à identificação e dez perguntas 

abertas relativas ao tema (APÊNDICE 1). 

Diferenciando-se de uma entrevista dirigida pelo fato de conter além de questões fechadas e 

diretas foram incluídas uma parcela de questões abertas, que possibilitam ao entrevistador “certa 

liberdade” (SOUZA, 1998). 

 Os entrevistados receberam em anexo ao instrumento de coleta de dados o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2). As entrevistas foram gravadas em dispositivo 

eletrônico para facilitar a transcrição das mesmas e no decorrer da pesquisa foi mantido o caráter 

confidencial das informações obtidas, sendo os homens/pai identificados de maneira fictícia, através 

de nomes de times de futebol conhecidos na mídia escrita e falada, no sentido de adequar-se à 

RS/MS 196 que trata de pesquisa com seres humanos.  

 
 
3.4.  TIPO DE ANÁLISE DE DADOS 
 

Os resultados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise temática do conteúdo 

das falas. Segundo Bardin (1994) “o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de 

um texto analisado segundo critérios relativos que serve e que guia a leitura”. A partir da analise 

dos dados, os mesmos foram agrupados em categorias emergentes das falas dos sujeitos.  

A análise Temática é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, 

por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens (OLIVEIRA, 2008). 

O objetivo principal da análise temática pode ser sintetizado em manipulação das 

mensagens, tanto do seu conteúdo quanto da expressão desse conteúdo, para colocar em evidência 

indicadores que permitam inferir sobre uma e outra realidade que não a mesma da mensagem 

(BARDIN, 1994). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Em relação à análise quantitativa, previamente proposta para dados que ancorassem a 

análise qualitativa deste estudo, devido a heterogeneidade do grupo optou-se por desconsiderá-la e 

manter-se fiel aos ensinamentos de Bardin (1994). 

Primeiramente, serão apresentados os dados relativos à caracterização dos sujeitos da 

pesquisa. E, posteriormente, para atender aos objetivos desse estudo e compreender como a 

enfermagem pode ajudar o homem/companheiro a viver a experiência da paternidade durante a 

gestação foi desenvolvida análise detalhada dos depoimentos dos entrevistados (homens que, à 

época da coleta de dado, tinham mulheres no Alojamento Conjunto da Maternidade Municipal 

Alzira Reis). 

A fim de caracterizar os sujeitos dessa pesquisa, realizaram-se algumas perguntas fechadas, 

favorecendo o levantamento do perfil dos mesmos. 

 

            4.1. CATEGORIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 Os dados do quadro abaixo expressam as características dos sujeitos envolvidos neste 

estudo. Assim os resultados demonstram que: a faixa etária encontra-se entre 18 e 30 anos; a 

profissão, em sua maior parte, tinham como ocupações:“seguranças”, seguidos por desempregados, 

soldador e pedreiro. Nota-se que, não existe uma clientela prevalente, o grupo de homens 

configurou-se de maneira heterogênea quanto à ocupação profissional. 

 No que se refere ao estado civil, percebe-se uma predominância de homens solteiros; que já 

têm de 1 a 2 filhos, sendo que somente um pai referiu ter 3 filhos. Constatou-se que o grupo 

declarou estado civil solteiro, em sua maioria e, os mesmos, moravam apenas com suas 

companheiras. Estas por sua vez, possuíam ocupações variadas, predominando, o trabalho do lar, 

caracterizando-se como mulheres sem dupla jornada de trabalho. 

 Ao longo da análise dos dados, a identidade dos participantes foi preservada, e os mesmos 

encontram-se nominados de maneira fictícia, com nomes de times de futebol Nacionais conhecidos 
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na mídia escrita e falada, no sentido de adequar-se à RS/MS 196 que trata de pesquisa com seres 

humanos. 

 

 

                                   Quadro 1- Caracterização dos sujeitos do estudo  

  

 

Para efeito didático, apresentam-se as unidades temáticas extraídas das falas dos homens e 

analisadas a luz do referencial teórico construído. 

 

 

 

Sujeitos Idade Profissão Estado 
Civil 

Nº de 
filhos 

Idade pai 
pela 1ª vez 

Mora c/ 
companheira 

Ocupação da 
companheira 

Flamengo 28 Segurança casado 2 25 Sim Faxineira 

Fluminense 29 Autônomo casado 1 29 Sim Cabeleleira 

Vasco 29 Soldador solteiro 2 15 Sim Dona de Casa 

Botafogo 29 Segurança solteiro 2 19 Não Dona de casa 

Grêmio 19 Desempregado solteiro 1 19 Sim Estudante 

Portuguesa 19 Desempregado solteiro 1 19 Sim Dona de casa 

Coritiba 28 Téc. Enfermagem solteiro 2 25 Sim Atendente 

Náutico 23 Vendedor  solteiro 2 19 Sim Vendedora 

Corinthian
s 

26 Ajudante de 
Pedreiro 

solteiro 2 21 Sim Diarista 

São Paulo 21 Desempregado solteiro 1 21 Não Dona de casa 

Palmeiras 23 Polidor de 

Automóveis 

solteiro 2 22 Sim Dona de casa 

Atlético 33 Segurança solteiro 2 23 Sim Dona de casa 

Santos 25 Soldador solteiro 1 25 Sim Manicure 

Bahia 50 Segurança casado 3 40 Sim Dona de casa 

Inter 28 Ajudante de 
Caminhão 

solteiro 2 24 Sim Dona de casa 

Cruzeiro 26 Montador de 
móveis  

solteiro 1 26 Sim Dona de casa 

Sport 23 Motorista solteiro 2 21 Não Dona de casa 

Figueirense 26 Pedreiro solteiro 1 26 Sim Auxiliar de enf. 
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 4.2 ANÁLISE TEMÁTICA 

O PAI NA GESTAÇÃO (1ª unidade temática) 

Grávido, 
Por que será que o homem não pode 
Querer estar, estando sempre ávido 

Por entender em si na semente 
Que ele vê na barriga daquela rapariga 

Que passa em estado interessante  
Interessante nove luas, nove meses 

Tantas transformações  
Muda pele tudo muda, tudo vale 

Para ter o fruto... 
E de repente , o rebento 
Abrir a porta, dar a luz 

O choro a chama da nova vida 
Reluz, atrai, seduz 

Mãe como seria Ter o filho  
Saber passo a passo da geração, a alegria do parto 

Cuidado pelo fêmea que a todos nós segura 
Engravidado por ela na relação da paixão mais pura 

              (GONZAGA JR., “Grávido”) 

 
  

Para começar a entender como estes pais vivenciaram o período gestacional de suas 

companheiras, buscamos compreender o que eles idealizavam ser a gravidez. Então, perguntarmos 

aos pais o que entendiam sobre gravidez, as respostas oferecidas sugerem três atitudes diferentes 

acerca da percepção do estado gestacional. 

Por meio dos depoimentos dos pais depreende-se que o entendimento sobre gravidez 

encontra-se distante de um conceito único e pré-estabelecido, pois como Valla (1996) explica as 

pessoas não vivem a mesma experiência da mesma maneira, cada qual a percebe e interpreta a partir 

de suas perspectivas de mundo, de saúde e de vida. 

- GESTAÇÃO SEM SIGNIFICADO 

Palmeiras- “Eu não entendo nada, entendo que é muito complicado, complicado demais”.  
Grêmio-“Nada. Surpreende qualquer um não é”. 

Portuguesa-“Não sei dizer muito não”. 
Vasco-“Não entendo quase nada, quando penso sobre gravidez espero que ocorra tudo bem!”  

Fluminense-“Pouco, não entendo muito. É um começo de uma vida nova”. 
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São Paulo-“Quase nada, é quando sua mulher espera seu filho”. 
 
 Para estes homens a gestação não tem um significado singular, não se configura uma 

realidade vivida e por isso não sabem ou não conseguem expressar o que para eles representa. Isto 

talvez se dê a partir de sua trajetória de vida, cultura ou modelo de sociedade que lhes impõe que  a 

gravidez é “coisa” de mulher e por isso não tem significância na vida do homem. 

 Então, porque a enfermagem não oferece possibilidade de agregação deste homem aos 

conceitos de cidadania para, através dele, modificar o contexto social em relação à gestação? As 

ações de educação para o parto devem envolver homens e mulheres. Muitos podem observar suas 

companheiras e sinalizar para a equipe como está o progresso dessa gestação e se há motivos para 

intervenção. Ou mesmo buscar dirimir seus anseios mantendo-se saudável durante todo o processo. 

 A atitude de se ver “grávido”, passa pelo processo sociocultural de incremento da atividade 

do homem na gestação das mulheres. Fruto de uma cultura excludente de entender que pouco ou 

nada o homem tem a fazer durante a gestação. Ávila (1998) respalda as falas anteriores, afirmando 

que o homem não foi preparado para ser pai, mas sim para ser homem, para o poder e o ter. 

 Outros pais referiram sentimentos positivos que valorizam a família, a humanidade e a 
espiritualidade: 

 - GESTAÇÃO SENTIDA   

Figueirense- “Sei que é a coisa mais linda do mundo”. 
Botafogo-“É uma coisa boa que vem para segurar mais a família, dar apoio, é uma coisa boa!”  

Flamengo-“Eu entendo que é uma coisa boa para família, para ter mais, como é que se diz é... 
juntar mais a família”. 
Coritiba-“Para mim é uma dádiva de Deus”. 
Corinthians-“Eu entendo que é uma coisa muito boa que acontece na nossa vida. A gente fica feliz 
quando acontece”. 
Santos-“É um momento mágico não é? ainda mais, no primeiro filho, para mim está sendo uma 
experiência ímpar”. 
 
 Este é um fenômeno ainda não materializado, ou seja, ainda não são pais durante a gestação, 

mas eles não precisam ver o filho, eles sentem o filho. Sobre eles a gestação expecta beleza, 

sustentação da família e continuação da vida. Este seria um grupo cuja assunção das ações de 

cuidar, baseadas nas informações dadas sobre o bebe e a mulher, no parto e pós-parto, 

provavelmente daria bons resultados, tendo em vista que eles encontram-se receptivos.  

 Ávila (1998) refere que o homem grávido, geralmente, se sente confuso, desamparado, 

inseguro e ansioso frente à gravidez e não pode ou não consegue expressar tudo o que sente. 

Contudo, neste grupo de homens tal assertiva não se confirmou. 
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A gravidez é um acontecimento especial, porém eles relatam a preocupação com o fator 

econômico e financeiro: 

 

 - GESTAÇÂO COMO  FENÔMENO FINANCEIRO  

Náutico- “Nunca fiquei grávido não!! Vem na minha cabeça Filhos, gastos. Mas é  um momento 
único.” 
Atlético-“É uma coisa muito seria, muita responsabilidade, você tem que estar preparado não é? 
Para você dar tudo que seu filho precisa, não é fácil, não.” 
Cruzeiro- “Muita responsabilidade”. 
  

 Alguns homens diante da gravidez, ficam preocupados com o seu papel de provedor do 

sustento familiar, aumento de suas responsabilidades, com mais um membro da família e se sentem 

pressionados, não conseguindo se tranquilizar e ter atitude positiva nesse processo.   

 Para estes seria imprescindível a apresentação do “Projeto Rede Cegonha”. Visto que a Rede 

Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos 

princípios da humanização e assistência, onde mulheres, recém-nascidos e crianças têm direito além 

de outras coisas de realizar o seguinte aporte de recursos: pré-natal com 100% de custeio dos 

exames; fornecimento de medicamentos; fornecimento de kits para as UBS e para as gestantes; 

transporte com 100% de custeio (vale transporte e vale táxi).  Diante disso mostrar para esses pais 

que o governo tem recursos para ajudá-lo e para sentirem-se mais tranquilos.                                              

Mas, ainda persiste o modelo cultural de caber ao pai o encargo socioeconômico de proteger, 

cuidar e manter os familiares, sendo o provedor das necessidades materiais da família, (PICCININI 

et al, 2004). 

             No sentido de verificar como percebiam a paternidade para cuidar de suas mulheres e bebês 

eles responderam: 

 

-  PATERNIDADE COMO CUIDADO 

Fluminense- “Muito legal, muito emocionante”.  

Vasco-“Eu penso que quero ser um bom pai não é?”.  
Grêmio- “Já é difícil de explicar não é... não sei o que falar”. 
Palmeiras-“Eu acho que paternidade é sempre o pai estar presente, não é? É estar ali. Não 
importa a idade, a vida que deixou de viver, é isso ai sempre estar presente”.  
Botafogo-“Ah maravilhoso, e melhor que vou ser pela segunda vez!!!”  
Coritiba- “Não tenho nem palavras para explicar esse sentimento. Você deixa de viver sua vida 
para viver a vida de seus filhos! É abrir mão de tudo por eles”. 
Corinthians- “Entendo que ser pai, que é uma coisa muito difícil, mas que vale muito a pena é uma 
felicidade muito grande ser pai.”  
Cruzeiro- “Maravilhoso, é muito bom”. 
 Sport-”É agora que vou vivenciar mais isso”. 
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Santos- “Assim, é meu primeiro filho não é? Então assim, nesses nove meses não dá para imaginar 
agora depois que nasceu vamos ver”.  
 
 Esses homens não introjetaram a paternidade como função do homem. Não exercem a ação 

do homem como “pai” dirigida à mulher e ao bebê durante à gestação. A paternidade estar por vir, 

eles atrelam sua materialização ao nascimento. Não apresentam um sentimento que traduza alguma 

função familiar.  

A paternidade é vista como um sentimento, conforme Ávilla (1998) discorre: “as questões 

emocionais, culturais, religiosas e familiares permearão a vivencia da paternidade como experiência 

desejada ou não, desejável ou não, ditando como será estabelecida a relação entre homem-mulher e 

com o filho”. 

 Quando perguntados sobre estarem grávidos, eles expressaram exclusão no processo, mas 

somente ao mudar a pergunta, de “grávidos para paternidade” já conseguiam formular resposta mais 

concisa, evidenciando que o estado gestacional não tem conformação com o entendimento de 

paternidade. Daí, podem não estar em seu pleno “bem estar” e, por desconhecerem possibilidades 

de atenção à sua saúde, não procuram ajuda. 

Para muitos homens a paternidade é fruto de um atributo biológico no qual eles não se vêm 

como parte do ciclo gravídico – puerperal, sendo esta uma situação em que eles não sabem como 

agir (ABREU, 1999). 

Por outro lado, existe uma pequena parcela deles que percebem a gravidez como algo além 

da natureza humana, digo: - de biológico, normal, mas como um processo não menos importante ou 

especial. 

Segundo Szejer e Stewart (1997) alguns pais sentem-se profundamente envolvidos com 

questões da gestação, procurando participar o máximo possível e mostrando uma grande 

disponibilidade emocional para esta experiência. 

 Para alguns a paternidade se mostra relacionada com diferentes aspectos sociais. Alguns 

vinculam e paternidade ao aumento da responsabilidade pessoal, para manutenção da sobrevivência: 

gastos financeiros.  

 

-PATERNIDADE COMO GASTO FINANCEIRO 

 Atlético- “É uma coisa muito séria, muita responsabilidade, você tem que estar preparado não, é ? 
Para você dar tudo que um filho precisa não é fácil não”. 
Cruzeiro- “Muita responsabilidade”. 
Náutico- “Responsabilidade, muita responsabilidade, mas é mais uma vida vindo ai, mais uma 
escola particular para pagar, mas a gente dá um jeito, pois tudo que  a gente não teve, quer dar 
para nossos filhos”. 
São Paulo- “Responsabilidade e maturidade, a vida muda”. 
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Como Parke (1996) diz, alguns pais logo antecipam dificuldades financeiras que podem 

decorrer das despesas com o bebê  como um fator relacionado a gravidez. 

Este autor afirma que os pais podem experienciar ansiedade demasiada durante a gestação, 

preocupando-se com o parto e a saúde do bebê, apesar de que as preocupações de ordem financeira 

se destacariam, sendo as mais prevalentes. Brazelton (1988), por sua vez, acrescenta que as 

preocupações com o aumento das responsabilidades para com a família são recorrentes nos pais. 

Conforme Brasil (2008) há necessidade de desmistificarmos o processo de providência de 

tudo, de que ele é responsável por tudo. Precisamos discutir o movimento natural da vida e deixar 

com que esse homem vivencie a gestação, parto e puerpério como um processo cultural saudável, 

responsável e sem traumas.  

O enfermeiro poderá desenvolver ações de criações de rede social, em que estes pais se 

relacionem com outros pais, através de rodas de conversas e que exponham suas preocupações e 

anseios e vejam que seus problemas são compartilhados por outros e assim tentem mudar essa 

construção de medo e de ansiedade que, por vezes, é reforçada pelos profissionais de saúde que não 

possibilitam ações de saúde junto a esses homens.  

 A vivencia dos pais no processo gestacional de suas companheiras, guarda singularidades, 

quando questionados sobre este assunto eles se remetem ao parto. Isto nos permite inferir que talvez 

não se coloquem de fato coadjuvantes no processo. 

 

-GESTAÇÃO VISANDO O PRODUTO 
 
Figueirense- “Foi muito lindo, super-bom”. 
 Internacional- “Foi tudo bem direitinho”. 
Cruzeiro- “Foi bom foi tudo tranquilo, somente na hora do parto que foi tenso, mas de tudo foi 
tranquilo”.  
Flamengo- “Foi bom, eu gostei, eu já estava esperando isso. Planejamos a gravidez”. 
Botafogo- “Foi meio complicado, pois ela enjoou muito, passou muito mal. Mas graças à Deus deu 
tudo certo.” 
Bahia- “Maravilhoso.” 
Náutico- “Dessa vez foi mais tranquilo,  pois já tinha passado na primeira gestação, que foi mais 
critico, pois foi difícil contar para mãe dela, agora dessa vez foi mais proveitoso a gestação, até 
porque já estávamos morando juntos, quase casados, já estávamos construindo nossa casa, então 
foi mais fácil de curtir”. 

 
 O homem quando se mantém mais próximo da gestação, tenta viver a experiência de ser pai 

e aproxima- se dos aspectos afetivos dessa relação com emoção e afeto (OLIVEIRA  et al, 2009). O 

que não ocorre todos, pois para eles, a preocupação é não ter intercorrências é  estar “tudo certinho” 
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ou tudo “normal”, não se preocupando em revelar as expectativas que têm, as dúvidas e nem de 

aproveitarem a experiência para aprendizagem de ações de cuidar. 

 Já para May (1982) as dificuldades em sentir a gestação da companheira como real podem 

ser um indício de sentimentos ambivalentes quanto à paternidade. Será que esses pais não sentem 

realmente o que é a paternidade? Que esse é o jeito deles expressarem.  

Indagados, estimulados e valorizados eles se sentiram mais a vontade e revelaram alguns 

sentimentos. 

 

-GESTAÇÃO QUE COMPROMETE A SAÚDE DO HOMEM  
 
Vasco- “Foi tranquilo pô, fiquei tranquilo com ela, fiquei na paz com ela até os nove meses para 
ver se nasce tudo bem!” 
 Grêmio-“Foi uma coisa bem realizadora, eu sei que ser pai é uma grande responsabilidade é  
difícil não é?”. 
Portuguesa- “Normal”. 
Curitiba-“Ah, foi uma loucura, pois a gente não estava esperando nem tinha planejado. Só queria 
ficar com um, mas ai veio e estamos felizes”.  
 Corinthians- “Foi bom, foi normal igual ao do meu outro filho”. 
São Paulo-“Normal, não foi nada de diferente, foi bom”. 
Palmeiras-“Foi bom, ela teve muita complicações na gravidez, ela enjoou muito, mas é isso ai tem 
que estar junto”. 
Atlético-“Ah fiquei muito apreensivo esperando, mas quando ela nasceu foi mil maravilhas, até 
porque ela passou muito mal na gravidez teve muito enjoo, mas depois disso tranquilo”. 
 Santos-“Assim foi uma coisa programada, mas mesmo assim dá muito trabalho não é? um 
cansaço mental muito grande, uma correria, os enjoos eu tenho que trabalhar ai fica essa 
preocupação. É trabalhoso mais a recompensa é muito grande”. 
Sport- “Foi bom,  mas não acompanhei muito não”. 
 
 Os depoimentos são restritos e sem muitos detalhes, porém sempre relatando muita emoção 

e felicidade nessa vivencia. Detectam momentos de intensa tensão, referente aos primeiros meses de 

gestação, nos quais as mulheres apresentam as transformações corporais. Percebem-se vivências 

variadas, com identificação dos transtornos gestacionais, relatando também a superação, mas não 

indicam terem procurado ajuda para compreensão daquele momento junto aos profissionais de 

saúde. O envolvimento paterno pode variar bastante ao longo da gestação, de acordo com o 

desenvolvimento do bebê e conforme as relações entre o casal estão firmadas. Cada pai, segundo 

May (1982) vai expressar e vivenciar a gestação de acordo com suas vontades e circunstâncias 

sociais. Talvez se trabalhássemos a educação para o parto junto ao casal, não estaríamos 

evidenciando problemas de saúde em relação ao homem? No plano de parto e nas diferentes fases 

da gestação não poderíamos, como enfermeiros, possibilitar compreensão do estado gestacional?  
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 Para tentar resgatar o enfoque mais predominante da vivencia deles perguntou-se quais 

mudanças, nesse processo de gestação, no corpo de suas companheiras, eles consideraram 

interessantes. 

 
Botafogo- “Ah teve quando ela tipo ficava tendo desejo de comer alguma coisa diferente eu achava 
legal e realizava o desejo dela”. 
Palmeiras-“Ela queria comer muita coisa que não tinha nada a ver, tipo sabonete, tijolo”.  
  

 Szejer e Stewart (1997) estudaram a participação dos futuros pai na satisfação dos “desejos” 

da gestante. Eles afirmam que estes desejos se modificaram ao longo do tempo, mas o sentido maior 

que autores apontam é que o marido, ao correr para atender os desejos da gestante começa, assim, a 

aprender a exercer seu papel de futuro pai. 

 Esses pais se sentiram interessados quando suas esposas lhe pediam algum “desejo”, se 

sentiam importantes e lembrados nesse processo. Como se pudessem fazer parte desse momento 

podendo realizar os desejos dela, sejam quais forem. 

 O acompanhamento a exames foi bastante relatado pelos pais como forma de vivenciar a 

gravidez, relatando que acompanhavam as ultrassonografias das companheiras. O que esses pais 

acharam mais interessante na gestação: 

Náutico- “Ah a ultrassonografia, aquele negócio de escutar o coração emocionante, teve uma vez 
que eu vi uma ultra que dava para ver de pertinho certinho lindo !!!” 
São Paulo-“Ah a barriga crescendo e ele mexendo”. 
Atlético-“Achei interessante quando coloquei a mão na barriga dela e o neném começou a mexer, 
foi único”. 
Santos-“Na hora que começa mexer é muito interessante, você não vê mais sabe que está ali”. 
Internacional- “A criança mexendo”. 
Sport-“A ultrassonografia”. 
  

 O contato visual com o bebê desencadeou reações bastante positivas, proporcionando uma 

sensação de presença concreta do bebê, deixando esse pai mais próximo do filho e da mulher.  

 Para Parke (1996) a ultrassonografia pode encorajar um maior interesse e envolvimento dos 

pais com o filho, uma vez que a observação do bebê em desenvolvimento facilita o sentimento 

paterno. Gostar de assistir o exame de ultrassonografia bem como ouvir os batimentos cardíacos do 

bebe é perceber seu desenvolvimento (OLIVEIRA, et al, 2009). 

 O que configura a não presença do pai no acampamento do desenvolvimento de seu filho? 

Ele se mostra interessado com o processo gestacional. Então, porque a sociedade exclui esse pai 

muitas vezes de exames, parto e pré-natal, deixando–os fora das salas e de consultas, retirando-lhes 

o direito de acompanhar o trabalho de parto e parto?   



34 
 

Mas, essa atitude não é igual em todos os pais, para alguns a vivencia é diferente.  Picinini et 

al (2004) citam que alguns homens mostram-se indiferentes por não compreenderem esse processo, 

originando uma vivencia menos positiva, que pode estar associada a uma distancia emocional dos 

pais em relação a gravidez. A experiência do homem no processo de gravidez de sua companheira 

decorre da sua interação estabelecida com ele mesmo, com a gravidez, com a companheira e a 

família. 

 

Fluminense- “Não, nenhuma assim interessante”. 
Vasco- “Ah, sei lá”.   
Grêmio- “Não, nenhuma”. 
Portuguesa- “Nenhuma”.   
 

Como as diferenças ao longo da gravidez não podem ser sentidas em seu corpo físico, o 

homem faz suas próprias representações baseadas nas percepções que a gravidez impõe um esforço 

físico a mulher Oliveira et  al (2009). Preocupada com a saúde mental deles questionou-se a 

respeito de alguma experiência que eles consideraram desagradável no processo gestacional, 

disseram; 

  

Corinthians-“Ah, só quando ela vomitava no começo”. 
Fluminense- “Ah, a barriga que cresce muito, muda legal a barriga!”. 
Vasco- “Ah, a única coisa que aconteceu é que ela ficava muito nervosa com tudo e 
estressada”. 
Botafogo-“Ah, que ela ficou muito enjoada. Qualquer coisa que eu falava ela se aborrecia e 
começava a chorar ai isso eu não achava bom não!”. 
Cruzeiro-“Da dor que ela sentiu”. 
Curitiba- “Só os enjoos”. 
Sport-“A que a mulher fica muito sensível”. 

 
 O relato que apresentam foi relativo às mudanças estéticas de alteração hormonal e 

emocionais mais comuns, em uma gestação. Mas, não demonstraram compreensão dos fatos e 

cuidados às mulheres. Talvez queiram, mas não sabem como, por não terem informações, como 

ajudar a tornar esse momentos desagradáveis menos problemáticos e mais suportáveis. O 

enfermeiro deve atuar junto a essas questões trazidas por eles, oferecendo ajuda e estabelecendo 

rede de apoio no acolhimento deste homem, para também promover desmitificação da “prisão” do 

homem pela gestação, conforme depoimento abaixo. 

  

Santos-“Você acaba perdendo um pouco da sua esposa não é? Agora você tem que dividir a 
atenção e perde um pouco a vida social pois não pode sair.” 
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 Não vê o filho como produto de si mesmo, pode levar alguns homens a sentirem  “ciúmes” 

do filho com a mulher, como se fosse um para dividir, e não para somar, fruto dos dois, mulher e 

homem. Brazelton (1988) fala que muitos homens sentem-se excluídos e abandonados pela esposa 

em função do filho. 

  

          SENTINDO A PATERNIDADE À FLOR DA PELE (2ª unidade temática) 

   
 

Euforia com a paternidade que chegou  
Aprendizado com a nova fase  

Que me transformou e completou-me. 
E elevou meu ego... 

  
Obrigado meu Deus pelo filho que me deste 

Pela oportunidade única de ser pai. 
Experiência que não se explica 

Mas se demonstra... 
  

Alternando entre o pai firme e protetor 
E o pai menino brincalhão e bobo  

Dependente de um sorriso 
De um gesto novo... 

     (CLEMILSON RODRIGUES “A paternidade chegou”) 

 

Após ouvir os pais sobre o que entendem sobre gravidez e paternidade fez-se necessário 

perguntar como este homem sentiu-se ao materializar-se pai, isto é, após o nascimento do seu filho. 

Não se trata de expectativas, agora o concreto se fez. Então, eles expressaram sentimentos de 

felicidade, exceto Coritiba e Naútico. 

 

Flamendo-“Estou muito ansioso, doido para levar ela logo pra casa, minha filha para casa e 
muita esperança”. 
Fluminense-“Pô muito feliz!” 
Vasco- “Ah eu estou alegre!”. 
Botafogo- “Pô estou muito feliz, nem sei explicar o que estou sentindo, só sei que é uma coisa 
muito boa ser pai!!” 
Grêmio- “Nervoso, ansioso, preocupado”. 
Portuguesa- “Normal”. 
Corinthians- “Muito feliz não é? Sei que esse mundo não está fácil, mas é muita alegria”. 

http://sitedepoesias.com/poesias/25479�
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São Paulo- “Estou muito feliz, ansioso e com vontade de levar logo para casa”.  
Palmeiras-“Pô, maravilhoso não é? Estou bem demais”. 
Atlético-“Ah nem tenho palavras para descrever”. 
Santos-“Assim eu vi pouco meu filho não é? pois ele ainda está aqui, mas quando saio daqui já 
fico com saudades”. 
Bahia- “Feliz pela terceira vez”. 
Internacional- “É bom é bom, já é minha segunda experiência”. 
Cruzeiro-“O homem mais feliz desse mundo”. 
Sport-“Feliz!” 
Figueirense-“Pô, feliz não é?  qual pai que não fica!!” 
 

 Para muitos homens expressar claramente o que está sentindo com o nascimento de um filho 

é um fato emocionante e difícil de descrever,  já que é somente depois do nascimento que o homem 

começa a se configurar adotando novo papel na sociedade, o papel de pai, que não foi construído ao 

longo de 9 meses,  fato que envolve muitas  questões culturais e sociais, dentro de contexto familiar. 

Por essas razões, de acordo com Maldonado, Dickstein e Nahoum (2000), a formação do 

vínculo entre pai e filho costuma ser mais lenta, consolidando-se apenas após o nascimento e no 

decorrer do desenvolvimento da criança. 

 Esses pais, embora se sintam felizes com a chegada de seus filhos, indicam ser o fator 

financeiro e o fato de terem filho do sexo masculino um sentido e significado de valorização de si 

mesmo: 

 
Coritiba-“Estou me sentindo muito feliz, realizado pela segunda vez. E é assim onde comem três 
comem quatro e assim vai ” . 
Naútico- “Melhor ainda por ser homem, pois já tinha uma mulher e eu sempre quis um menino dez 
da primeira vez agora então estou realizado”.  
  

 Isso se dá por uma construção cultural, que traz o homem como o provedor das necessidades 

financeiras e que ter um filho homem é um sinal de “virilidade”. Pois, a gestação é uma fase que 

integra o processo de viver da mulher e do homem, devendo-se considerar que a gravidez se 

desenvolve no casal, e que nesse período ocorrem mudanças para o casal que transcendem aquelas 

vividas somente fisicamente pela gestante (FONSECA et al, 2008, p.183). 

 Realmente a gravidez traz mudanças financeiras, existe um aumento de gastos, o homem 

não pode deixar de lado o sua preocupação com o sustento da família. Porém, pode ser estimulado a 

participar e vivenciar o processo gestacional e desenvolver habilidades de cuidar da sua mulher e 

seu bebê. 
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Diante dessa situação o enfermeiro deve desenvolver ações para atuar junto a esse 

homem/pai ainda no período gestacional de suas companheiras, durante as consultas de pré- natal, 

no sentido de oferecer atenção à sua saúde, além de dirimir suas dúvidas e fazê-lo participar 

diretamente do período gestacional, oferecendo cuidados a ele para prepará-lo também para cuidar 

da mulher e feto.   

Essas atitudes devem ser mantidas na hospitalização da mulher e asseguradas na 

participação dos homens durante o trabalho de parto, parto, nascimento e pós-parto. A equipe de 

enfermagem estará facilitando e acolhendo a família expectante. 

  O enfermeiro atua como parte integrante da equipe de saúde e poderá realizar consulta de 

pré-natal de baixo risco, na rede básica de saúde de acordo com roteiro estabelecido pelo Ministério 

de Saúde e garantida pela Lei do Exercício Profissional e Decreto no 94.406/87, que legitima essa 

assistência inteiramente assumida pelo profissional enfermeiro (LIMA, 2005). 

 Durante a consulta pré-natal o enfermeiro irá mediar às necessidades da família e da 

gestante, porém no momento da internação para o parto essa demanda de ações, extrapolam a 

capacidade do enfermeiro em atuar sozinho, necessitando que a equipe de enfermagem esteja  

preparada para assistência ao pai. 

 O contexto da assistência pré-natal torna-se um momento privilegiado para discutir e 

esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu parceiro (BRASIL, 2000). Diante disso 

identificou-se de que forma era realizada a participação do homem/companheiro no período 

gestacional, indagando-os se acompanhavam suas mulheres no pré-natal: 

 
Flamengo- “Não. Porque eu não tinha tempo mesmo, por causa do meu trabalho”. 
Vasco- “Não, porque eu trabalho no horário que ela ia”. 
Portuguesa- “Não. Porque não tive com ir ” . 
Corinthians- “Não, pois estou no trabalho”.  
Palmeiras-“Não, eu não tinha tempo por causa do meu trabalho”. 
Sport-“Não, trabalho”.  
Santos- “Não por causa do trabalho”. 
Bahia- “Não, por que trabalho”. 
Internacional- “Não, pois trabalho”.  

 
  

  Os homens não estão presentes no pré-natal de suas companheiras por motivos diversos. 

Porém, relatam como entraves os horários das consultas coincidirem com o do trabalho. Essa 

ausência desfavorece a interação pai-enfermeiro e traz dificuldades de atuação pelo enfermeiro à 

cada um deles. 
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As ações que seriam desenvolvidas junto ao casal ficam restritas às mulheres. Que posição o 

enfermeiro toma diante desse impasse? Que soluções nós profissionais de saúde podemos propor? 

Como podemos fazer esse pai, mesmo ausente, se sentir impulsionado a participar do pré-natal 

mantendo a sua saúde e a reprodutiva? 

 Com o propósito de tentar minimizar a ausência paterna torna-se imprescindível que o 

sistema de saúde e a gestão das unidades de saúde desenvolvam estratégias que possam contornar 

essa situação, tais como: horários não comerciais para consultas, horários alternativos de visita 

domiciliar ao casal. Precisamos inquerir o desejo e como vai a saúde dos homens para as mulheres 

convidando-os a comparecer às consultas. Assim, alguns pais quando não tiverem impedimento, 

participarão, conforme consta nos relatos a seguir:  

 

Coritiba- “Sim, todas as consultas”. 
Botafogo- “Sim, quando podia eu ia, quando não estava trabalhando”. 
Fluminense- “Sim,  fui a  todas com ela”. 
Grêmio- “Sim. Em algumas”. 
Náutico- “Sim”. 
São Paulo- “Sim, mas em algumas, em todas não”. 
Atlético- “Sim, às vezes”. 
Cruzeiro-“Sim”. 

 

 A enfermagem tem que estar atenta para assegurar que mesmo sendo mínima a relação com 

esses pais, pode mostrar sua importância em todo esse processo, valorizando-os e tornando-os 

sujeitos integrantes das consultas, não mero espectador.  Neste momento as ações educativas de 

como cuidar do bebê, com ele mesmo, com a gestante podem ser partilhados. As informações do 

parto e pós parto são imprescindíveis para os pais, pois eles também poderão atuar como cuidador 

da família, não só como provedor. Para isso basta aproximação e não exclusão por parte dos 

profissionais de saúde. 

 Mesmo diante do exposto, muitos profissionais deixam de dar a devida importância ao pai e 

não o introduzem no processo da gestação, não o incentivando a participar do acompanhamento 

pré-natal (REGIS et al, 2009). Ao indagá-los sobre se percebiam a valorização da sua participação 

no pré-natal, por parte dos enfermeiros: 
 
Flamengo- “Não, não ela nunca me falou nada disso não”.  
Vasco- “Isso eu não sei não porque eu nunca perguntei isso pra ela se ele queria que eu 
fosse”.  
Grêmio- “Não acho que não”.  
Coritiba- “Não, não para mim foi indiferente, pois ele direcionava mais a atenção para ela 
só. Até  porque ela tinha muito mais necessidades e duvidas do que eu , ela ia com um 
caderninho de perguntas para perguntar para ele, então deixava ela perguntar tudo”. 
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Portuguesa- “Não”. 
Corinthians- “Não sei, acho que não”. 
Santos- “Não ela nunca relatou nada se eles me chamavam”. 
Bahia-“Não, não”. 

 
No Manual Técnico de Pré-Natal do Ministério da saúde, diz que cabe à equipe de saúde, ao 

entrar em contato com uma mulher gestante, na unidade de saúde ou na comunidade, buscar 

compreender os múltiplos significados da gestação não só para aquela mulher, mas para toda a 

família (BRASIL, 2000).   

A valorização não é percebida pelos pais, será que não se sentem invisíveis no momento da 

consulta? Será que compreendiam os muitos significados da gestação? Ninguém averiguou a saúde 

do pai, nem mesmo os aspectos biológicos? O enfermeiro está tão preso as questões biológicas da 

evolução da gestação que se esquece do processo psicológico e por vezes biológico que implicam e 

interferem na saúde do homem “pai”. 

Nessa nova configuração o homem se sente inseguro e não sabe como agir, se sentem 

perdidos. O enfermeiro pode mostrar para esse pai que ele não está sozinho e que o serviço de saúde 

poderá ajudá-lo.  

 Mesmo alguns pais não se sentindo valorizados no processo gestacional reconhecem a 

valorização de sua participação. 

. 
Botafogo- “Sim valorizava sim, gostava que eu fosse às consultas”. 
Náutico-“É eles sempre olham assim meio diferente tipo pai aqui!!! mas ainda mais que eu 
falo e pergunto tudo porque ela é tímida ai eu que pergunto mesmo!!!” 
Palmeiras- “ Sim, ela sempre pedia pra eu ir”. 
Atlético- “Com certeza, todos eles me tratavam show de bola”. 
Internacional- “Falavam que era sempre bom o pai presente”. 
Cruzeiro-“Sim , sempre falavam comigo”. 

 
 

 “Estes pais reconhecem a valorização de sua presença na consulta, assim se sentem mais 

seguros de expressarem suas dúvidas, conforme pontua a fala de Fluminense –“ Sim valorizava sim 

, foi muito atencioso com nós dois, ele me fazia algumas perguntas e eu também tirava algumas 

dúvidas com ele”. É nesse momento da consulta pré-natal que o enfermeiro tem a possibilidade de 

desenvolver ações de educação em saúde com a gestante e incentivar a participação paterna no 

acompanhamento pré- natal, formar a cultura de cuidado à saúde do homem, fazê-lo aberto e 

familiar à unidade de saúde.  
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 Ao perguntar se recebiam informações sobre o processo gestacional e de como cuidar 

melhor de sua mulher e seu filho, durante as consultas, falaram: 

 
Flamengo-“Sim. É com certeza seria, eu tava até querendo ir mais não tinha como e eu ficava 
mais tranquilo. Pois,  a mãe dela  ia com ela nas consultas”. 
Fluminense-“Sim, mas tudo que eu tinha dúvida ele me explicou”. 
Vasco- “Se eu tivesse como ir queria sim”. 
Botafogo- “É com certeza seria, saber de mais coisas mais explicado. Porque minha esposa 
falando o que ele falou é uma coisa,  mas um profissional falando para você é outra”. 
Naútico- “Ah ajuda sim, pois quem cuida da minha filha ate hoje sou eu dou de mamar banho, 
tudo eu e algumas coisas eu recebi informações sim. Eu fui a algumas palestras e tal e ajudou 
bastante!! 
Corinthians- “Ah ia sim é sempre bom saber das coisas não é? ainda mais a gente que não estuda 
muito”. 
São Paulo- “Ah ia saber cuidar melhor do meu filho, tipo trocar fralda ainda mais porque sou pai 
pela primeira vez”. 
Palmeiras- “Melhor não é? saberia mais sobre gestação”. 
Atlético- “É bom aprender né!” 
Santos- “Seria bem interessante, pois seriam duas pessoas pensando e ouvindo e o cuidado ia ser 
melhor”. 
Bahia- “Poderia ter sido melhor, mas foi assim. Ela teve pressão altíssima e eu não sabia muito o 
quê fazer, e se desse problema não saberia fazer muita coisa”. 
Internacional- “Seria bom faria a diferença naquele momento talvez”. 

 

As orientações ensinadas ao pai no acompanhamento pré-natal de suas companheiras 

contribuem para o conhecimento e as informações de todo o processo gestacional, a maioria dos 

pais enxergam essa necessidade e relevância, as informações serão válidas para que os mesmos 

desenvolvam habilidades para lidar com todas as mudanças que ocorrem nesse período, incluindo o 

cuidado com seu filho e sua companheira. 

É imprescindível que o profissional de enfermagem conheça e se aproxime mais do pai e 

incentive mais a sua participação no pré- natal, dessa forma pode detectar problemas de saúde do 

homem, construir a gestação segura e saudável, promover a integralidade das ações de saúde através 

do acolhimento das demandas dos homens. E, com isso, a assistência de enfermagem possa ser 

realizada com vista ao casal, as necessidades e anseios de ambos. 

Sendo assim, se faz necessária uma constante e eficiente relação entre o enfermeiro e o 

homem- pai. A identidade do profissional de enfermagem deve estar clara para o homem, vínculos 

podem ser realizados a fim de que ele confie na equipe para dele também cuidar no período 

gestacional, tornando-se referencial e incentivador da manutenção da saúde do homem que vivencia 

a gestação das mulheres. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A saúde do homem pode ser trabalhada no período de gestação e nascimento, atendendo à 

Política de Atenção à Saúde do Homem e ao Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva do 

Ministério da Saúde. Contudo, este conceito ainda não está amplamente adotado pelos profissionais 

de saúde, que entendem que esta atenção deve ser oferecida apenas em processos mórbidos e 

patológicos. 

Mas a sociedade brasileira vem imprimindo nova ordenação de valores e papéis sociais para 

homens e mulheres sem o devido acompanhamento por parte dos profissionais de saúde, que por 

não atenderem às diretrizes postas pelo Ministério da Saúde, reforçam o não cuidar preventivo e 

específico para o homem, excluindo-o do cenário da gestação e nascimento. 

Dessa forma, as fases de mudanças corporais das mulheres e desenvolvimento da gestação 

ficam sem entendimento por parte dos pais, que mesmo inseridos ideologicamente nestes cenários 

são mantidos sem atenção e afastados, com transformações e incertezas que acompanham a 

aquisição de novos papéis e responsabilidades.  

Diante disso a enfermagem pode ajudar o homem/companheiro a vivenciar a paternidade 

durante a gestação incentivando esse homem a participar das consultas pré-natal, aproximando-o 

mais do ambiente das unidades básicas de saúde, no sentido de acolhê-lo para então, criar vínculo 

de confiabilidade e interação junto aos profissionais que acompanham o desenvolvimento do bebê e 

cuidam da mulher.  

Introduzir o homem no campo dos cuidados, de si próprio, dos filhos e da companheira é 

função também da enfermagem. Verificou-se consenso nos sentimentos não expressos, no 

afastamento individual e profissional do homem no plano assistencial da gestante, a ausência de 

atitude de sentir-se grávido também; e a ausência de acompanhamento, por parte dos profissionais 

da saúde do homem desvalorizando-o como cidadão neste processo. 

Portanto, a identificação da participação dos homens/companheiros de grávidas nas 

consultas de pré-natal mostrou-se: assistemática, esporádica, eventual, sem demanda espontânea por 

entraves nas questões do oferecimento do horário no sistema de saúde e sem investigação, por parte 
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dos profissionais sobre o que o pai, percebe, sente, vivencia na gestação e como parceiro da mulher. 

Isto favorece o estado de tensão psíquica que ele passa até a chegada do bebê.  

Como fatores limitantes é a ausência dele no pré-natal, reforçando seu afastamento das 

questões de saúde e não envolvimento dos profissionais de saúde, na direção de permitir que esse 

homem possa dialogar, se expressar e até se autocuidar.  

Se pudéssemos utilizar o espaço da consulta dão pré-natal para captação da confiança e 

educação para saúde do homem, ele sairia deste processo empoderado, estabelecendo rede de apoio 

para si mesmo e família, vivenciando o nascimento de maneira mais segura e cidadã. 

As vivências paternas do processo gestacional se mostraram bem singulares. Uma vez que a 

concepção de gravidez pelos homens geraram diferentes sentimentos vividos como, também, as 

diferentes maneiras de sentir a paternidade. O modelo de paternidade em que o homem mantém-se 

distante da vivência da gestação, assumindo- se como pai pela função de provedor, convive com o 

do homem que busca ser um “novo pai”, cujo vínculo afetivo é valorizado desde a gestação, 

representando possibilidades efetivas de rupturas com o modelo tradicional.  

 A consulta pré-natal se mostra um cenário ainda predominantemente encenado por 

mulheres, com pequenas participações especais de pais que assumiram acompanhar suas 

companheiras. Os homens ainda não se sentem totalmente convencidos de que a gestação pode ser 

do casal e que não só a mulher “espera um filho”. A grande ausência da participação dos 

homens/companheiros de grávidas nas consultas de pré-natal reflete conflitos relacionados com o 

modo como homens e mulheres compreendem e desempenham seus atributos sociais e as questões 

de gênero. 

 Os enfermeiros que possuem algum tipo de vínculo com esses pais podem e devem ter um 

discurso diferenciado, tentando visualizar as possibilidades de oferecer atenção à saúde desses 

homens. O enfermeiro deve também ter um papel mais pró-ativo em relação a esse pai, no momento 

do parto e pós-parto com as ações educativas, de parcerias e demonstrando como cuidar do seu bebê 

no seu dia-a-dia.  

 Conclui-se que esta é uma área pouco valorizada pela enfermagem, visto que não se tem 

muitos trabalhos escritos e divulgados. Nesta conjuntura, observamos também que o enfermeiro 

constitui-se profissional cuja Identidade Profissional não é reconhecida e pouco valorizada pelos 

homens/pais quando ligada ao acompanhamento pré-natal. Pois, os mesmo sinalizaram não saber se 

é o enfermeiro lhe prestou assistência.  

Porém, para que o enfermeiro mude esse contexto é necessário uma reformulação no 

conteúdo de disciplinas, que sejam engajadas com as políticas públicas e que se desenvolva na 

dinâmica sócio-estrutural-educacional dos cursos de enfermagem, impondo desenvolvimento e 
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atitude de interesse no compromisso  pessoal de prestar assistência ao homem e propor sua 

participação efetiva na gestação, parto e puerpério.  
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APÊNDICE 1-INSTRUMENTO  DE COLETA DE DADOS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nome: _________________________________________  
Idade: _____anos             Estado civil:___________ 
Quantos filhos têm? _______Profissão: ___________________  
Qual idade foi pai pela primeira vez? 
Mora apenas com a mulher? sim (  ) não (   ) outros:______________ 
A mulher/companheira trabalha fora do lar? sim (  ) não (   ) ocupação:____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
QUESTÕES: 

O que você entende sobre gravidez? 
01- O que você entende sobre paternidade?  
02- Descreva como está sendo a experiência da gestação de sua mulher/companheira para você. 
03- Como está se sentindo, enquanto pai, neste momento da gestação dela? 
04- O que você pensa sobre o desenvolvimento da gestação e as mudanças que ocorrem com o 

corpo de sua mulher/companheira?  
05- Quais mudanças, nesse processo de gestação, ocorreram em você consideradas interessante? 
06-  Existiu algum momento em relação à gestação dela, que você vivenciou, e foi desagradável? 
07-  Você a acompanha nas consultas de pré-natal? sim (  ) não (   ) justifique:_______ 
08-  Os profissionais cuidam dela valorizam sua participação no processo gestacional? 

Explique:______________________________ 
10- Em sua opinião, a enfermagem pode ajudá-lo a participar mais do processo gestacional? sim (  ) 
não (   ) justifique:_______. 
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APÊNDICE 2  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

 

PROJETO DE PESQUISA: “GESTAÇÃO E PATERNIDADE: a enfermagem na atenção à saúde 
dos homens” 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Viviane Quintana Barbosa 
Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro 
 

A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa “GESTAÇÃO E PATERNIDADE: a 
enfermagem na atenção à saúde dos homens”  A pesquisa tem como objetivo  Conhecer como os 
homens/companheiros experienciaram os processos gestacionais de suas mulheres/companheiras, 
enfatizando as possibilidades da atuação da enfermagem .Esclarece-se que não se espera que essa 
pesquisa traga riscos a sua saúde e ela não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser 
aquele já mencionado. Entre os benefícios que ela poderá trazer está a melhoria dos serviços de 
enfermagem prestados à comunidade. Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento a 
Sra. se recusar a responder as perguntas ou desistir de participar, retirando o consentimento. Sua 
recusa não trará nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com a instituição. A Sra. não 
terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Será realizada uma entrevista gravada a 
fim de registrarmos sua fala. Sua identidade será mantida em sigilo, para isso a Srª. será identificada 
por um número. Suas respostas serão confidenciais e seu nome não será divulgado em qualquer fase 
do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e 
publicados em eventos e/ou revistas científicas. A Sra. receberá uma cópia deste termo onde consta 
o telefone/e-mail do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação 
agora ou a qualquer momento.  

 
Obrigada pela participação, 

    
Declaro que li o termo de consentimento, concordando com seus termos e que aceito participar da 
pesquisa.  
  
Eu, ___________________________________________________________________,  Idade 
_____ RG no _____________________________, declaro ter sido informada e concordo em 
participar como voluntária da pesquisa acima descrita. 
     

Niterói, _________de_______________de 2011. 
                                                                                              
                                                                                             
__________________________________                  ____________________________________ 

Assinatura da voluntária                                             Viviane Quintana Barbosa 
               
               Viviane Quintana Barbosa                                          Helen Campos Ferreira 

vivianequintana@hotmail.com                           helen.campos@gmail.com 
 Telefone: (021) 72815222                                       Telefones: (021) 9628-0921                     

 


	(CLEMILSON RODRIGUES “A paternidade chegou”)

