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RESUMO 

 

Alves MI. Inclusão do parceiro na assistência pré-natal [dissertação]. Ribeirão Preto: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina; 2017. 

 

Este estudo teve como objetivo primário avaliar a estratégia de incluir o parceiro na 

assistência pré-natal no município de Franca-Brasil. Constituíram os objetivos 

secundários: 1) Detectar a prevalência de parceiros com dosagens alteradas de 

colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e triglicérides; 2) Detectar a 

prevalência de parceiros com dosagens alteradas de glicemia de jejum; 3) Detectar a 

prevalência de parceiros com HAS; 4) Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites 

B e C entre gestantes; 5) Verificar a taxa de DMG e de DM entre as gestantes; 6) 

Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites B e C entre os parceiros das 

gestantes; 7) Avaliar a motivação da equipe de saúde em acolher a Estratégia Pré-

natal do Parceiro; 8) Avaliar a aceitação materna e do parceiro sobre a estratégia de 

inclusão do parceiro na assistência PN. Estudo quantitativo, utilizado o teste "t" de 

Student para comparações das variáveis paramétricas e o teste Qui-quadrado para 

as variáveis não paramétricas, considerando significativo o valor de p< 0,05 em 

quaisquer dos testes. Os resultados identificaram quatro parceiros com hipertensão 

arterial (3,4%) e 51 (43,2%) com intolerância à glicose, verificando-se que em quatro 

casos, a glicemia possibilitou diagnosticar diabetes mellitus. Constatou-se que a 

prevalência de dislipidemias dos parceiros foi de 84,4%. No tocante às sorologias 

identificou-se um casal (1,5%) com sorologia discordante para sífilis (gestante com 

sífilis) e outro casal, no qual o parceiro foi diagnosticado como portador da infecção 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), cujo diagnóstico só foi possível por 

sua participação no PNP. Foi possível identificar que 57 parceiros (48,3%) 

qualificaram as equipes de saúde com não motivadoras para a adoção da estratégia 

PNP. No entanto, 58 (49,1%) participaram por motivação própria. A percepção 

paterna sobre o PNP foi referida como positiva por 77,9% dos parceiros e 93 

gestantes/mães (78,8%) consideraram importante e positiva a inclusão do parceiro 

no PN. Foi identificado que a inclusão do parceiro no PN foi importante no 

diagnóstico e tratamento precoces de doenças de transmissão vertical e crônicas e 

que é necessário incentivar a equipe de saúde a difundir os benefícios dessa 

participação no PN, contribuindo com a saúde da tríade mãe, filho e parceiro. 

 

Palavras-chave: Pré-natal do Parceiro. Doença sexualmente transmissível. 

Transmissão vertical. Saúde do homem. Saúde perinatal.  

 



 

ABSTRACT 

 

Alves MI. Inclusion of the Male Partner in Prenatal Care [dissertation]. Ribeirão Preto: 

University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School; 2017. 

 

This study’s primary objective was to analyze the strategy of including the male 

partner in prenatal care in the city of Franca, Brazil. The secondary objectives were: 

1) To detect the prevalence of male partners with abnormal levels of total cholesterol, 

HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides; 2) To detect the prevalence of 

male partners with abnormal levels of fasting blood glucose; 3) To detect the 

prevalence of systemic hypertension among male partners; 4) To detect the 

prevalence of syphilis, HIV, hepatitis B and hepatitis C among pregnant women; 5) To 

find out the frequency of Gestational diabetes mellitus (GDM) and of Diabetes 

mellitus (DM) among pregnant women; 6) To detect the prevalence of syphilis, HIV, 

hepatitis B and hepatitis C among the pregnant women’s male partners; 7) To gauge 

the health team’s motivation to implement the strategy of male involvement in 

prenatal care; 8) To assess maternal acceptance and male partner acceptance of the 

strategy of including the male partner in prenatal care. This was a quantitative study, 

which used the Student's t-test to compare parametric variables and the Chi-squared 

test for the nonparametric variables and which considered a p-value < 0.05 as 

significant in both tests. The results identified 4 male partners with hypertension 

(3.4%) and 51 male partners (43.2%) with glucose intolerance, of which four had a 

diagnosis of Diabetes mellitus as a result of the blood glucose test. We found that the 

prevalence of dyslipidemia among the male partners was 84.4%. Regarding serology 

tests, we identified a couple (1.5%) with discordant syphilis serology (pregnant 

woman with syphilis) and another couple in which the male partner was diagnosed 

with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection with such diagnosis only having 

been possible because of his participation in prenatal care. We could identify that 57 

male partners (48.3%) classified the health teams as not encouraging of the male 

involvement in prenatal care. However, 58 male partners (49.1%) participated by self-

motivation. The fathers’ perception of their involvement in prenatal care was referred 

to as positive by 77.9% of the male partners and 93 pregnant women / mothers 

(78.8%) considered the inclusion of the male partner in prenatal care important and 

positive. We identified that the inclusion of the male partner in prenatal care was 

important in the early diagnosis and early treatment of vertical transmission diseases 

and chronic diseases as well as that it is crucial to encourage health teams to 

communicate the benefits of the inclusion of the male partner in prenatal care, thus 

contributing to the health of the father- mother-child triad. 

 

Keywords: Male involvement in prenatal care. Sexually transmitted disease. Vertical 

transmission. Men's health. Perinatal health. 
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Pré-natal (PN) é a terminologia utilizada para designar o 

acompanhamento médico dedicado ao binômio materno-fetal durante todo o período 

gestacional. Nesse acompanhamento, devem ser realizadas ações de prevenção e 

promoção da saúde desse binômio, com a finalidade de assegurar que a gravidez e 

o parto ocorram dentro de parâmetros de qualidade permitindo o nascimento de uma 

criança saudável1. 

Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o “Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento” (PHPN) a fim de enfatizar a necessidade 

de uma gravidez segura atrelando o atendimento a um número mínimo de consultas 

e à qualidade da assistência durante as consultas, o parto e o puerpério2. 

Com o intuito de desenvolver ações para promover a adesão ao PN, 

reduzir índices de mortalidade materna e neonatal e ampliar o acesso das gestantes 

aos serviços de saúde durante o período gestacional e pós-parto, foi criado o 

“Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento” (SISPRENATAL) subsidiando informações para os municípios 

avaliarem suas ações nesse segmento3. Com base nos quesitos desse programa, 

toda gestante deve ser cadastrada, realizando um número mínimo de consultas, 

vacinação e exames laboratoriais considerados como prioritários4.  

A adesão ao PN é de extrema importância, uma vez que é essencial para 

reduzir os elevados índices de mortalidade materna e perinatal. Visando também à 

redução de doenças preveníveis durante a gravidez e agravos fetais, a Estratégia 

Pré-natal do Parceiro tem como base a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH) estimulando o parceiro a participar e acompanhar a 

gestante nas consultas de PN, com a finalidade de direcionar ações para garantir a 

saúde dos homens e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de 

saúde5. 

O Pré-natal do Parceiro (PNP) possui três componentes, definidos a 

seguir1: 

1. Humanístico e de afeto: Nesse componente, o objetivo principal do 

PNP é promover o acolhimento do parceiro nos serviços de saúde ensinando-o e 

orientando-o sobre as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem durante toda a 

gravidez, parto e puerpério. A difusão desses ensinamentos pode ser otimizada, 

possibilitando que o parceiro esteja presente durante a consulta PN da gestante e/ou 
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nas reuniões do grupo de gestantes. Outros recursos que podem ser utilizados são: 

a impressão de folhetos, cartilhas ou qualquer material informativo sobre 

gravidez/parto/puerpério bem como vídeos e informações gravadas enviadas por 

telefone. Um dos grandes benefícios desse quesito é a redução da violência 

doméstica durante o PN e o puerpério. 

 

2. Saúde do casal: Esse componente tem a finalidade de fortalecer o 

vínculo parceiro-gestante-gravidez. O parceiro é inserido na realização de exames 

que possibilitam a detecção e tratamento precoces de doenças de transmissão 

vertical (TV) durante a gravidez, como sífilis, infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), hepatites B e C e doenças crônicas, como a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e dislipidemias. Um dos grandes benefícios 

desse quesito é a redução do uso de drogas lícitas e ilícitas nesse período. 

 

3. Saúde perinatal: Com esse componente, o parceiro torna-se parte 

essencial no processo de saúde da família, incluindo o feto e o recém-nascido (RN) 

na amamentação e principalmente na redução da transmissão vertical de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST). O conhecimento dos resultados sorológicos 

paternos pode influenciar diretamente na redução das taxas de TV dos 

microrganismos avaliados. Também tem efeito inegável sobre a saúde perinatal a 

redução do uso de drogas lícitas e ilícitas bem como das taxas de violência 

doméstica. A normalidade das situações aqui citadas reduz objetivamente também 

as taxas de prematuridade1. 

 

Esclarecido e envolvido no processo da gravidez, o parceiro adquire ou 

aprimora o conhecimento dos fenômenos gestacionais e puerperais, compreende 

com clareza a importância da sua participação nesse processo, reforça a adesão 

aos cuidados pré-natais e de amamentação. O PNP também fornece oportunidades 

de educação, orientação, apoio aos cuidados materno-fetais, à própria saúde e à 

saúde de sua família6. 

Algumas pesquisas demonstraram os benefícios da participação paterna 

durante o PN, parto, puerpério e aleitamento materno, ressaltando a importância 

desse envolvimento e do fortalecimento do vínculo gestante-parceiro-filho7,8. 
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Paulatinamente, o parceiro começa a compreender, com mais clareza, os 

fenômenos gestacionais, promovendo um envolvimento emocional mais profundo e 

um contato mais precoce com o filho9,10. Sua participação no momento do parto traz 

segurança e confiança à parturiente, favorece o fortalecimento da relação conjugal, 

reduz a necessidade de analgésicos, as taxas de depressão pós-parto, a violência e 

aumenta as intervenções para restringir as transmissões do HIV e da sífilis1,11-13. 

A prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoce das doenças 

infectocontagiosas que provocam a transmissão vertical (sífilis, hepatites e infecção 

pelo HIV,) influenciam na qualidade de vida triádica gestante-parceiro-filho, 

considerando-se que a participação do parceiro nesse processo é um componente 

importante para a redução dos índices dessas enfermidades. Dentre os exames 

solicitados para os parceiros no PN, visando à redução da TV, inclui-se a testagem 

para a infecção pelo HIV, hepatites B e C e sífilis1.  

Embora a taxa de natalidade esteja reduzindo no país, as complicações 

por doenças preveníveis está aumentado. A transmissão vertical pelo HIV apresenta 

uma acentuada redução, enquanto a incidência da sífilis congênita, doença com 

tratamento de baixo custo e atualmente com possibilidade de diagnóstico rápido (20 

minutos utilizando o teste rápido), está, anacronicamente, aumentando sua 

frequência14. 

O MS possui recomendações que visam a prevenção da transmissão 

vertical do HIV, sífilis e hepatites durante a gravidez, parto e puerpério, 

comprometendo-se com a prevenção e redução dos índices de TV no país. No 

entanto, sabe-se que, sem o envolvimento da avaliação sorológica do parceiro, os 

resultados estarão fadados ao insucesso15-17. 

A sífilis é uma doença de transmissão sexual causada pelo Treponema 

pallidum (TP), sendo considerado um importante problema de saúde pública, 

principalmente na transmissão vertical (sífilis congênita), a qual acarreta várias 

complicações para a gestante e seu filho. Dentre as enfermidades de TV, é a que 

possui as maiores taxas de transmissão, ocasionando aborto, morte fetal, 

prematuridade, baixo peso ao nascer e sífilis congênita em aproximadamente 80% 

dos bebês de mães não tratadas no período gestacional15.  

A sífilis adquirida é dividida entre recente, latente e tardia. A recente tem 

menos de um ano de evolução, sendo suas formas primária, secundária e latente 
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recentes. No primarismo sifilítico, geralmente ocorre uma lesão erosiva no sítio de 

entrada do TP. No secundarismo sifilítico, as manifestações ocorrem após a viragem 

sorológica, a qual se verifica, em média, sete semanas após o evento infectivo. A 

sífilis tem um longo período de incubação e possui tratamento seguro e efetivo, 

observando-se também elevados índices de cura com os tratamentos realizados 

utilizando penicilina benzatina15,18. 

O diagnóstico dessa doença pode ser feito após a confirmação da 

presença do TP na fase do primarismo sifilítico utilizando a pesquisa do 

microrganismo por meio de microscopia de campo escuro ou reação em cadeia da 

polimerase (PCR). Para o diagnóstico da sífilis na fase do secundarismo, fase 

latente ou tardia, o diagnóstico baseia-se em exames sorológicos. O teste 

comumente utilizado para a sua detecção é o Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) ou o Rapid Plasma Reagin (RPR), ambos com elevada 

sensibilidade, apresentando resultados rápidos e de baixo custo. O teste rápido para 

a sífilis em gestantes e seus parceiros está sendo introduzido no país juntamente 

com o Projeto Rede Cegonha a fim de possibilitar diagnóstico rápido (20 minutos) e 

tratamento imediato das gestantes que iniciam o PN tardiamente14. 

A sífilis congênita (SC) pode ser controlada com sucesso se for realizado 

diagnóstico precoce e tratamento adequado. Para isso, é necessário que a gestante 

tenha acesso fácil aos serviços de saúde e acompanhamento adequado no PN com 

realização de sorologias na primeira consulta de PN (início do acompanhamento), 

devendo ser repetidas no terceiro trimestre de gestação, visto que a transmissão 

transplacentária ocorre em qualquer período da gestação18. Como a taxa de TV do 

Treponema pallidum ocorre em torno de 80% dos casos, caracteriza-se a motivação 

para realizar a testagem em dois momentos da gravidez e no momento do parto. A 

avaliação do terceiro trimestre oferece a oportunidade do tratamento materno 30 

dias antes do parto, período suficiente para que o RN seja considerado como tratado 

intraútero. O parceiro deve ser tratado juntamente com a gestante. Caso não seja, 

considera-se que a mãe não recebeu o tratamento adequado14,15.  

Na década de 1940, houve redução acentuada da sífilis adquirida e 

congênita, levando à previsão de que as duas doenças fossem eliminadas no país. 

Entretanto, os números voltaram a aumentar, sendo um desafio para os países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento controlarem a TV, como no caso do Brasil. 
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A penicilina benzatina é o medicamento utilizado para o tratamento da infecção pelo 

TP, o qual age em todos os estágios da sífilis com elevados índices de efetividade, 

tanto na terapia materna quanto na fetal19,20.  

Em 1986, a SC foi incluída entre as doenças de notificação compulsória 

mas, somente em 1993, os dados relacionados a este agravo começaram a ser 

inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Em 2011, 

no pais, foram notificados 244 casos de SC, enquanto em 2012 esse número foi de 

11.000, indicando a necessidade imperiosa de diagnóstico e tratamento adequados 

para a gestante e sua parceria sexual. As notificações de gestante com sífilis 

também aumentaram consideravelmente. Em 2011, foram notificados 1.121 casos, 

enquanto em 2012, 15.690, evidenciando uma maior conscientização dos 

profissionais no atendimento às gestantes e que o tratamento não estava sendo 

indicado a uma significativa parcela de gestantes e seus parceiros15,21. No município 

de Franca, SP, Brasil, foram diagnosticados 21 casos de sífilis materna em 2012, 

indicando uma frequência de 0,7% das gestantes que frequentaram os serviços de 

PN desse município. Do ponto de vista assistencial, as informações existentes 

apontam uma flagrante falha de diagnóstico e de notificação desse agravo em 

gestantes22. 

A SC é um indicador da assistência PN, evidenciando a necessidade de 

implantar, buscar, conscientizar e efetivar ações que, consistentemente, reduzam-na 

no país18,23,24
. O MS ressalta algumas ações que devem ser realizadas no PN, como 

a capacitação precoce da gestante, a oferta de medicamentos, o diagnóstico, o 

tratamento e o controle das intercorrências clínicas na gravidez, tal como a infecção 

pelo HIV, sendo o teste sorológico um dos exames essenciais, pois cerca de 40% da 

transmissão por este vírus ocorre durante a gravidez, especialmente nas últimas 

semanas16.  

Em 2012, foi demonstrado que o diagnóstico do HIV no início da gravidez 

possibilita o melhor controle da infecção materna e os melhores resultados da 

profilaxia da TV desse vírus. Para tanto, faz-se necessária a conscientização dos 

profissionais de saúde para a solicitação do teste anti-HIV para todas as gestantes. 

Para aquelas que iniciam o PN tardiamente ou que não frequentam esse tipo de 

serviço, há o teste rápido. Em ambas as situações, o teste é feito na internação, 

possibilitando que a instituição realize as medidas profiláticas no parto e pós-parto25. 
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No ano de 2012, foram diagnosticadas oito gestantes portadoras do HIV em Franca, 

SP, Brasil, indicando que esse agravo ocorreu em 0,3% do segmento populacional 

atendido no serviço público municipal22. 

A transmissão do HIV acontece por via sexual, sanguínea, vertical ou 

transplacentária e durante o trabalho de parto, parto e amamentação. Face às 

graves repercussões para o feto e neonato, a notificação desse vírus em gestantes 

foi introduzida na lista de notificação compulsória em 2000, visto que, na maioria das 

vezes, o diagnóstico ocorre tardiamente (no PN ou no momento do parto), 

ocasionando elevado risco de transmissão vertical25,26. 

As hepatites B e C trazem, também, morbidades para a gestante e o 

neonato. A sorologia para hepatite B é solicitada no PN com a finalidade de 

promover a imunoprofilaxia no RN no pós-parto. A administração da vacina e da 

imunoglobulina anti-hepatite B no RN alcança elevados índices de efetividade no 

sentido de reduzir a TV do vírus dessas doenças. A vacina contra a hepatite B faz 

parte do Calendário Nacional de Imunização e contribuiu para mudanças no 

comportamento epidemiológico do país, sendo recomendada desde o nascimento 

até qualquer faixa etária2,17. Em Franca, SP, Brasil, no ano de 2012, foi 

diagnosticado apenas um caso de hepatite B em gestantes (0,03%), ao passo que 

foram notificados 24 casos na população geral, indicando a ocorrência dessa 

doença em 0,07% entre os residentes deste município22. Novamente, parece que 

existe falha diagnóstica da enfermidade em gestantes, apontando a possibilidade da 

sua exposição aos parceiros portadores desse vírus, sem o diagnóstico. 

Muitas mulheres em idade fértil estão infectadas com o vírus da hepatite 

C (HCV), cujo percentual de transmissão materno-fetal varia de 3,5 a 6% dos 

casos27. Em Franca, SP, Brasil, no ano de 2012, não foi diagnosticado qualquer caso 

de hepatite C em gestantes, ao passo que tal infecção foi diagnosticada em 0,1% da 

população geral22.  

Em 2002, o MS criou o “Programa Nacional para a Prevenção e Controle 

das Hepatites Virais” com o intuito de aprimorar ações de saúde para identificar e 

controlar essas doenças, sendo uma das propostas o "Projeto Sentinela de 

Gestantes", com a realização da testagem para sífilis, HIV, hepatite B e C nas 

maternidades de todo o território nacional17,27. 

A participação do parceiro no PN além de possibilitar o diagnóstico das 
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Infecções sexualmente transmissíveis (IST), possibilita o diagnóstico precoce da 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS), das dislipidemias e do Diabetes mellitus (DM) 

entre adultos jovens. Não existem dúvidas acerca dos efeitos positivos dessa 

medida, a qual possibilita evitar os efeitos dessas doenças se forem diagnosticadas 

precocemente e, consequentemente, instituir intervenções na tentativa de controle 

previamente à ocorrência de suas complicações28-30. O diagnóstico precoce desses 

agravos é um dos objetivos da PNAISH e a inclusão da aferição da pressão arterial 

e da dislipidemia dos parceiros durante o pré-natal de suas parceiras/esposas é 

francamente estimulado pelo MS5.  

Alguns estudos têm demostrado a prevalência da HAS no Brasil, 

utilizando como método de abordagem a aferição da pressão arterial ou a 

autorreferida como os estudos de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do MS que é realizado no país 

desde 200631-35. 

As implicações clínicas da HAS são doenças cardiovasculares (DCV) 

como o Infarto agudo do miocárdio (IAM) e o Acidente vascular cerebral (AVC) sendo 

necessária a implantação de estratégias na Atenção Básica para promover o 

diagnóstico precoce, a prevenção, as melhorias na qualidade de vida da população, 

o monitoramento, o controle e a redução da morbimortalidade deste agravo. O 

diagnóstico precoce permite melhorias na qualidade de vida da população, 

manutenção da renda familiar e da produtividade profissional34,36-39. 

Para o MS é fundamental a educação das equipes de saúde da Atenção 

Básica para promover a organização do cuidado ao portador de HAS auxiliando no 

processo de trabalho dos profissionais e nas mudanças no estilo de vida dos 

pacientes, fator primordial na adesão a terapêutica e na prevenção da HAS39. 

A dislipidemia também é um fator de risco para as Doenças 

cardiovasculares (DCV), sendo considerada uma das principais causas de 

mortalidade em adultos38. Indivíduos com parâmetros lipídicos alterados podem ficar 

assintomáticos durante anos, acometendo órgãos-alvo e aumentando os riscos de 

AVC, IAM e HAS, tornando-se um fator de risco com desfechos de alto custo para os 

serviços secundários, terciário e no fator social37,40,41.  

Realizar ações de prevenção, promoção da saúde e detecção precoce de 

dislipidemia implica em melhorias na qualidade de vida, na diminuição das doenças 
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crônicas não transmissíveis (DCNT) e, consequentemente, na diminuição de custos 

financeiros42. 

Reconhecendo a importância da prevenção de morbimortalidade em 

homens e efetivando estratégias para consolidar a PNAISH o MS publicou em 2012 

uma avaliação sobre a implantação desta política, com a finalidade de monitorar os 

indicadores da saúde masculina 43.  

A inclusão do parceiro nas consultas de PN despertou o interesse para 

engajar o homem nessa assistência e inseri-lo no cuidado precoce de sua saúde, no 

que se refere às HAS, DM e dislipidemias, fortalecer vínculos com a sua participação 

na evolução da gravidez, detectar IST e diminuir os índices de TV da sífilis, do HIV e 

das hepatites B e C1. 
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2. JUSTIFICATIVA  
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A inclusão do parceiro no PN é uma estratégia de saúde de criação 

recente com amparo do MS. Essa estratégia proporciona benefícios para a saúde da 

mãe-parceiro-filho, fortalece o vínculo do trinômio, reforça a adesão materna ao PN, 

reduz a violência doméstica, diagnostica doenças transmissíveis e não 

transmissíveis e reduz a transmissão horizontal e vertical de algumas enfermidades1
. 

Nesse sentido, a aceitação do parceiro para participar da Estratégia Pré-Natal do 

Parceiro permite que ele entre no sistema de saúde, participe de ações de promoção 

da sua saúde e de prevenção de agravos evitáveis, visto que os homens demoram 

mais para procurar os serviços de saúde5.  

Como se sabe, a estratégia PNP divide-se em três fases e os benefícios 

auferidos pela etapa de “humanização e afeto” podem ser resumidos por maior 

adesão ao aleitamento materno, baixos índices de depressão puerperal e redução 

de violência doméstica, dentre outros1,12. Por sua vez, os benefícios decorrentes das 

fases de “saúde do casal” e “saúde perinatal” são representados pelo diagnóstico 

precoce da HAS, das dislipidemias e do DM nos parceiros, além do diagnóstico da 

sífilis, das hepatites B e C e da infecção pelo HIV1,16,26. 

Os indicadores de saúde do Município de Franca, SP, Brasil apontam que 

há necessidade de buscar alternativas tanto para otimizar a assistência PN quanto 

para implementar estratégias visando melhorar a saúde do homem. Para que isso 

ocorra, a realização de um projeto que busca aliar essas variáveis seria lógica 

irreparável. Nessa perspectiva, a inclusão do parceiro na assistência PN dessa 

comunidade é de fundamental importância. 

 

 

 

 



  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  
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Objetivo Geral 

 

 Avaliar a estratégia de incluir o parceiro na assistência pré-natal no 

município de Franca, SP, Brasil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Detectar a prevalência de parceiros com dosagens alteradas de 

colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e triglicérides; 

 Detectar a prevalência de parceiros com dosagens alteradas de 

glicemia de jejum; 

 Detectar a prevalência de parceiros com HAS; 

 Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites B e C entre gestantes; 

 Verificar a taxa de Diabetes mellitus gestacional (DMG) e de DM entre 

as gestantes; 

 Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites B e C entre os parceiros 

das gestantes; 

 Avaliar a motivação da equipe de saúde em acolher a Estratégia Pré-

natal do Parceiro; 

 Avaliar a aceitação materna e do parceiro sobre a estratégia de inclusão 

do parceiro na assistência PN. 
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4 PACIENTES E MÉTODOS 
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4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo observacional descritivo analítico quantitativo que avaliou os 

efeitos da inclusão do Parceiro na Estratégia Pré-Natal do Parceiro no município de 

Franca, SP, Brasil. Foram avaliados os efeitos sobre as taxas de diagnóstico de 

dislipidemia, alterações do metabolismo glicêmico, alterações da pressão arterial, 

sífilis, infecção pelo HIV e hepatites B e C dos parceiros e sobre as taxas de 

diagnóstico de sífilis, infecção pelo HIV e hepatites B e C das gestantes. Também, 

foram avaliados os efeitos da inclusão do parceiro no PNP no envolvimento da 

equipe de saúde, motivação do parceiro, presença do parceiro, percepção paterna e 

percepção materna. 

 

 

4.2 Aspectos éticos 

 

Antes do início da coleta dos dados, esse projeto foi encaminhado à 

Secretária Municipal de Saúde de Franca, SP, Brasil para avaliação e consentimento 

para a realização das sorologias (Apêndice A). Após a aprovação do projeto este foi 

enviado a Comissão de Pesquisa do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (DGO-

FMRPUSP) (Anexo A) e ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Hospital das Clínicas (HC) da FMRP-USP (Anexo B). Esses procedimentos foram 

implantados após registro do projeto na Plataforma Brasil. 

As avaliações envolvendo pacientes só foram iniciadas após a aprovação 

do projeto nas instâncias previamente citadas. Os sujeitos (gestantes e parceiros) 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B e C), 

em duas vias, os quais ficaram com uma via do documento, permitindo-lhes a saída 

da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo de sua assistência. 
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4.3 Critérios de elegibilidade  

 

 

4.3.1 Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos na pesquisa 118 gestantes cadastradas no 

SISPRENATAL e seus parceiros, os quais aceitaram participar das entrevistas e da 

coleta de exames laboratoriais para dosagens das sorologias referentes ao 

diagnóstico de sífilis, hepatites B e C e infecção pelo HIV. Os parceiros também 

concordaram com a realização da coleta de exames laboratoriais para dosagens do 

lipidograma, da glicemia e a aferição da pressão arterial. 

 

 

4.3.2 Critérios de exclusão  

 

Foram excluídas do projeto as gestantes cujos parceiros não aceitaram 

participar da pesquisa, os casais que aceitaram participar, assinaram os TCLE, mas 

a gestante e/ou o parceiro não realizaram a coleta dos exames laboratoriais. 

Também, foram excluídos os casais homo afetivos. 

 

 

4.4 Cenário da pesquisa 

 

O município de Franca, SP, Brasil apresenta uma área de 605 km2, 

situando-se na região nordeste do Estado de São Paulo, Brasil. Limita-se ao norte 

com Cristais Paulista, ao sul com Restinga e Patrocínio Paulista, ao noroeste com 

Ribeirão Corrente, ao oeste com São José da Bela vista e ao leste com o Estado de 

Minas Gerais44. 

Também é sede do VIII Departamento Regional de Saúde (DRS) do 

Estado de São Paulo, com total de 23 municípios. Este município presta atendimento 

nas áreas de atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar 

por meio de serviços próprios, conveniados e contratados45.  

A Atenção Básica do município é composta por 14 Unidades Básicas de 
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Saúde (UBS) e sete Unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) divididas em 

quatro regiões e distribuídas da seguinte forma:  

 Região Norte: quatro UBS e um ESF; 

 Região Sul: três UBS e três ESF; 

 Região Leste: quatro UBS e dois ESF; 

 Região Oeste: três UBS e um ESF. 

 

Conta, ainda, com três unidades de urgência e emergência (Pronto 

Socorro Municipal adulto, infantil e Unidade de Pronto Atendimento), SAMU e 

Serviços Ambulatoriais Especializados. 

As UBS utilizadas para realizar esta pesquisa foram: Aeroporto III, 

Brasilândia, Horto, São Sebastião, Leporace e Ambulatório de Gestantes de Alto 

Risco (AGAR). 

A população estimada de Franca, SP, Brasil em 2016, foi de 342.112 

habitantes, com uma população feminina de 169.289. A projeção de mulheres em 

idade fértil (10 a 49 anos de idade) para o mesmo ano foi de 102.49344. Nesse ano, 

ocorreram 4.300 nascimentos de pessoas residentes no município e, de acordo com 

o SISPRENATAL, o número de gestantes cadastradas foi de 3.035, explicado pelo 

fato de que vários partos foram de pacientes oriundas das cidades vizinhas, as quais 

não possuem maternidades45. 

 

 

4.5 Desenvolvimento da pesquisa 

 

Somente após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas (HC-FMRPUSP) e da Secretaria Municipal de Saúde de Franca, SP, 

Brasil iniciou-se a inclusão das gestantes e seus parceiros.  

A coleta de dados dos casais foi realizada de fevereiro de 2015 a 

dezembro de 2016. 

No primeiro contato com o casal foi feito o convite para participação da 

pesquisa. Para as gestantes foram solicitados os exames laboratoriais rotineiros da 

assistência PN do município. Para o parceiro foram solicitados os exames 

sorológicos (VDRL, hepatites B e C e anti-HIV), glicemia e lipidograma. 
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Adicionalmente, foi aferida sua pressão arterial. 

Nesta mesma consulta foi aplicado o instrumento de pesquisa para a 

coleta de dados, cuja finalidade foi caracterizar epidemiologicamente a amostra e 

obter outras informações sensíveis para a presente pesquisa (Apêndices D e E), 

conforme as informações demonstradas na sequência.   

Para as gestantes foram considerados os seguintes parâmetros:  

 Idade, cor, escolaridade, estado civil, paridade, renda familiar, idade 

gestacional (IG) da realização das sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e C, 

diagnóstico anterior de doença crônica não infecciosa, IST anteriormente 

diagnosticada, número de consultas de PN nas UBS e no AGAR, número de 

sorologias realizadas na gravidez, complicações na gravidez e outras 

morbidades associadas. 

 

Para os parceiros foram considerados os seguintes: 

 Idade, cor, escolaridade, estado civil, diagnóstico anterior de doença crônica 

não infecciosa, IST anteriormente diagnosticada, número de participação nas 

consultas nas UBS e no AGAR e número de reuniões de gestantes que 

participou. 

 

Na sequência, estes casais foram encaminhados para a coleta de seus 

exames no Laboratório Municipal. A coleta em um único estabelecimento laboratorial 

facilita a rotina do município referente à busca ativa de pacientes com exames 

alterados e dos faltosos.  

A última etapa referente à coleta de dados consistiu em uma entrevista 

estruturada realizada pelo telefone, utilizando o aplicativo Record My Call para 

registro do dialogo. Estas entrevistas aconteceram de acordo com agendamento 

prévio, no período pós-parto (Apêndices F e G), pela pesquisadora, visando maior 

uniformidade dos parâmetros obtidos. 

 

 

4.6 Interpretação dos exames laboratoriais 

 

As técnicas utilizadas e os valores para cada exame foram45-48: 
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 ANTI-HIV. Detecção qualitativa simultânea do antígeno HIV P24 e dos 

anticorpos contra o HIV 1. Método: Imunoensaio de Micropartículas por 

Quimioluminescência (CMIA) nos equipamentos Architect i1000 (Abbott) e 

Advia Centaur (Siemens-Diagnóstica). Antígenos recombinantes e dois 

peptídeos sintéticos dos grupos M e O do HIV 1 e do HIV2 e anticorpos 

monoclonais de camundongo anti – HIV.  

 

Interpretação dos resultados:  

Cut Off (CO): 1,00;  

NÃO REAGENTES: Menor que 0,9 CO;  

INDETERMINADOS: 0,9 a 1,1 CO;  

REAGENTES: Maior que 1,1 CO.  

 

 HBsAg. Determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da 

Hepatite B em soro ou plasma. Método: Imunoensaio de Micropartículas por 

Quimioluminescência (CMIA) nos equipamentos Architect i1000 (Abbott) e 

Advia Centaur (Siemens-Diagnóstica). 

 

Interpretação dos resultados:  

Cut Off (CO): 1,00;  

NÃO REAGENTES: Menor que 0,9 CO;  

INDETERMINADOS: 0,9 a 1,1 CO;  

REAGENTES: Maior que 1,1 CO.  

 

 Venereal Disease Research Laboratory (VDRL). Triagem Sorológica da Sífilis. 

Método: RPR-Corado. 

 SÍFILIS TP. Imunoensaio por Quimioluminescência (CLIA) no equipamento  

Architect i1000 (Abbott) ou Advia Centaur (Siemens-Diagnóstica). 

 ANTI-HCV. Determinação Qualitativa do anticorpo para o vírus da Hepatite C. 

Método: Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) nos 

equipamentos Architect i1000 (Abbott) e Advia Centaur (Siemens-Diagnóstica). 
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Interpretação dos resultados:  

Cut Off (CO): 1,00;  

Não reagentes: Menor que 0,9 CO;  

Indeterminados: 0,9 a 1,1 CO;  

Reagentes: Maior que 1,1 CO.  

 

 Lipidograma. Colesterol total e triglicérides. Sistema enzimático para 

determinação de colesterol total em amostras de soro por reação de ponto 

final. Método Enzimático Trinder no equipamento Labmax 240 Premium 

(Labtest). 

 Colesterol HDL: Sistema para determinação quantitativa e direta da 

lipoproteína de alta densidade do colesterol (HDL) em amostras de soro e 

plasma. Método: Surfactante Seletivo no equipamento Labmax 240 Premium 

(Labtest). 

 

Interpretação dos resultados:  

 

Lipídeos Valores (mg/dl) Categoria 

Colesterol Total 
Menor que 239 

Maior ou igual a 240 

Normal 

Elevado 

LDL 
De 100 a 159 

Maior ou igual 160 

Normal 

Elevado 

HDL 
Maior que 41 

Menor que 40 

Normal 

Baixo 

Triglicérides 
Menor que 149 

Maior ou igual a 150 

Normal 

Elevado 

Ref.: V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose46, 2013. 
Modificada pelos autores desta pesquisa. 

 

 Glicose: Método Hexoquinase – UV - Automatizado no equipamento Labmax 

240 Premium (labtest). 
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Interpretação dos resultados:  

 

Glicose Valores (mg/dl) 

Normal 70 a 100 

Intolerantes 101 a 125 

Diabéticos Superior a 126 

Ref.: American Diabetes Association (ADA)47, 2010. 

 

Nos casos de resultados laboratoriais alterados (exames sorológicos), o 

Laboratório Municipal encaminhou notificações para o profissional de saúde 

solicitante, permitindo a busca ativa do parceiro e/ou gestante para exame 

confirmatório no Ambulatório de IST/Aids. Posteriormente estes parceiros foram 

notificados à Vigilância Epidemiológica. Nos casos em que os exames indicaram 

alterações do metabolismo glicídico e lipídico, os parceiros foram encaminhados 

para consultas especializadas. 

 

 Avaliação da pressão arterial 

O parceiro esteve sentado, com o braço apoiado na altura do coração, 

com as pernas descruzadas, em repouso por no mínimo cinco minutos, foi orientado 

para não estar com a bexiga cheia, não ter praticado atividade física na última hora, 

não ter ingerido café e/ou bebida alcoólica e ter evitado fumar nos últimos 30 

minutos. A aferição foi realizada com manguito do tamanho correto para o braço de 

cada indivíduo31,39. 

 

Interpretação dos resultados:  

 

Classificação  Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima  < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

≥ 140 > 90 

Ref.: Gualandro DM, et al., 201448
. 



Pacientes e Métodos  33 

 

4.7 Entrevistas 

  

A partir das entrevistas telefônicas dos parceiros e das mães foram 

quantificadas as estratificações em cinco domínios, a saber:  

O envolvimento/comprometimento da equipe no convite do parceiro para 

participar do PN; 

A motivação do parceiro para participar do PN; 

A presença e/ou participação do parceiro nas consultas de PN, parto e 

puerpério;  

A percepção do parceiro em relação à sua inclusão no PN e  

A percepção da mãe em relação à inclusão do parceiro no PN.  

 

Sobre a motivação da equipe de saúde no convite do parceiro para 

participar do PN suas respostas foram estratificadas como:  

1. Equipe motivadora: Aquela que convidou, incentivou e demostrou os 

benefícios para os parceiros participarem do PN; 

2. Equipe passiva: Aquela que não convidou os parceiros para participarem 

do PN.  

 

Sobre a motivação própria do parceiro para participação no PN suas 

respostas foram estratificadas como: 

1. Parceiro participativo: Aquele que por iniciativa própria participou do PN;  

2. Parceiro passivo: Aquele que participou do PN por meio do convite da 

gestante e/ou da equipe de saúde; 

3. Parceiro não participativo: Aquele não participou do PN, mas colheu os 

exames laboratoriais e realizou a aferição da pressão arterial. 

 

Sobre a presença e/ou participação do parceiro nas consultas do PN, 

parto e puerpério suas respostas foram estratificadas como: 

1. Parceiro com participação ativa: Aquele que participou das consultas do 

PN, parto e puerpério; 

2. Parceiro com participação passiva: Aquele que participou levando a 

gestante às consultas e/ou forneceu dinheiro para o transporte e/ou participou por 
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solicitação da gestante; 

3. Parceiro não participativo: Aquele que não participou por motivos de 

gênero ou por desconhecer a importância de sua presença no processo gestacional.  

 

Sobre a percepção do parceiro em relação a sua inclusão na Estratégia 

PNP suas respostas foram estratificadas como parceiro com impressão positiva, 

passiva e negativa. Desde que não ocorreu nenhuma resposta negativa esta não 

será apontada, na sequência:  

1. Parceiro com impressão positiva: Aquele que apreciou e constatou a 

importância da sua presença nos componentes humanístico e de afeto, saúde do 

casal e saúde perinatal; 

2. Parceiro com impressão passiva: Aquele que não observou qualquer  

transformação/melhoria na saúde do casal e perinatal. 

 

Sobre a percepção das mães em relação às estratégias PNP suas 

respostas foram estratificadas como mãe com impressão positiva, passiva e 

negativa. Desde que não ocorreu nenhuma resposta negativa, esta não será 

apontada na sequência:  

1. Mãe com impressão positiva: Aquela que apreciou e constatou a 

importância da presença do parceiro nos componentes humanístico e de afeto, 

saúde do casal e saúde perinatal; 

2. Mãe com impressão passiva: Aquela que não observou qualquer  

transformação/melhoria na saúde do casal e perinatal. 

Para preservar a identidade dos participantes, a identificação dos discursos 

ocorrerá pela letra “C”, indicando a palavra casal, seguida por número, as iniciais “H” 

para denominar o parceiro e “M” para a mulher. 

 

 

4.8 Banco de dados 

 

Todos os resultados foram inseridos na plataforma EXCEL com dupla 

digitação. As entrevistas foram gravadas no smartphone Samsung On 7 e transcritas 

após escuta. 
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4.9 Análise estatística 

 

Para a análise estatística dos resultados desse estudo, foram utilizados o 

teste "t" de Student para comparações das variáveis paramétricas e o teste do Qui-

quadrado para as variáveis não paramétricas. Foi considerado significativo o valor 

de p< 0,05 em quaisquer dos testes estatísticos utilizados49.  
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A Estratégia Pré-Natal do Parceiro foi liberada para implementação no 

município de Franca, SP, Brasil em janeiro de 2015 após treinamento realizado com 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos da rede de saúde. Fez parte 

deste treinamento a implantação da ferramenta “Pré-natal do Parceiro” no Sistema 

Integrado de Gestão da Saúde (SIGS), a fim de informatizar a consulta médica e de 

enfermagem visando à solicitação de exames para o parceiro. 

Na Tabela 1 podem ser encontradas as informações referentes às 

características sociodemográficas e econômicas das gestantes e seus parceiros. 

Nota-se que houve dezoito adolescentes grávidas (15,2%), predomínio de gestantes 

na faixa etária entre 20 a 30 anos (50,8%), seguida de 30,5% de gestantes com 

idade de 31 a 40 anos, sendo a média de idade de 28,1 anos. Três parceiros eram 

adolescentes (2,5%); a distribuição desses parceiros na faixa etária entre 20 e 30 

anos foi de 44% e 39,8% estavam com idade entre 31 a 40 anos. Para a faixa etária 

de 41 anos ou mais chegaram a 13,5%; média de idade foi de 32,1 anos. 

A cor referida pelas gestantes e parceiros foi predominantemente a 

branca: 61% e 50,8%, respectivamente. Para esse estudo, foi utilizado o Sistema 

Classificatório de Cor ou Raça do IBGE50.  

Sobre o nível de escolaridade, o estudo permitiu observar que 50% das 

gestantes possuem ensino médio. Essa variável é semelhante para os parceiros, 

sendo predominante o ensino médio (56,7%). 

Para o item ocupação, foi utilizada a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)51. A classificação de 

ocupações do MTE51 utiliza as seguintes nomenclaturas para nomear as atividades 

de trabalho por competências e similaridades: grandes grupos (GG), subgrupos 

principais (SGP) e subgrupos (SG). Foram utilizados os GG para descrever as 

ocupações dos sujeitos da pesquisa. Para as gestantes prevaleceram as seguintes 

indicações: CBO GG 7 trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

27,1% e trabalhadoras dos serviços, vendedoras do comércio em lojas e mercados 

(16%). O setor calçadista está inserido no GG 7 pois a cidade de Franca, SP, Brasil 

é conhecida por seu importante parque industrial no setor de calçados. Verificou-se 

que 29,6% das gestantes permaneceram no grupo denominado “sem 

profissão/ocupação”, pois segundo o MTE a denominação “do lar” não é 

considerada profissão. Quanto aos parceiros, o setor calçadista, presente no GG 7 
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responde por 22% do emprego desses parceiros e as demais profissões 

representam 64,4%, sendo identificadas em 76 parceiros51. Esta classificação 

serve para a construção de carreira trabalhista, mas é algo confusa e longa para 

comparações mais objetivas, visando informações diretas. Para alcançar os 

objetivos didáticos e metodológicos desta pesquisa será utilizada a classificação 

considerando o profissional do setor calçadista, o do lar, o sem ocupação no 

momento, o autônomos e os outros (Tabela 1).  

Considerando a renda familiar dos casais de até cinco salários mínimos, 

verificou-se que 55% estavam situados nessa faixa salarial (65 casais) e 53 

recebiam até um salário mínimo (44,9%). 

Sobre a situação conjugal, verificou-se que a maioria dos casais são de 

pessoas casadas/relacionamento estável (85,5%) e os solteiros perfazem 14,4% 

(dezessete casais).  
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Tabela 1 - Gestantes e parceiros incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro 
segundo suas características socioeconômicas e demográficas. Franca, 
SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

n % n % 

Faixa etária (anos)     

11 a 19                              18 15,2 3 2,5 

20 a 30                             60 50,8 52 44 

31 a 40                            36 30,5 47 39,8 

41 ou mais                            4 3,3 16 13,5 

Cor referida      

Branco 72 61 60 50,8 

Não Branco 46 38,9 58 49,1 

Escolaridade     

Ensino Fundamental         52 44 47 39,8 

Ensino Médio/Téc. 59 50 67 56,7 

Ensino Superior                 7 5,9 4 3,3 

Ocupação   

Do lar 35 29,6 - - 

Setor calçadista 29 24,5 26 22 

Autônomo - - 2 1,6 

Outros 45 38,1 76 64,4 

Não respondeu 9 7,6 14 11,8 

Renda Familiar 

(salário mínimo) 
    

Até 1  53 44,9 - - 

Até 5  65 55 - - 

Situação Conjugal      

Casado/relacionamento 

estável 
101 85,5 - - 

Solteiro/sem 

relacionamento estável 
17 14,4 - - 

 

 

Na Tabela 2 encontram-se os dados referentes à unidade de origem dos 

participantes da pesquisa, verificando-se que houve diferentes percentuais entre as 

UBS participantes do PNP, variando de 48,3% a 8,4%. 
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Tabela 2 - Distribuição numérica de gestantes incluídas na Estratégia Pré-Natal do 
Parceiro segundo a unidade de saúde de origem. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Unidade Básica de Saúde (UBS)   

 UBS Aeroporto III 57 48,3 

UBS Brasilândia 17 14,4 

UBS Horto 15 12,7 

UBS São Sebastião 13 11 

UBS Leporace 10 8,4 

AGAR 1 0,8 

Outras cidades 5 4,2 

 

 

Na Tabela 3 encontram-se os dados referentes ao perfil reprodutivo das 

gestantes, verificando-se que 51,6% dessas mulheres tiveram de um a dois partos 

anteriores. 

 

 

Tabela 3 - Distribuição numérica das gestantes incluídas na Estratégia Pré-Natal do 
Parceiro segundo sua paridade. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Paridade   

Nulípara 40 33,9 

1 a 2                             61 51,6 

3 a 4                             9 7,6 

Maior ou igual 5                          8 6,7 

 

 

Quanto à história pregressa de doenças dos (as) participantes desse 

estudo, os resultados estão na Tabela 4. Os relatos de doenças crônicas demonstrou 

que 15 gestantes eram hipertensas (12,7%) e nove tinham DM (7,6%). Constatou-

se, também, a presença de dislipidemia, tireoidopatias, depressão, epilepsia, 

cardiopatia, rim único, retinose pigmentar e trombofilia. Entre os parceiros, os dados 

indicaram a HAS (6,7%) e DM (2,5%), a dislipidemia, bronquite e tireoidopatias em 
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1,6% dos entrevistados, seguidos por gota, anemia falciforme e megaloblástica, 

todas com 0,8%. Porém, a grande maioria de gestantes e parceiros relatou não 

apresentar qualquer doença crônica, respectivamente 72% e 83%. Observa-se que 

os 118 casais (100%) relataram a ausência de diagnósticos referentes à HIV e/ou 

sífilis. Entretanto, duas gestantes e um parceiro mencionaram ser portadoras do 

Papilomavírus Humano (HPV). 

Houve sete gestantes que mencionaram ter mais que uma doença crônica, 

cinco delas possuem HAS e DM, uma com HAS e trombofilia e outra com depressão 

e epilepsia. 

 

Tabela 4 - Distribuição numérica das gestantes e parceiros incluídos na Estratégia 
Pré-Natal do Parceiro segundo a história pregressa de doenças. Franca, 
SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

n % n % 

Doença crônica     

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 15 12,7 8 6,7 

Dislipidemia                           2 1,6 2 1,6 

Tireoidopatias 6 5 2 1,6 

Depressão  2 1,6 - - 

Diabetes mellitus (DM)  9 7,6 3 2,5 

Epilepsia 2 1,6 - - 

Cardiopatia 1 0,8 - - 

Rim único 1 0,8 - - 

Trombofilia 1 0,8 - - 

Retinose pigmentar 1 0,8 - - 

Bronquite - - 2 1,6 

Gota - - 1 0,8 

Anemia falciforme - - 1 0,8 

Anemia megaloblástica - - 1 0,8 

Ausência de doenças crônicas 85 72 98 83 

Infecção SexualmenteTransmissível (IST)     

Papilomavírus Humano (HPV) 2 1,6 1 0,8 

Ausência de IST 116 98,3 117 99,1 

 

 

Na Tabela 5 são observados os resultados referentes à glicemia das 
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gestantes. Cinco delas (4,2%) apresentaram glicemia compatível com diagnóstico de 

DM (glicemia de jejum > 126 mg/dl), 75 gestantes (63,6%) tiveram o resultado desse 

exame alterado na primeira glicemia de PN (glicemia de jejum ≥ 92 mg/dl e < 126 

mg/dl), sendo classificadas como tendo Diabetes mellitus gestacional (DMG), 

demostrando a importância do rastreio de DMG na gravidez. Informa-se que a 

glicemia de jejum maior ou igual a 92 mg/dl e menor que 126 mg/dl para gestantes é 

considerado DMG47.  

 

Tabela 5 - Distribuição numérica dos resultados da glicemia das gestantes incluídas 
na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Glicemia   

Normal 38 32,2 

Diabetes mellitus gestacional (DMG) 75 63,6 

Diabetes mellitus (DM) 5 4,2 

Glicemia de jejum maior ou igual a 92 mg/dl (Miligrama por decilitro) e menor que 126 mg/dl para 
gestantes é considerado DMG.  

 

 

Os dados referentes à glicemia dos parceiros estão representados na 

Tabela 6. Três relataram ser diabéticos, mas 43,2% deles apresentaram valores 

definidos como intolerância à glicose ou pré-diabético. Em quatro casos, a glicemia 

possibilitou diagnosticar DM. Homens com glicemia de jejum maior a 126 mg/dl são 

consideradas como diabéticos47.  

 

Tabela 6 - Distribuição numérica dos resultados da glicemia dos parceiros incluídos 
na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Glicemia   

Normal  63 53,3 

Intolerante  51 43,2 

Diabetes mellitus (DM) 4 3,3 

Homens com glicemia de jejum igual ou maior a 126 mg/dl são consideradas como diabéticos. 
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Os resultados do lipidograma dos parceiros demonstraram normalidade 

em apenas 15,2% dos integrantes deste estudo, mas foi possível diagnosticar 84,8% 

deles como portadores de algum tipo de distúrbio dislipidêmico. Na Tabela 7 estão 

agrupadas todas as alterações dislipidêmicas observadas neste grupo de parceiros. 

 

Tabela 7 - Distribuição numérica dos resultados do lipidograma dos parceiros 
incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Lipidograma   

Normal 18 15,2 

Hipercolesterolemia isolada 1 0,8 

Hipertrigliceridemia isolada  23 19,4 

Hiperlipidemia mista 6 5 

HDL-Colesterol baixo 70 59,3 

 

O MS preconiza a realização das sorologias em gestantes e apoia essa 

estratégia para o parceiro3,5. Observa-se que o resultado da sorologia de sífilis para 

um casal foi reagente (0,8%) para a gestante e não reagente para o parceiro. 

Quanto à sorologia para hepatite C (9,3%), foi realizada somente em 11 gestantes, 

pois esta não é rotina no PN de Franca, SP, Brasil. Encontrou-se, em outro casal, a 

sorologia de anti-HIV (0,8%) reagente para o parceiro e não reagente para a 

gestante. Em três gestantes não foi realizada a pesquisa do HBsAg (2,5%). 

 

Tabela 8 - Distribuição numérica dos resultados das sorologias de gestantes e 
parceiros incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, 
Brasil. 

 
 Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

Sorologia Reagente Não Reagente Reagente Não Reagente 

 n % n % n % n % 

VDRL 1 0,8 117 99,1 - - 118 100 

Anti-HIV  - - 118 100 1 0,8 117 99,1 

HBsAg - - 115 100 - - 118 100 

Anti-HCV - - 11 100 - - 118 100 
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Na Tabela 9 encontram-se os dados referentes à Pressão Arterial entre os 

parceiros. No total, oito identificaram-se como hipertensos previamente, porém foi 

constatado que mais quatro (3,4%) foram diagnosticados com HAS. Portanto, a 

inclusão dos homens no PN representou benefício objetivo para o diagnóstico 

precoce da hipertensão arterial, nos parceiros dessa casuística. 

 

Tabela 9 - Distribuição numérica dos resultados da pressão arterial dos parceiros 
incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

Normal  Elevado  

Pressão Arterial n % 

Ótima                                                              80 67,8 

Normal                                                         26 22 

HAS 12 10,1 

 

 

O número de consultas que gestantes e parceiros participaram, tanto na 

UBS quanto no AGAR, está representado na Tabela 10. Os resultados 

demonstraram que 69 gestantes (58,4%) participaram de sete ou mais consultas 

durante o PN, indo de encontro com o número preconizado pelo MS2,3 e que 23,7% 

realizaram três consultas ou menos, tornando-as mais vulneráveis aos agravos 

relacionados à gravidez.  

Quanto ao AGAR, o número de consultas das gestantes também atende 

às normativas do MS2,3 sendo, respectivamente, de quatro a seis consultas (12,7%) 

e mais de sete (18,6%). A participação do parceiro no AGAR foi de 22% na categoria 

de uma a três consultas e em relação à participação de quatro a seis, 3,3%. Seis 

(68,6%) relataram não participar das consultas. 
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Tabela 10 - Distribuição numérica de consultas realizadas nas UBS e AGAR de 
gestantes e parceiros incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. 
Franca, SP, Brasil 

 

Consultas 

Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

UBS AGAR UBS AGAR 

n % n % n % n % 

0   2 1,6 - - 29 24,5 6 68,6 

1 |--|  3    28 23,7 6 5 58 49,1 26 22 

4 |--| 6     19 16,1 15 12,7 15 12,7 4 3,3 

7 ou mais     69 58,4 22 18,6 16 13,5 7 5, 

Foram seguidas apenas 43 gestantes no AGAR.  

 

 

O AGAR atende gestantes com doenças preexistentes e/ou complicações 

advindas da gravidez, que são encaminhadas das UBS do município e de cidades 

vizinhas pertencentes a DRS VIII. Os dados representados na Tabela 11 são 

referentes às gestantes encaminhadas das UBS de origem ao AGAR.  

 

Tabela 11 - Distribuição numérica das gestantes encaminhadas ao AGAR, segundo 
sua unidade de origem incluídas na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. 
Franca, SP, Brasil 

. 

Unidade Básica de Saúde 
Gestante (n= 43)  

n % 

UBS Aeroporto III 15 34,8 

UBS Brasilândia 8 18,6 

UBS Leporace 5 11,6 

UBS São Sebastião 5 11,6 

Outras cidades 5 11,6 

UBS Horto 4 9,3 

AGAR 1 0,8 

Foram seguidas apenas 43 gestantes no AGAR.  

 

 

Na Tabela 12 encontram-se os dados referentes aos fatores de risco 

indicativos nos encaminhamentos das gestantes para o AGAR. Dentre os fatores de 

risco 54,8% estão relacionados à gravidez atual, como HAS prévia, DHEG, DMG e 

gemelaridade. Dentre as condições e fatores de risco prévios à gravidez observou-
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se elevado percentual de DM e tireoidopatias. 

 

Tabela 12 - Distribuição numérica das condições e fatores de risco das gestantes 
incluídas na Estratégia Pré-Natal do Parceiro, que justificaram o 
encaminhamento ao AGAR. Franca, SP, Brasil. 

 

Fatores de risco relacionados (n= 62) 
Gestante (n= 45) 

n % 

À gravidez atual 34 54,8 

Às condições prévias 24 38,7 

Às características individuais e às condições 

sociodemográficas desfavoráveis 
3 4,8 

À história reprodutiva anterior 1 1,6 

 

 

Os números da Tabela 13 representam as sorologias realizadas pelas 

gestantes de acordo com cada trimestre, sendo que o MS recomenda o diagnóstico 

da infecção pelo HIV e pelo TP na primeira visita da gestante à unidade, repetindo-

as em torno da 30ª semana e no parto2,3. Observa-se que 86,4% delas realizaram a 

primeira sorologia no primeiro trimestre da gravidez, evidenciando o início precoce 

do PN. Porém, a realização da segunda sorologia ocorreu no segundo trimestre para 

27,1%. Esse fato pode colaborar com a deficiência diagnóstica desses agravos no 

terceiro trimestre. 

 

Tabela 13 - Distribuição numérica de sorologias por idade gestacional (IG) realizada 
pelas gestantes incluídas na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, 
SP, Brasil. 

 

  

Gestante (n= 118) 

Primeira sorologia Segunda sorologia Terceira sorologia 

n % n % n % 

Não realizou - - 22 18,6 112 94,9 

1º Trimestre      102 86,4 1 0,8 - - 

2º Trimestre       12 10,1 32 27,1 1 0,8 

3º Trimestre        4 3,3 63 53,3 5 4,2 

 

 

Na Tabela 14 está representado o número de sorologias realizadas pelas 
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gestantes, observando-se que elas realizaram duas sorologias de HIV e VDRL 

(77,1%), uma para hepatite B (92,3%) e uma para anti-HCV (9,3%). 

 

Tabela 14 - Distribuição numérica de sorologias realizadas pelas gestantes incluídas 
na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

Sorologia 

Gestante (n= 118) 

Anti-HIV VDRL HBsAg AntiHCV 

n % n % n % n % 

Nenhuma - - - - 3 2,5 107 90,6 

Uma 23 19,4 22 18,6 109 92,3 11 9,3 

Duas 91 77,1 91 77,1 6 5 - - 

Três 4 3,3 5 4,2 - - - - 

 

 

Quanto aos resultados referentes às entrevistas, eles foram estratificados 

em cinco domínios conforme estabelecido na seção de sujeitos e métodos, a saber: 

1. Envolvimento da equipe de saúde 

2. Motivação do parceiro  

3. Presença do parceiro 

4. Percepção paterna 

5. Percepção materna  

 

Em relação ao envolvimento das equipes de saúde na adesão do parceiro 

à Estratégia Pré-Natal do Parceiro, os resultados foram estratificados de acordo com 

a motivação delas em: equipes motivadoras e equipes passivas. Esses dados estão 

representados na Tabela 15, observando-se que apenas 38 parceiros (32,2%) 

relataram que a equipe foi motivadora, convidando-os à participação. Observou-se 

que 57 parceiros (48,3%) aderiram à estratégia por iniciativa própria, solicitação da 

parceira ou outras formas de comunicação (mídia, panfleto, entre outras).  

A seguir, são relatadas algumas afirmações captadas nas entrevistas 

referentes a esse domínio: 

 

“Não fui convidado ‘pra’ participar das consultas.” [C1 H] 

“Sim, a todo momento. Às vezes, as mulheres estavam sozinhas, sem o 
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esposo ou sem o cônjuge, falava: Você, que está sendo mãe, está 

passando por isso e por aquilo, tenta trazer o seu esposo para estar 

ouvindo junto com você, porque às vezes ele escuta coisas dos outros, 

mas não sabe o que o médico tem para falar (...)” [C11 H]  

 

“Não! Nem conversava com a gente.” [C46 H] 

 

 

Tabela 15 - Distribuição numérica dos resultados do comportamento das equipes 
frente a participação do parceiro incluído na Estratégia Pré-Natal do 
Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

Comportamento da equipe de saúde 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Motivadora 38 32,2 

Passiva  57 48,3 

Não respondeu 23 19,4 

 

A motivação própria dos parceiros para participar do PN foi estratificada como 

parceiro participativo, passivo e não participativo, dados que estão apresentados na 

Tabela 16. Os resultados apontam que 58 parceiros (49,1%) foram os que 

participaram do PN por iniciativa própria. Quanto aos parceiros passivos, observa-se 

que 22 deles (18,6%) participaram porque foram convidados pela gestante e/ou pela 

equipe de saúde. Os que apenas realizaram os exames laboratoriais e aferiram a 

pressão corresponderam a 12,7%. No entanto, observou-se que houve associação 

entre motivação própria dos parceiros em participar no PNP e a equipe motivadora 

(Teste Qui-quadrado; p<0,001).  

 

Algumas falas foram evidenciadas nas entrevistas com os parceiros sobre 

a motivação ou não para participar do PN: 

 

“Ah eu quis acompanhar! Ela é minha esposa, né?” [C83 H] 

 

“Até porque ela pediu. Quando a mulher ‘tá’ grávida, ela já fica um pouco 

insegura.” [C25 H] 
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Tabela 16 - Distribuição numérica dos resultados da motivação própria do parceiro 
incluído na Estratégia Pré-Natal do Parceiro quanto a sua participação 
no projeto. Franca, SP, Brasil. 

 

Motivação própria  
Parceiro (n= 118) 

n % 

Participativo 58 49,1 

Passivo 22 18,6 

Não participativo 15 12,7 

Não respondeu 23 19,4 

 

Na Tabela 17 observam-se os dados referentes ao parceiro no PN, de 

acordo com sua presença e/ou participação. Foi evidenciado que 63,5% tiveram 

participação ativa no processo gestacional, incluindo presença nas consultas, 

participando do parto e colaborando no puerpério. Observou-se, em contrapartida, 

que sete parceiros (5,9%) não foram participativos por motivos de gênero ou por 

desconhecer a importância de sua presença. Houve associação entre presença e/ou 

participação do parceiro no PNP e a equipe motivadora (Teste Qui-quadrado; 

p<0,001). 

No domínio referente à presença e/ou participação do parceiro no PN, 

algumas falas estão aqui reproduzidas: 

 

“Ajudando em tudo, porque do primeiro momento que eu fiquei sabendo 

que ela estava grávida até na hora que ela ganhou, eu acompanhei ela 

em todos os momentos.” [C11 H] 

 

“Não, eu cheguei a levar ela. Ah, porque no dia que eu cheguei a levar ela 

eu não achei lugar para estacionar, estava muito lotado (...)” [C82 H] 

 

 “Eu acho que não é necessário eu entrar lá. Ela resolve as coisas 

sozinha.” [C54 H] 
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Tabela 17 - Distribuição numérica dos resultados da presença e/ou participação do 
parceiro incluído na Estratégia Pré-Natal do Parceiro nas consultas do 
PN, parto e puerpério. Franca, SP, Brasil. 

 
 Parceiro (n= 118) 

Presença/participação  n % 

Participação ativa 75 63,5 

Participação passiva 14 11,8 

Não participativo 7 5,9 

Não respondeu 22 18,6 

 

Em relação à percepção paterna sobre o PNP, observou-se que 77,9% 

referiram a estratégia como positiva, proporcionando benefícios para a tríade. Os 

dados estão representados na Tabela 18. 

A seguir, são relatadas algumas afirmações captadas nas entrevistas 

referentes a esse domínio: 

 

“Foi muito bom, quem não foi deveria ir. Se eu pudesse ter ido várias 

vezes naquele momento que estava tendo, eu ia em vários. Mas eu fiquei 

muito satisfeito” [C8 H] 

 

“Pro meu filho, eu só tenho a ganhar, né? Pra mim foi uma experiência 

marcante! Foi muito bacana! (...) Muita riqueza, muito conhecimento!” 

[C10 H]  

 

“Ah, foi bom, né? Fiz os exames tudo, né? Para prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis também. Foi bom para a minha saúde, para a 

dela e para o bebê, né?” [C22 H] 
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Tabela 18 - Distribuição numérica dos resultados da percepção paterna sobre a 
Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Com impressão positiva 92 77,9 

Com impressão passiva  3 2,5 

Não respondeu 23 19,4 

 

Avaliando os resultados referentes ao domínio da percepção materna 

sobre a Estratégia PNP, as mães consideraram importante a presença dos parceiros 

nas consultas de PN, verificando-se que 78,8% delas tiveram impressão positiva 

sobre o PNP e relataram ser de grande valia para a saúde do trinômio. Entretanto, 

10 mães (8,4%), mostraram uma impressão passiva do projeto, conforme Tabela 19. 

Os relatos descritos abaixo demostram a impressão materna sobre a 

participação do parceiro no PNP: 

 “Foi bom ‘pra’ mim, até pra ele, porque ele ‘ficô’ sabendo que nós ‘tinha’ 

aquela coisa e ele tratou também.” [C 31 M] 

 

 “Eu acho até que poderia ser uma lei isso, né? Não, só assim se ‘dé’. 

Como já é um preconceito da mulher, né, dependendo de emprego, não 

contrata por causa disso.” [C21 M]. 

 

“É, acho que é bom! É democrático, é mais que bom!” [C86 M] 

 

“Uai, normal porque ele sempre participou das consultas. Mesmo antes, 

quando eu ia no médico ele sempre participou!” [C72 M] 

 

Tabela 19 - Distribuição numérica dos resultados da contribuição da Estratégia Pré-
Natal do Parceiro para as gestantes incluídas. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Com impressão positiva 93 78,8 

Com impressão passiva  10 8,4 

Não respondeu 15 12,7 
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Recentemente, com base nas políticas públicas referentes à saúde do 

homem, o MS tem incentivado a inclusão do parceiro no PN como estratégia de 

fortalecimento do diagnóstico precoce de doenças de TV e crônicas fortalecendo o 

vínculo, podendo contribuir para a redução da violência doméstica e complicações 

que influenciam na qualidade de vida triádica gestante-parceiro-feto (fisiológicas e 

psicológicas). A adesão do parceiro permite ainda que ele seja inserido no sistema 

de saúde, envolvendo-o em ações de promoção da saúde e de prevenção de 

agravos evitáveis, visto que os homens demoram mais para procurar os serviços de 

saúde1,5.  

O MS recomenda a identificação precoce da gravidez para início do PN, 

com atendimento imediato e identificação de risco a cada consulta, possibilitando 

diagnóstico precoce, orientações e encaminhamentos adequados e oportunos. 

Algumas características socioeconômicas e demográficas são consideradas fatores 

de risco como gravidez na adolescência, idade maior que 35 anos, ocupação, 

situação conjugal e escolaridade, não devendo essa gestante ser necessariamente 

referenciada ao PN de risco2.  

Observou-se, neste estudo, a ocorrência de gravidez na adolescência 

(15,2%), resultado semelhante encontrado no estudo sobre a assistência no PN no 

Brasil52. Sabe-se que a gravidez na adolescência repercute em complicações físicas 

e emocionais, a exemplo de maior risco de eclâmpsia, infecção puerperal, abandono 

da escola, ilusão de mudança de vida e insegurança no relacionamento53. Estudos 

sobre a percepção de mães adolescentes acerca da participação paterna 

demonstraram que os parceiros adolescentes gostariam de participar da consulta, 

mas relataram o medo e a vergonha de participar, sendo também referida a sua 

proibição no acompanhamento durante a consulta54. 

A faixa etária maior que 41 anos representou 3,3% das gestantes do 

presente estudo, enfatizando a importância de ações de planejamento reprodutivo 

para essa faixa etária. O aumento da idade está significativamente agregado ao 

aborto, DMG e outras complicações13. 

Analisando a distribuição das gestantes por faixa etária, verificou-se que 

houve o predomínio entre 20 e 30 anos, corroborando os estudos sobre a 

assistência no PN de baixo risco no Brasil8,14,52,55. 

Como visto na seção de resultados, entre as cores de peles referidas 
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pelas gestantes e parceiros, houve predomínio da branca. Uma investigação 

realizada em Niterói-RJ sobre as desigualdades no PN em gestantes, no período de 

2000 a 2009, também constatou a predominância da cor branca, seguida pela 

parda55. Alguns estudos sobre a participação do parceiro no PN enfatizam perfis 

sociais, como faixa etária, situação conjugal, renda e escolaridade, mas não 

mencionam a cor da pele 8,52,56,57. 

Segundo dados da literatura, a baixa escolaridade está ligada às 

condições socioeconômicas desfavoráveis e isso pode refletir na baixa taxa de 

adesão do casal ao PN53. Em pesquisa realizada com gestantes sobre a importância 

da participação paterna durante o PN, verificou-se que 28% delas possuíam o 

ensino fundamental e 40% o ensino médio58. No entanto, estudo realizado em 2004 

sobre o envolvimento paterno durante a gestação demonstrou que a escolaridade 

entre os parceiros variou entre ensino fundamental (22,9%) e ensino médio 

(25,7%)8.  

Em relação à ocupação, a maioria das gestantes deste estudo foi 

identificada como “do lar”, confirmando o papel da mulher com os afazeres da casa e 

cuidado com os filhos. No que se refere aos parceiros, na ocupação descrita como 

trabalhadores da produção de bens e serviços industriais inclui-se sapateiro e 

operador de máquinas, corroborando com os resultados de outro estudo56.  

A renda familiar constitui um ponto importante para a base familiar, pois os 

proventos proporcionam alimentação, saúde, transporte, moradia e melhores 

condições de vida. Sua ausência pode levar a situações de insegurança e causar 

desequilíbrios na saúde física, emocional e familiar. No presente estudo verificou-se 

que a renda familiar dos casais foi de até cinco salários-mínimos, diferindo de outro, 

em que houve variação de um a três salários mínimos54. 

Outro fator de risco na gravidez é a situação conjugal2. Constatou-se que 

a maioria dos casais participantes deste estudo é casada ou vive em união estável 

(85,5%). Esse fato proporciona situação mais confortável para a gestante, que está 

em um momento de muitas modificações e encontra no parceiro e/ou na relação 

conjugal o apoio e a contribuição para lidar com essas transformações2,56.  

Verificou-se neste estudo que a inclusão dos casais na Estratégia PNP 

apresentou diferentes percentuais demonstrando notável diferença no número de 

casais arrolados. Após toda a rede municipal de saúde ser treinada para adotar esta 
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estratégia, cinco unidades foram selecionadas. Dentre elas a UBS Aeroporto 

acolheu, incentivou e efetivou diferenciadamente a adoção do PNP para sua 

população de gestantes e parceiros. No entanto, houve UBS que acolheu menos de 

10% destes parceiros, contrariando as orientações do MS2,5, as quais estimulam a 

participação do parceiro no PN. Esses resultados corroboram os de outro estudo65, 

apontando que algumas unidades de saúde também apresentaram percentuais 

diferentes de adesão, recaindo sobre a motivação da equipe a responsabilidade de 

“fator primordial” para o sucesso da Estratégia PNP. 

Ao avaliar a paridade, observou-se que a maioria das gestantes teve de 

um a dois partos anteriores. Em relação às adolescentes, dezesseis eram nulíparas, 

fato discordante de estudo no qual 40% delas já haviam tido outra gestação58.  

Nesse estudo, também foi identificado que as mulheres na faixa etária de 

31 a 40 anos (16,6%) tiveram de 5 a 6 partos anteriores Estudos demonstram que a 

idade materna e a multiparidade predispõem a gestante às morbimortalidades60-62. 

Ao iniciar o PN, são investigados diversos aspectos da vida da gestante. 

Além das condições sociodemográficas, há também a necessidade de averiguar 

questões de saúde dela, de seus familiares e realizar o exame físico.  

As causas de mortalidade materna já são conhecidas e seus indicadores 

não têm demonstrado mudanças expressivas nas últimas décadas. Assim, a história 

pregressa de doenças nas gestantes é de fundamental importância para direcionar 

ações, a fim de minimizar as consequências para o binômio mãe-filho63.  

Sabe-se que HAS é a principal causa de mortalidade materna em todo o 

país, representando um grave problema de saúde pública49. As complicações 

advindas da HAS, tais como a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, contribuem 

decisivamente para desfechos desfavoráveis63,64.  

Neste estudo, verificou-se a ocorrência de gestantes com HAS, as quais 

eram acompanhadas na Atenção Básica e tratadas com medicamentos específicos 

para este agravo.  

Dados sobre a HAS evidenciaram que as complicações podem ser 

amenizadas ou prevenidas com orientações pré-concepcionais, aderência aos 

tratamentos medicamentosos, acesso aos serviços de saúde e realização de 

atividades físicas visando manter os níveis pressóricos próximos à normalidade64.  

O diagnóstico prévio do DM entre as gestantes favorece o controle por 
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meio de ações que podem contribuir significativamente para a redução de agravos 

ao feto, dentre eles malformações congênitas, prematuridade, restrição de 

crescimento intrauterino e morte fetal60. 

Sendo o diabetes um fator de risco durante a gestação, a mulher com 

esse agravo precisa ser monitorada no período pré-concepcional buscando manter 

bons níveis glicêmicos para o planejamento da gestação. As avaliações devem ser 

periódicas com acompanhamento de equipe multiprofissional61. 

Quanto ao histórico de HIV e sífilis em gestantes, não houve relatos neste 

estudo. No entanto, foram identificadas duas gestantes portadoras do HPV, dado 

importante a ser considerado, visto que o vírus pode causar ulcerações genitais, 

predispondo infecções por outras IST. A forma de transmissão é por via sexual e 

raramente no momento do parto18. Importante ressaltar que a presença de uma IST 

pode aumentar o risco de ter outras e a gestação deve ser o momento de eliminar 

riscos de contaminação de doenças que possam aumentar as estatísticas de TV1.  

Ao avaliar as doenças preexistentes dos parceiros, a hipertensão e DM 

foram as mais comuns.  

Reconhecendo que os homens adiam a ida ao médico e, geralmente, 

adentram no sistema de saúde principalmente pela rede especializada, o MS 

instituiu a PNAISH com a finalidade de garantir acesso precoce à promoção de 

saúde e prevenção de doenças, melhorando as taxas de morbimortalidade5,7. No 

entanto, na prática, observa-se que as ações propostas na PNAISH não vêm 

surtindo efeito. Contudo, o incentivo ao parceiro para participar do PN tem sido uma 

importante estratégia na busca da inserção do homem no sistema de saúde, 

possibilitando o diagnóstico precoce de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis65. 

Os agravos evitáveis mais comuns aos homens são as doenças crônicas, 

como as cardiovasculares levando-os a viverem, em média, sete anos a menos que 

as mulheres5. 

Verificou-se que oito homens declararam ser hipertensos (6,7%). No 

entanto, no momento da aferição da pressão arterial, foi possível identificar mais 

quatro parceiros que desconheciam a presença da doença (3,4%). A inclusão desses 

parceiros na atenção PN possibilitou a detecção precoce do processo hipertensivo e 

o encaminhamento para consulta médica. Certamente, possibilitou o seu acesso às 
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orientações sobre mudanças de hábitos de vida, realização de atividades físicas e 

acompanhamento na rede básica de saúde.  

Para dimensionar indicadores de DCNT como o DM, HAS e dislipidemias 

a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel) do MS, verificou que em 2015, 23,3% dos homens de 26 capitais 

brasileiras e Distrito Federal referiram diagnóstico médico de HAS. Para mulheres 

este percentual aumenta para 25,9%31. Em estudo brasileiro, o predomínio foi maior 

em homens sendo 40,1% e 32,2% entre mulheres34. No presente estudo, o 

percentual de parceiros hipertensos foi de 10,1%. 

Nesse estudo foram identificados 3,3% de DM entre os parceiros e a taxa 

de intolerância à glicose foi de 43,2%. Investigação nacional34 mostrou que 6,7% dos 

homens apresentavam o diagnóstico de DM, sendo este mais incidente a partir de 

45 anos. Em 2016 a Vigitel verificou o aumento de diagnóstico de DM entre homens 

de 6,7% para 7,8%, crescimento que reforça a necessidade de criar ações que 

facilitem o acesso da população masculina na Atenção Básica35.  

Complicações referentes ao DM como cegueira, insuficiência renal, DCV 

e amputações elevam os custos hospitalares. De 2008 a 2010 gastos por 

complicações de DM foram quatro vezes maiores que as internações do diagnóstico 

de DM, sendo o custo de todas as internações referentes a este período de R$ 1,7 

bilhões de reais no Sistema Único de Saúde (SUS)66. 

Um estudo realizado em duas UBS do município de São Paulo mostrou a 

comparação da pressão arterial de 290 pacientes entre mulheres e homens 

hipertensos, evidenciando que o controle da pressão arterial pelas mulheres foi 

superior à dos homens67. O mesmo resultado foi verificado por outro estudo em que 

a questão de gênero ainda é um fator importante para ausência e/ou não a adesão 

aos tratamentos68. Assim, o acesso aos serviços de saúde deve ser revisto e 

incentivado por profissionais de saúde, pela mídia e pela sociedade organizada, com 

ênfase na divulgação da PNAISH. 

O diagnóstico precoce de doenças crônicas como DM, HAS e 

dislipidemias são preconizadas pela PNAISH, sendo o diabetes tipo 2 uma doença 

crônica e um fator de risco importante para DCV. Em 2005, a incidência de 

mortalidade masculina no país, na faixa etária de 25 a 59 anos foi em média 26,8% 

por doenças do aparelho circulatório e responsável por 40,5% das internações 
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hospitalares em 20075. 

Não houve relato de história pregressa de HIV e sífilis em parceiros no 

presente estudo. 

O DMG é responsável por várias complicações durante a gestação, 

constituindo um agravo de alto impacto na saúde materno-fetal62. Está presente 

entre três e 25% das gestações e seu rastreamento deve ser feito na primeira 

consulta da gestante com a solicitação da glicemia de jejum61.  

Os valores preconizados para o diagnóstico de glicemia são ≥ a 126 mg/dl 

ou ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl, sendo necessária a confirmação do resultado com uma 

nova coleta. Se a glicemia resultar < 92 mg/dl, a gestante deve realizar novos 

exames entre a 24ª e a 28ª semana. Porém, até 2015 não havia um consenso de 

indicação e método de rastreamento para o DMG, sendo utilizados como referência 

consensos de especialistas61,69.  

Em meados de 2016 a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

(Febrasgo), a Sociedade Brasileira de Diabetes, consultores da Organização Pan-

Americana da Saúde e assessores do MS realizaram uma discussão sobre a 

necessidade de determinar o método de diagnóstico de DMG e valores de corte na 

concentração da glicemia, resultando na deliberação de duas condutas de rastreio. A 

primeira considera o diagnóstico de DMG em situação de viabilidade financeira e 

disponibilidade técnica total; a segunda considera a situação de viabilidade 

financeira e/ou disponibilidade técnica parcial. Ambas as situações utilizam como 

parâmetro a glicemia de jejum e os valores do Teste de Tolerância à Glicose Oral 

(TTGO) de 75g de dextrose70. 

No presente estudo, verificou-se que 67,8% os resultados da glicemia de 

jejum das gestantes apresentavam valores entre ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl, sendo 

classificadas como DMG. Porém, não é possível inferir que essas gestantes tenham 

realizado a segunda dosagem para confirmação do diagnóstico, nem que foram 

orientadas e tratadas como gestantes portadoras de DMG. Ressalta-se também que 

não foram identificados índices de complicações durante a gestação por DMG. 

Em um estudo retrospectivo que avaliou 506 gestantes atendidas em um 

hospital do sul de Santa Catarina71, verificou-se a positividade para o rastreamento 

de DMG em 30,2% das gestantes. No entanto, somente 19% delas realizaram o 

TTGO. Isso possibilitou averiguar que os profissionais de saúde não realizam 
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corretamente o rastreio para o DMG. Esse achado foi confirmado na presente 

pesquisa. 

A investigação e detecção do DMG possibilitam intervenções, como a 

utilização de insulina, controle glicêmico e reeducação alimentar minimizando 

repercussões fetais como hipoglicemia e problemas respiratórios69.  

Observou-se que a incidência de parceiros com diagnóstico de pré-

diabetes ou intolerantes foi de 43,2%, um elevado índice em comparação ao 

percentual encontrado em estudo anterior72, no qual a prevalência foi de 15,9% de 

alteração glicêmica entre os homens. Outro aspecto a ser considerado é a 

prevalência majoritária da faixa etária de 20 a 40 anos, ou seja, adultos jovens. 

Aliado a doenças como a HAS e o DM, as dislipidemias representam risco 

objetivo no sentido de elevar as taxas de morbidade cardiovascular como infarto 

agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial 

periférica, dentre outras5. Segundo as observações da V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose adequada para esta casuística (2013)46, 

verificou-se que 84,8% dos parceiros apresentaram algum distúrbio do metabolismo 

lipídico, lideradas pela redução do HDL-Colesterol e pelo aumento dos triglicerídeos. 

Sem a estratégia PNP estes perderiam a chance do diagnóstico precoce e a adoção 

de estratégias visando a normalização destes parâmetros bioquímicos. Em 2015, 

estudo sobre o perfil lipídico em 55 alunos de ambos os sexos, do curso de 

Bacharelado em Biomedicina de Patos/PA73 mostrou que 68% dos homens 

apresentavam dislipidemias e que não houve o registro de hipercolesterolemia 

isolada, coincidindo com os achados da presente investigação.  

Em 2003, foram analisados os fatores de risco de indivíduos com IAM em 

idade até 40 anos, em uma população 80% masculina. Os autores verificaram que 

51,3% apresentavam hipercolesterolemia, 47,4% HAS e 7,9% DM74. Os fatores de 

risco mais prevalentes para IAM em jovens de ambos os sexos foram o LDL-

colesterol elevado e o tabagismo37. 

Em estudo realizado em um hospital de Florianópolis, SC, sobre as 

características clínicas de pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, 

verificou-se em 79,9% dos pacientes do sexo masculino, com idade menor que 60 

anos (50%) eram portadores de dislipidemia (72,9%), HAS (83,3%) e DM 37,5%75. 

Os resultados do presente estudo ratificam que a partir do diagnóstico 
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precoce de HAS, DM e dislipidemias entre os homens desta casuística, faz-se 

necessário implantar orientações e ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e de complicações. Dentre essas estratégias incluem-se mudanças no 

estilo de vida, realização de atividade física e alimentação equilibrada, conforme 

preconizado pelo MS28.  

O fato de identificar uma gestante com diagnóstico de sífilis na 16ª 

semana de gravidez possibilitou seu tratamento de forma adequada, evitando a 

TV65. Apesar de ser apenas um caso, relembra-se que essa avaliação considerou 

118 mulheres (0,8%), resultados comparáveis aos obtidos em estudo anterior65.   

Em 2015, foram diagnosticados 54 casos de sífilis em gestantes no 

município de Franca, SP, Brasil 22 e quatro casos de SC, demonstrando falha nessa 

abordagem. Com o diagnóstico precoce (que foi possível neste estudo), é possível 

realizar ações para evitar a TV e cria-se a oportunidade de inserir o parceiro na rede 

de saúde, dificultando a cadeia de transmissão16-18,27,65.  

O diagnóstico da infecção pelo HIV nas gestantes está adequadamente 

estabelecido na atenção PN no município de Franca, SP, Brasil sendo 

diagnosticados oito novos casos de HIV em gestantes em 2015, mas os dados da 

condição sorológica do parceiro, no que se refere a essa infecção deixam a 

desejar22.  

O diagnóstico da infecção pelo HIV foi possível em um dos parceiros em 

decorrência de sua inclusão no PNP (0,8%). Após a identificação da sua sorologia 

positiva, procedeu-se o rastreamento e a busca ativa imediata dele para a realização 

de um teste confirmatório. A gestante, que era soronegativa, pôde usufruir dos 

benefícios da profilaxia para evitar a infecção pelo HIV de forma mais efetiva.  

O MS preconiza que as gestantes tenham pelo menos seis consultas 

durante o PN, iniciando precocemente os cuidados estabelecidos, como a realização 

de exames e vacinação2. Estudos realizados sobre a assistência PN verificaram que 

mais de 60% das gestantes tiveram o mínimo de seis consultas durante a gravidez, 

corroborando com os dados encontrados, nos quais 58,4% participaram de sete ou 

mais consultas de PN52,55. Os dados demonstram que houve acesso à assistência 

PN, fator importante a ser considerado. Em um país com tantas diversidades, 

garantir o acesso integral e de qualidade torna-se um desafio.  

Ressalta-se que o número reduzido de consultas (1 a 3) de PN pode 
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propiciar a falta de detecção de doenças e complicações como prematuridade, DMG, 

transmissão vertical e outras morbimortalidades neonatais, trazendo impacto na 

qualidade da assistência e disparidade ao acesso52,55.  

No decorrer do acompanhamento gestacional no PN de baixo risco, a 

evidência de agravamentos como doenças e complicações obstétricas, condição 

preexistente ou advinda/desencadeada da gravidez com identificação de risco 

dedutível para o binômio materno-fetal, a gestante deve ser referenciada ao centro 

especializado multidisciplinar do município de Franca, SP, Brasil.  

Considerando a Estratégia PNP, a gestante é aconselhada a convidar o 

parceiro na primeira consulta, visto que os benefícios da participação paterna no PN, 

parto e puerpério evidenciam o aumento do vínculo do trinômio7,8,13. 

Em 2007, estudo apontou que os parceiros que não participaram do PN 

apontaram como dificuldades o trabalho, o gênero e o desconhecimento da 

importância de sua presença1. 

O atendimento às gestantes com doença obstétrica e/ou 

comprometimentos clínicos, traz grande demanda técnica e social a todas as 

Unidades de Saúde. No intuito de otimizar o atendimento o MS orienta que as de 

baixo e médio risco devem ser acompanhadas pelo obstetra da UBS próxima do seu 

domicílio2. Uma vez identificado risco dedutível para a mãe ou ao feto a gestante 

deve ser atendida no AGAR.  

Diante dos dados apresentados faz-se necessária a discussão quanto às 

justificativas para os encaminhamentos das gestantes ao AGAR, uma vez que o fato 

dela apresentar fatores indicativos de risco nem sempre é critério para referenciá-la 

a um serviço de maior complexidade, podendo ser acompanhada na AB2. 

Observa-se que das 43 gestantes atendidas no AGAR, 33,3% foram 

referenciadas por mais de um fator indicativo de risco. 

A realização de sorologias pela gestante é uma importante ação de 

assistência PN, possibilitando diagnóstico e tratamento precoce e reduzindo índices 

de TV das infecções e morbimortalidade materna2.  

Segundo o MS, toda gestante deve realizar sorologias de HIV, sífilis e 

hepatite B no PN. Em complementação, o Programa Rede Cegonha preconiza a 

realização do teste rápido de HIV e sífilis nas gestantes logo após o teste rápido 

positivo de gravidez, possibilitando diagnóstico e início de tratamento precoces76. A 
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indicação do MS é a realização de duas sorologias para HIV e sífilis (VDRL) e uma 

de hepatite B2. Do ponto de vista prático, deveriam ser realizadas na primeira 

consulta (preferencialmente no 1º trimestre) e no 3º trimestre, pois, se houver 

alguma alteração, há tempo para iniciar o tratamento. No presente estudo, foi 

observado que as gestantes realizaram a segunda sorologia no 2º trimestre de 

gestação. Essa antecipação pode repercutir de forma desfavorável para a tríade 

mãe/parceiro/filho, visto que há o risco de infecção e reinfecção até o parto2
. 

Quanto ao número de sorologias realizadas pelas gestantes, verificou-se 

que 77,1% delas realizaram as duas sorologias de HIV e sífilis e 92,3% realizaram 

uma única sorologia de hepatite B. Avaliando essa situação em publicações nos 

últimos anos, constatou-se uma elevada taxa de falhas em cumprir todas as 

indicações de exames sorológicos durante o PN77,78.  

Neste estudo, observou-se que houve gestantes que realizaram apenas 

uma sorologia de HIV e sífilis, demonstrando uma lacuna entre o número de 

consultas e a solicitação desses exames. Destaca-se que a sorologia para hepatite 

C em gestantes ainda não é rotina em Franca, SP, Brasil 45. 

Embora o teste rápido para HIV e sífilis seja realizado no momento do 

parto, a detecção precoce dessas doenças durante a gestação permite o tratamento 

precoce e a diminuição de TV, além de evitar tratamentos dos RN. 

A grande parte da aceitação e do sucesso da estratégia de inclusão do 

parceiro na assistência PN depende diretamente do envolvimento da equipe de 

saúde.  

Para que o parceiro participe do PN, uma questão primordial é o 

acolhimento dos profissionais de saúde para convidá-lo e motivá-lo a comparecer às 

consultas e/ou aos grupos de gestante, mesmo que as ações da unidade de saúde 

estejam voltadas para a atenção materno-infantil. Esse apoio da equipe na 

motivação do parceiro para o acompanhamento da gestante nas consultas de PN 

está preconizado na PNAISH5.  

Estudos têm demonstrado benefícios da participação do parceiro para a 

tríade, tais como reforçar a adesão ao PN, reduzir a violência doméstica e fazer 

diagnóstico de doenças transmissíveis e não transmissíveis com a redução 

horizontal e vertical de sífilis, HIV e hepatites B e C1,6,12,13,15. Não restam dúvidas de 

que a inserção dessa estratégia no Programa Rede Cegonha pode contribuir 
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objetivamente para seu sucesso. 

Em algumas afirmações dos parceiros, ficou evidente o valor do 

acolhimento da equipe, como citar os nomes dos profissionais que prestaram 

assistência à tríade, sendo os médicos os profissionais mais referidos por eles. No 

entanto, contrariamente às expectativas dos parceiros, evidenciou-se em seus 

discursos o desconhecimento/despreparo/dificuldade dos profissionais de saúde na 

forma de abordá-los e acolhê-los. Esses resultados corroboram achados 

anteriores65, os quais demostraram que dentre as 44 unidades de saúde 

participantes do projeto a adesão do parceiro variou de 2,5 a 97,8% caracterizando a 

atuação acolhedora ou indiferente/apática da equipe frente ao PNP. 

Em algumas entrevistas realizadas com os parceiros, constatou-se que os 

profissionais de saúde convidaram-nos, estimulando-os a estarem sempre 

presentes, porém, a forma como eles foram acolhidos pode não ter sido tão efetiva, 

visto que muitos deles não sabiam o nome ou tampouco sabiam referir à profissão 

desses profissionais. 

Anteriormente, evidenciou-se que 94% dos parceiros desejavam participar 

das consultas de PN, sentindo seus direitos negligenciados quando foi negada sua 

presença1. 

Ressalta-se que o envolvimento da equipe é importante para receber e 

acolher o parceiro, bem como a orientação sobre a importância de sua presença 

deve ser incentivada pelos profissionais de saúde; estas pessoas devem ser 

qualificadas para tal abordagem e orientar sobre a importância desse envolvimento, 

pois as unidades de saúde ainda permanecem referenciadas como ambiente de 

assistência materno-infantil79,80. 

O acolhimento é uma premissa da PNH, dispositivo que permite um olhar 

sobre a qualidade da assistência, as relações de trabalho, modelos de atendimento 

e de gestão. Também é um ato ético perante à escuta qualificada, a 

responsabilidade sobre ações de saúde e o adoecimento do usuário81. 

Aliada ao interesse e à expectativa do parceiro em participar do 

acompanhamento do PN, há a necessidade dos profissionais de saúde valorizarem 

e estimularem sua participação, bem como criarem um ambiente favorável à mesma. 

É inegável que a presença do parceiro abre uma importante perspectiva de atuação 

da equipe de saúde na divulgação de estratégias e ações que resultam em melhora 
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dos padrões de saúde materna, paterna e perinatal. 

No presente estudo, observou-se que a maioria dos parceiros relatou que 

a equipe de saúde não estimulou sua participação durante o PN.  

Esses dados corroboram os de estudo de 2005 sobre o desafio da 

atenção primária na assistência dos homens em que as equipes de saúde não 

acolhiam adequadamente os parceiros a participarem do PN80. No Quênia, 

observou-se que muitos parceiros tinham sido ignorados pelos profissionais de 

saúde com atitudes e palavras hostis ao tentarem participar do PN e do parto82. 

Neste estudo, constatou-se que o comportamento das equipes de saúde frente à 

participação dos parceiros nas consultas foi passivo em sua maioria, visto que eles 

referiam não saber detalhes como o nome e a profissão das pessoas que lhe 

atenderam. Adicionalmente, a equipe considerada como passiva não convidou o 

parceiro a participar das consultas. 

A motivação própria do parceiro para participação no PN permitiu 

identificar que, a princípio, eles inferem percepções e pensamentos que 

essencialmente confirmam dados da literatura1, como o desejo de acompanhar a 

gestante nas consultas de PN e parto.  

O parceiro participativo demonstra sentimentos “bons” de envolvimento, 

sensibilidade e entusiasmo em relação à gravidez da companheira, deixando muitas 

vezes clara a percepção que a gravidez foi planejada. 

Um estudo realizado em Dourados (MT)56 apontou que os parceiros têm 

muitas curiosidades sobre a gravidez e que, quando eles participam do PN, as 

dúvidas são esclarecidas. 

O parceiro envolvido no PN sente-se responsável pela saúde do binômio, 

permitindo maior proximidade emocional da parceira e criação de oportunidades 

para demostrar atenção, apoio emocional e material, além do prazer em 

acompanhá-la7,57.  

O encanto do parceiro em vivenciar todos os momentos da gravidez 

emociona-o e estimula-o a participar do parto, pois tem expectativas de participar 

do nascimento de seu filho56. 

Sem dúvidas, a sua participação traz calma e tranquilidade à gestante. 

Esse envolvimento traduz o apoio emocional do parceiro à sua companheira, visto 

que a forma de dialogar fica mais pacífica, a colaboração nos afazeres domésticos 
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também é valorizada e vista com alegria por elas ao sentir que seu parceiro 

preocupa-se com a saúde dela e do filho8,56,57. 

A participação do parceiro qualificado como passivo revelou sua presença 

esporádica nas consultas, relatando que o horário de funcionamento das UBS e 

AGAR é o mesmo período em que exerce suas atividades laborais, dificultando o 

acompanhamento no PN, já que o tempo de espera para a resolutividade é superior 

ao que ele teria disponível80,83,84. O parceiro participativo, mesmo apresentando 

essas dificuldades, procura objetivamente suplantá-las priorizando a presença na 

consulta PN. 

Mesmo havendo empecilhos para participar do PN, o parceiro acredita 

que sua participação é importante para a saúde do trinômio56. 

Verificou-se, neste estudo, que o parceiro passivo demostra curiosidade e 

vontade de participar, porém prefere ficar do lado de fora do consultório ou somente 

levar e buscar a parceira, adentrando raramente no consultório, sendo também 

passivo durante as perguntas e inquietações de seu cônjuge referente às 

orientações prestadas pelo profissional de saúde. Frequentemente, relataram que a 

sua contribuição no processo gestacional era somente emocional e financeira, 

confirmando dados de um estudo realizado em Recife/PE em 200985. 

Uma questão importante a ser abordada para qualificar o parceiro como 

não participativo nas intervenções ligadas ao PN é sua identificação como a figura 

do pai provedor da família, sendo ele quem deve trazer o sustento à prole. Um 

estudo realizado no Quênia, em 2012, verificou que os parceiros tinham dificuldades 

em faltar ao trabalho para participarem das consultas, fato agravado pela demora no 

atendimento, provocando atrasos em seus afazeres, diminuindo e prejudicando os 

valores recebidos por suas atividades laborais82. O trabalho é um fator limitador da 

participação do parceiro no acompanhamento do PN1,8,10,11,86 . Em outro estudo, foi 

possível verificar que, quando o parceiro solicita dispensa do trabalho e acompanha 

o PN, ele tem possibilidade de ser demitido7.   

Investigação realizada em São Gonçalo do Amarante/RN evidenciou que, 

quando o parceiro é ausente ao PN, a gestante tende a presenciar conflitos em seu 

relacionamento conjugal, sentindo-se excluída, o que pode comprometer sua saúde 

física e emocional79. 

Em 2007, estudo realizado em Ribeirão Preto, SP, comprovou que 86% 
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dos parceiros alegavam que sua ausência era devido à preocupação em não ser 

acolhido pela equipe, não entender o que é orientado, medo de não ter sua falta 

aceita no trabalho e de participar do parto1. A falta de interesse do parceiro e a 

percepção de que ele não precisa participar das consultas de PN foram relatadas 

neste estudo, confirmando resultados anteriores de 20077. 

No presente estudo, verificou-se que os parceiros participaram de forma 

ativa no PN, parto e puerpério em 63,5%. Para esse grupo, o fator primordial de sua 

presença nesses momentos foi o anseio de colaborar com a companheira.  

Evidências demostram vários benefícios para a saúde do trinômio quando 

há a participação do parceiro no PN, parto e puerpério, dentre elas o envolvimento 

emocional mais profundo com a gestante, contato precoce com o filho, aumento da 

adesão ao PN, redução da violência e da depressão puerperal1,6,10-13.Tanto nas 

consultas quanto nos grupos, os parceiros adquirem conhecimento, tiram dúvidas e 

entendem as transformações físicas e psicológicas que estão ocorrendo em cada 

etapa da maternidade. Envolvido no processo gestacional, há aumento do vínculo, 

colaboração com atividades domésticas, reforço de orientações, prescrição médica e 

adesão aos cuidados pré-natais. 

Aliado às contribuições dos parceiros no período puerperal, também foi 

evidenciado a sua inclusão durante o parto, vindo de encontro com a Lei 11.108, de 

7 de abril de 2005, que garante às parturientes a presença de acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos estabelecimentos de 

saúde do SUS87. Desde então, o MS realiza ações para capacitar e qualificar os 

profissionais de saúde para acolherem o parceiro e estimularem sua participação 

nesse momento, traduzindo a Estratégia Pré-natal do Parceiro como uma 

oportunidade de ampliar o conhecimento e a divulgação desse direito.   

Em 2007, estudo evidenciou que a presença do parceiro nas consultas de 

PN aumenta seu interesse sobre os fenômenos gestacionais, auxilia nos cuidados 

com o neonato e com a puérpera, percebendo a importância da sua participação na 

saúde dessa tríade7.  

Outra pesquisa realizada no mesmo ano demonstrou que, na 

dependência da situação clínica materna (gestação de baixo ou alto risco), até 94% 

dos parceiros de gestantes de alto risco que foram entrevistados gostariam de 

participar das consultas de pré-natal1.  
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Estudo qualitativo realizado em Uganda arrolou 16 parceiros de esposas 

que tiveram complicações obstétricas e evidenciou que, ao contrário do que se 

pensava, eles queriam participar, aprender e estar junto da parceira durante o 

trabalho de parto e do parto88.  

A participação do parceiro na assistência ao PN no Quênia demonstrou 

que os parceiros acompanhavam mais suas parceiras nas consultas e na 

maternidade em caso de alguma complicação durante o PN82.  

Vários são os fatores que contribuem para o parceiro não ser participativo 

durante o PN, parto e puerpério. Além do trabalho, também há a sua recusa em 

acompanhar a gestante, sendo esses os fatores que refletem diretamente na vida do 

trinômio. 

Houve relatos nos quais o parceiro demonstrou claramente sua negativa e 

desinteresse em participar das consultas de PN por achar que não é necessário ou 

pela discordância de sua parceira em relação à sua presença. Pela questão de 

gênero, os parceiros podem não se envolver com as questões referentes à gravidez. 

Eles também acreditam que o PN é assunto exclusivo da mulher e acatam o que as 

gestantes decidirem sobre a presença e a participação deles nas consultas7,82. 

Se o parceiro não participa das consultas, isso não significa que ele está 

ausente nos cuidados a sua companheira, uma vez que sua presença e contribuição 

podem advir de várias maneiras e diferentes atitudes. Contudo, quando comparece, 

presencia e participa das consultas, há mais benefícios nos cuidados com a saúde 

materna7,79.  

Apesar de não participarem das consultas de PN, do parto ou das 

atividades do puerpério, as entrevistas com os parceiros permitiram concluir que 

existe preocupação deles, principalmente durante o puerpério. São fatos importantes 

as crenças referentes ao “resguardo”, ao afeto e ao vínculo com a parceira e filho. 

No presente estudo, a percepção paterna sobre a Estratégia PNP foi referida como 

positiva em um elevado percentual (77,9%), demostrando as contribuições desta 

estratégia para a tríade no olhar do parceiro. 

A gravidez é um momento de muitas mudanças na vida da gestante e da 

família. O convívio familiar deve proporcionar à esta mulher um ambiente seguro, 

benéfico, de apoio e proteção para o binômio mãe/filho1,11,14. 

Nas entrevistas deste estudo, ficou claro que 78,8% das mães relataram 



Discussão  68 

 

impressão positiva da presença do parceiro em algum momento da gravidez, parto 

ou puerpério. Referiram que melhor seria nos três períodos, mas compreendem as 

limitações de seus parceiros, principalmente aquelas ligadas ao trabalho. Uma das 

entrevistadas citou que deveria haver uma legislação específica que outorgasse 

direitos ao parceiro para participar de todas as etapas do processo grávido-

puerperal. Com o apoio legal, imagina-se que a participação seria mais efetiva. As 

gestantes também demostraram que querem a participação dos parceiros nas 

consultas, parto e puerpério, mesmo que seja “na medida do possível”. 

Estudos demostraram que elas desejam a participação dos parceiros em 

todos os momentos e que tal participação deixa-os mais sensibilizados57,85.  

A impressão passiva da gestante pode ser entendida com ela 

apresentando a percepção de indiferença em relação à participação de seu parceiro 

nas consultas de PN, no parto e puerpério. 

Embora muitos estudos demonstrem os benefícios do parceiro no 

acompanhamento PN1,6-11, as mães participantes deste estudo relataram que a 

presença e/ou participação do parceiro não agregou nenhum benefício para ela ou 

para seu filho. Felizmente, foram apenas 8,4% da casuística. 

Neste estudo, também foi verificado que, em algumas ocasiões, a 

gestante recusou a participação do parceiro nas consultas de PN e no parto, 

corroborando com dados de investigação anterior7.  
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7 LIMITAÇÃO DA PESQUISA  
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Um dos pontos considerados como limitantes da pesquisa foi o número de 

participantes. Este fato decorreu da baixa adesão das equipes de saúde no 

acolhimento da Estratégia PNP. 

Outro fator limitante foi a baixa taxa de respostas às chamadas telefônicas 

para as entrevistas. 

 



  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSÕES  
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Com as estratégias metodológicas utilizadas foi possível concluir que a 

inclusão do parceiro no PN possibilitou: 

 

 Diagnosticar um maior número de parceiros com dislipidemias; 

 Diagnosticar um maior número de parceiros com pré-diabetes e DM instalado; 

 Diagnosticar um maior número de parceiros com HAS; 

 Identificar que a Estratégia PNP não possibilitou aumentar o número de 

diagnósticos de IST entre as gestantes; 

 Verificar alta taxa de DMG e DM entre as gestantes; 

 Diagnosticar um caso de infecção pelo HIV entre os parceiros; 

 Diagnosticar que elevado percentual das equipes de saúde não foi motivadora 

para a adoção da Estratégia do PNP; 

 Identificar que inclusão dos parceiros no PN foi considerada importante e 

positiva para as gestantes/mães e para eles próprios.  
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Apêndice B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos sobre a pesquisa “Pré-Natal do Parceiro” para as gestantes 

cujos parceiros aceitaram participar deste estudo. 

Estamos realizando uma pesquisa para avaliar se a participação do seu 

parceiro junto com você durante o pré-natal pode aumentar a chance de 

diagnósticos de diabetes, pressão arterial elevada e colesterol elevado nele. Além 

disso, haverá a oportunidade de diagnosticar se ele é portador de sífilis, hepatites B 

e C e infecção pelo vírus da Aids. Para cumprir esses objetivos, estamos lhe 

convidando para participar desta pesquisa. 

Essas informações serão coletadas por meio de entrevistas e preenchimento 

de questionários. As entrevistas e a aplicação dos questionários serão realizadas por 

enfermeiras experientes na prática clínica e na aplicação dos questionários que 

farão parte da pesquisa. Todos os métodos propostos para a obtenção destes 

dados, e a pesquisa como um todo, foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HC-FMRPUSP e da Secretaria Municipal de Saúde de Franca. Será 

garantido o sigilo dos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, 

preservando sua privacidade ao máximo. 

Você não terá nenhuma premiação em dinheiro ou outra vantagem adicional 

participando do estudo, tendo em vista que você não arcará com nenhum gasto 

para participar da pesquisa, apenas estará colaborando para o entendimento 

melhor do efeito da participação do seu parceiro no pré-natal sobre a possibilidade 

de melhorar a saúde dele ao diagnosticar as doenças que já foram citadas. Na 

realidade, melhorando a saúde dele, haverá melhora também da sua saúde e de seu 

bebê. 

Como não haverá coleta de nenhuma amostra sanguínea específica para este 

projeto, não se espera nenhuma complicação que venha prejudicar a sua saúde ou 

a de seu bebê. Mesmo assim, caso ocorra qualquer dano a você decorrente da 

pesquisa, seus direitos a uma indenização estão assegurados conforme as leis 

vigentes do país. Estou à disposição para conversarmos sobre isso. 

Se você concordar em participar da pesquisa intitulada “Pré-natal do 

Parceiro”, gostaríamos que ficasse claro o entendimento dos seguintes quesitos: 

1. O estudo implica que você responda a uma série de perguntas sobre 
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seu passado obstétrico, suas condições de saúde e os resultados de seus exames. 

2. Não existe nenhuma evidencia científica de que esta entrevista traga 

algum prejuízo para sua saúde.  

3. Você não é obrigada a continuar participando do projeto e pode, a 

qualquer momento, pedir para que os seus dados não façam parte da pesquisa, sem 

que, por isso, você deixe de ser tratada como as demais gestantes na sua situação 

assistidas nesta Unidade Básica de Saúde. 

 

Franca, _______ de ___________________ de 2015. 

 

Nome da paciente: ___________________________________________________ 

 

 

_______________________________               _____________________________ 

Assinatura da paciente                                       Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Para maiores informações e esclarecimentos, entre em contato com os 

pesquisadores responsáveis ou o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Prof. Dr. Geraldo Duarte: (16) 3602-2588 

E-mail: gduarte@fmrp.usp.br 

Enfermeira Mônica Isabel Alves: (16) 3711-9425 ou (16) 3711-9428 

E-mail: monicaalves@franca.sp.gov.br ou monicaisabelalves@yahoo.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa: (16) 3602-2228 

 

 

mailto:monicaalves@franca.sp.gov.br
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Apêndice C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos sobre a pesquisa “Pré-Natal do Parceiro” para os homens 

que aceitaram participar deste estudo, cujas mulheres estão em seguimento pré-

natal nesta Unidade Básica de Saúde. 

Estamos realizando uma pesquisa para avaliar se a sua participação no pré-

natal junto com sua parceira pode aumentar a possibilidade de diagnosticar se você 

tem diabetes, pressão arterial alta e colesterol também alto. Além disso, haverá a 

oportunidade de diagnosticar se você é portador de sífilis, hepatites B e C ou 

infecção pelo vírus da Aids. Fazendo o diagnóstico precoce de todas estas doenças 

(ou de alguma delas), não há dúvidas de que isso pode antecipar o tratamento de 

todas elas, melhorando sua chance de cura para algumas dessas doenças e 

controle precoce para outras. Na eventualidade de diagnosticar uma dessas 

doenças, você tem acesso rápido ao sistema de saúde para início de seu 

tratamento.  

As informações para esta pesquisa serão coletadas utilizando entrevistas e 

preenchimento de questionários. Essas entrevistas e a aplicação dos questionários 

serão realizadas por enfermeiras experientes na prática clínica e na aplicação dos 

questionários que farão parte da pesquisa. Todos os métodos propostos para a 

obtenção destes dados, e a pesquisa como um todo, foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do HC-FMRPUSP e da Secretaria Municipal de Saúde de 

Franca. Será garantido o sigilo dos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa, preservando sua privacidade ao máximo. 

Você não terá nenhuma premiação em dinheiro ou outra vantagem adicional 

participando do estudo, tendo em vista que você não arcará com nenhum gasto 

para participar da pesquisa, apenas estará colaborando para o entendimento 

melhor do efeito da sua participação no pré-natal sobre a possibilidade de melhorar 

a sua saúde ao diagnosticar precocemente as doenças que já foram citadas. Na 

realidade, melhorando a sua saúde, haverá melhora também da saúde de sua 

parceira e de seu bebê. 

Haverá coleta de amostra sanguínea específica para este projeto, mas não se 

espera nenhuma complicação que venha prejudicar a sua saúde. Mesmo assim, 

caso ocorra qualquer dano a você decorrente da pesquisa, seus direitos a uma 
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indenização estão assegurados conforme as leis vigentes do país. Estou à 

disposição para conversarmos sobre isso. 

Se você concordar em participar da pesquisa intitulada “Pré-natal do 

Parceiro”, gostaríamos que ficasse claro o entendimento dos seguintes quesitos: 

1. O estudo implica que você responda a uma série de perguntas sobre 

seu passado, suas condições de saúde e os resultados de seus exames. 

2. Não existe nenhuma evidencia científica de que esta entrevista ou a 

coleta de sangue traga algum prejuízo para sua saúde.  

3. Você não é obrigado a continuar participando do projeto e pode, a 

qualquer momento, pedir para que os seus dados não façam parte da pesquisa, sem 

que, por isso, você deixe de ser tratado como um beneficiário do Sistema Único de 

Saúde nesta Unidade Básica. 

 

 

 

Franca, _______ de ____________________ de 2015. 

 

 

Nome do paciente:  _________________________________________________  

 

 

_______________________________     _________________________________ 

Assinatura da paciente                                       Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Para maiores informações e esclarecimentos, entre em contato com os 

pesquisadores responsáveis ou o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Prof. Dr. Geraldo Duarte: (16) 3602-2588 

E-mail: gduarte@fmrp.usp.br 

Enfermeira Mônica Isabel Alves: (16) 3711-9425 ou (16) 3711-9428 

E-mail: monicaalves@franca.sp.gov.br ou monicaisabelalves@yahoo.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa: (16) 3602-2228 

 

 

mailto:monicaalves@franca.sp.gov.br
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Apêndice D - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA GESTANTES 

Data da entrevista: ____/ ___ / ____ 

1. Nome:__________________________________________________________________ 

2. Número SISPRENATAL:____________________________________________________ 

3. Idade:______anos 

4. Cor referida: branca (  )   negra (  )           mestiça (  )     mulata (  )    amarela (  )    

5. Estado civil: casada (  )   amasiada (  )    solteira (  )      separada (  )          viúva  (  )    

6. Escolaridade:  

 Até 8 anos – Ensino Fundamental (  ) 

 Até 12 anos – Ensino Médio/Técnico (  ) 

 Acima de 12 anos – Superior (  ) 

7. Paridade: _______________________________________________________________ 

8. Renda familiar: até 1 SM (  ) até 5 SM (  ) até 10 SM (  ) acima de 10 SM (  ) 

7. Doença crônica não infecciosa já diagnosticada: Sim (  ) Não ( ).  Qual? ______________ 

8. IST anteriormente diagnosticada: Sim (  ) Não ( ).  Qual? __________________________ 

9. Idade gestacional quando realizou sorologias: __________________________________ 

9. Positividade das sorologias: 

 Sífilis: Sim (  )    Não (  ).       Tratamento: Adequado (   )     Inad. (   ) 

 Hepatite C: Sim (  )    Não (   ) 

 Hepatite B: Sim (  )    Não (   ) 

 HIV: Sim (  )    Não (  ) 

10. Número de consultas no pré-natal: ___________________________________________ 

11. Número de sorologias realizadas na gravidez:__________________________________ 

12. Teve complicação na gravidez: Sim (  )  Não (  ). Qual?:___________________________ 

13. Gestação de alto risco: Sim (  )  Não (  ). Qual?_________________________________ 

14. Filho teve transmissão vertical? Sim (  ) Não ( ).  Qual? _________________________ 
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Apêndice E - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA O PARCEIRO 

                                   Data da entrevista: ____/ ___ / ____ 

1. Nome:__________________________________________________________________ 

2. Número SISPRENATAL:___________________________________________________ 

3. Idade:______anos 

4. Cor referida: branco (  )   negro (  )          mestiço (  )    mulato (  )       amarelo (  )    

5. Estado civil: casado (  )   amasiado (  )   solteiro  (  )    separado ( )     viúvo  (  )    

6. Escolaridade:  

 Até 8 anos – Ensino Fundamental (  ) 

 Até 12 anos – Ensino Médio/Técnico (  ) 

 Acima de 12 anos – Superior (  ) 

7. Doença crônica não infecciosa já diagnosticada: Sim (  ) Não ( ).  Qual? ______________ 

8. IST anteriormente diagnosticada: Sim (  ) Não ( ).  Qual? __________________________ 

9. Positividade das sorologias 

 Sífilis: Sim (  )    Não (  ).       Tratamento: Adequado (  )     Inad. (  ) 

 Hepatite C: Sim (  )    Não (  ) 

 Hepatite B: Sim (  )    Não (  ) 

 HIV: Sim (  )    Não (  ) 

10. Resultado da glicemia: Normal (   ) Anormal valor:_____mg% 

11. Resultado dos exames lipídicos: Normal (  )   Anormal (  )  

      Colesterol:_____mg%; Triglicérides: _____mg%; HDL:_____mg%; LDL: _____ mg% 

12. Pressão arterial: Normal (   ) Anormal valor:_____mmHg 

13. Número de consultas nas quais ele participou? _________________________________ 

14. Número de reuniões de gestantes que ele participou? ___________________________ 

15. Filho teve transmissão vertical? Sim (  ) Não ( ).  Qual? __________________________ 
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Apêndice F - ENTREVISTA PARA MÃES 

 

1. Nome:__________________________________________________________________ 

2. Profissão/ocupação: ______________________________________________________ 

3. Atualmente exerce a profissão? (   ) Sim   (   ) Não 

4. Com quanto tempo de gestação descobriu a gravidez ?  _________ 

5. Você influenciou na participação do parceiro nas consultas e parto? (  ) Sim   (  ) Não 

6. Qual colaboração/contribuição o Projeto Pré-natal do Parceiro proporcionou a você e seu 

filho? 
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Apêndice G - ENTREVISTA PARA O PARCEIRO 

                                   Data da entrevista: ____/ ___ / ____ 

 

1. Nome: 

2. Profissão/ocupação:  

3. Sentimento em relação à gravidez:  

4. Foi acolhido pela equipe de saúde? (  ) Sim      (  ) Não. 

(  ) Médicos  (  ) Enfermeiros  (  ) Téc/Aux.enf.  (  ) Assistente social  (  ) Dentista  (   )outros 

5. Participou de consultas na UBS? (   ) Sim                                (   ) Não                 Quantas: 

Qual motivo para participar 

6. Participou de consultas na AGAR? ( ) Sim ( ) Não  Quantas:             Qual motivo para 

participar 

7. Foi orientado quanto a importância dos exames para o futuro do bebe? ( ) Sim      ( ) Não   

8. Participou de reuniões de gestantes? (  ) Sim      (  ) Não   Quantas:                 Qual motivo 

para participar 

Qual o motivo para não participar 

9. Teve dificuldades em acompanhar as consultas na UBS: (  ) Sim Quais: _______  ( ) Não  

10. Você foi incentivado/convidado pelos profissionais a acompanhá-la nas consultas? 

(  ) Sim   (   ) Não 

11. Houve fornecimento de material informativo sobre mudanças/ transformações que 

ocorrem durante a gravidez/parto/puerpério?  (  ) Sim   (   ) Não  (   ) vídeos (  ) informações 

gravadas enviadas por telefone  (   )folhetos  (    ) cartilhas   (   ) outros 

12. Contribuição do parceiro no processo gestacional:  

13. Contribuição do parceiro no puerpério:  

14. Sabia que podia participar no momento do parto?  (  ) Sim   (   ) Não 

15. Participou do momento do parto: (  ) Sim   (  ) Não    Por que? 

16. Como foi participar e acompanhar as consultas? 

17. Qual colaboração/contribuição o Projeto Pré-natal do Parceiro proporcionou a você, sua 

companheira e seu filho? 
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Anexo A – Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Comitê de Ética e Pesquisa do HCRP 

 

 



Anexos  97 

 

Anexo C - Manuscrito para publicação  

 

 

Título: Inclusão do parceiro na assistência pré-natal 

 

Title: Inclusion of the partner in prenatal care 

 

Autores: Monica Isabel Alves, Geraldo Duarte 

 

Instituição: Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

Monica Isabel Alves: Aluna do Programa de Mestrado do Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

monicaisabelalves@yahoo.com.br 

 

Geraldo Duarte: Professor Titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

gduarte@fmrp.usp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2017 

mailto:monicaisabelalves@yahoo.com.br
mailto:gduarte@fmrp.usp.br


Anexos  98 

 

Inclusão do parceiro na assistência pré-natal 

 

RESUMO 

 

Objetivos: Este estudo teve como objetivo primário avaliar a estratégia de incluir o 

parceiro no Pré-Natal do Parceiro (PNP) no município de Franca-Brasil. Constituíram 

os objetivos secundários: 1) Detectar a prevalência de parceiros com dosagens 

alteradas de colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e triglicérides; 2) 

Detectar a prevalência de parceiros com dosagens alteradas de glicemia de jejum; 3) 

Detectar a prevalência de parceiros com HAS; 4) Detectar a prevalência da sífilis, 

HIV, hepatites B e C entre gestantes; 5) Verificar a taxa de DMG e de DM entre as 

gestantes; 6) Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites B e C entre os parceiros 

das gestantes; 7) Avaliar a motivação da equipe de saúde em acolher a Estratégia 

PNP; 8) Avaliar a aceitação materna e do parceiro sobre a estratégia de inclusão do 

parceiro no PNP. Métodos: Estudo descritivo quantitativo, realizado em Unidades 

Básicas de Saúde e Ambulatório de Gestação de Alto Risco de Franca-Brasil, 

totalizando 118 casais. Foi utilizado o teste "t" de Student para comparações das 

variáveis paramétricas e o teste Qui-quadrado para as variáveis não paramétricas, 

considerando significativo o valor de p< 0,05 em quaisquer dos testes. Resultados: 

Foi possível identificar quatro parceiros com hipertensão arterial (3,4%) e 51 (43,2%) 

com intolerância à glicose, verificando-se que em quatro casos, a glicemia 

possibilitou diagnosticar diabetes mellitus. A prevalência de dislipidemias entre eles 

foi de 84,4%. No tocante às sorologias identificou-se um casal (1,5%) com sorologia 

discordante para sífilis (gestante com sífilis) e outro casal, no qual o parceiro foi 

diagnosticado como portador da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), cujo diagnóstico só foi possível por sua participação no PNP. Foi possível 

identificar que 57 parceiros (48,3%) qualificaram as equipes de saúde como não 

motivadoras para a adoção da Estratégia PNP. No entanto, 58 parceiros (49,1%) 

participaram por motivação própria. A percepção paterna sobre o PNP foi referida 

como positiva por 77,9% dos parceiros e 93 gestantes/mães (78,8%) consideraram 

importante e positiva a inclusão do parceiro no PNP. Conclusão: Foi identificado 

que a inclusão do parceiro no PNP foi importante no diagnóstico e tratamento 

precoces de doenças de transmissão vertical e crônicas e que é necessário 
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incentivar a equipe de saúde a difundir os benefícios da participação do parceiro no 

PNP, contribuindo com a saúde da tríade gestante-parceiro-filho. 

Palavras-Chave: Pré-natal do Parceiro; Doenças sexualmente transmissíveis; 

Transmissão vertical; Saúde do homem; Saúde perinatal. 

 

Inclusion of the partner in prenatal care 

 

ABSTRACT 

 

Alves MI. Inclusion of the Male Partner in Prenatal Care [dissertation]. Ribeirão Preto: 

University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School; 2017. 

 

Keywords: Male involvement in prenatal care. Sexually transmitted disease. Vertical 

transmission. Men's health. Perinatal health. 

 

This study’s primary objective was to analyze the strategy of including the male 

partner in prenatal care in the city of Franca, Brazil. The secondary objectives were: 

1) To detect the prevalence of male partners with abnormal levels of total cholesterol, 

HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides; 2) To detect the prevalence of 

male partners with abnormal levels of fasting blood glucose; 3) To detect the 

prevalence of systemic hypertension among male partners; 4) To detect the 

prevalence of syphilis, HIV, hepatitis B and hepatitis C among pregnant women; 5) To 

find out the frequency of Gestational diabetes mellitus (GDM) and of Diabetes 

mellitus (DM) among pregnant women; 6) To detect the prevalence of syphilis, HIV, 

hepatitis B and hepatitis C among the pregnant women’s male partners; 7) To gauge 

the health team’s motivation to implement the strategy of male involvement in 

prenatal care; 8) To assess maternal acceptance and male partner acceptance of the 

strategy of including the male partner in prenatal care. This was a quantitative study, 

which used the Student's t-test to compare parametric variables and the Chi-squared 

test for the nonparametric variables and which considered a p-value < 0.05 as 

significant in both tests. The results identified 4 male partners with hypertension 

(3.4%) and 51 male partners (43.2%) with glucose intolerance, of which four had a 

diagnosis of Diabetes mellitus as a result of the blood glucose test. We found that the 
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prevalence of dyslipidemia among the male partners was 84.4%. Regarding serology 

tests, we identified a couple (1.5%) with discordant syphilis serology (pregnant 

woman with syphilis) and another couple in which the male partner was diagnosed 

with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection with such diagnosis only having 

been possible because of his participation in prenatal care. We could identify that 57 

male partners (48.3%) classified the health teams as not encouraging of the male 

involvement in prenatal care. However, 58 male partners (49.1%) participated by self-

motivation. The fathers’ perception of their involvement in prenatal care was referred 

to as positive by 77.9% of the male partners and 93 pregnant women / mothers 

(78.8%) considered the inclusion of the male partner in prenatal care important and 

positive. We identified that the inclusion of the male partner in prenatal care was 

important in the early diagnosis and early treatment of vertical transmission diseases 

and chronic diseases as well as that it is crucial to encourage health teams to 

communicate the benefits of the inclusion of the male partner in prenatal care, thus 

contributing to the health of the father- mother-child triad. 

 

INTRODUÇÃO  

A adesão ao pré-natal (PN) é de extrema importância, uma vez que é 

essencial para reduzir os elevados índices de mortalidade materna e perinatal. 

Visando também à redução de doenças preveníveis durante a gravidez e agravos 

fetais, a Estratégia Pré-natal do Parceiro (PNP) tem como base a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) estimulando o parceiro a 

participar e acompanhar a gestante nas consultas de PN, com a finalidade de 

direcionar ações para garantir a saúde dos homens e ampliar o acesso da população 

masculina aos serviços de saúde1. 

O Pré-natal do Parceiro (PNP) possui três componentes: 1 - Humanístico e de 

afeto: nesse componente, o objetivo principal do PNP é promover o acolhimento do 

parceiro nos serviços de saúde ensinando-o e orientando-o sobre as mudanças 

físicas e psicológicas que ocorrem durante toda a gravidez, parto e puerpério; 2 - 

Saúde do casal: tem a finalidade de fortalecer o vínculo parceiro-gestante-gravidez. 

O parceiro é inserido na realização de exames que possibilitam a detecção e 

tratamento precoces de doenças de transmissão vertical (TV) durante a gravidez, 

como sífilis, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatites B e C e 



Anexos  101 

 

doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus 

(DM) e dislipidemias; 3 - Saúde perinatal: com esse componente, o parceiro torna-se 

parte essencial no processo de saúde da família, incluindo o feto e o recém-nascido 

(RN) na amamentação e, principalmente, na redução da transmissão vertical de 

infecções sexualmente transmissíveis (IST)2.  

Esclarecido e envolvido no processo da gravidez, o parceiro adquire ou 

aprimora o conhecimento dos fenômenos gestacionais e puerperais, compreende 

com clareza a importância da sua participação nesse processo, reforça a adesão 

aos cuidados pré-natais e de amamentação e têm oportunidades de receber 

ensinamentos por meio de atividades educativas, orientações, apoio aos cuidados 

materno-fetais, à própria saúde e à saúde de sua família3. 

Algumas pesquisas demonstraram os benefícios da participação paterna 

durante o PN, parto, puerpério e aleitamento materno, ressaltando a importância 

desse envolvimento e do fortalecimento do vínculo gestante-parceiro-filho4,5. 

Paulatinamente, o parceiro começa a compreender, com mais clareza, os 

fenômenos gestacionais, promovendo um envolvimento emocional mais profundo e 

um contato mais precoce com o filho6,7. Sua participação no momento do parto traz 

segurança e confiança à parturiente, favorece o fortalecimento da relação conjugal, 

reduz a necessidade de analgésicos, as taxas de depressão pós-parto, à violência e 

aumenta as intervenções para restringir as transmissões do HIV e da sífilis2,8,9,10. 

 A participação do parceiro no PNP além de possibilitar o diagnóstico das IST, 

facilita a investigação precoce da HAS, das dislipidemias e do DM entre adultos 

jovens. Não existem dúvidas acerca dos efeitos positivos dessa medida, a qual 

possibilita evitar os efeitos dessas doenças se forem diagnosticadas precocemente 

e, consequentemente, instituir intervenções na tentativa de seu controle previamente 

à ocorrência de suas complicações11,12,13. O diagnóstico precoce desses agravos é 

um dos objetivos da PNAISH e a inclusão da aferição da pressão arterial e da 

dislipidemia dos parceiros durante o PN de suas parceiras/esposas é francamente 

estimulado pelo MS1.  

 

OBJETIVOS  

O objetivo primário é avaliar a estratégia de incluir o parceiro no Pré-Natal do 

Parceiro (PNP) no município de Franca, SP, Brasil. Constituíram os objetivos 
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secundários: 1) Detectar a prevalência de parceiros com dosagens alteradas de 

colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e triglicérides; 2) Detectar a 

prevalência de parceiros com dosagens alteradas de glicemia de jejum; 3) Detectar a 

prevalência de parceiros com HAS; 4) Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites 

B e C entre gestantes; 5) Verificar a taxa de DMG e de DM entre as gestantes; 6) 

Detectar a prevalência da sífilis, HIV, hepatites B e C entre os parceiros das 

gestantes; 7) Avaliar a motivação da equipe de saúde em acolher a Estratégia Pré-

natal do Parceiro; 8) Avaliar a aceitação materna e do parceiro sobre a estratégia de 

inclusão do parceiro na assistência PN. 

 

PACIENTES E MÉTODOS 

 

Estudo observacional descritivo analítico quantitativo de 118 gestantes 

cadastradas no SISPRENATAL e seus parceiros, em cinco Unidades Básicas de 

Saúde no município de Franca, SP, Brasil. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital das Clínicas (HC) da FMRP-USP, sob o número 886.293 e os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para as gestantes foram solicitados os exames laboratoriais rotineiros da 

assistência PN do município de Franca, SP, Brasil. Para o parceiro foram solicitados 

os exames sorológicos (VDRL, hepatites B e C e anti-HIV), além de glicemia e 

lipidograma. Adicionalmente, foi aferida sua pressão arterial.  

Também foi realizada uma entrevista estruturada realizada direcionada aos 

parceiros e suas mulheres, pelo telefone com agendamento prévio, no período pós-

parto, pela pesquisadora, visando maior uniformidade dos parâmetros obtidos. 

 A partir das entrevistas telefônicas dos parceiros e das mães foram 

quantificadas as estratificações em cinco domínios: o 

envolvimento/comprometimento da equipe no convite do parceiro para participar do 

PNP, a motivação do parceiro para participar do PNP, a presença e/ou participação 

do parceiro nas consultas de PNP, parto e puerpério, a percepção paterna e 

percepção materna em relação à inclusão do parceiro no PNP.  

 Todos os resultados foram inseridos na plataforma EXCEL com dupla 

digitação. As entrevistas foram gravadas e transcritas após escuta. 
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  Para a análise estatística foi utilizados o teste "t" de Student para 

comparações das variáveis paramétricas e o teste Qui-quadrado para as variáveis 

não paramétricas. Foi considerado significativo o valor de p< 0,05 em quaisquer dos 

testes estatísticos utilizados14. A coleta de dados com as gestantes e seus parceiros 

foi realizada de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016. 

 

RESULTADOS 

 

 A Estratégia Pré-Natal do Parceiro (PNP) foi liberada para implementação no 

município de Franca, SP, Brasil em janeiro de 2015, após treinamento realizado com 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos da rede de saúde. 

 Na Tabela 1 podem ser encontradas as informações referentes às 

características sociodemográficas e econômicas das gestantes e seus parceiros. 

Houve dezoito adolescentes grávidas (15,2%), predomínio daquelas na faixa etária 

entre 20 e 30 anos (50,8%), sendo a média de idade de 28,1 anos. Verificou-se que 

havia três parceiros adolescentes (2,5%), com distribuição na faixa etária entre 20 e 

30 anos (44%) e média de idade de 32,1 anos. 

 A cor referida pelas gestantes e parceiros foi predominantemente a cor branca: 

61% e 50,8%, respectivamente. 

 Sobre o nível de escolaridade, 50% das gestantes possuíam ensino médio. 

Essa variável é semelhante para os parceiros, sendo predominante o ensino médio 

(56,7%). 

 Para o item ocupação, verificou-se que 29,6% das gestantes são “donas de 

casa”. Para os parceiros, o setor calçadista responde por 22% de seus empregos.  

 Considerando a renda familiar dos casais, verificou-se que 53 (44,9%) estavam 

situados na faixa salarial de um salário mínimo. 

 Sobre a situação conjugal, verificou-se que a maioria dos casais são 

casados/relacionamento estável (85,5%).  



Anexos  104 

 

Tabela 1 - Gestantes e parceiros incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro 
segundo suas características socioeconômicas e demográficas. Franca, 
SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

n % n % 

Faixa etária (anos)     

11 a 19                              18 15,2 3 2,5 

20 a 30                             60 50,8 52 44 

31 a 40                            36 30,5 47 39,8 

41 ou mais                            4 3,3 16 13,5 

Cor referida      

Branco 72 61 60 50,8 

Não Branco 46 38,9 58 49,1 

Escolaridade     

Ensino Fundamental         52 44 47 39,8 

Ensino Médio/Téc. 59 50 67 56,7 

Ensino Superior                 7 5,9 4 3,3 

Ocupação   

Do lar 35 29,6 - - 

Setor calçadista 29 24,5 26 22 

Autônomo - - 2 1,6 

Outros 45 38,1 76 64,4 

Não respondeu 9 7,6 14 11,8 

Renda Familiar 

(salário mínimo) 
    

Até 1  53 44,9 - - 

Até 5  65 55 - - 

Situação Conjugal      

Casado/relacionamento 

estável 
101 85,5 - - 

Solteiro/sem 

relacionamento estável 
17 14,4 - - 

 

Na Tabela 2 encontram-se os dados referentes à unidade de origem dos 

participantes da pesquisa, verificando-se que houve diferentes percentuais entre as 

UBS participantes do PNP, variando de 48,3% a 8,4%. 
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Tabela 2 - Distribuição numérica de gestantes incluídas na Estratégia Pré-Natal do 
Parceiro segundo a unidade de saúde de origem. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Unidade Básica de Saúde (UBS)   

 UBS Aeroporto III 57 48,3 

UBS Brasilândia 17 14,4 

UBS Horto 15 12,7 

UBS São Sebastião 13 11 

UBS Leporace 10 8,4 

AGAR 1 0,8 

Outras cidades 5 4,2 

 

Na Tabela 3 encontram-se os dados referentes ao perfil reprodutivo das 

gestantes, verificando-se que 51,6% dessas mulheres tiveram de um a dois partos 

anteriores. 

 

Tabela 3 - Distribuição numérica das gestantes incluídas na Estratégia Pré-Natal do 
Parceiro segundo sua paridade. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Paridade   

Nulípara 40 33,9 

1 a 2                             61 51,6 

3 a 4                             9 7,6 

Maior ou igual 5                          8 6,7 

 

 

Quanto à história pregressa de doenças dos (as) participantes desse estudo, 

os resultados estão na Tabela 4. Os relatos de doenças crônicas demonstrou que 15 

gestantes eram hipertensas (12,7%) e nove tinham DM (7,6%). Constatou-se, 

também, a presença de dislipidemia, tireoidopatias, depressão, epilepsia, 

cardiopatia, rim único, retinose pigmentar e trombofilia. Entre os parceiros, os dados 

indicaram a HAS (6,7%) e DM (2,5), a dislipidemia, bronquite e tireoidopatias em 

1,6% dos entrevistados, seguidos por gota, anemia falciforme e megaloblástica, 
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todas com 0,8%. Porém, a grande maioria de gestantes e parceiros relatou não 

apresentar qualquer doença crônica, respectivamente 72% e 83%. Observa-se que 

os 118 casais (100%) relataram a ausência de diagnósticos referentes à HIV e/ou 

sífilis. Entretanto, duas gestantes e um parceiro mencionaram ser portadoras do 

Papilomavírus Humano (HPV). 

Houve sete gestantes que mencionaram ter mais que uma doença crônica, 

cinco delas possuem HAS e DM, uma com HAS e trombofilia e outra com depressão 

e epilepsia. 

 

Tabela 4 - Distribuição numérica das gestantes e parceiros incluídos na Estratégia 
Pré-Natal do Parceiro segundo a história pregressa de doenças. Franca, 
SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

n % n % 

Doença crônica     

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 15 12,7 8 6,7 

Dislipidemia                           2 1,6 2 1,6 

Tireoidopatias 6 5 2 1,6 

Depressão  2 1,6 - - 

Diabetes mellitus (DM)  9 7,6 3 2,5 

Epilepsia 2 1,6 - - 

Cardiopatia 1 0,8 - - 

Rim único 1 0,8 - - 

Trombofilia 1 0,8 - - 

Retinose pigmentar 1 0,8 - - 

Bronquite - - 2 1,6 

Gota - - 1 0,8 

Anemia falciforme - - 1 0,8 

Anemia megaloblástica - - 1 0,8 

Ausência de doenças crônicas 85 72 98 83 

Infecção SexualmenteTransmissível (IST)     

Papilomavírus Humano (HPV) 2 1,6 1 0,8 

Ausência de IST 116 98,3 117 99,1 

 

 

Na Tabela 5 são observados os resultados referentes à glicemia das 

gestantes. Cinco delas (4,2%) apresentaram glicemia compatível com diagnóstico de 
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DM (glicemia de jejum > 126 mg/dl), 75 gestantes (63,6%) tiveram o resultado desse 

exame alterado na primeira glicemia de PN (glicemia de jejum ≥ 92 mg/dl e < 126 

mg/dl), sendo classificadas como tendo Diabetes mellitus gestacional (DMG), 

demostrando a importância do rastreio de DMG na gravidez. Informa-se que a 

glicemia de jejum maior ou igual a 92 mg/dl e menor que 126 mg/dl para gestantes é 

considerado DMG15.  

 

Tabela 5 - Distribuição numérica dos resultados da glicemia das gestantes incluídas 
na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Gestante (n= 118) 

n % 

Glicemia   

Normal 38 32,2 

Diabetes mellitus gestacional (DMG) 75 63,6 

Diabetes mellitus (DM) 5 4,2 

Glicemia de jejum maior ou igual a 92 mg/dl (Miligrama por decilitro) e menor que 126 mg/dl para 
gestantes é considerado DMG.  

 

Os dados referentes à glicemia dos parceiros estão representados na Tabela 

6. Três relataram ser diabéticos, mas 43,2% deles apresentaram valores definidos 

como intolerância à glicose ou pré-diabético. Em quatro casos, a glicemia 

possibilitou diagnosticar DM. Homens com glicemia de jejum maior a 126 mg/dl são 

consideradas como diabéticos15.  

 

Tabela 6 - Distribuição numérica dos resultados da glicemia dos parceiros incluídos 
na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Glicemia   

Normal  63 53,3 

Intolerante  51 43,2 

Diabetes mellitus (DM) 4 3,3 

Homens com glicemia de jejum igual ou maior a 126 mg/dl são consideradas como diabéticos. 

 

           Os resultados do lipidograma dos parceiros demonstraram normalidade em 

apenas 15,2% dos integrantes deste estudo, mas foi possível diagnosticar 84,8% 
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deles como portadores de algum tipo de distúrbio dislipidêmico. Na Tabela 7 estão 

agrupadas todas as alterações dislipidêmicas observadas neste grupo de parceiros. 

 

Tabela 7 - Distribuição numérica dos resultados do lipidograma dos parceiros 
incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Lipidograma   

Normal 18 15,2 

Hipercolesterolemia isolada 1 0,8 

Hipertrigliceridemia isolada  23 19,4 

Hiperlipidemia mista 6 5 

HDL-Colesterol baixo 70 59,3 

 

 O MS preconiza a realização das sorologias em gestantes e apoia essa 

estratégia para o parceiro16,1. Observa-se que o resultado da sorologia de sífilis para 

um casal foi reagente (0,8%) para a gestante e não reagente para o parceiro. 

Quanto à sorologia para hepatite C (9,3%), foi realizada somente em 11 gestantes, 

pois esta não é rotina no PN de Franca, SP, Brasil. Encontrou-se, em outro casal, a 

sorologia de anti-HIV (0,8%) reagente para o parceiro e não reagente para a 

gestante. Em três gestantes não foi realizada a pesquisa do HBsAg (2,5%). 

 

Tabela 8 - Distribuição numérica dos resultados das sorologias de gestantes e 
parceiros incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, 
Brasil. 

 
 Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

Sorologia Reagente Não Reagente Reagente Não Reagente 

 n % n % n % n % 

VDRL 1 0,8 117 99,1 - - 118 100 

Anti-HIV  - - 118 100 1 0,8 117 99,1 

HBsAg - - 115 100 - - 118 100 

Anti-HCV - - 11 100 - - 118 100 

 

 Na Tabela 9 encontram-se os dados referentes à Pressão Arterial entre os 

parceiros. No total, oito identificaram-se como hipertensos previamente, porém foi 

constatado que mais quatro (3,4%) foram diagnosticados com HAS. Portanto, a 
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inclusão dos homens no PN representou benefício objetivo para o diagnóstico 

precoce da hipertensão arterial, nos parceiros dessa casuística. 

 

Tabela 9 - Distribuição numérica dos resultados da pressão arterial dos parceiros 
incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

 
Parceiro (n= 118) 

Normal  Elevado  

Pressão Arterial n % 

Ótima                                                              80 67,8 

Normal                                                         26 22 

HAS 12 10,1 

 

O número de consultas que gestantes e parceiros participaram, tanto na UBS 

quanto no AGAR, está representado na Tabela 10. Os resultados demonstraram que 

69 gestantes (58,4%) participaram de sete ou mais consultas durante o PN, indo de 

encontro com o número preconizado pelo MS16,17, e que 23,7% realizaram três 

consultas ou menos, tornando-as mais vulneráveis aos agravos relacionados à 

gravidez.  

Quanto ao AGAR, o número de consultas das gestantes também atende às 

normativas do MS16,17 sendo, respectivamente, de quatro a seis consultas (12,7%) e 

mais de sete (18,6%). A participação do parceiro no AGAR foi de 22% na categoria 

de uma a três consultas e em relação à participação de quatro a seis, 3,3%. Seis 

(68,6%) relataram não participar das consultas. 

 

Tabela 10 - Distribuição numérica de consultas realizadas nas UBS e AGAR de 
gestantes e parceiros incluídos na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. 
Franca, SP, Brasil 

 

Consultas 

Gestante (n= 118) Parceiro (n= 118) 

UBS AGAR UBS AGAR 

n % n % n % n % 

0   2 1,6 - - 29 24,5 6 68,6 

1 |--|  3    28 23,7 6 5 58 49,1 26 22 

4 |--| 6     19 16,1 15 12,7 15 12,7 4 3,3 

7 ou mais     69 58,4 22 18,6 16 13,5 7 5, 

Foram seguidas apenas 43 gestantes no AGAR.  
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O AGAR atende gestantes com doenças preexistentes e/ou complicações 

advindas da gravidez, que são encaminhadas das UBS do município e de cidades 

vizinhas pertencentes a DRS VIII. Os dados representados na Tabela 11 são 

referentes às gestantes encaminhadas das UBS de origem ao AGAR.  

 

Tabela 11 - Distribuição numérica das gestantes encaminhadas ao AGAR, segundo 
sua unidade de origem incluídas na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. 
Franca, SP, Brasil. 

 

Unidade Básica de Saúde 
Gestante (n= 43)  

n % 

UBS Aeroporto III 15 34,8 

UBS Brasilândia 8 18,6 

UBS Leporace 5 11,6 

UBS São Sebastião 5 11,6 

Outras cidades 5 11,6 

UBS Horto 4 9,3 

AGAR 1 0,8 

Foram seguidas apenas 43 gestantes no AGAR.  

  

Na Tabela 12 encontram-se os dados referentes aos fatores de risco 

indicativos nos encaminhamentos das gestantes para o AGAR. Dentre os fatores de 

risco 54,8% estão relacionados à gravidez atual, como HAS prévia, DHEG, DMG e 

gemelaridade. Dentre as condições e fatores de risco prévios à gravidez observou-

se elevado percentual de DM e tireoidopatias. 

 

Tabela 12 - Distribuição numérica das condições e fatores de risco das gestantes 
incluídas na Estratégia Pré-Natal do Parceiro, que justificaram o 
encaminhamento ao AGAR. Franca, SP, Brasil.  

 
  Fatores de risco relacionados (n= 62) Gestante (n= 45) 

 n % 

 À gravidez atual 34 54,8 

 Às condições prévias 24 38,7 

 Às características individuais e às condições 

sociodemográficas 

Desfavoráveis 

3 4,8 

À história reprodutiva anterior 1 1,6 
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Os números da Tabela 13 representam as sorologias realizadas pelas 

gestantes de acordo com cada trimestre, sendo que o MS recomenda o diagnóstico 

da infecção pelo HIV e pelo TP na primeira visita da gestante à unidade, repetindo-

as em torno da 30ª semana e no parto16,17. Observa-se que 86,4% delas realizaram 

a primeira sorologia no primeiro trimestre da gravidez, evidenciando o início precoce 

do PN. Porém, a realização da segunda sorologia ocorreu no segundo trimestre para 

27,1%. Esse fato pode colaborar com a deficiência diagnóstica desses agravos no 

terceiro trimestre. 

 

Tabela 13 - Distribuição numérica de sorologias por idade gestacional (IG) realizada 
pelas gestantes incluídas na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, 
SP, Brasil. 

 
 Gestante (n= 118) 

  Primeira sorologia Segunda sorologia Terceira sorologia 

 n % n % n % 

Não realizou - - 22 18,6 112 94,9 

1º Trimestre      102 86,4 1 0,8 - - 

2º Trimestre       12 10,1 32 27,1 1 0,8 

3º Trimestre        4 3,3 63 53,3 5 4,2 

 

Na Tabela 14 está representado o número de sorologias realizadas pelas 

gestantes, observando-se que elas realizaram duas sorologias de HIV e VDRL 

(77,1%), uma para hepatite B (92,3%) e uma para anti-HCV (9,3%). 

 

Tabela 14 - Distribuição numérica de sorologias realizadas pelas gestantes incluídas 
na Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil.  

 
 Gestante (n= 118) 

Sorologia Anti-HIV VDRL HBsAg AntiHCV 

 n % n % n % n % 

Nenhuma - - - - 3 2,5 107 90,6 

Uma 23 19,4 22 18,6 109 92,3 11 9,3 

Duas 91 77,1 91 77,1 6 5 - - 

Três 4 3,3 5 4,2 - - - - 

 

Quanto aos resultados referentes às entrevistas, eles foram estratificados em 
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cinco domínios conforme estabelecido na seção de sujeitos e métodos, a saber: 

1. Envolvimento da equipe de saúde 

2. Motivação do parceiro  

3. Presença do parceiro 

4. Percepção paterna 

5. Percepção materna  

          Em relação ao envolvimento das equipes de saúde na adesão do parceiro à 

Estratégia Pré-Natal do Parceiro, os resultados foram estratificados de acordo com a 

motivação delas em: equipes motivadoras e equipes passivas. Esses dados estão 

representados na Tabela 15, observando-se que apenas 38 parceiros (32,2%) 

relataram que a equipe foi motivadora, convidando-os à participação. Observou-se 

que 57 parceiros (48,3%) aderiram à estratégia por iniciativa própria, solicitação da 

parceira ou outras formas de comunicação (mídia, panfleto, entre outras).  

 

Tabela 15 - Distribuição numérica dos resultados do comportamento das equipes 
frente a participação do parceiro incluído na Estratégia Pré-Natal do 
Parceiro. Franca, SP, Brasil. 

 

Comportamento da equipe de saúde 
Parceiro (n= 118) 

n % 

Motivadora 38 32,2 

Passiva  57 48,3 

Não respondeu 23 19,4 

 

A motivação própria dos parceiros para participar do PN foi estratificada como 

parceiro participativo, passivo e não participativo, dados que estão apresentados na 

Tabela 16. Os resultados apontam que 58 parceiros (49,1%) foram os que 

participaram do PN por iniciativa própria. Quanto aos parceiros passivos, observa-se 

que 22 deles (18,6%) participaram porque foram convidados pela gestante e/ou pela 

equipe de saúde. Os que apenas realizaram os exames laboratoriais e aferiram a 

pressão corresponderam a 12,7%. No entanto, observou-se que houve associação 

entre motivação própria dos parceiros em participar no PNP e a equipe motivadora 

(Teste Qui-quadrado; p<0,001).  
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Tabela 16 - Distribuição numérica dos resultados da motivação própria do parceiro 
incluído na Estratégia Pré-Natal do Parceiro quanto a sua participação 
no projeto. Franca, SP, Brasil.  

 

Motivação própria  
Parceiro (n= 118) 

n % 

Participativo 58 49,1 

Passivo 22 18,6 

Não participativo 15 12,7 

Não respondeu 23 19,4 

 

Na Tabela 17 observam-se os dados referentes ao parceiro no PN, de acordo 

com sua presença e/ou participação. Foi evidenciado que 63,5% tiveram 

participação ativa no processo gestacional, incluindo presença nas consultas, 

participando do parto e colaborando no puerpério. Observou-se, em contrapartida, 

que sete parceiros (5,9%) não foram participativos por motivos de gênero ou por 

desconhecer a importância de sua presença. Houve associação entre presença e/ou 

participação do parceiro no PNP e a equipe motivadora (Teste Qui-quadrado; 

p<0,001). 

 

Tabela 17 - Distribuição numérica dos resultados da presença e/ou participação do 
parceiro incluído na Estratégia Pré-Natal do Parceiro nas consultas do 
PN, parto e puerpério. Franca, SP, Brasil.  

 

Presença/participação  
Parceiro (n= 118) 

n % 

Participação ativa 75 63,5 

Participação passiva 14 11,8 

Não participativo 7 5,9 

Não respondeu 22 18,6 

 

Em relação à percepção paterna sobre o PNP, observou-se que 77,9% 

referiram a estratégia como positiva, proporcionando benefícios para a tríade. Os 

dados estão representados na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Distribuição numérica dos resultados da percepção paterna sobre a 
Estratégia Pré-Natal do Parceiro. Franca, SP, Brasil.  

 
 Parceiro (n= 118) 

 n % 

Com impressão positiva 92 77,9 

Com impressão passiva  3 2,5 

Não respondeu 23 19,4 

 

Avaliando os resultados referentes ao domínio da percepção materna sobre a 

Estratégia PNP, as mães consideraram importante a presença dos parceiros nas 

consultas de PN, verificando-se que 78,8% delas tiveram impressão positiva sobre o 

PNP e relataram ser de grande valia para a saúde do trinômio. Entretanto, 10 mães 

(8,4%), mostraram uma impressão passiva do projeto, conforme Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Distribuição numérica dos resultados da contribuição da Estratégia Pré-
Natal do Parceiro para as gestantes incluídas. Franca, SP, Brasil.  

 
 Gestante (n= 118) 

 n % 

Com impressão positiva 93 78,8 

Com impressão passiva  10 8,4 

Não respondeu 15 12,7 

 

DISCUSSÃO 

 

 Recentemente, com base nas políticas públicas referentes à saúde do 

homem, o MS tem incentivado a inclusão do parceiro no PN como estratégia de 

fortalecimento do diagnóstico precoce de doenças de TV e crônicas, fortalecendo o 

vínculo, podendo contribuir para a redução da violência doméstica e complicações 

que influenciam na qualidade de vida triádica gestante-parceiro-feto (fisiológicas e 

psicológicas). A adesão do parceiro permite, ainda, que ele seja inserido no sistema 

de saúde, envolvendo-se em ações de promoção da saúde e de prevenção de 

agravos evitáveis, visto que os homens demoram mais para procurar os serviços de 

saúde 1,2. 

 O MS recomenda a identificação precoce da gravidez para início do PN, 

com atendimento imediato e identificação de risco a cada consulta, possibilitando 
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diagnóstico precoce, orientações e encaminhamentos adequados e oportunos. 

Algumas características socioeconômicas e demográficas são consideradas fatores 

de risco, como: gravidez na adolescência, idade maior que 35 anos, ocupação, 

situação conjugal e escolaridade, não devendo essa gestante ser necessariamente 

referenciadas ao PN de risco17.   

 Observou-se, neste estudo, a ocorrência de gravidez na adolescência 

(15,2%), resultado semelhante encontrado no estudo sobre a assistência PN no 

Brasil18. Sabe-se que a gravidez na adolescência repercute em complicações físicas 

e emocionais, a exemplo de maior risco de eclâmpsia, infecção puerperal, abandono 

da escola, ilusão de mudança de vida e insegurança no relacionamento19. Estudos 

sobre a percepção de mães adolescentes acerca da participação paterna 

demonstraram que os parceiros adolescentes gostariam de participar da consulta, 

mas relataram o medo e a vergonha nessa participação sendo, também, referida a 

proibição do acompanhamento durante a consulta20. 

 A faixa etária maior que 41 anos representou 3,3% das gestantes do estudo, 

enfatizando a importância de ações de planejamento reprodutivo para essa faixa de 

idade.  O aumento da idade está significativamente agregado ao aborto, DMG e 

outras complicações10. 

 Analisando a distribuição das gestantes por faixa etária, verificou-se que 

houve o predomínio entre 20 e 30 anos, corroborando os estudos sobre a 

assistência PN de baixo risco no Brasil5,21,18,22. 

 Como visto nos resultados, entre as cores de peles auto-referidas pelas 

gestantes e parceiros, houve predomínio da cor branca. Estudo realizado em Niterói-

RJ sobre as desigualdades no PN em gestantes, no período de 2000 a 2009, 

também constatou a predominância da cor branca, seguida pela parda22. Alguns 

estudos sobre a participação do parceiro no PN enfatizam perfis sociais, como faixa 

etária, situação conjugal, renda e escolaridade, mas não mencionam a cor da pele 

dos parceiros5,18,23,24. 

 A baixa escolaridade está ligada às condições socioeconômicas 

desfavoráveis e isso pode refletir na diminuta taxa de adesão do casal ao PN19. Em 

pesquisa realizada com gestantes sobre a importância da participação paterna 

durante o PN, verificou-se que 28% delas possuíam o ensino fundamental e 40% o 

ensino médio25. No entanto, uma pesquisa realizada em 2004 sobre o envolvimento 
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paterno durante a gestação demonstrou que a escolaridade entre os parceiros variou 

entre ensino fundamental (22,9%) e ensino médio (25,7%)5.  

Em relação à ocupação, a maioria das gestantes deste estudo foi identificada 

como “do lar”, demonstrando o papel da mulher com os afazeres da casa e cuidado 

com os filhos. No que se refere aos parceiros, a ocupação identificada foi a de 

trabalhadores da produção de bens e serviços industriais incluindo-se sapateiro e 

operador de máquinas, corroborando com resultados de outro estudo23.  

 A renda constitui um ponto importante para a base familiar, pois os proventos 

proporcionam alimentação, saúde, transporte, moradia e melhores condições de 

vida. A ausência de rendimentos pode levar à situações de insegurança e causar 

desequilíbrios na saúde física, emocional e familiar. No presente estudo verificou-se 

que a renda familiar dos casais foi de até cinco salários-mínimos, diferindo de outros 

dados, em que houve variação de um a três salários mínimos20. 

 Outro fator de risco na gravidez é a situação conjugal2. Observou-se que a 

maioria dos casais participantes deste estudo são casados ou vivem em união 

estável (85,5%). Esse fato proporciona situação mais confortável para a gestante, 

que está em um momento de muitas modificações e encontra no parceiro e/ou na 

relação conjugal o apoio e a contribuição para lidar com essas transformações17,23.  

Constatou-se que a inclusão dos casais na Estratégia PNP apresentou 

diferentes percentuais demonstrando notável diferença no número de casais 

arrolados. Após toda a rede municipal de saúde ser treinada para adotar esta 

estratégia, cinco unidades foram selecionadas. Dentre elas a UBS Aeroporto 

acolheu, incentivou e efetivou, diferenciadamente, a adoção do PNP para sua 

população de gestantes e parceiros. No entanto, houve UBS que acolheu menos de 

10% destes parceiros, contrariando as orientações do MS1,17, as quais estimulam a 

participação do parceiro no PN. Esses resultados corroboram com outros26, 

apontando que algumas unidades de saúde também apresentaram percentuais 

diferentes de adesão, recaindo sobre a motivação da equipe a responsabilidade de 

“fator primordial” para o sucesso da Estratégia PNP. 

Ao avaliar a paridade, observou-se que a maioria das gestantes teve de um a 

dois partos anteriores. Em relação às adolescentes, dezesseis eram nulíparas, 

discordando de estudo no qual 40% dessas jovens já haviam tido outra gestação25.  

Nesse estudo, também foi identificado que as gestantes da faixa etária de 31 
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a 40 anos (16,6%) tiveram de 5 a 6 partos anteriores. Estudos demonstram que a 

idade materna e a multiparidade predispõem a gestante à morbimortalidade27,28,29. 

Ao iniciar o PN, são investigados diversos aspectos da vida da gestante. Além 

das condições sociodemográficas, há também a necessidade de averiguar suas 

questões de saúde, bem como as de seus familiares e realizar o exame físico.  

As causas de mortalidade materna já são conhecidas e seus indicadores não 

têm demonstrado mudanças expressivas nas últimas décadas. Assim, a história 

pregressa de doenças nas gestantes é de fundamental importância para direcionar 

ações, a fim de minimizar as consequências para o binômio mãe e filho30.  

Sabe-se que HAS é a principal causa de mortalidade materna em todo o país, 

representando um grave problema de saúde pública14. As complicações advindas 

desse agravo, tais como a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, contribuem decisivamente 

para desfechos desfavoráveis30,31.  

Neste estudo, verificou-se a ocorrência de gestantes com HAS, as quais eram 

acompanhadas na Atenção Básica e tratadas com medicamentos específicos para 

tal problema.  

Dados sobre a HAS evidenciaram que as complicações podem ser 

amenizadas ou prevenidas com orientações pré-concepcionais, aderência aos 

tratamentos medicamentosos, acesso aos serviços de saúde e realização de 

atividades físicas visando manter os níveis pressóricos próximos à normalidade31.  

O diagnóstico prévio do DM entre as gestantes favorece o controle dessa 

enfermidade por meio de ações que podem contribuir significativamente para a 

redução de agravos ao feto, dentre eles malformações congênitas, prematuridade, 

restrição de crescimento intrauterino e morte fetal27. 

Sendo o diabetes um fator de risco durante a gestação, a mulher com esse 

agravo precisa ser monitorada no período pré-concepcional buscando manter bons 

níveis glicêmicos para o planejamento da gestação. As avaliações devem ser 

periódicas com acompanhamento de equipe multiprofissional28. 

Quanto ao histórico de HIV e sífilis em gestantes, não houve relatos neste 

estudo. No entanto, foram identificadas duas gestantes portadoras do HPV, dado 

importante a ser considerado, visto que esse vírus pode causar ulcerações genitais, 

predispondo à infecção por outras IST. A forma de transmissão é por via sexual e 

raramente no momento do parto32. Importante ressaltar que a presença de uma IST 
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pode aumentar o risco de ter outras e a gestação deve ser o momento de eliminar 

riscos de contaminação de doenças que possam aumentar as estatísticas de TV2.  

Ao avaliar as doenças preexistentes dos parceiros, a hipertensão e DM foram 

as mais comuns.  

Reconhecendo que os homens adiam a ida ao médico e, geralmente, 

adentram no sistema de saúde principalmente pela rede especializada, o MS 

instituiu a PNAISH com a finalidade de garantir acesso precoce à promoção de 

saúde e prevenção de doenças, melhorando as taxas de morbimortalidade1,4. No 

entanto, na prática, observa-se que as ações propostas na PNAISH não vêm 

surtindo efeito. Contudo, o incentivo ao parceiro para participar do PN tem sido uma 

importante estratégia na busca da inserção masculina no sistema de saúde, 

possibilitando o diagnóstico precoce de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis26. 

Os agravos evitáveis mais comuns aos homens são as doenças crônicas, 

como as cardiovasculares, levando-os a viverem em média sete anos a menos que 

as mulheres1. 

Constatou-se que oito homens declararam ser hipertensos (6,7%). No 

entanto, no momento da aferição da pressão arterial, foi possível identificar mais 

quatro que desconheciam a presença dessa doença (3,4%). A inclusão desses 

parceiros na atenção PN possibilitou a detecção precoce do processo hipertensivo e 

o encaminhamento para consulta médica. Certamente, possibilitou o seu acesso às 

orientações sobre mudanças de hábitos de vida, realização de atividades físicas e 

acompanhamento na rede básica de saúde.  

Para dimensionar indicadores de DCNT como o DM, HAS e dislipidemias a 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel) do MS, constatou que em 2015, 23,3% dos homens de 26 

capitais brasileiras e Distrito Federal referiram diagnóstico médico de HAS. Para 

mulheres este percentual aumentou para 25,9%33. Em outro estudo, o predomínio foi 

maior em homens sendo 40,1% e 32,2% entre mulheres34. No presente estudo, o 

percentual de parceiros hipertensos foi de 10,1%. 

 Foram identificados, também, 3,3% de DM entre os parceiros e a taxa de 

intolerância à glicose foi de 43,2%. Em estudo nacional de 201534, 6,7% dos homens 

apresentavam o diagnóstico de DM, sendo este mais incidente a partir de 45 anos. 
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Em 2016, a Vigitel verificou o aumento de diagnóstico de DM entre homens de 6,7% 

para 7,8%, crescimento que reforça a necessidade de criar ações que facilitem o 

acesso da população masculina na Atenção Básica35.  

Complicações referentes ao DM como cegueira, insuficiência renal, DCV e 

amputações elevam os gastos hospitalares. De 2008 a 2010 gastos por 

complicações de DM foram quatro vezes maiores que as internações pelo 

diagnóstico de DM, sendo o custo de todas as internações referentes a este período 

de R$ 1, 7 bilhões de reais no SUS36. 

Estudo realizado em duas UBS do município de São Paulo mostrou a 

comparação da pressão arterial de 290 pacientes entre mulheres e homens 

hipertensos, evidenciando que o controle pressórico pelas mulheres foi superior ao 

dos homens37. O mesmo resultado foi obtido em 2012, demonstrando que a questão 

do gênero ainda é um fator importante para ausência e/ou não a adesão aos 

tratamentos38. Assim, o acesso aos serviços de saúde deve ser revisto e incentivado 

por profissionais de saúde, pela mídia e pela sociedade organizada, com ênfase na 

divulgação da PNAISH. 

O diagnóstico precoce de doenças crônicas como DM, HAS e dislipidemias 

são preconizadas pela PNAISH, sendo o diabetes tipo 2 uma doença crônica e um 

fator de risco importante para DCV. Em 2005, a incidência de mortalidade masculina 

no país, na faixa etária de 25 a 59 anos foi em média 26,8% por doenças do 

aparelho circulatório e responsável por 40,5% das internações hospitalares em 

20071. 

Não houve relato de história pregressa de HIV e sífilis em parceiros no 

presente estudo. 

O DMG é responsável por várias complicações durante a gestação, 

constituindo um agravo de alto impacto na saúde materno-fetal29. Está presente 

entre três e 25% das gestações e seu rastreamento deve ser feito na primeira 

consulta da gestante com a solicitação da glicemia de jejum28.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os valores preconizados para o 

diagnóstico de glicemia é ≥ a 126 mg/dl ou ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl, sendo 

necessária a confirmação do resultado com uma nova coleta. Se a glicemia resultar 

< 92 mg/dl, a gestante deve realizar novos exames entre a 24ª e a 28ª semana. 

Porém, até 2015, não havia um consenso de indicação e método de rastreamento 
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para o DMG, sendo utilizados como referência consensos de especialistas28,39.  

Em meados de 2016, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

(Febrasgo), a Sociedade Brasileira de Diabetes, consultores da Organização Pan-

Americana da Saúde e assessores do MS realizaram uma discussão sobre a 

necessidade de determinar o método de diagnóstico de DMG e valores de corte na 

concentração da glicemia, resultando na deliberação de duas condutas de rastreio. A 

primeira considera o diagnóstico de DMG em situação de viabilidade financeira e 

disponibilidade técnica total; a segunda considera a situação de viabilidade 

financeira e/ou disponibilidade técnica parciais. Ambas as situações utilizam como 

parâmetro a glicemia de jejum e os valores do Teste de Tolerância à Glicose Oral 

(TTGO) de 75g de dextrose40. 

No presente estudo, verificou-se que 67,8% dos resultados da glicemia de 

jejum das gestantes apresentavam valores entre ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl, sendo 

classificadas como DMG. Porém, não é possível inferir que essas mulheres tenham 

realizado a segunda dosagem para confirmação do diagnóstico, nem que foram 

orientadas e tratadas como portadoras de DMG. Ressalta-se também que não foram 

identificados índices de complicações durante a gestação por DMG. 

Estudo retrospectivo que avaliou 506 gestantes atendidas em um hospital do 

sul de Santa Catarina verificou-se a positividade para o rastreamento de DMG em 

30,2% dessas mulheres41. No entanto, somente 19% delas realizaram o TTGO. Isso 

possibilitou averiguar que os profissionais de saúde não realizam corretamente o 

rastreio para o DMG e esse achado foi confirmado no presente estudo. 

A investigação e detecção do DMG possibilitam intervenções, como a 

utilização de insulina, controle glicêmico e reeducação alimentar minimizando 

repercussões fetais como hipoglicemia e problemas respiratórios39.  

Observou-se que a incidência de parceiros com diagnóstico de pré-diabetes 

ou intolerantes foi de 43,2%, um elevado índice em comparação aos dados de outra 

investigação na qual a prevalência foi de 15,9% de alteração glicêmica entre os 

homens. Outro aspecto a ser considerado é a prevalência majoritária da faixa etária 

de 20 a 40 anos, ou seja, adultos jovens. 

Aliado a doenças como a HAS e o DM, as dislipidemias representam risco 

objetivo no sentido de elevar as taxas de morbidade cardiovascular como infarto 

agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial 
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periférica, dentre outras1. Segundo as observações da V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose adequada para esta casuística (2013)42, 

verificou-se que 84,8% dos parceiros apresentaram algum distúrbio do metabolismo 

lipídico, lideradas pela redução do HDL-Colesterol e pelo aumento dos triglicerídeos. 

Sem a estratégia PNP, possivelmente eles perderiam a chance do diagnóstico 

precoce e da adoção de estratégias visando a normalização destes parâmetros 

bioquímicos. Em 2015, 55 alunos de ambos os sexos, do curso de Bacharelado em 

Biomedicina de Patos/PA tiveram o seu perfil lipídico estudado. Os autores 

observaram que 68,0% dos homens apresentavam dislipidemias e que não houve o 

registro de hipercolesterolemia isolada, coincidindo com os achados do presente 

estudo43. 

Em 2003, foram analisados os fatores de risco de indivíduos com IAM em 

idade até 40 anos, em uma população 80% masculina. Os autores constataram que 

51,3% apresentavam hipercolesterolemia, 47,4% HAS e 7,9% DM44. Os fatores de 

risco mais prevalentes para IAM em jovens de ambos os sexos foi o LDL-colesterol 

elevado e o tabagismo45. 

 Em estudo realizado em um hospital de Florianópolis, SC, sobre as 

características clínicas de pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, 

verificou-se em 79,9% dos pacientes masculinos, com idade menor que 60 anos 

(50%) eram portadores de dislipidemias (72,9%), HAS (83,3%) e DM 37,5%46. 

Os resultados do presente estudo ratificam que a partir do diagnóstico 

precoce de HAS, DM e dislipidemias entre os homens desta casuística, faz-se 

necessário implantar orientações e ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e de complicações. Dentre essas estratégias incluem-se mudanças no 

estilo de vida, realização de atividade física e alimentação equilibrada, conforme 

preconizado pelo MS11.  

O fato de identificar uma gestante com diagnóstico de sífilis na 16ª semana de 

gravidez possibilitou seu tratamento de forma adequada, evitando a TV26. Apesar de 

ser apenas um caso, relembra-se que essa avaliação considerou 118 mulheres 

(0,8%), resultados comparáveis aos obtidos em outra investigação26. 

Com o diagnóstico precoce (que foi possível neste estudo), consegue-se 

realizar ações para evitar a TV, cria-se a oportunidade de inserir o parceiro na rede 

de saúde e impedir a cadeia de transmissão 26,32,47,48,49.  
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O diagnóstico da infecção pelo HIV foi possível em um dos parceiros em 

decorrência de sua inclusão no PNP (0,8%). Após a identificação da sorologia 

positiva desse parceiro, procedeu-se o rastreamento e a busca ativa imediata dele 

para a realização de um teste confirmatório. A gestante, que era soronegativa, pôde 

usufruir dos benefícios da profilaxia para evitar a infecção pelo HIV, de forma mais 

efetiva.  

O MS preconiza que as gestantes tenham pelo menos seis consultas durante 

o PN, iniciando precocemente os cuidados estabelecidos, como a realização de 

exames e vacinação17. Estudos realizados sobre a assistência PN verificaram que 

mais de 60% das gestantes tiveram o mínimo de seis consultas durante a gravidez, 

corroborando com os dados encontrados, nos quais 58,4% participaram de sete ou 

mais consultas de PN18,22. Os dados demonstram que houve acesso à assistência 

PN, fator importante a ser considerado. Em um país com tantas diversidades, 

garantir o acesso integral e de qualidade torna-se um desafio.  

Ressalta-se que o número reduzido de consultas (1 a 3) de PN pode propiciar 

a falta de detecção de doenças e complicações como prematuridade, DMG, 

transmissão vertical e outras morbimortalidades neonatais, trazendo impacto na 

qualidade da assistência e disparidade ao acesso18,22.  

 No decorrer do acompanhamento gestacional no PN de baixo risco, a 

evidência de complicações como doenças e complicações obstétricas e de condição 

preexistente ou advinda/desencadeada da gravidez com identificação de risco 

dedutível para o binômio materno-fetal, direciona para que a gestante seja 

referenciada ao centro especializado multidisciplinar do município de Franca, SP, 

Brasil.  

Considerando a Estratégia Pré-Natal do Parceiro, a gestante é aconselhada a 

convidá-lo na primeira consulta, visto que os benefícios da participação paterna no 

PN, parto e puerpério evidenciam o aumento do vínculo do trinômio gestante-

parceiro-filho.4,5,10. 

Em 2007, os parceiros que não participaram do PN apontaram como 

dificuldades o trabalho, o gênero e o desconhecimento da importância de sua 

presença2. 

O atendimento as gestantes com doença obstétrica e/ou comprometimentos 

clínicos, traz grande demanda técnica e social a todas as Unidades de Saúde. No 
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intuito de otimizar o atendimento o MS orienta que as gestantes de baixo e médio 

risco devem ser acompanhadas pelo obstetra da UBS próxima do seu domicílio17. 

Uma vez identificado risco dedutível para a mãe ou ao feto a gestante deve ser 

atendida no AGAR.  

Diante dos dados apresentados faz-se necessária a discussão quanto às 

justificativas para os encaminhamentos das gestantes ao AGAR, uma vez que o fato 

dela apresentar fatores indicativos de risco nem sempre é critério para referenciá-la 

a um serviço de maior complexidade, podendo estas ser acompanhada na AB17. 

Observa-se que das 43 gestantes atendidas no AGAR, 33,3% foram referenciadas 

por mais de um fator indicativo de risco. 

A realização de sorologias pela gestante é uma importante ação de 

assistência PN, possibilitando diagnóstico e tratamento precoce e reduzindo índices 

de TV das infecções e morbimortalidade materna17.  

A indicação do MS é a realização de duas sorologias para HIV e sífilis (VDRL) 

e uma de hepatite B2. Do ponto de vista prático, deveriam ser realizadas na primeira 

consulta (preferencialmente no 1º trimestre) e no 3º trimestre, pois, se houver 

alguma alteração, há tempo para iniciar o tratamento. Neste estudo, foi observado 

que as gestantes realizaram a segunda sorologia no 2º trimestre de gestação. Essa 

antecipação pode repercutir de forma desfavorável para a tríade, visto que há o risco 

de infecção e reinfecção até o parto17
. 

Quanto ao número de sorologias realizadas pelas gestantes, verificou-se que 

77,1% delas realizaram as duas sorologias de HIV e sífilis e 92,3% realizaram uma 

única sorologia de hepatite B. Avaliando essa situação em publicações nos últimos 

anos, constatou-se a existência de uma elevada taxa de falhas para cumprir todas 

as indicações de exames sorológicos durante o PN50,51.  

Neste estudo, observou-se que houve gestantes que realizaram apenas uma 

sorologia de HIV e sífilis, demonstrando uma lacuna entre o número de consultas e a 

solicitação desses exames. Destaca-se que a sorologia para hepatite C em 

gestantes ainda não é uma rotina em Franca, SP, Brasil 52. 

Embora o teste rápido para HIV e sífilis seja realizado no momento do parto, a 

detecção precoce dessas doenças durante a gestação permite o tratamento precoce 

e a diminuição de TV, além de evitar tratamentos para os RN. 

A grande parte da aceitação e do sucesso da estratégia de inclusão do 
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parceiro na assistência PNP depende diretamente do envolvimento da equipe de 

saúde.  

Para que o parceiro participe do PNP, uma questão primordial é o acolhimento 

dos profissionais de saúde para convidá-lo e motivá-lo a comparecer às consultas 

e/ou nos grupos de gestante, mesmo que as ações da unidade de saúde estejam 

voltadas para a atenção materno-infantil. Esse apoio da equipe na motivação do 

parceiro a participar e acompanhar a gestante nas consultas está preconizado na 

PNAISH1.  

Estudos têm demonstrado benefícios da participação do parceiro para a tríade 

gestante-parceiro-filho, tais como reforçar a adesão ao PN, reduzir a violência 

doméstica e fazer o diagnóstico de doenças transmissíveis e não transmissíveis com 

a redução horizontal e vertical de sífilis, HIV e hepatites B e C2,3,9,10,53. Não restam 

dúvidas de que a inserção dessa estratégia no Programa Rede Cegonha vai 

contribuir objetivamente para seu sucesso. 

Em algumas afirmações dos parceiros, ficou evidente o valor do acolhimento 

da equipe, pois citaram os nomes dos profissionais que prestaram assistência à 

tríade, sendo os médicos os mais referidos. No entanto, contrariamente às 

expectativas dos parceiros, evidenciou-se em seus discursos o 

desconhecimento/despreparo/dificuldade dos profissionais de saúde na forma de 

abordá-los e acolhê-los. Esses resultados corroboram com outros achados26, os 

quais demostrou que dentre as 44 unidades de saúde participantes do projeto a 

adesão do parceiro variou de 2,5 a 97,8% caracterizando a atuação acolhedora ou 

indiferente/apática da equipe frente ao PNP. 

Em algumas das entrevistas realizadas, observou-se que os profissionais de 

saúde convidaram os parceiros, estimulando-os a estarem sempre presentes, 

porém, a forma que eles foram acolhidos pode não ter sido efetiva, visto que muitos 

deles não sabiam o nome ou tampouco sabiam referir a profissão desses 

profissionais. 

 Estudo realizado2 evidenciou que 94% dos parceiros desejavam participar das 

consultas de PN, sentindo seus direitos negligenciados quando foi negada sua 

presença. 

  Ressalta-se que o envolvimento da equipe é importante para receber e 

acolher o parceiro, bem como a orientação sobre a importância de sua presença 
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deve ser incentivada pelos profissionais de saúde, que precisam ser qualificados 

para tal abordagem e devem orientar sobre a importância desse envolvimento, pois 

as unidades de saúde ainda permanecem referenciadas como ambiente de 

assistência materno-infantil54,55. 

Aliada ao interesse e à expectativa do parceiro em participar do 

acompanhamento do PN, há a necessidade dos profissionais de saúde valorizarem 

e estimularem sua participação, bem como criarem um ambiente favorável a sua 

presença. É inegável que a presença do parceiro abre uma importante perspectiva 

de atuação da equipe de saúde na divulgação de estratégias e ações que resultam 

em melhora dos padrões de saúde materna, paterna e perinatal. 

No presente estudo, observou-se que a maioria dos parceiros relatou que a 

equipe de saúde não estimulou sua participação durante o PNP.  

Esses dados confirmam outros de 2005 sobre o desafio da atenção primária 

na assistência dos homens, em que as equipes de saúde não acolhiam 

adequadamente os parceiros a participarem do PN55. No Quênia, observou-se que 

muitos desses homens tinham sido ignorados pelos profissionais de saúde com 

atitudes e palavras hostis ao tentarem participar do PN e do parto56. Porém, 

observou-se que o comportamento das equipes de saúde frente à participação dos 

parceiros nas consultas foi passivo em sua maioria, visto que eles desconheciam 

alguns detalhes como o nome e a profissão das pessoas que lhes atenderam. 

Adicionalmente, a equipe considerada como passiva não os convidou a participar 

das consultas. 

A motivação própria dos parceiros para participação no PN permitiu identificar 

que, a princípio, eles inferem percepções e pensamentos que essencialmente 

confirmam dados da literatura2, como o desejo de acompanhar a gestante nas 

consultas de PN e parto.  

O parceiro participativo demonstra sentimentos “bons” de envolvimento, 

sensibilidade e entusiasmo em relação à gravidez da companheira, deixando muitas 

vezes clara a percepção que a gravidez foi planejada. 

Um estudo realizado em Dourados (MT)23 apontou que esses homens têm 

muitas curiosidades sobre a gravidez e que, quando eles participam, as dúvidas são 

esclarecidas.   

O parceiro envolvido no PN sente-se responsável pela saúde do binômio 
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mãe/filho, permitindo maior proximidade emocional da parceira e criação de 

oportunidades para demostrar atenção, apoio emocional e material, além do prazer 

em acompanhá-la4,24.  

Sem dúvidas, a sua participação traz calma e tranquilidade à gestante. 

Esse envolvimento traduz o apoio emocional do parceiro à sua companheira, visto 

que a forma de dialogar fica mais pacífica, a colaboração nos afazeres domésticos 

também é valorizada pelas mulheres e vista com alegria pelas gestantes, sentindo 

que seu parceiro preocupa-se com a saúde dela e do filho5,23,24. 

A participação do parceiro qualificado como passivo revelou a sua presença 

esporádica nas consultas, relatando que o horário de funcionamento das UBS e 

AGAR é no mesmo período em que exerce suas atividades laborais, dificultando o 

acompanhamento no PN, já que o tempo de espera para a resolutividade é superior 

ao que ele teria 55,57,58. O parceiro participativo, mesmo apresentando essas 

dificuldades, procura objetivamente suplantá-las priorizando a presença na consulta 

PN. 

Mesmo havendo dificuldades de participar do PN, o parceiro acredita que sua 

participação é importante para a saúde do trinômio gestante-parceiro-filho23. 

Verificou-se, neste estudo, que os parceiros passivos demostram curiosidade 

e vontade de participar, porém preferem ficar do lado de fora do consultório ou 

somente levar e buscar as companheiras, adentrando raramente no consultório, 

sendo também passivos durante as perguntas e inquietações de seus cônjuges, 

referentes às orientações prestadas pelo profissional de saúde. Frequentemente, 

relataram que a sua contribuição no processo gestacional era somente emocional e 

financeira, confirmando dados de um estudo realizado em Recife/PE em 200959. 

Uma questão importante a ser abordada para qualificar o parceiro como não 

participativo nas intervenções ligadas ao PN é sua identificação como a figura do pai 

provedor da família, sendo ele quem deve trazer o sustento à prole. Um estudo 

realizado no Quênia em 2012 verificou que os parceiros tinham dificuldades em faltar 

ao trabalho para participar das consultas, fato agravado pela demora no 

atendimento, provocando atrasos em seus afazeres, diminuindo e prejudicando os 

valores recebidos por suas atividades laborais56. O trabalho é, então, um fator 

limitador da participação do parceiro no acompanhamento PN2,5,7,8,60. Em outro 

estudo, foi possível verificar que, quando o parceiro solicita dispensa do trabalho e 
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acompanha o PN, ele tem possibilidade de ser demitido4. 

Um estudo realizado em São Gonçalo do Amarante/RN evidenciou que, 

quando o parceiro é ausente ao PN, a gestante tende a presenciar conflitos em seu 

relacionamento conjugal, sentindo-se excluída, o que pode comprometer sua saúde 

física e emocional54. 

Em 2007, estudo mostrou que 86% dos parceiros alegavam que sua ausência 

era devido à preocupação em não ser acolhido pela equipe, não entender o que é 

orientado, medo de não ter sua falta aceita no trabalho e de participar do parto2. A 

falta de interesse do parceiro e a percepção de que ele não precisa participar das 

consultas de PN foram relatadas neste estudo, confirmando outros dados4. 

Na presente investigação, constatou-se que os parceiros participaram de 

forma ativa no PN, parto e puerpério em 63,5%. Para esse grupo, o fator primordial 

de sua presença nesses momentos foi o anseio de colaborar com a companheira.  

Evidências demostram vários benefícios para a saúde do trinômio gestante-

parceiro-filho, quando há participação do parceiro no PN, parto e puerpério, dentre 

elas o envolvimento emocional mais profundo com a gestante, contato precoce com 

o filho, umento da adesão ao PN, redução da violência e da depressão puerperal 

2,3,7-10. 

 A presença do parceiro nas consultas de PN aumenta seu interesse sobre os 

fenômenos gestacionais, auxilia nos cuidados com o neonato e com a puérpera, 

percebendo a importância da sua participação na saúde da tríade4.  

 Na dependência da situação clínica materna (gestação de baixo ou alto 

risco), até 94% dos parceiros de gestantes de alto risco que foram entrevistados 

gostariam de participar das consultas de pré-natal2.  

Vários são os fatores que contribuem para o parceiro não ser participativo 

durante o PN, parto e puerpério. Além do trabalho, também há a sua recusa em 

acompanhar a gestante, sendo esses os fatores que refletem diretamente na vida do 

trinômio gestante-parceiro-filho. 

Houve relatos nos quais o parceiro demonstrou claramente sua negativa e 

desinteresse em participar das consultas de PN por achar que não é necessário ou 

pela discordância de sua companheira em relação à sua presença. Pela questão de 

gênero, os parceiros não se envolvem com as questões referentes à gravidez; eles 

também acreditam que o PN é assunto exclusivo da mulher e acatam o que a 
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gestante decidir sobre a sua presença e participação nas consultas4,56. 

Se o parceiro não participa das consultas, isso não significa que ele está 

ausente nos cuidados a sua companheira, uma vez que sua presença e contribuição 

podem advir de várias maneiras e diferentes atitudes. Contudo, quando comparece, 

presencia e participa das consultas, há mais benefícios nos cuidados com a saúde 

materna4,54.  

Apesar de não participarem das consultas de PN, do parto ou das atividades 

do puerpério, os parceiros entrevistados mostraram que existe preocupação de suas 

partes, principalmente durante o puerpério. São fatos importantes as crenças 

referentes ao “resguardo”, ao afeto e ao vínculo com a parceira e filho. No presente 

estudo, a percepção paterna sobre a Estratégia PNP foi referida como positiva em 

um elevado percentual (77,9%), demostrando que houve contribuições desta 

estratégia para a tríade gestante-parceiro-filho, no olhar do parceiro. 

A gravidez é um momento de muitas mudanças na vida da gestante e da 

família. O convívio familiar deve proporcionar a  gestante um ambiente seguro, 

benéfico, de apoio e proteção para o binômio mãe/filho2,8,21. 

 Nas entrevistas deste estudo, ficou claro que 78,8% das mães relataram 

impressão positiva da presença do parceiro em algum momento da gravidez, parto 

ou puerpério. Referiram que melhor seria nos três períodos, mas compreendem as 

limitações de seus parceiros, principalmente aquelas ligadas ao trabalho. Uma das 

entrevistadas citou que deveria haver uma legislação específica que outorgasse 

direitos ao parceiro para participar de todas as etapas do processo grávido-

puerperal. Com o apoio legal, imagina-se que a participação seria mais efetiva. As 

gestantes também demostraram que querem a participação do parceiro nas 

consultas, parto e puerpério, mesmo que seja “na medida do possível”. 

 As gestantes desejam a participação dos parceiros em todos os momentos e  

sua participação deixam-nos mais sensibilizados24,25.  

 Embora estudos demonstrem os benefícios do parceiro no acompanhamento 

do PN2-8, algumas mães participantes deste estudo relataram que a presença e/ou 

participação do parceiro não lhes agregou qualquer benefício, nem para elas e nem 

para seu filho. Felizmente, foram apenas 8,4% da casuística. 

Neste estudo, também foi verificado que, em algumas ocasiões, a gestante 

recusou a participação do parceiro nas consultas de PN e no parto, conforme 
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também foi evidenciado em pesquisa anterior4. 

 

LIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

Um dos pontos considerados como limitantes da pesquisa foi o número de 

participantes. Este fato decorreu da baixa adesão das equipes de saúde no 

acolhimento da Estratégia PNP. 

Outro fator limitante foi a baixa taxa de respostas às chamadas telefônicas 

para as entrevistas. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Com as estratégias metodológicas utilizadas concluiu-se que a inclusão do 

parceiro no PN possibilitou: 

 

  Diagnosticar um maior número de parceiros com dislipidemias; 

 Diagnosticar um maior número de parceiros com pré-diabetes e DM instalado; 

  Diagnosticar um maior número de parceiros com HAS; 

 Identificar que a Estratégia PNP não possibilitou aumentar o numero de 

diagnósticos de IST entre as gestantes; 

 Verificar alta taxa de DMG e DM entre as gestantes; 

  Diagnosticar um caso de infecção pelo HIV entre os parceiros; 

  Diagnosticar que elevado percentual das equipes de saúde não foi 

motivadora para a adoção da Estratégia PNP; 

 Identificar que inclusão dos parceiros no PN foi considerada importante e 

positiva para as gestantes/mães e para eles próprios. 
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