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A gestação é um período de transição com transformações físicas, emocionais, psicológicas e 

afetivas para a gestante. O acompanhamento do pré-natal tem como objetivo acolher a 

gestante desde o começo da gravidez até o nascimento do bebê, oferecendo apoio emocional e 

assistencial com, prevenção, promoção e assistência de saúde para a gestante e para o bebê. 

Além disso, vale salientar que a inclusão da figura paterna durante o processo da gestação e 

no acompanhamento do pré-natal, é de extrema importância para a gestante por fazer ela se 

sentir amparada para enfrentar os acontecimentos e mudanças da gestação, e para o próprio 

pai, que já começa a ter um vínculo com o bebê, mostrando que o coadjuvante nesse processo, 

não é apenas a gestante, e sim a junção dos três. Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho 

foi descrever a percepção das gestantes em relação a participação e ação paterna nas consultas 

de pré-natal em um município do Recôncavo da Bahia. E com os objetivos específicos 

caracterizar o perfil sócio demográfico das gestantes; identificar formas de atuação dos pais 

no processo pré-natal; conhecer estratégias desenvolvidas pelas gestantes para garantir a 

participação do (a) companheiro (a) no acompanhamento do pré-natal e identificar os fatores 

que interferem no acompanhamento do pré-natal pelo companheiro. A metodologia aplicada 

foi uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido em um 

município do recôncavo da Bahia especificamente em uma Unidade Básica de Saúde, no ano 

de 2018. Participaram do estudo as gestantes que estavam sendo atendida na Unidade Básica 

de Saúde. Os dados foram coletados através de uma entrevista semiestruturada, porém como a 

pesquisa encontra-se em andamento, estes estão sendo analisados através da análise de 

conteúdo de Minayo (pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados) para 

posteriormente serem socializados.  Espera-se que o estudo possa contribuir para o auxílio das 

gestantes desenvolver estratégias em relação a figura paterna no acompanhamento do pré-

natal baseado no que propõe o ministério da saúde no programa de saúde da mulher.  
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