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RESUMO

O pré-natal é um processo intenso vivenciado pela mulher de acordo com
a sua singularidade. Dessa forma, é importante compartilhar esse
momento com alguém de confiança que possa proporcionar uma vivência
mais segura à puérpera. Logo, este trabalho teve objetivo analisar a
importância de se ter um companheiro presente durante o
acompanhamento médico da gravidez. Durante o segundo período do
curso de medicina da Universidade de Uberaba, nas aulas práticas de
saúde e Sociedade II, que ocorriam na Unidade Matricial de Saúde George
Chireé Jardim, os acadêmicos acompanharam, por três semanas,
consultas na área clínica de ginecologia e obstetrícia. Durante o nono
período do curso de fisioterapia, os acadêmicos vivenciam na prática a
disciplina saúde da mulher, o que inclui atendimentos a gestantes. Diante
disso, observou-se que, ao comparar as gestantes que tinham presença
do parceiro nas consultas de pré-natal daquelas que não tinham, a
satisfação e a confiança da mulher foi significantemente maior na
presença do parceiro. Desse modo, o comparecimento do parceiro nas
consultas contribui positivamente para a preparação da mulher durante as
fases gestacionais, aprimorando as dimensões acerca da segurança,
efetividade, satisfação e empoderamento da mulher. Ademais, auxilia o
corpo clínico e introduz o sentimento paternal no acompanhante. A
presença do parceiro traz benefícios à mulher, visto que receberá um
apoio maior durante toda a gestação, não se sentindo sozinha para
enfrentar as adversidades. Traz benefícios também para a equipe de
saúde, que encontrará no acompanhante um aliado, culminando numa
vivência de pré-parto mais satisfatória para todos os envolvidos. Além
disso, a participação introduz a responsabilidade paternal, pois o papel de
pai também contribui para esse momento, oportunizando o
desenvolvimento do vínculo com a criança desde o a gestação,
compartilhando as responsabilidades com a companheira. 
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