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Introdução: A interprofissionalidade abrange a produção e a integração de conhecimentos e 

de colaboração interprofissional, processos estes mediados pelos afetos, diversidade de 

conhecimentos e participação de diversos membros de determinada área de conhecimento, na 

saúde a interprofissionalidade ajuda em uma melhor assistência e disseminação de 

conhecimentos de diversas áreas [1]. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

instituída pela portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, garante a oferta integral e 

gratuita a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, 

considerando os determinantes e condicionantes de saúde. A atenção primária é a porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), possui um espaço privilegiado de gestão do 

cuidado dos usuários e cumpre papel estratégico na rede de atenção à saúde (RAS), efetivando 

na prática os princípios doutrinários e organizativos [2]. Esse estudo propõe abordar duas 

políticas específicas incorporadas pelo ministério da saúde, a Política Nacional de Atenção 

Integral a Saúde da Mulher (PNAISM) e a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Homem (PNAISH). A PNAISM surgiu através de um movimento de mulheres, movimento 

negro, trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, 

organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional na 

perspectiva de ações políticas que garantam o processo de humanização a todas as mulheres 

que ingressem no serviço de saúde, buscando garantir a diminuição da desigualdade de 

gênero, fortalecimento do serviço de pré-natal englobando ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação, abrangendo a assistência à mulher em clínica 

ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), câncer de colo de útero e de 

mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres 

[3]. A PNAISH, instituída pelo Ministério da Saúde em 2009 tem como objetivo ampliar e 

facilitar o acesso da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à 

saúde no Sistema Único de Saúde (SUS); aposta na perspectiva de inclusão do tema 

paternidade e cuidado, por meio do Pré-Natal do Parceiro, que trata da ampliação do acesso e 

acolhimento dos homens aos serviços e programas de saúde, incentivando o envolvimento 

integral dos homens na gestação, no parto, no cuidado e na educação das crianças, 

aprimorando os vínculos familiares. A PNAISH valoriza modelos positivos de masculinidade, 

pautados na cooperação, diálogo, respeito, cuidado, não violência e com olhar atento a relação 

da paternidade em novos “arranjos familiares” [4]. Nesse sentido, com o intuito de efetivar as 

Políticas vigentes, a Unidade Básica de Saúde do Benguí II realiza ativamente o Trabalho 

Interprofissional de Educação em Saúde no Programa do Pré-natal, sendo um importante e 

potencial espaço educacional e de mecanismo da participação e protagonismo social. 

Objetivos: Relatar experiência vivenciada sobre a promoção do atendimento integral as 
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gestantes e seus parceiros no Programa do Pré-natal; Fortalecer o Trabalho Interprofissional 

de Educação em Saúde na atenção primária; Proporcionar um pré-natal humanizado as 

gestantes e seus parceiros. Descrição da Experiência: O projeto do trabalho interprofissional 

com gestantes e parceiros iniciou em agosto de 2019, a equipe é composta por profissionais 

da UBS Benguí II, sendo eles das diversas áreas: Serviço Social, Terapia Ocupacional, 

Enfermagem e Nutrição, mais os acadêmicos e tutores do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade/UNIFAMAZ) das seguintes áreas: 

Enfermagem, Psicologia, Medicina, Fisioterapia e Odontologia. As atividades são realizadas 

semanalmente, às terças-feiras, ao todo foram realizados 13 encontros, com duração de 

aproximadamente duas horas. O grupo de gestantes e parceiros varia de semana em semana, 

nunca é o mesmo, pois essa é uma atividade educativa que todas participam no início do Pré-

Natal. Os espaços dos encontros variam de acordo com a atividade planejada e com o número 

de usuários presentes, alguns encontros foram realizados no auditório da unidade; outros 

foram realizados na sala da terapia ocupacional, ambos os ambientes são fechados, 

climatizados, informatizados e oras em um espaço externo da UBS Benguí II, um lugar aberto 

e arborizado. A cada semana é trabalhado um tema, dentre os diversos estão: Romantização 

da Maternidade; Amamentação Exclusiva; Sexo e Sexualidade na Gravidez; Alterações 

Fisiológicas no Período Gestacional; Autoestima na Gestação; Depressão Pós-Parto; 

Alimentação Saudável; Violência Obstétrica; Direitos da Gestante. O planejamento do 

encontro tem 06 fases: Dinâmica de apresentação; Explanação da temática escolhida; Divisão 

das equipes para os jogos educativos; Orientações Nutricionais e Mensagem ou Vídeo Final 

com lanche compartilhado e/ou sorteio de brindes. Resultados: Constatou-se uma 

participação ativa das gravidas e de seus parceiros, apesar de ainda ser pequena a presença 

dos companheiros nas atividades. É perceptível o impacto positivo aos usuários que 

participam das atividades, pois permite estarem mais bem informados sobre aspectos da 

gravidez e, a partir de então, buscarem ter uma vivencia desse momento de forma mais 

saudável, tanto para as gravidas quanto aos parceiros que são incentivados constantemente a 

apoiarem as suas companheiras e se manterem presentes neste processo. Este tipo de encontro 

permite um fortalecimento de vínculo e confiança com a equipe, visto que é um dos primeiros 

contatos que usuários têm ao iniciar o pré-natal, permite conhecer os profissionais que estão 

inseridos no programa e que vão os acompanhar durante a gravidez. Além disso, possibilita 

entender o funcionamento do programa na UBS. Resultou, ainda, em uma grande 

aprendizagem entre os acadêmicos e os profissionais, de forma que com o atendimento 

interprofissional há uma elevada troca de conhecimentos sobre diversos assuntos, respeitando 

sempre as especificidades de cada área, os profissionais podem se complementar, conhecer 

sobre aspectos além das suas áreas de atuações e ter uma visão mais integral do usuário, 

garantindo uma visão mais holística de vários aspectos da gravidez. Portanto, com esse tipo 

de trabalho em equipe, com as diversas contribuições que ocorrem, os encontros ficam muito 

mais ricos e fica evidente a aprendizagem de todos os envolvidos: dos usuários, estudantes e 

dos profissionais. Conclusão: O presente relato de experiência leva os autores a melhorar o 

processo de trabalho interprofissional de educação em saúde e ainda enxergar a importância 

da interprofissionalidade no cuidado centrado na pessoa de forma integral, desaparecendo 

com a visão segmentada. Constatou-se uma boa estratégia de participação e protagonismo das 

gestantes e seus parceiros; de prevenção de doenças e agravos; e também de atenção para um 

pré-natal integral, universal e com equidade, conforme previsto na PNAB. Percebeu-se que a 

união de diversas áreas de conhecimento facilita o processo de educação em saúde e tira o 

maior número de duvidas entre as gestantes e seus parceiros, ainda que precise aumentar o 

quantitativo de parceiros. 
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