
Café com Ideias: Namoro Saudável e Valorização da Paternidade 

  

O Café com Ideias é um processo de conversação 
simples e poderoso, que valoriza os diferentes 
saberes, vivências e pontos de vista, 
proporcionando um diálogo colaborativo. O 
objetivo é reunir profissionais, gestores e pessoas 
interessadas em um bate papo informal e criativo, 
para viabilizar propostas inovadoras.  Este 
documentos traz propostas e reflexões que 

surgiram durante o Café com Ideias: Namoro Saudável e Valorização da Paternidade, 
realizado em 27 de maio de 2013, na Estação Otics-Centro.  

Realização: Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de 
Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.  
Contato: elosdasaude@gmail.com  

 
Prevenção das violências no namoro  

 Sensibilizar os profissionais de saúde para o tema, por meio de oficinas e dinâmicas, 
e incentivar o preenchimento da ficha de notificação das violências (SINAN). É 
importante que os profissionais de saúde se reconheçam como pessoas que podem 
sofrer ou cometer violências - inclusive a violência institucional, que pode ser 
representada pela omissão do serviço de saúde frente a um caso de violência. 
 

 Valorizar a escuta. O limite entre o que é e o que não é violência pode ser muito 
tênue. Ouvir os depoimentos com respeito e atenção, sem julgamentos de valor, é 
fundamental nesse processo. 
 

 Evitar a culpabilização. Ninguém é culpado por sofrer qualquer tipo de violência. 
 

 Investir em diferentes linguagens, para diferentes públicos. 
 

 Empoderar homens e mulheres sobre prevenção, identificação e enfrentamento 
das violências - sobretudo os jovens. 
 

 Promover ações nas escolas e unidades de saúde, valorizando a intersetorialidade e 
as parcerias entre as instituições. 
 

 Investir em ações de sala de espera - uma ideia, a exemplo do que foi feito em 
Portugal,  é aplicar o "teste da violência no namoro", para ajudar as pessoas a 
perceberem as situações de violência. 
 

 Atuar nos diferentes ciclos de vida, uma vez que adultos e idosos também 
namoram.  Estar atento, também, à violência patrimonial (que ocorre sobretudo 
quando idosos e idosas se envolvem com parceiros mais novos). 
 

  



Valorização da paternidade 
 

 Criar estratégias para garantir a presença do pai nas Unidades Básicas de Saúde e 
nas escolas. 
 

 Ampliar ações de promoção de saúde, sobretudo nas escolas: discutir saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos, o papel do homem e da mulher na sociedade atual e 
as diferentes formas de expressão das masculinidades e da paternidade. 
 

 Aproveitar a ida dos pais beneficiados pelo programa Bolsa Família às escolas para 
promover atividades de valorização da paternidade. 
 

 Implantar o selo “Escolas parceiras do pai e das famílias”. 
 

 Seguir as diretrizes para se tornar uma Unidade de Saúde Parceira do Pai. 
 

 Implantar o pré-natal masculino. 
 

 Promover debates e reflexões sobre as relações de gênero.  
 

 Promover capacitações e debates para ampliar a reflexão dos profissionais  de 
saúde e educação sobre as relações homoparentais. 
 

 Mulheres  também devem ser envolvidas nas discussões sobre paternidade, porque 
contribuem para restringir ou ampliar o espaço de participação masculina nas ações 
de cuidado. 
 

 Criar espaços de convívio entre homens, para o reconhecimento e debate das 
diferentes formas de expressão da masculinidade. 
 

 Valorizar ritos de passagem que contribuem para fortalecer vínculos entre pais e 
filhos (por exemplo, o primeiro passeio para o estádio de futebol). 
 

 Discutir e intervir no que afasta o homem dos serviços de saúde: os homens se 
perdem nas unidades de saúde ou as unidades de saúde perdem os homens? 
 

 Propiciar o debate sobre a relação dos homens com a própria saúde, a saúde de 
seus filhos e os serviços de saúde, nos diferentes ciclos de vida.  
 

 Garantir o alinhamento das diferentes esferas de gestão na valorização da 
paternidade. Garantir que esta prioridade esteja refletida nos documentos e metas 
da SMS e outros órgãos, como a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. 


