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Introdução: A gestação é um dos momentos mais significativos para a mulher, pois
conta com o planejamento do recebimento de uma criança, com criação de grande carga
de expectativas e mudanças na preparação da formação familiar. Foi acompanhada
uma jovem de 19 anos, em 4 visitas domiciliares, com o intuito de assegurá-la do seu
potencial como futura mãe e reforçar a importância do acompanhamento médico do prénatal. Descrição do caso: A família é constituída por uma gestante de 19 anos; pai de
35 anos; avó; mãe; irmã. Gravidez não planejada, frequente acompanhamento no posto
de saúde, rede de apoio familiar sólida e relacionamento casual com o pai da criança
de 35 anos. Gestante apresentou-se com grande interesse nas informações fornecidas
e no desenvolvimento do feto. Se sente fragilizada, insegura e ansiosa. Continua
cursando o ensino médio. Discussão e considerações finais: As visitas domiciliares
visam auxiliar a gestante no processo de mudanças, promover a melhoria da saúde dela
e do bebê, reforçar as capacidades como futura mãe, sanar dúvidas da gestante e além
de enfatizar a importância da conclusão do ensino médio e ingresso na rede acadêmica.
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