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Resumo: A Rede Cegonha, criada em março de 2011 pelo Governo Federal, é 

um importante programa que tem como objetivo garantir atenção integral e de 

qualidade às mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS) durante 

todo o ciclo gravídico puerperal até os primeiros anos de vida do bebê. Esse 

programa é, sem dúvidas, fundamental para a promoção da saúde materna e 

da criança, porém muitas melhorias ainda se fazem necessárias para o avanço 

da qualidade destes atendimentos. A gestação é um período singular na vida 

da mulher, sendo uma experiência única e que deve ser tratada como tal, de 

forma especial e por profissionais qualificados pela equipe multiprofissional, 

por gestores e pelo governo (VIEIRA, 2011). O grupo de gestantes no cuidar da 

gestação é considerado um recurso importante para promover o atendimento 

individualizado e integral das necessidades da mulher grávida, seu 

companheiro e demais pessoas envolvidas (MS, 2000). Os objetivos do grupo 

são de complementar o atendimento realizado nas consultas, melhorar a 

aderência das mulheres aos hábitos considerados mais adequados e diminuir 

ansiedades e medos relativos ao período gravídico e puerperal (MS, 2001). 

Este trabalho se faz importante, pois busca as facilidades e as dificuldades 

vivenciadas pelas equipes de saúde em programar/manter um grupo de 

gestante, com o intuito de buscar novas estratégias para a criação/manutenção 

de grupos de gestantes nas unidades de Saúde, pois o grupo de gestantes 

ajuda cada participante a enfrentar as situações de mudança, uma vez que 

tende a “resignificar” suas vivências através do reconhecimento dos outros e de 

si. (SARTORI; VAN DER SAND, 2004). 

 


