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Resumo: A Saúde da Família é a estratégia para organização da Atenção 

Básica no Sistema Único de Saúde (SUS) iniciada em 1994 pelo Governo 

Federal. Neste contexto, a Unidade de Atendimento Básico da Saúde da 

Família Vila Pedroso (UABSFVP) foi criada há 14 anos e atende 

aproximadamente 3.500 famílias, oferecendo serviços de saúde em todos os 

ciclos da vida. No ano de 2012 o número de cadastros realizados no SIS 

Prénatal (Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré 

Natal e Nascimento) foi de aproximadamente 142 gestantes. No Brasil, segundo 

Peduzzi (2001), a atenção à mulher na gestação e parto permanece como um 

desafio para a assistência, tanto no que se refere à qualidade, quanto aos 

princípios filosóficos do cuidado, ainda centrados em um modelo 

medicalizante, hospitalocêntrico e tecnocrático. Para Araújo (2007), a partir do 

modelo da ESF, a proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como 

estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área da 

saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e a 

intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem 

contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes. Dentro 

desta proposta, o trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de 

impactos sobre os diferentes fatores que interferem no processo 

saúdedoença. A ação interdisciplinar pressupõe a possibilidade da prática de 

um profissional se reconstruir na prática do outro, ambos sendo transformados 

para a intervenção na realidade em que estão inseridos. Assim, a abordagem 

integral das famílias é facilitada pela soma de olhares dos distintos 

profissionais que compõem as equipes interdisciplinares. Além disso, o 

trabalho em equipe exerce um importante papel de educação em saúde, que 

prima por orientar e implantar uma política informativa que pode ocorrer em 

todos os ciclos da vida incluindo a gestação, de modo que o ciclo gravídico 

puerperal tenha o máximo de acessibilidade e segurança. Neste contexto, 

melhorar a saúde materna e impedir mortes evitáveis é, ainda, um dos 

objetivos de maior interesse nacional e internacional no campo da saúde e dos 

direitos reprodutivos, no qual se discutem quais as medidas necessárias e 

eficazes para alcançar tal propósito. É importante ressaltar que a família é uma 

organização social formada por um conjunto de pessoas onde o cultivo de 

valores e crenças contribuem para formação dos membros que a constituem. 

As experiências vivenciadas nessa Organização social contemplam um viver e 

conviver de singularidades que, quando somadas, retratam sua força, limites e 

enfrentamentos (ARRUDA; MARCON, 2006, p.121). A família passa por 



diversos enfrentamentos e o mais comum e mais importante é o de gerar filhos, 

sendo este um momento de transição onde emerge o sentimento de ser mãe 

(maternagem) e o de ser pai (paternagem), entendendo que essa relação deve 

ser iniciada desde o momento da gestação e ao nascimento, assim prologando 

e afirmando a relação entre pai e filho, mãe e filho, entre pai e mãe, 

reafirmando o laço familiar. A partir das alterações corporais provocadas pela 

gestação, há também mudanças do ambiente necessárias para receber um 

novo ser, principalmente a reestrutura familiar (ARRUDA; MARCON, 2006). 

Desta maneira, acreditase que o cuidado deve ser centrado na família e que o 

profissional de saúde deve ter uma atenção especial a esta fase de transição 

vivida pela família, pois todas essas mudanças podem gerar conflitos, dúvidas, 

incertezas, que podem ser superados com o fortalecimento do vínculo familiar. 

 


