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Introdução: Um grande desafio na atenção obstétrica é garantir a humanização do cuidado frente às práticas 

intervencionistas que retiram o protagonismo da mulher. Tal fato enfatiza a importância da Rede Cegonha, que tem foco 

na saúde materno-infantil, e cuja implantação foi iniciada no Estado do Pará através de um plano de ação, em 2011. 

Objetivo Principal: verificar o conhecimento de profissionais atuantes no pré-natal e dos fisioterapeutas vinculados às 

Unidades Básicas de Saúde de Belém acerca da Rede Cegonha e da atuação do fisioterapeuta no ciclo gravídico-

puerperal, além de identificar as atividades realizadas com gestantes. Metodologia: Esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará (CEP - UEPA) (CAAE: 68987117.1.0000.5174). É um 

estudo quanti-qualitativo, observacional, descritivo, transversal, exploratório por análise de conteúdo. A coleta dos 

dados foi realizada em agosto e setembro de 2017, por meio de entrevista gravada e posteriormente transcrita, de 

acordo com um roteiro elaborado pelas autoras, contendo perguntas sobre o perfil sociodemográfico e profissional do 

entrevistado e seu conhecimento acerca da Rede Cegonha, atuação do Fisioterapeuta no pré-natal, parto e puerpério e 

sobre a realização de atividades com gestantes na unidade. Para os dados qualitativos foi feita a análise temático-

categorial, enquanto os dados quantitativos foram expressos por meio de estatística descritiva sendo utilizados os testes 

Qui-quadrado e G (aderência) (p &#8804; 0.05) e o software BioEstat 5.0. Resultados: Obteve-se 69 participantes (oito 

fisioterapeutas), dos quais 53,6 (p<0,0001) apresentaram a especialização como maior título acadêmico, porém poucos 

entrevistados possuem esta formação relacionada a sua atual área de trabalho, com apenas oito (22,2%) em Saúde 

Coletiva e treze (36,1%) em Saúde Materno-infantil; além disso, foi evidenciado que a Rede Cegonha e a atuação do 

fisioterapeuta no ciclo gravídico-puerperal são pouco conhecidas entre os profissionais do pré-natal, apesar de 

entenderem sua importância. Quanto aos grupos com gestantes, constatou-se que, quando presentes, são realizados 

com participação multiprofissional. Conclusão: Observou-se a necessidade de estimular a capacitação dos profissionais 

que atuam com o público-alvo desta rede, além de uma maior integração entre a equipe, a fim de garantir cuidado 

integral e qualificado.


