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Introdução: A Rede Cegonha visa implementar uma rede de cuidados que assegure as 
mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada a gestação, parto 
e puerpério. Além de garantir às crianças o direito ao nascimento e ao desenvolvimento 
seguro até os dois anos de idade. 

O PET-Saúde Rede Cegonha se ampara nas diretrizes estabelecidas pelo plano 
municipal de saúde de Porto Alegre, que acompanha os princípios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. Dentre eles, destacam-se a qualificação dos profissionais de saúde 
responsáveis pela atenção as gestantes e crianças, além de boas práticas de atenção ao 
parto e nascimento. 

 
Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a implementação do modelo lógico da 
Rede Cegonha nos serviços de saúde participantes do PET-Saúde Rede Cegonha.  

 
Método: Estudo de abordagem quantitativa, do tipo transversal, aninhado a um estudo 
qualitativo do tipo descritivo. Participarão mulheres no processo de gestação/parto 
/nascimento e puerpério e profissionais de saúde dos campos de prática do PET-Saúde 
Rede Cegonha/PUCRS. 

Os dados qualitativos serão coletados a partir de entrevistas semi estruturadas e 
grupos focais e analisados através de análise de conteúdo. Já os dados quantitativos 
serão advindos de prontuários das gestantes e de um banco de dados construído e 
alimentado pelos alunos bolsistas, que serão analisados por estatística descritiva. 

 
Resultados esperados: O projeto encontra-se em fase de análise no Comitê de Ética em 
Pesquisa. Espera-se, que ao final deste projeto, seja possível contribuir com a 
qualificação dos profissionais de saúde responsáveis pela atenção as mulheres durante o 
processo de gestação/parto/puerpério, bem como à criança até um ano de vida nos 
campos de prática que fizeram parte do subprojeto PET-Saúde Rede Cegonha.  
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