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A equipe multiprofissional de saúde atua nos cuidados as gestantes, parturientes e recém-

nascidos. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta como objetivo buscar nas bases de 

dados indexadas artigos que retratam o cuidado prestado pela equipe multidisciplinar na 

atenção à gestante e recém-nascido dentro da Rede Cegonha. Para atingir o objetivo 

estabelece-se como metodologia busca realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde, o processo de seleção dos estudos foi executado por meio da leitura minuciosa de 

títulos e resumos, e para seleção final dos artigos foi realizada a leitura de forma detalhada, 

então as informações consolidadas permitiu estabelecer três categorias, a saber: O cuidado em 

saúde; O cuidado na rede cegonha; O cuidado prestado pela equipe multidisciplinar na rede 

cegonha. Os resultados obtidos com a pesquisa sinalizam que o cuidado em saúde está 

relacionado com a humanização, e ambos estão envolvidos com a comunicação entre 

profissionais e pacientes. A Rede Cegonha visa reduzir as taxas de morbimortalidade materna 

e neonatal, e para isso este programa é constituído por uma equipe multidisciplinar 

responsável pela prestação de cuidados a mulher durante a gestação, parto, e puerpério como: 

monitoramento nutricional, apoio emocional, orientação de posturas corporais, orientações 

odontológicas, avaliação da parturiente, classificação de risco, utilização de métodos não 

farmacológicos para alívio da dor, condução do parto normal sem distócia, além de cuidados e 

assistência ao recém-nascido. Foi possível considerar que as bases de dados indexadas 

disponibilizam de artigos que retratam o cuidado prestado pela equipe multidisciplinar na 

atenção à gestante e recém-nascido dentro da Rede Cegonha, possibilitando conhecer a prática 

e a importância do cuidado, atendimento e assistência humanizada prestada pela equipe 

durante todo o ciclo gravídico-puerperal. 
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