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Introdução

Ao egressar da maternidade, puérpera e recém nascido ainda necessitam 

cuidados e orientações de profissionais de saúde.  O cuidado integral e 

precoce pela equipe da Atenção Básica à Saúde (ABS) é essencial para a 

prevenção de complicações maternas e neonatais e ao aleitamento materno, 

por meio da avaliação das condições de saúde da mãe e bebê e do apoio 

social, emocional e informacional, este último reforçando orientações que 

proporcionem à mulher condições para cuidar de si e do seu filho.

A Autoavaliação para Melhoria do Acesso e Qualidade da ABS 

(AMAQ/PMAQ) define como meta o atendimento do binômio na primeira 

semana de vida. Mais recentemente, a portaria GM MS nº 2.068, de 2016, 

prevê que o serviço de maternidade no qual ocorreu o parto agende com a 

Atenção Básica, o retorno da mulher e do recém-nascido já entre o terceiro e 

o quinto dia de vida (5º Dia de Saúde Integral);  

Por entendermos que o atendimento ao binômio mãe-bebê deveria ser 

prestado no primeiro momento que a paciente comparece ao Centro de 

Saúde, em ambiente privado, até a implantação do projeto de intervenção 

descrito a seguir, não havia consulta médica ou de enfermagem ao binômio. 

Havia apenas as consultas programadas de puericultura e puerpério, de 

caráter individual e não conjunta como preconizada e a maioria após a 

primeira semana de vida.

Objetivo geral:

Planejar e implantar a consulta conjunta ao binômio mãe-bebê, com enfoque 

especial na atenção integral à saúde da mãe e do bebê, estimulo à 

amamentação, e criação/aumento do vínculo da família com a unidade de 

saúde.  

Objetivos específicos:

1. Definir fluxos para que a puérpera seja atendida na primeira visita ao 

centro de saúde. 

2. Orientar gestantes em fim de gestação a procurar o Centro de Saúde na 

primeira semana de vida do bebê. 

3. Avaliar o estado geral de saúde da mãe e do bebê nos primeiros dias de 

vida. 

4. Proporcionar um ambiente em que a mãe se sinta acolhida. 

5. Estimular retornos espontâneos da mãe, para sanar possíveis dúvidas 

quanto aos cuidados com o bebê. 

6. Orientar sobre consultas, tanto para a mãe como para o bebê, vacinas e 

exames do pezinho, orelhinha e olhinho. 

Metodologia

O presente trabalho constitui um Estudo de Caso, com abordagem 

qualitativa.

Para sua elaboração foi realizado levantamento bibliográfico de publicações 

oficiais do Ministério da Saúde sobre o tema do atendimento ao binômio 

mãe-bebe na Atenção Básica à Saúde.

Desenvolvimento do Projeto

Implantação do atendimento ao binômio mãe-bebê na primeira semana 

de vida

O Centro de Saúde Campina Grande realizava atendimentos esporádicos 

a puérperas sempre que estas apresentavam alguma queixa relacionada ao 

parto ou ao bebê. Estes atendimentos não eram sistematizados nem 

contabilizados. Não havia uma metodologia para o atendimento, sendo este 

apenas uma avaliação da queixa apresentada.

Durante o processo de implantação do atendimento ao binômio mãe-bebê 

na primeira semana de vida, o projeto foi exposto em reunião de equipe para 

que todos os profissionais pudessem questionar e dar sugestões. Auxiliares 

de enfermagem estão sendo capacitadas para atender na ausência da 

enfermeira. Agentes de Saúde auxiliam ao informar a unidade e as pacientes 

sobre nascimentos na área de abrangência. 

Iniciamos a implantação da consulta de binômio no mês de outubro de 2016, 

e para o presente estudo contabilizamos as pacientes que foram atendidas 

até 31 de janeiro de 2017.

As mães foram recebidas por enfermeira e/ou auxiliar de enfermagem em 

consultórios vagos, sala de acolhimento, ou, considerando a exiguidade de 

espaço físico na UBS, na sala de vacinas e até mesmo na área externa nos 

fundos da unidade, para proporcionar o mínimo de privacidade. 

Foram estimuladas a expor suas dúvidas, e os pais a participarem do 

atendimento. 

Foram também questionadas sobre suas condições de saúde  e sua 

recuperação do parto.  Quando o ambiente permitia, era feito exame físico 

de ferida cirúrgica e lóquios. Em todas as ocasiões as pacientes tiveram as 

mamas examinadas. 

Os bebês foram colocados para mamar, a fim de observarmos o 

posicionamento dos mesmos e a adequação da “pega”. 

Questionamos a mãe e verificamos nas Cadernetas de Saúde da Criança e 

da Gestante a realização e resultados dos testes do pezinho, olhinho e 

orelhinha, bem como outras informações relevantes sobre o atendimento na 

Maternidade

Dificuldades na implantação do atendimento ao binômio:

Espaço físico inadequado para realização das consultas, pois temos apenas 

três consultórios e geralmente todos estão ocupados.   

Falta de privacidade. 

Comparecimento do binômio dentro dos primeiros sete dias de vida, como 

preconizado pela AMAQ/PMAQ.  

Resultados:

No período entre 18/10/2016 e 31/01/2017, tivemos o nascimento de 

17 bebês, sendo que 13 destes recém-nascidos e suas mães foram 

atendidos conjuntamente na UBS na primeira semana de vida (76% do 

total) (SINASC 2016/2017).

Considerações finais: 

Pacientes que tiveram mais consultas de pré-natal com a enfermeira foram 

as que compareceram mais precocemente à unidade para o atendimento de 

binômio, evidenciando a importância do vínculo já formado. 

Aguardamos a construção da nova sede do Centro de Saúde Campina 

Grande, para que tenhamos espaço físico adequado para o exame físico da 

mulher.
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