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Programa Mamãe Vassourense como 
política pública de incentivo à saúde 
materno-infantil



O Programa Mamãe Vassourense é um
programa municipal idealizado e implantado
pela Secretaria Municipal de Saúde de
Vassouras que visa oferecer apoio às mamães
vassourenses oferecendo atenção integral à
saúde às gestantes usuárias do SUS e aos seus
bebês .
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Modelo municipal de Política Pública pautada
no combate à exclusão social, na promoção do
desenvolvimento humano e acesso à cidadania

Parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde
e sociedade (co-responsabilização), objetivando
um impacto positivo na melhoria dos
indicadores de saúde e sociais em Vassouras.
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Situação – Problema:

•A atenção à saúde materno-infantil configura-se prioridade nas agendas de saúde nas três esferas de governo.

•Indicador da qualidade da saúde do município, estado e nação.

•Muitas usuárias não aderem aos cuidados materno-infantil refletindo em absenteísmo nas consultas de pré-
natal, na avaliação de saúde bucal, realização de exames, atividades educativas , vacinação, dentre outras
impactando negativamente em sua saúde e do seu filho.



Objetivo Geral:
Facilitar o acesso da gestante aos serviços de pré-natal nas 
ESF, oferecendo mecanismos e proporcionando qualidade de 
vida ao binômio mãe e filho, diminuindo assim a evasão nas 
consultas de pré-natal.



Objetivos Específicos:

•Acompanhar as gestantes oferecendo orientações e informações que venham contribuir para a diminuição da evasão de 
pré-natal; 

•Valorizar ações voltadas para a humanização da Assistência ao Pré-natal, parto e nascimento; 

•Motivar a realização das consultas de pré-natal; 

•Interligar as redes de serviços do município; 

•Oferecer grupos educativos para as gestantes; 

•Proporcionar orientação e conhecimento sobre a saúde e higiene às gestantes em situação de vulnerabilidade social; 

•Orientar sobre o aleitamento materno, parto, cuidados com o bebê, planejamento familiar, vacinas, doenças sexualmente 
transmissíveis, nutrição; 

•Contribuir para o bom desenvolvimento do RN e bebês até a primeira infância.



O Programa:
O Programa Mamãe Vassourense funciona através da adesão da gestante na primeira consulta após confirmação da 
gravidez e assinatura do Termo de Adesão no qual está explícito os critérios para recebimento do kit.
Ao completar os requisitos mínimos a unidade de saúde na qual a gestante é acompanhada solicita o kit para entrega. 
A gestante assina o Termo de Recebimento e a Unidade de Saúde anexa os documentos comprobatórios da execução 
das atividades pela gestante. 
Após a entrega do Kit os cuidados continuam no parto, pós - parto e primeira infância da criança. Os serviços ofertados 
no Programa envolvem os setores: Rede Cegonha, Educação em Saúde, Atenção Primária, NASF. A gestante deve ser 
residente do município de Vassouras e usuárias do SUS. 



Compromisso da Rede de Saúde :
• Orientações sobre gravidez , ao parto e acompanhamento da criança;
• Orientação sobre os direitos no pré-natal, no parto e nas consultas de puericultura;
• Realização de Oficinas de segurança alimentar;
• Realização do cadastro , orientação sobre o Programa e entrega do kit para as gestantes que cumpriram os 

requisitos mínimos;
• Realização de atividades de educação em saúde como rodas de conversa, eventos realizados pelas Unidades de 

Saúde da Família ;
• Avaliação Psicológica e atendimento em grupo da gestante, com atenção maior na gravidez na adolescência
• Estímulo da presença do parceiro nas consultas de pré-natal e atividades de educação em saúde (paternidade 

ativa);
• Acompanhamento e tratamento para dependência química de gestantes e puérperas (CAPS) ;
• Consulta Puerperal e 1ª consulta do RN com estímulo ao aleitamento materno exclusivo;
• Garantia de realização de exames preconizados para o pré-natal, realização de consultas de pré-natal (risco 

habitual e alto risco) e aplicação das vacinas preconizadas;
• Consultas Odontológicas;
• Acompanhamento nutricional, psicológico e fisioterapêutico conforme necessidade da gestante.



Critérios para recebimento do KIT (compromisso da 
gestante ao assinar o termo de adesão):

•Realização de , no mínimo, 08 consultas de pré-natal ;
• Comparecimento à, no mínimo, 01 consulta 
odontológica; 
•Realização dos exames agendados; 
•Vacinação em dia; 
•Participação, de no mínimo, 01 atividade educativa; 
•Participação do parceiro em 01 consulta de pré-natal e 
01 atividade educativa.*

* Para gestantes com parceiro – estímulo às 
atividades.





O Kit:
1. Bolsa Maternidade
2. Cueiro
3. Kit Pagaozinho
4. Kit com touca, par de luvas e par de sapatos 

de pano
5. Kit com 03 peças de pano de boca para recém-

nascido
6. 01 toalha de banho;
7. 01 mantilha 100% algodão
8. 01 kit com 05 fraldas de tecido
9. 01 banheira
10. 01 pacote de fraldas descartáveis P
11. Sabonete Glicerinado
12. Pomada para assadura
13. Álcool 70%, frasco de 100ml.







Resultados:

• Lançamento do Programa dia 29/09/2021

•260 gestantes cadastradas no município

• 32 Kits entregues comprovando a plena realização dos requisitos mínimos 
para recebimento do Kit

•Melhoria dos indicadores de vacinação das gestantes 

•Diminuição do absenteísmos nas consultas e exames.

•Aumento da avaliação odontológica no período de gestação.



Resultados:

•Pré – Natal do Parceiro – Assessoria Saúde 
do Homem e Assessoria da Saúde da Mulher

•Realização de Consulta do pré-natal do 
parceiro: 22 registradas no PEC. (sem 
registros antes do Programa)

•Aumento da participação do parceiro 
nas atividades de Educação em Saúde 



Resultados:

Grupo de Gestantes Whatsapp (Educação em Saúde)
•Conduzido pela Enfermeira Rose Brandão Honório
•Iniciou-se com 13 gestantes ( antes do lançamento
do Programa)
•Expandiu-se para 57 gestantes e puérperas
•Roda de Conversa Online semanal (às quartas –
feiras)
•Aumento da participação dos parceiros
•Realização do Curso de Famílias Grávidas



Conclusão:

O Programa Mamãe Vassourense encontra-se ainda no início de sua
execução, porém já é possível ver seus resultados na saúde da gestante
e bebê. A Secretaria Municipal de Saúde possui como uma de suas
prioridades prestar um pré-natal de alta qualidade com integração de
todos os setores da saúde resultando em mãe e bebê saudáveis.
Espera-se que no decorrer do Programa sejam realizadas parcerias
intersetoriais podendo haver, também, parcerias com empresas
privadas com ações voltadas direta ou indiretamente às gestantes
cadastradas e seus filhos. Esta Secretaria entende que uma saúde de
qualidade só é possível quando esta perpassa todos os ciclos de vida do
indivíduo tendo início ainda na gestação, visto que parte dos cuidados
prestados nesse período continuarão a serem refletidos na vida adulta
do mesmo.
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