


Às gestantes do Ipojuca

O Programa Mãe Coruja é uma grande conquista das 
mulheres de Pernambuco. E no Ipojuca, um avanço da 
administração municipal em busca de melhor assistir, 

permanentemente, suas gestantes  e crianças. Além de fortalecer 
os vínculos afetivos familiares e dar proteção social às gestantes, 
o programa está ajudando, também, a melhorar a qualidade de 
vida das famílias ipojucanas.

O  Mãe Coruja do Ipojuca foi instituído no município do Ipojuca 
pelo Decreto n° 020 (08.04.2013) e articula ações desenvolvidas 
por sete secretarias municipais. São elas:

• Secretaria de Saúde
• Secretaria de Educação
• Secretaria do Bem-Estar Social
• Secretaria da Juventude e Esportes
• Secretaria da Mulher
• Secretaria da Agricultura
• Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

 PRÉ-REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO

Veja abaixo os pré-requisitos para o cadastramento no Programa 
Mãe Coruja do Ipojuca:

1. Gestante até o 5º mês de gravidez (até a 22ª semanas);
2. Ser usuária do SUS (carteira do SUS);
3. Ser residente do município do Ipojuca.

PROGRAMA  
MÃE CORUJA DO IPOJUCA



LOCAL E HORÁRIO DE CADASTRAMENTO  
NO PROGRAMA

Ninho Mãe Coruja – 8h às 13h.
 
COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

1. O primeiro procedimento do NINHO é esclarecer e estimular 
a gestante na busca de um serviço de atenção à saúde, para a 
realização de acompanhamento do pré-natal numa Unidade de Saúde  
Municipal. A consulta de pré-natal se constitui na coleta da história 
da gravidez atual e anteriores, investigação de queixas, realização de 
exame clínico, entre os quais a aferição de pressão arterial, medição da 
altura do útero, ausculta dos batimentos cardíacos do feto. É avaliada, 
também, a necessidade de vacinas para a gestante e solicitação de 
exames laboratoriais, ultrassonografia obstétrica e outros que se 
tornem necessários.

• O acompanhamento do pré-natal pode ser realizado pela 
Unidade da Saúde da Família (PSF) ou pelos Ambulatórios de 
Obstetrícia, para aquelas gestantes que não estão incluídas no 
Programa da Saúde da Família. Existem ainda os Ambulatórios 
para gestantes consideradas de alto risco.

• As consultas para acompanhamento das gestantes e dos bebês 
deverão ser agendadas pelas mães nas Unidades da rede de 
saúde do município.

• O Programa Mãe Coruja tem a preocupação de garantir junto à 
Secretaria de Saúde consultas mensais para todas as gestantes 
cadastradas, assim como a realização de exames laboratoriais 
preconizados pelo Ministério da Saúde e, no mínimo 2 (dois) 
exames de  ultrassonografia obstétrica.



• Na primeira consulta de pré-natal, a gestante recebe o CARTÃO 
DA GESTANTE, com o registro das principais informações da sua 
gravidez.  Para identificar as mães do Programa, no momento do 
cadastramento do Programa Mãe Coruja, é colocado um carimbo 
no CARTÃO. Todas as informações contidas nele também serão 
registradas no Sistema Informatizado do Programa Mãe Coruja.  
O CARTÃO é importante na HORA DO PARTO e em caso de 
atendimento de URGÊNCIA.  Portanto, guarde e zele por ESTE 
CARTÃO.
 
2. São ofertadas atividades diversificadas com o objetivo de 
levar informações relacionadas aos temas gestação, parto, 
aleitamento materno, cuidados com o bebê e alimentação 
adequada. São palestras com especialistas, rodas de diálogos, 
apresentação de vídeos e atividades práticas que elevam o nível 
de responsabilidade e de cuidado dos envolvidos diretamente 
com a gestante e a criança. Estas ações acontecem nos NINHOS 
ou em outros espaços, de acordo com o número de pessoas 
participantes.  
 
• Quanto aos CÍRCULOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a cargo 
da Secretaria de Educação, eles são conduzidos por uma arte-
educadora e acontecem de forma descentralizada em Ipojuca, 
Nossa Senhora do Ó, Camela, Serrambi e Rurópolis de Ipojuca. 
Nas rodas de diálogo, a programação pedagógica é dividida em 3 
módulos: MULHER, CRIANÇA E FAMÍLIA . Nesses encontros são 
discutidos temas relevantes para o grupo, vivências e dinâmicas 
para troca de experiências, estímulo para a busca de novos 
saberes e fortalecimento da autoestima 
 
• Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, o Mãe Coruja do Ipojuca oferece CURSOS E OFICINAS 
DE APRENDIZAGEM com temas variados e de interesse das gestantes 
e mães do Programa. A prioridade para a inscrição desses cursos e 
oficinas é das participantes assíduas dos Círculos de Educação e Cultura.



• Em articulação com a Secretaria de Bem-Estar Social, 
o Programa identifica e encaminha para atendimento as gestantes 
e crianças em situação de vulnerabilidade social, alimentar 
e nutricional.  Promove o ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 
para a gestante e sua família e oferece ENXOVAIS BÁSICOS 
PARA O RECÉM-NASCIDO, como prêmio para as mães 
que comprovarem 7 (sete) ou mais consultas MENSAIS de 
acompanhamento do pré-natal. 
A partir da 37ª semana, podem ser consideradas consultas com 
intervalo de 15 dias.
 
• Com a Secretaria de Agricultura, o Mãe Coruja realiza palestras 
e disponibiliza boas práticas agrícolas para as gestantes por 
meio do PROGRAMA HORTA NO QUINTAL,  que envolve mães 
residentes da área urbana e rural do município. Para inscrição nos 
Programas do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 
há priorização para as mulheres cadastradas no Mãe Coruja.
 
• Como contribuição da Secretaria Especial da Mulher, as 
gestantes e mães do Programa Mãe Coruja são alvo de atividades 
de sensibilização em relação aos direitos da mulher. Além de 
atendimento priorizado para as que se encontram em situação 
de violência,  as gestantes também recebem ORIENTAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO, 
SOCIAL E JURÍDICO
 
• A Secretaria da Juventude e Esportes participa do Programa 
Mãe Coruja através de ações de inclusão e valorização do jovem 
como protagonista social. Oferece ainda rodas de TERAPIA 
COMUNITÁRIA nos NINHOS. Atividades físicas apropriadas para 
o período gestacional e pós-parto também são contribuições para 
o Programa.



BENEFÍCIOS OFERECIDOS PARA A GESTANTE
 
1. Atendimento priorizado para agendamento de consultas 
de pré-natal;

2. Atendimento priorizado para consultas de puericultura para 
a criança;

3. Estímulos para retorno à escola, a consolidação da 
alfabetização e elevação do nível de escolaridade das mães, 
através dos Círculos de Educação e Cultura;

4. Priorização no acesso às creches municipais para a criança; 

5. Acesso à documentação para a gestante e filhos (certidão 
nascimento, carteira de identidade e carteira de trabalho);

6. Programas de qualificação profissional (oficinas e cursos);

7. Programas de educação em segurança alimentar e nutricional;

8. Enxoval básico para o recém-nascido.

• As gestantes cadastradas no Programa somente poderão receber 
o enxoval básico se comprovada a realização de no mínimo 07 
(sete) CONSULTAS MENSAIS de acompanhamento pré-natal. 
A partir da 37ª semana, podem ser consideradas consultas com 
intervalo de 15 dias.

9. Os familiares da gestante poderão ser incluídos nas políticas 
e ações estabelecidos pelo Programa.
 
COMO FUNCIONA O PROGRAMA APÓS O NASCIMENTO 
DO BEBÊ

1.O bebê da mãe cadastrada no Programa Mãe Coruja 
automaticamente será um bebê coruja. Para isto, a mãe deverá 
trazer o mais rápido possível o Registro de Nascimento e outras 
informações fornecidas pela maternidade.



2. Ele deverá ser acompanhado mensalmente em consultas 
de puericultura na Unidade da Rede Municipal de Saúde mais 
próxima da sua residência. Puericultura é a parte da pediatria que 
acompanha bebês saudáveis, controlando principalmente seu 
peso, estatura, perímetro cefálico, marcos do desenvolvimento, 
vacinas e alimentação. Será entregue na primeira consulta 
o CARTÃO DA CRIANÇA, constando todas as informações 
importantes, com gráfico de peso e estatura, devidamente 
preenchidos a cada mês.

3. Mensalmente a mãe deverá comparecer ao Ninho com o Cartão 
do Bebê para registro no Sistema do Programa Mãe Coruja.

4. A prioridade das vagas nas creches municipais a partir dos 
6 meses de idade serão para bebês corujas que apresentarem 
mensalmente o acompanhamento da criança.

5. As mães do Programa, que já tiveram bebê, podem participar 
de todas as atividades do Ninho (Terapia Comunitária, Círculo de 
Educação e Cultura, palestras, passeios etc)

6. Os bebês corujas serão acompanhados mensalmente pelo 
programa até 1 ano de idade, a cada 3 meses no 2º ano de vida 
e semestralmente até 5 anos de vida.

INFORMAÇÕES:

NINHO - Ipojuca SEDE  
Av. Francisco Alves de Souza, 270 Centro
Fone: 35511522

NINHO – NSÓ
Rua da Macaíba, 56 Centro Nossa Senhora do Ó
Fone: 



SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL
SECRETARIA DA MULHER

SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES
SECRETARIA DA AGRICULTURA 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


