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A área de saúde da mulher e da criança possuem diversos seguimen-

tos de abordagem para a qualidade da assistência aos usuários. Na 

abordagem da atenção à puérpera e ao recém-nascido, diversas verten-

tes devem ser focadas no atendimento da Atenção Primária à Saúde, 

sendo para a mulher: atenção à saúde sexual e reprodutiva, orientação 

quanto aos cuidados puerperais, orientação sobre amamentação e den-

tre outros; a respeito da atenção ao recém-nascido, elencamos: atenção 

ao nascimento; nutrição, crescimento e desenvolvimento; prevenção e 

manejo das infecções e condições relevantes para a atenção neonatal.  

Todas essas vertentes devem estar pautadas no acolhimento à família 

(desde o pré-natal) e a proteção do binômio mãe-bebe, realizada por 

meio do cuidado singular, segurança do paciente, cuidado do  trabalho 

em redes, atenção à imunização; prevenção e detecção de agravos pre-

valentes; atenção às vulnerabilidades e garantia dos direitos da criança. 

Por tratar-se de um guia rápido orientativo, abordaremos questões re-

ferentes à saúde do binômio com enfoque no primeiro contato deste com 

os profissionais da Atenção Primária a Saúde, logo após a alta respon-

sável da maternidade de origem.   

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria da Rede 

de Atenção Básica (CRAB) desenvolveu o presente Guia buscando for-

necer orientação para qualificar o cuidado à puérpera,  recém-nascido e 

sua rede de apoio. 

INTRODUÇÃO 



ATENÇÃO AO PUERPÉRIO E AO RECÉM-NASCIDO 

A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto ime-

diato e na primeira semana após o parto é fundamental para a saúde 

materna e neonatal. Esse atendimento deve ser o mais criterioso pos-

sível no âmbito hospitalar e durante a avaliação posterior na unidade 

de saúde. 

Recomenda-se visita domiciliar, consulta médica ou consulta de 

enfermagem na 1ª (primeira) semana de vida do bebê. Caso o RN 

tenha sido classificado como de risco, essa visita deverá acontecer 

nos primeiros 3 (três) dias após a alta. 

No retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde, 

busca-se avaliar o binômio 5 (cinco) dias após o parto. Essa avalia-

ção deve ser incentivada desde o pré-natal, durante o período de per-

manência na maternidade e durante as visitas domiciliares de todos 

os trabalhadores de saúde da unidade (médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem, técnico em saúde bucal, dentista e Agente Comuni-

tário de Saúde, por exemplo), visando o “5º dia de Saúde Integral” 

para a mulher e seu recém-nascido.  

Consiste numa consulta de enfermagem ou médica conjunta da 

criança e da mulher (se possível, com a presença do pai da criança 

ou da parceria da puérpera), com exame sumário de ambos e avalia-

ção da antropometria do recém-nascido, em especial o peso. 
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PRIMEIRA CONSULTA OU VISITA DOMICILIAR DO BINÔMIO 
MÃE-BEBÊ 

No “5º dia de Saúde Integral” e  a visita domiciliar na primeira 

semana de vida compõe as ações estratégicas para garantia da conti-

nuidade do cuidado do binômio após a alta. Dentre os principais objeti-

vos dessa ação, estão: 

 Avaliar o estado de saúde da mulher e do RN; 

 Orientar e apoiar a família para a amamentação exclusiva 

até o sexto mês de vida do RN; 

 Identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-

las; 

 Verificar os registros na caderneta da mulher (informações 

de como foi a gestação e informações do parto e se houve 

intercorrências) e da criança (informações do parto/

nascimento, APGAR, peso, altura, idade gestacional, tria-

gens neonatais e intercorrências); 

 Orientar sobre a importância e a necessidade de fazer o re-

gistro em cartório do RN, prontuário e Cartão Nacional do 

SUS, caso não tenha. 

Caso o RN não tenha recebido a caderneta da criança na alta hospita-
lar, providenciar junto à Área Técnica de Saúde da Criança, via distrito 

sanitário. 
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O pós-parto (puerpério) compreende um período especial na vida 

de uma mulher em que os profissionais de saúde devem fornecer infor-

mações à esta e sua família, realizar avaliações específicas deste perío-

do, que ainda possam estar relacionados à gravidez e no pós-parto.  

Vale lembrar que o período puerperal deve ser levado com total 

atenção, pois podem surgir problemas de saúde ainda relacionados com 

a gravidez, responsáveis por muitas sequelas e até mesmo mortes de 

mulheres, como por exemplo: hemorragias e infecções.  

Preconizamos dois principais momentos para a avaliação desta 

mulher: a primeira até 5 dias do pós-parto e no segundo momento en-

tre 42 a 60 dias de pós-parto.  

Posteriormente ao recebimento da alta da maternidade, o binômio 

será inserido na planilha de monitoramento da Alta Responsável (pela 

própria rede hospitalar) e enviada a sede da Secretaria Municipal de Sa-

úde de Campo Grande (SESAU).  Nesta ocasião, poderá haver o contato 

do Agente Acolhedor da SESAU com a mulher e/ou sua família para ave-

riguar se o binômio foi atendido na sua unidade de referência. Em casos 

negativos, a usuária será informada sobre a importância do atendimento  

e busca por demanda espontânea para atendimento na APS.   

A assistência à puérpera e ao RN, em geral, é realizada pelo profis-

sional médico e enfermeiro. 

Os profissionais e os serviços devem estar atentos e preparados 

para aproveitar a oportunidade de contato com a mulher e o recém-

nascido na primeira semana após o parto para instituir todo o cuidado 

previsto para a “Primeira Semana de Saúde Integral”.  

ASSISTÊNCIA À PUÉRPERA  
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A sistematização da vaga sempre deverá estar  fortalecida na assistência. 

Não há a necessidade do agendamento do Agente Acolhedor. O binômio 

deverá ser atendido por demanda espontânea. 9 
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ASSISTÊNCIA À PUÉRPERA NA PRIMEIRA CONSULTA 

O retorno da mulher na unidade de saúde juntamente com a criança 

deve acontecer na primeira semana após o parto, uma vez que nesse 

período de adaptação, ocorrem situações  de morbidade e mortalidade 

materna e neonatal. A oportunidade da avaliação do binômio neste perío-

do é a oportunidade ideal  para identificar as fragilidades e realizar inter-

venções necessárias para a promoção da  saúde de ambos. 

Nesta ocasião, a puérpera deverá receber informações específicas 

sobre os cuidados que deve tomar consigo mesma e com o bebê e orien-

tações pertinentes à amamentação, à vida reprodutiva e à sexualidade.  

ACOLHIMENTO DO BINÔMIO 

O profissional responsável pelo acolhimento na unidade, deverá 

realizar a escuta qualificada e promover a resolutividade diante das ne-

cessidades do determinado momento, inicialmente: 

 Buscar apresentar-se e acolher o binômio.  

 Realizar a identificação dos usuários (por meio do CNS e docu-

mentos pessoais).   

 Identificar as necessidades de busca de atendimentos à unidade 

por estes usuários (escutar as necessidades, queixas e estimular a 

realizar perguntas); 

 Encaminhar o binômio para os setores necessários (sala de vaci-

na; sala de coleta de exames; classificação de risco ou sala de es-

pera para as consultas). 
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Caso o recém-nascido ainda não tenha certidão de nascimento e/

ou CNS (quando os responsáveis tiverem apenas a Declaração de Nas-

cido Vivo - DNV), o atendimento inicial deverá ser realizado na própria 

unidade e todos os profissionais são corresponsáveis pelas orientações 

corretas da aquisição do Registro de Nascimento e do CNS. 

Sob nenhuma hipótese o atendimento ao binômio deve ser ne-

gado. 

Há situações em que o binômio  não é residente da área de abran-

gência da unidade, por estarem no período pós-parto no território e sob 

cuidados de terceiros (residência da mãe, sogra ou outros da puérpera). 

Quando assim, a responsabilidade de atendimento é da unidade onde a 

mãe e o bebê se encontram no momento. 

PRIMEIRA CONSULTA DA PUÉRPERA 

A primeira consulta de puerpério pode ser realizada pelo enfermei-

ro ou médico da unidade de APS, seja por meio do agendamento prévio 

(na própria unidade ou pela agente acolhedora) ou por meio da demanda 

espontânea.  

O cartão da gestante deve ser verificado e os seguintes questiona-

mentos  devem ser feitos à puérpera: 

 Condições da gestação; 

 Condições do atendimento no parto (procedimentos, intervenções 

e direito ao acompanhante) e do recém-nascido; 



 12 

 

 Dados do parto: data, via de parto (se cesárea, qual a indicação); 

 Intercorrências do pré-parto, parto e/ou pós-parto: hemorragia, fe-

bre, convulsões, sensibilização Rh, febre e dentre outros); 

 Investigação da realização de testagem rápida de HIV e Sífilis na 

gestação e parto; 

 Uso de medicamentos atuais. 

 

Realizar a indagação dos principais pontos para a melhor ava-

liação da mulher e identificação das necessidades: 

 Aleitamento materno: dores, dificuldades encontradas, frequência 

das mamadas (dia e noite), condições das mamadas, satisfação do 

RN com as mamadas; 

 Alimentação materna; 

 Sono materno; 

 Dor abdominal ou perineal, fluxo vaginal (coloração, odor e quanti-

dade); 

 Queixas urinárias; 

 Hábito intestinal (alteração pós-parto); 

 Condições psicoemocionais (humor, preocupações, fadiga, desâni-

mo, tristezas); 

 Condições sociais (rede de apoio pessoal, condições de moradia). 
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Na avaliação específica (clínico-ginecológica), realizar as se-

guintes verificações: 

 Avaliação do estado psicoemocional da mulher; 

 Sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência res-

piratória; 

 Dados antropométricos: peso, altura e cálculo do IMC; 

 Observar o estado geral: pele, mucosas, presença de edema, cica-

triz (parto normal com laceração ou episiotomia ou incisão abdomi-

nal provinda do parto cesárea) e membros inferiores; 

 Examinar as mamas, verificando a presença de ingurgitamento, 

sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultem a ama-

mentação; 

 Examinar o abdômen verificando a condição do útero e se há dor à 

palpação; 

 Examinar o períneo e genitais externos (verificar sinais de infec-

ção, presença e características de lóquios); 

 Observar o nível ou fragilidade de vínculo entre mãe e bebê; 

 Observar e avaliar a mamada (pega e posicionamento adequado); 

 Observar e avaliar a mamada para garantia do adequado posicio-

namento e pega da aréola. O posicionamento errado do bebê, 

além de dificultar a sucção, comprometendo a quantidade de leite 

ingerido, é uma das causas mais frequentes de problemas nos ma-

milos.  
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Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o 3º e o 

5º dia pós-parto, orientar quanto à  expressão manual, armazenamento e 

doação do leite excedente a um banco de Leite Humano. 

 

Intervenções e condutas: 

 Orientação sobre: alimentação, higiene, atividade física, atividade 

sexual, contracepção, cuidado com as mamas, cuidados com o 

recém-nascido e direitos da mulher; 

 Retirar os pontos da cicatriz cirúrgica, quando necessário, e orien-

tar sobre os cuidados locais; 

 Explicar  o funcionamento do método LAM (amonerreia  da lacta-

ção); 

 Ofertar métodos contraceptivos; 

 Encaminhar à sala de vacina (quando necessário); 

 Oferecer testes rápidos de HIV e Sífilis (caso não os tenha realiza-

do no anteparto) juntamente ao aconselhamento pré e pós-teste; 

 Prescrever suplementação de ferro - 40 mg/dia de ferro elementar 

até 3 meses após o parto, para mulheres sem anemia diagnostica-

da; 

 Registrar todas as informações no sistema; 

 Agendar segunda consulta de puerpério - na qual deverá ser reali-

zada avaliação idealmente nos 42 dias após o parto, no máximo 60 

dias, para mulheres que estão amamentando, e 30-42 dias para 

mulheres que não estiverem amamentando. 
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3322-4174 

3345-3027 

3378-2715 

3042-9994 

  

No município de Campo Grande, as 04 (quatro) maternidades pos-

suem banco de leite humano. Verificar com a puérpera se é de desejo da 

mesma realizar a doação de leite na mesma maternidade do parto ou se 

deseja realizar a doação em outra. Oferecer estas informações à mulher 

e  a família favorecem o apoio para o fortalecimento do Aleitamento Ma-

terno. 

Orientar a expressão mamária para a continuidade do aleitamento 

materno, caso haja a necessidade de separação momentânea da mãe e 

do bebê, por qualquer motivo, ou quando houver a produção de leite 

maior que as necessidades de cada mamada do bebê. Incentivar  a do-

ação de leite materno para todas as puérperas que podem amamentar. 



A extração manual é útil para aliviar o desconforto provocado por 

uma mama muito cheia, para manter a produção de leite quando o bebê 

não consegue realizar a sucção ou a mantém inadequada (Ex.: RN de 

baixo peso ou doente), útil para retirar leite para ser oferecido posterior-

mente à criança na ausência materna ou para ser retirado para doação 

ao Banco de Leite Humano (BLH).  

A expressão pode ser realizada manualmente, uma vez que além 

de ser eficiente, é mais econômica e prática, possibilitando que a nutriz 

retire seu leite mais facilmente em locais e situações diversas.  

 

Objetivos da Expressão  Manual 

 

 Expressão de alívio: utilizadas quando as mamas estiverem túrgi-

das e a criança não consegue realizar a sucção, seja por qualquer 

motivo. Realizada também antes de cada mamada objetivando dei-

xá-las menos densas para facilitar a alimentação do bebê. 

 Expressão para manutenção da sucção: em determinados casos 

quando o recém-nascido não consegue sugar o seio, essa expres-

são deve ser orientada para estimular a produção por meio do es-

vaziamento das mamas (reflexo da prolactina). Quando necessária 

a sua realização, as mamas devem ser ordenhadas por um perío-

do de 20 a 30 minutos ou até o esvaziamento destas de 8 a 12 ve-

zes ao dia (a cada 2 ou 3 horas). Nestes casos, o leite ordenhado 

pode ser armazenado ou doado para o BLH. 

EXTRAÇÃO MANUAL DO LEITE MATERNO 



Técnica da Expressão 

 

 Orientar a mulher a buscar uma posição confortável e relaxante. 

Incentivá-la a pensar no bebê durante a expressão para estimular 

a ejeção do leite; 

 Massagear delicadamente as mamas com  o intuito de amaciá-las 

(utilizar Técnica de Mohri - página 20 e 21); 

 Posicionar os dedos da mão em forma de “C”, com o polegar na 

aréola ACIMA do mamilo e o dedo indicador ABAIXO do mamilo na 

transição aréola-mama, em oposição ao polegar, sustentando o 

seio com os outros dedos; 

 Usar preferencialmente a mão esquerda para extrair o leite da ma-

ma esquerda e a mão direita para a mama direita, ou as duas 

mãos simultaneamente (técnica bimanual); 

 Fazer leve pressão do polegar e do dedo indicador, um em direção 

ao outro, e leve pressão em direção à parede torácica. Pressão 

muito forte pode bloquear os ductos lactíferos; 

 Após a pressão, soltar. Repetir essa manobra tantas vezes quanto 

necessárias. A princípio o leite pode não fluir, mas depois de pres-

sionar algumas vezes, o leite começa a pingar e pode fluir em jor-

ros se o reflexo de ocitocina for ativado; 

 Desprezar os primeiros jatos; assim, melhora a qualidade do leite 

pela redução dos contaminantes microbianos;  

 Mudar a posição dos dedos ao redor da aréola para que todas as 

áreas da mama sejam esvaziadas; 
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 Iniciar a extração da outra mama quando o fluxo de leite diminuir. 

Alternar a mama e repetir a massagem e o ciclo várias vezes. Lem-

brar que retirar leite de peito adequadamente leva mais ou menos 

20 a 30 minutos, em cada mama, especialmente nos primeiros di-

as, quando apenas uma pequena quantidade de leite pode ser pro-

duzida; 

 Rotular o frasco com a data da coleta; 

 Guardar imediatamente o frasco na geladeira ou freezer, em posi-

ção vertical.  

Orientações sobre o preparo para a Expressão 

 

 Utilizar recipiente de vidro (submetidos à fervura por no mínimo 15 

minutos) para receber o leite, preferencialmente vidros de boca 

larga com tampas plásticas, que possam ser submetidos à fervura; 

 Usar touca ou um pano limpo para prender os cabelos;  

 Utilizar máscara de pano para cobrir a boca e o nariz e evitar falar 

durante o procedimento; 

 Lavar as mãos e os braços até os cotovelos com bastante água e 

sabão; 

 As unhas devem estar limpas e de preferência curtas;  
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 Lavar as mamas apenas com água - sabonetes devem ser evita-

dos pois ressecam os mamilos e os predispõem a fissuras; 

 Secar as mãos e as mamas com toalha individual ou descartável; 

 Posicionar o recipiente onde será coletado o leite materno (copo, 

xícara, caneca ou vidro de boca larga) próximo ao seio;  

 Caso espirre ou tussa durante a expressão, realizar a troca da 

máscara e higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 

70%; 

Mão em forma de “C” ´para compressão  e expressão mamária pa-

ra o débito de leite 
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Para a massagem das mamas, orienta-se a utilização da Técnica 

da Massagem de Mohri (técnica criada pela enfermeira Taneko Mohri) 

em que se apresenta como uma eficiente estratégia para  auxiliar as difi-

culdades na amamentação, pois proporciona alívio nas mulheres, princi-

palmente para as que sofrem com ingurgitamento das mamas, fissuras,  

mastites e infecções locais. Geralmente é uma técnica indolor e de fácil 

aplicação e baseia-se na movimentação das mamas em sentido circula-

rem (movimentos horários e anti-horários e posteriormente movimentos 

de lateralização com o dedo indicador e polegar).  

Essa massagem pode ser realizada durante a visita domiciliar do 

enfermeiro e/ou médico ou na consulta de puerpério. É fundamental ori-

entar a puérpera e seu acompanhante do passo-a-passo para  realiza-la 

quando necessário. 

Técnica da Massagem de Mohri 

1ª)Realizar a movimentação das mamas em sentido circular: sentido ho-

rário e sentido anti-horário: 
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2ª)Realizar a movimentação de lateralização das mamas 

3ª) Realizar o deslizamento dos dedos da raiz da mama para o mamilo 

3ª) Realizar a expressão com o dedo indicador e polegar 
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ANTICONCEPÇÃO NO PUERPÉRIO 

 A orientação relativa  a vida sexual e reprodutiva deve ser o mais 

precoce possível, em torno de 40 dias pós-parto.  

 Dentre os métodos indicados está o método de Amenorreia da 

Lactação (LAM) que é um método temporário que só pode ser utilizado 

pelas puérperas sob as seguintes recomendações: 

 em Aleitamento Materno Exclusivo (AME); 

 amenorreia; 

 RN com menos de 06 meses de vida. 

A ausência de qualquer uma das três condições reduz a eficácia 

do método. 

 

Outros métodos disponíveis na rede são: 

 - Anticoncepção Hormonal oral de progestogênio 

(Noretisterona 0,35mg); 

-  Anticoncepção hormonal injetável trimestral Medroxipro-

gesterona (150 mg): utilizadas principalmente no pós-parto, pois não 

alteram a qualidade nem a quantidade do leite materno, e por mulheres 

que têm contra-indicações ao estrogênio das pílulas combinadas; 

- Anticoncepção hormonal oral combinado: se não tiver ama-

mentando ou se não for aleitamento materno exclusivo; 

- DIU: logo após o parto (na maternidade) ou em torno de 40 dias 

pós-parto; 

- Preservativo externo ou interno: denominados anteriormente 

de preservativo masculino e  e feminino. Indicar o uso de preservativo 

desde a primeira relação sexual pós-parto. 
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PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS PARA A PUÉRPERA 

Norestiterona 0,35 mg                                                                                                  

Anticoncepção (Puérpera) 

- Uso Oral; 

- Tomar 01 comprimido ao dia a partir da sexta semana após o parto, 

sem intervalo entre as cartelas; 

- Uso contínuo (apenas durante o Aleitamento Materno Exclusivo). 

Principal reação adversa: Dor aguda na parte inferior do abdômen. 

Acetato de medroxiprogesterona 150 mg                                                                         

(Injetável Trimestral) 

- Uso Intramuscular; 

- Realizar a aplicação IM a cada 90 dias e/ou a cada 12 semanas; 

- Iniciar até o sétimo dia após o início da menstruação e repetir a cada 

90 dias; 

- Utilizadas principalmente no pós-parto, pois não alteram a qualidade 

nem a quantidade do leite materno, e por mulheres que tem contraindi-

cações ao estrogênio das pílulas combinadas. 

Obs: Prescrever após estabelecer os critérios de elegibilidade da OMS 

(Categoria 01 e 02) . 

Disponível na página 163, em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf 

. 

Principais Reações Adversas: Alterações de humor ou no desejo se-

xual, náuseas, tonturas e dores de cabeça com enxaqueca. 



Levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg                                                                     

Anticoncepção 

- Uso oral 

- Tomar 01 comprimido ao dia, sempre no mesmo horário, por 21 dias 

consecutivos. Dar intervalo de 07 dias e reiniciar nova cartela; 

Obs: Prescrever após estabelecer os critérios de elegibilidade da OMS 

(Categoria 01 e 02), se não estiver amamentando. Na ausência de 

aleitamento materno exclusivo, iniciar preferencialmente entre o 1º e o 

5º dia do ciclo menstrual. 

Principais reações adversas: Alterações da menstruação, náuseas 

ou tonturas, alterações do peso, alterações de humor ou no desejo se-

xual, acne, cefaleia comum, dores de cabeça com enxaqueca e sensi-

bilidade dos seios. 

Profissionais prescritores destas medicações na APS:  

Enfermeiro e Médico (segundo Resolução SESAU 493/2019) 

A busca do êxito nas ações desenvolvidas para a mulher e seu 

recém-nascido é resultado do envolvimento e compromisso multiprofis-

sional com o binômio mãe/filho no seu contexto. 

Desta forma,  a atuação de toda a equipe de saúde é fundamen-

tal para o êxito das ações e resultados da qualidade da assistência de 

saúde. Com base nisso, descrevemos as possibilidades de interven-

ções de cada profissional no âmbito do seu núcleo de saber. 

ATENDIMENTO MULTIPRO FISSIONAL AO BINÔMIO 



AÇÕES DOS ACS 

 

O Agente Comunitário de Saúde contribui muito para a assistência à 

puérpera e seu bebê ao identificar precocemente, em seu território, a 

alta da maternidade de ambos. Este profissional representa o mais im-

portante elo entre a unidade de saúde e a comunidade. Sabe-se que o 

ACS é o profissional que mais conhece seu território, suas peculiarida-

des, potencialidades e vulnerabilidades.  

No período puerperal, o ACS é o profissional ideal para informar à 

equipe sobre o nascimento da criança; estimular a ida da mãe e bebê à 

unidade de saúde nos primeiros 5 dias de vida do RN; estimular o retor-

no às consultas na unidade (tanto a consulta puerperal subsequente 

quanto às consultas de puericultura) e acompanhamento do crescimen-

to e desenvolvimento da criança, além da avaliação mensal e orienta-

ções das medidas preventivas (higiene, redução de riscos por meio da 

prevenção de acidentes domésticos e monitoramento da situação vaci-

nal).  

CONSULTA FARMACÊUTICA 

 

Na consulta farmacêutica, este profissional pode realizar orienta-

ções a mãe e a família do recém-nascido ao uso seguro e correto das 

formas farmacêuticas pediátricas (gotas, xaropes, suspensão, poma-

das, cremes e pastas) e além de ofertar informações a estes cuidado-

res sobre  o armazenamento correto dos medicamentos em domicílio e 

descarte dos vencidos e sobras.  
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ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

O assistente social realiza o acolhimento, escuta qualificada e faz 

orientações e encaminhamentos no sentido de qualificar o cuidado à 

puérpera,  recém-nascido e a família com base na singularidade  e inte-

gralidade.  Atua para a  garantia de direitos, com vistas a vulnerabilida-

de social e econômica (benefícios sociais) orientações sobre a impor-

tância e a necessidade de fazer o registro em cartório do RN, prontuá-

rio e Cartão Nacional do SUS. 

Nesta assistência o profissional deverá realizar o atendimento de 

qualidade, realizando escuta livre de preconceitos e discriminação. A 

realização de visitas domiciliares na frequência necessária de cada ca-

so,  também deverá ser uma das ações do assistente social. A garantia 

a privacidade e confidencialidade deverá ser mantida, intervindo no di-

mensionamento do problema que abrange a família e seu contexto so-

cial. Caso seja identificado qualquer alteração de fatos de risco, mediar 

com a equipe para resolutividade.  

Notificar, encaminhar e acompanhar se forem identificados casos 

de violência e/ou negligência. Realizar e participar de ações educativas 

individuais e em grupos junto com a equipe da unidade de saúde para 

fortalecimento do vinculo da gestante, puerpério, criança e família. 
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CONSULTA MULTIPROFISSIONAL - NASF 

 

 

Na atenção à saúde materno-infantil, algumas unidades contam 

com o apoio da equipe multiprofissional do NASF, que é constituído por 

equipes de profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para 

atuarem em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da 

Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob res-

ponsabilidade das equipes de SF nos quais o NASF está inserido. 

CONSULTA ODONTOLÓGICA 

 

A primeira consulta odontológica do recém-nascido deve ser feita 

em momento oportuno e pode ser realizada em conjunto com o médico 

e/ou enfermeiro. Essa é uma oportunidade perfeita para as mães e pais 

receberem informações sobre os cuidados com o recém-nascido. Entre 

as recomendações oferecidas pelo dentista está o incentivo à prática 

do aleitamento materno para proteger a saúde bucal das crianças. A 

alimentação saudável da mãe e de toda família neste período é funda-

mental para que se criem hábitos saudáveis e que favorecem uma den-

tição livre de cáries. A visita ao dentista torna-se imprescindível após os 

6 meses de idade, ou quando começam a apontar os primeiros dentes 

do bebê. 
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ASSISTÊNCIA À PUÉRPERA NA CONSULTA SUBSEQUENTE 
(ENTRE 42 A 60 DIAS) 

Foco da segunda consulta 

a) Propiciar a escuta qualificada, identificando queixas e esclarecen-

do dúvidas; 

b) Avaliar estado geral da mulher e do RN; 

c) Realizar avaliação clínico-ginecológica (exame de mamas) e avali-

ar sucessos e entraves do aleitamento materno; 

d) Se rastreamento do citopatológico de colo de útero em atraso, rea-

lizar a coleta; 

e) Identificar problemas/necessidades da mulher e do RN, com base 

na avaliação realizada e condução das possíveis intercorrências; 

f) Reforçar orientações sobre saúde sexual e reprodutiva e uso cor-

reto dos métodos contraceptivos. 

 

Na segunda consulta puerperal (que deve ocorrer preferencial-

mente no intervalo de 42 a 60 dias de pós-parto), o profissional deverá 

realizar a avaliação das condições de saúde do binômio (mesmo já sen-

do feito na primeira semana de saúde integral), por meio da avaliação de 

registros  das alterações e investigação do processo de amamentação; 

observar se houve  o retorno da menstruação e avaliação da prática de 

atividade sexual. Esta é uma oportunidade para ação educativa da mu-

lher, casal e/ou família e condução de possíveis intercorrências. 

Caso a mulher não tenha comparecido na primeira consulta de 

(semana de saúde integral), realizar as ações previstas já descri-

tas. 
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A PRIMEIRA CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO 

 Nos serviços de atenção básica, os profissionais que realizam o 

pré-natal frequentemente são os que seguirão acompanhando a famí-

lia durante a puericultura da criança. Sendo assim, há o vínculo entre 

a equipe de saúde e a família do recém-nascido. 

A primeira consulta do recém-nascido deverá  

ocorrer na sua primeira semana de vida, preferencialmente nos 

primeiros 05 dias de vida do bebê. 

 São fundamentais a utilização e o adequado preenchimento da 

Caderneta de Saúde da Criança para o registro das principais informa-

ções de saúde da criança. Instrumentos como esse são reconhecidos 

como facilitadores da comunicação entre pais e profissionais.  
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ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO NA PRIMEIRA CONSULTA 

a) Verificar as condições de alta do recém-nascido; 

b) Identificar o RN de risco ao nascer. 

Subjetivo 

Objetivo 

a) Observar o estado geral da criança: peso, postura, atividade es-

pontânea, padrão respiratório, estado de hidratação, eliminações e 

aleitamento materno, características da pele (presença de palidez, 

iciterícia e cianose), crânio, orelhas, olhos, nariz, boca, pescoço, 

tórax, abdômen (condições do coto umbilical), genitália, extremida-

des e coluna vertebral. Caso seja detectada alterações, a avalia-

ção médica deverá ser realizada imediatamente. 

AVALIE SITUAÇÕES DE RISCO DE VULNERABILIDADE À SAUDE 
DO RN 

- Criança residente em área de risco; 

- Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g); 

- Prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais); 

- Asfixia grave ou Apgar menor do que 7 no 5º minuto; 

- Internações/intercorrências; 

- Mãe com menos de 18 anos de idade; 

- Mãe com baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo); 

- História familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade. 

- Violência familiar. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS À PUERÉRA SOBRE OS CUIDADOS 
COM O RN 

- Lavagem das mãos antes do contato com o bebê; 

- Evitar fumar dentro de casa e próximo ao bebê; 

- Cuidados com o coto, que deve ser mantido limpo e seco; 

- Troca de fraldas e prevenção de assaduras; 

- Hábitos de sono e orientação a respeito da posição supina para dor-

mir e sua relação de proteção contra a morte súbita do lactente; 

- Aconselhamento quanto ao uso de bicos artificiais e chupetas, bem 

como a sua interferência negativa sobre o aleitamento materno; 

- Risco de queimadura relacionado a temperatura da água do banho 

(que deve ser de 37º) e líquidos aquecidos (risco de escaldamento); 

- Risco de afogamento: não ao deixar o bebê sozinho na banheira, 

mesmo que com pouca água; 

- Risco de queda: não deixar o bebê sozinho na banheiras, berços e 

trocadores. Manter as grades do berço elevadas; 

- Risco de sufocamento relacionado ao excesso de cobertores, traves-

seiros e na prática do coleito (ao dormir na cama com os pais); 

- Transporte automotivo seguro (utilizando cadeirinha especial para 

lactente); 

- Atenção em relação aos animais domésticos, pois podem ter rea-

ções imprevisíveis.  

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
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Avaliação e Plano: RN de risco habitual 

a) Observar e orientar a mamada, reforçando as orientações dadas 

durante o pré-natal e na maternidade, com destaque para a neces-

sidade de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do 

bebê, não havendo necessidade de oferecer água, chá ou qual-

quer outro alimento. 

b) Verificar se foram aplicadas, na maternidade, as vacinas preconi-

zadas ao nascimento (BCG e Hepatite B). Caso não tenham sido, 

aplica-las na unidade e registrá-las nos prontuários e na Caderneta 

de Saúde da criança; 

c) Verificar se foram realizados as triagens neonatais universais:  tes-

tes do pezinho, do coraçãozinho, da linguinha, orelhinha, olhinho e 

quadril - se registrados na caderneta da criança. Encaminhar para 

a realização dos testes não realizados. 

d) Agendar as próximas consultas de acordo com o calendário previs-

to para seguimento do RN de Risco Habitual: 

 

1º Mês de vida 

2º Mês de vida 

4º Mês de vida 

6º Mês de vida 9º Mês de vida 

12º Mês de vida 

18º Mês de vida 

24º Mês de vida 



 33 

 

 Os serviços devem implementar as TNU com o objetivo de identi-

ficar distúrbios e/ou doenças em recém-nascidos e lactentes em tempo 

oportuno, para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompa-

nhamento contínuo, conforme estabelecido nas linhas de cuidado, com 

vistas a reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida. São 

elas: 

I) Triagem Neonatal Biológica (Teste do Pezinho) 

II) Triagem Neonatal Auditiva (Teste da Orelhinha) 

III)  Triagem Neonatal Ocular (Teste do Olhinho) 

IV) Triagem Neonatal de Cardiopatias Congênitas Críticas, por oxime-

tria de pulso ( Teste do Coraçãozinho) 

V) Avaliação do Frênulo da Língua de Recém Nascidos (Teste da Lin-

guinha). 

TRIAGENS NEONATAIS UNIVERSAIS—TNU 

 A maternidade é responsável pela realização de: triagem auditi-

va, triagem de cardiopatias congênitas críticas, triagem ocular e retes-

tes – quando necessário, avaliação do frênulo lingual e a triagem bioló-

gica, apenas de bebês internados a partir do 3º dia de vida. 

 A Atenção Primária é responsável pela atenção e cuidado contí-

nuo da população que está sob sua responsabilidade, mediante a reali-

zação do teste do reflexo vermelho, da coleta de amostras biológicas e 

o acompanhamento dos marcos do desenvolvimento auditivo e de lin-

guagem. Além de acompanhar as ações de convocação, reconvocação 

e busca ativa dos casos e encaminhamento para diagnóstico na Aten-

ção Especializada, bem como a avaliação da amamentação e ganho 

de peso de RN/lactentes diagnosticados na maternidade com algum 

grau de anquiloglossia. 



 Caso o recém-nascido não tenha realizado o teste do pezinho

(triagem neonatal), a unidade de saúde da Atenção Primária à Saúde 

(APS) deverá realiza-lo imediatamente.  

 Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra 

esteja compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê devido às 

especificidades das doenças diagnosticadas atualmente.  

 Deve ser considerada como uma condição de exceção toda coleta 

realizada após o 28º dia de vida, mesmo que não recomendada, por 

se tratar de um exame fora do período neonatal.  

 Consideram-se excepcionalidades as dificuldades de acesso de 

algumas aldeias indígenas e populações de campo e da floresta, bem 

como questões culturais e casos de negligência. Crianças que não te-

nham realizado o “teste do pezinho” no período neonatal, devem ser 

avaliadas pelo serviço médico, para orientação e investigação diagnósti-

ca específica, se necessário.  

 Essa investigação será considerada com a finalidade de um diag-

nóstico tardio e, nessas condições, a criança detectada se beneficiará 

com o acesso ao tratamento/acompanhamento especializado e, conse-

quentemente, a uma melhor qualidade de vida. 

 

Portanto, o período ideal para a coleta é do terceiro ao quin-

to dia de vida da criança, evitando-se que essa coleta seja 

posterior a 30 dias. 

TESTE DO PEZINHO 



DOENÇAS AVALIADAS NO TESTE DO PEZINHO 

FENILCETONÚRIA 

HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO 

DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE 

HEMOGLOBINOPATIAS 

FIBROSE CÍSTICA 

DOENÇA FALCIFORME 



TESTE DO REFLEXO VERMELHO 

O teste do reflexo vermelho (TRV) é uma ferramenta de rastreamen-

to de alterações que possam comprometer a transparência dos meios 

oculares, tais como catarata (alteração da transparência do cristalino), 

glaucoma (alteração da transparência da córnea), toxoplasmose 

(alteração da transparência do vítreo pela inflamação), retinoblastoma 

(alteração da transparência do vítreo pelo tumor intraocular), descola-

mentos de retina tardios.  

 O TRV deve ser realizado utilizando 

um oftalmoscópio direto, a 30 cm do olho 

do paciente, em sala escurecida. Não ha-

vendo necessidade de colírios.  

 Em caso de reflexo alterado ou sus-

peito, o paciente deve ser encaminhado 

para o médico oftalmologista. 

Como fazer? 

 Todos os nascidos devem ser submetidos ao TRV antes da alta da 

maternidade e, pelo menos, duas a três vezes ao ano, nos três primeiros 

anos de vida. Uma vez detectada qualquer alteração, o neonato precisa 

ser encaminhado para esclarecimento diagnóstico e conduta precoce em 

unidade especializada. 



A responsabilidade da realização dos demais testes é da maternidade de 

nascimento da criança. Caso não tenha sido realizado o teste da orelhi-

nha, por exemplo, a criança deverá ser reencaminhada ao local de nasci-

mento para realização do teste ou agendamento do mesmo. 

Avaliação e Plano: RN de Risco 

O RN que apresentou alguma alteração no nascimento e/ou necessitou 

de internação em unidades neonatal (UTIN, UCINCo, UCINCa), é consi-

derado RN de risco. Portanto, necessita de acompanhamento e segui-

mento em ambulatório especializado (FOLLOW-UP). 

a) Solicitar à família o resumo de alta do RN para seguimento das 

orientações do serviço de referência; 

b) Reforçar a importância do seguimento no ambulatório FOLLOW-

UP da maternidade de origem da unidade neonatal; 

c) Seguir as ações preconizadas para o cuidado compartilhado 

(Método Canguru na Atenção Básica). 

 



ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PUERPERAL E ATENDI-
MENTO AO RN NA PRIMEIRA SEMANA DE VIDA 

A unidade de saúde deve ser a porta de entrada da gestante, 

puérpera e RN no sistema de saúde. É ponto de atenção estratégico 

e tem como atributos: garantir a acessibilidade, responsabilizando-se 

pelos problemas de saúde do seu território e o monitoramento dos 

mesmos. 

Responsabilidade e Ações Estratégicas mínimas da APS a 
puérpera e ao RN 

a) Realizar 02 (duas) consultas puerperais: a primeira até o 5º 

(quinto) dia após a alta e a segunda até o 42 dias após o parto; 

b) Reforçar a importância da consulta puerperal até o 5º dia de alta 

hospitalar durante as consultas de pré-natal; 

c) Organizar  as agendas de visitas domiciliares e consultas médicas 

ou de enfermagem reconhecendo as gestantes com data provável 

do parto para o mês corrente, no intuito de garantir  a assistência à 

puérpera e ao RN; 

d) Conferir diariamente a planilha “Alta Responsável”, encaminhada 

pela Agente Acolhedora e inserir dados referentes às ações reali-

zadas (visita domiciliar ou consulta) e agendamento de retorno 

conforme calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde, garan-

tindo a longitudinalidade do cuidado. 



e) Acolher as puérperas e RN na unidade de saúde encaminhando para 

a classificação de risco; 

f) Classificar as puérperas e RN como prioridade para atendimento no 

mesmo dia e período, “vaga sempre”, para consulta médica ou de enfer-

magem, considerando a vulnerabilidade e especificidade da assistência. 

PRESCRIÇÕES PARA O RN NA SEMANA DE SAÚDE INTEGRAL 

Soro Fisiológico 0,9% 

- Lavagem nasal; 
- Aplicar 01 ml em cada narina sempre que necessário. 

Almotolia de álcool 70%                                                                                                                     

- Uso externo; 
- Realizar a antissepsia no coto umbilical a cada troca de fraldas ou a 
cada 08 horas. 

Retinol (Palmitato) 1.000 UI/g + Calciferol 400 UI/g + Óxido de Zin-
co 100mg/g 

- Uso Externo;  
- Aplicar após cada troca de fralda e quando necessário.  

Profissionais prescritores destas medicações na APS:  

Enfermeiro e Médico 
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