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PROGRAMA MÃE CORUJA RECIFE
 

 Surgiu em 2014 como uma estratégia para a redução da 
morbimortalidade materna e infantil no Recife (Ayres,2003; 
Barbieri,1995; MS, 2002,2003,2004,2011 e 2012);

 Construído a partir de uma discussão coletiva com 
participação dos vários níveis de gestão e atenção à saúde;

 
  Desenhado para dar conta dos desafios próprios do Recife, 

com base em evidências científicas e no diálogo 
deliberativo;

 Baseado na experiência do Programa Mãe Coruja 
Pernambucana;

 Apresenta-se como mais uma oportunidade para garantir 
uma melhor assistência à mulher e à criança, não sendo 
substitutivo às ações da Atenção Básica;

  É um programa de atenção à mulher durante a gestação, parto e puerpério e à 
criança do nascimento aos (05)cinco anos, 11 meses de 29 dias de idade.



Reduzir a morbimortalidade 
materna e infantil no Recife, a partir da 
intensificação de ações em bairros 
prioritários, além de contribuir para a 
redução das desigualdades sociais.

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS    ESPECÍFICOS

• Apoiar a Atenção Básica no cuidado integral 
à saúde da mulher, durante a gestação, parto, 
puerpério, e à criança a partir de uma linha de 
cuidado integrada que favoreça o seu 
desenvolvimento pleno;

•  Promover a Proteção e Inclusão Social das 
gestantes e famílias em situação de 
vulnerabilidade social;

• Fomentar estratégias de discussão e prática, 
no rol de ações do programa, com recorte de 
gênero, raça e enfrentamento à violência 
doméstica e sexual.

 

OBJETIVOS PMCR
 



INTERSETORIALIDADE
 

   Caráter intersetorial com ações estratégicas 
junto as secretarias:  Saúde; Educação; 
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, 
Juventude e Política sobre Drogas; Mulher; 
Trabalho e Qualificação Profissional;  Esportes; 
Turismo e Lazer e Segurança Urbana.



ESPAÇO MÃE CORUJA RECIFE
 

     É um espaço de acolhimento e vivência, que realiza 
o cadastramento e acompanhamento da mulher 
gestante e seu(a) filho(a), a partir das ações propostas 
pelo programa, em parceria com a Atenção Básica, 
buscando fortalecer os vínculos entre  mãe, bebê e a 
família. 

      Além de incentivar o protagonismo da mulher, 
através de ações intersetoriais,  aumentando sua 
capacidade de transformar sua realidade.



ESPAÇO MÃE CORUJA RECIFE
 

MAIS DE 15.000 
MULHERES 

CERCA DE 12.000 
CRIANÇAS 

16 ESPAÇOS PMCR EM 
FUNCIONAMENTO 

 36  BAIRROS COBERTOS 
NO MUNICÍPIO

MAIS 2 ESPAÇOS EM FASE 
DE IMPLANTAÇÃO

CERCA DE 12.000 
KIT DISTRIBUIDOS 



 ATIVIDADES PMCR VOLTADAS PARA PRIMEIRA INFÂNCIA

 Acompanhamento sistemático das crianças cadastradas no 

programa, durante toda primeira infância (Marco PI 2019);

 Avaliação dos marcos de desenvolvimento infantil, 

orientando os cuidadores  e registro na Caderneta da 

Criança;

 Publicação e implementação da Sistematização do 

Acompanhamento do PMCR (parceria FBVL/ARIES); 

 Grupos de gestante e Primeira Infância;

 Implantação do novo plano de Comunicação do PMCR 

(parceria FBVL/ARIES);



 ACOMPANHAMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA



ACOMPANHAMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA



AÇÕES ESTRATÉGICAS COM PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
  

PARCERIA COM O 
PROGRAMA 

PRIMEIRA INFÂNCIA 
NO SUAS QUATRO 

ESPAÇOS PMCR 
COBERTOS

VISITA 
DOMICILIAR ÀS 

FAMILIAS
(Educador 

Social)

GRUPOS DE 
CONVIVÊNCIA 

MENSAL

Torrões

Bernard Van Leer

 Coqueiral – Bido Krause

COHAB
 Contribuir para o 
desenvolvimento 

integral das crianças na 
primeira infância.

 
Cruzamento dos 

cadastro PMCR x PI 
SUAS

Apoiar às famílias em 
sua função de cuidado e 

educação. 



COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL (POR 1.000 NV) SEGUNDO BAIRRO DE 
RESIDÊNCIA COM  PMCR. RECIFE, 2010-2013 E 2016-2019









Os hábitos que formamos desde a 
infância não fazem pouca diferença 
- na verdade, fazem toda a 
diferença.
Aristóteles

https://www.pensador.com/autor/aristoteles/


ObrigadaObrigada!

maecorujarecife@gmail.com
Fone: 3355.9331 

mailto:maecorujarecife@gmail.com
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