Programa Mãe Coruja Recife

A vida recebendo o carinho, a atenção e o cuidado que
merece.

É um programa de caráter intersetorial e de atenção
integral à mulher durante a gestação, parto e pós-parto e ao
seu (sua) filho (a), do nascimento aos cinco anos de idade.
Baseado na experiência bem-sucedida do Programa
Mãe Coruja Pernambucana, o Programa Mãe Coruja Recife
(PMCR) tem como objetivo reduzir a mortalidade materna e
infantil e favorecer o crescimento e desenvolvimento infantil
pleno, bem como contribuir para a redução das desigualdades
sociais.
Desenhado para dar conta dos desafios próprios do
Recife, foi lançado em Janeiro de 2014, com base em
evidências científicas e no diálogo deliberativo.

O Programa apresenta-se como mais uma
oportunidade para garantir uma melhor assistência à mulher e
à criança, não sendo substitutivo às ações da Atenção
Básica. Está estruturado tendo como eixo condutor as ações
de Atenção à Saúde, considerando que os determinantes
principais da mortalidade materna e infantil estão diretamente
ligados a essas questões.
Por outro lado, o Programa reconhece que o problema
da mortalidade materna e infantil possui determinantes,
também, de caráter social, cultural e econômico que
extrapolam o âmbito das ações de saúde, ao contemplar
ações estratégicas da área da Assistência Social, Educação e
de Gênero, através da articulação entre Secretarias dos
Governos Municipal e Estadual e instituições parceiras.
Para o desenvolvimento de suas ações, o Programa
conta com um local de acolhimento e vivência, denominado
Espaço Mãe Coruja, onde é realizado o cadastramento e
acompanhamento da mulher gestante e seu bebê, bem como
o monitoramento dos indicadores das ações propostas no
Programa. O espaço visa, também, fortalecer os vínculos
entre mãe-bebê e família e promover o potencial produtivo da
mulher, aumentando sua capacidade de transformar sua
realidade.
O PMCR, atualmente, funciona em 10 Espaços,
localizados nos bairros selecionados com base em critérios

epidemiológicos e
endereços abaixo:

de

vulnerabilidade

ESPAÇO

social,

conforme

LOCAL
Policlínica Salomão
ÁGUA FRIA
Kelner
Policlínica Waldemar
SANTO AMARO de Oliveira
UBT Prof. Joaquim
TORRÕES
Cavalcanti

ENDEREÇO
Estrada Velha de Água
Fria , 1658

MACAXEIRA

USF Macaxeira/Burity

Rua Maria Cândida, 87

ITINERANTE
BREJO DA
GUABIRABA
JOANA
BEZERRA

USF Macaxeira/Burity

Rua Maria Cândida, 87

Rua do Pombal, 115
Avenida do Forte, 1350

SAN MARTIN

USF São José do Coque Avenida Central, s/n
USF San Martin
Rua Comendador
Barreto Campelo
Franco Ferreira, 876

ITINERANTE
COQUEIRAL

USF San Martin
Barreto Campelo

Rua Comendador
Franco Ferreira, 876

COHAB
ITINERANTE
IBURA

Centro de Saúde Prof.
Ivo Rabelo
Centro de Saúde Prof.
Ivo Rabelo

Avenida Campina
Grande, s/n, UR1
Avenida Campina
Grande, s/n, UR1

