
JORNADA DE 
OFERTAS BÁSICAS 

Serviço Pré-Natal/Rede de Proteção à Mãe 
Paulistana: 

 - Teste rápido de gravidez 

- Realização de, pelo menos, 7 consultas 

- Realização de exames, incluindo genitor 

- Transporte público gratuito para exames 

- Avaliação do risco gestacional 

- Vacinação 

- Acesso aos medicamentos de rotina 

- Pré-Natal do Homem 

- Avaliação do bem-estar fetal,  

por meio de exame físico e ultrassom obstétrico 

- Definição e visitação  

prévia à maternidade 

- Construção do plano de parto 

- Grupos educativos nas 

Unidades Básicas de Saúde 

- Acompanhamento por  

visitação domiciliar 

- Acesso à Caderneta  

da gestante 

- Entrega da Bolsa Mãe 

Paulistana com enxoval  

do bebê 

 

Orientação para planejamento 
familiar 

 e reprodutivo,  
incluindo genitor 

 
Orientação e Assistência para a 

interrupção da gravidez, nos 
casos previstos em lei  

Inscrição ou atualização de cadastro de famílias em situação de 
vulnerabilidade no CadÚnico 
  
Atendimento e acompanhamento social pelo CRAS 
- Encaminhamento para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos  

- Oferta de benefícios eventuais como Benefício Alimentação e Benefício 

Passagem 

- Orientação para acesso a programas de transferência de renda e 

acompanhamento social desses beneficiários  

 
Atendimento e acompanhamento psicossocial e orientação jurídica pelo 
CREAS 

- Encaminhamento para serviços especializados de apoio para pessoas com 

deficiência, mulheres em situação de violência e de proteção de criança e 

adolescente vítimas de violência 

 

Acompanhamento social pelo Serviço de Assistência Social à Família 
e Proteção Social Básica no Domicílio (SASF) para famílias, vinculadas 
ao serviço, com crianças nos primeiros anos de vida 

Permanência do vínculo 
dos responsáveis  
com a escola 
- Apoio Pedagógico 

Domiciliar para as 

gestantes 

 
Orientações sobre  
a importância do 
aleitamento materno 
 
Identificação da demanda 
por vaga em CEI/creche, 
antes mesmo do 
nascimento, agilizando o 
atendimento da demanda 
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Atenção  

específica a todas as 

gestantes e 

planejamento familiar 

e reprodutivo para  

as famílias. 

 

 



JORNADA DE 
OFERTAS BÁSICAS 

Atenção ao Parto/Rede de Proteção à Mãe 
Paulistana: 

- Assistência obstétrica com apoio empático  

de toda a equipe 

- Acolhimento da presença do pai ou 

 acompanhante no parto 

- Realização de boas práticas: clampeamento tardio do 

cordão umbilical, contato pele a pele, aleitamento 

materno na 1ª hora de vida 

- Colocação de DIU (adesão voluntária no Pré-Natal) 

- Realização das Triagens Neonatais: Teste do 

Pezinho, Teste do Coraçãozinho, Teste da Orelhinha, 

Teste do Reflexo Vermelho e Triagem 

 Auditiva Universal   

- Vacinação (gestante e bebê) 

- Acesso à Caderneta de saúde da criança 

- Transporte público gratuito 

- Alta qualificada da mãe e bebê: orientações sobre as 

rotinas e higiene do bebê, sobre os sinais de risco para 

a mãe e o recém-nascido, incentivo e apoio ao 

aleitamento materno 

- Agendamento da primeira consulta pós natal na UBS 

de referência em até 7 dias para bebê e puérpera 

 

Parto seguro e 

promoção das primeiras 

conexões parentais. 
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JORNADA DE 
OFERTAS BÁSICAS 

Desenvolvimento 

infantil e parental 

e incentivo ao 

aleitamento. 

Atenção nos Primeiros Dias/Rede de 
Proteção Mãe Paulistana: 

- Realização da primeira consulta da mãe e do 

bebê em até 7 dias após o nascimento 

- Visitação domiciliar à puérpera e ao bebê na 

1ª semana, ou pós alta hospitalar no caso de 

bebês de alto risco 

- Orientações sobre grupos de aleitamento 

materno, puérperas e de planejamento familiar 

e saúde sexual e reprodutiva 

- Transporte público gratuito para consulta 

- Incentivo e apoio ao aleitamento materno 

- Avaliação da situação vacinal 

- Promoção dos vínculos parentais 

- Orientação sobre cuidados e rotinas 

- Preenchimento da Caderneta de saúde da 

criança: peso/ estatura, desenvolvimento, 

resultado de exames/triagens 

 

Inscrição ou atualização de cadastro de famílias em situação 
de vulnerabilidade no CadÚnico 
 

Atendimento e acompanhamento social pelo CRAS 

- Encaminhamento para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos  

- Oferta de benefícios eventuais como Benefício Alimentação e 

Benefício Passagem 

- Orientação para acesso a programas de transferência de renda 

e acompanhamento social desses beneficiários  
 

Atendimento e acompanhamento psicossocial e orientação jurídica pelo 
CREAS  
- Encaminhamento para serviços especializados de apoio para pessoas 

com deficiência, mulheres em situação de violência e de proteção de criança e 
adolescente vítimas de violência  

 

Acompanhamento social pelo Serviço de Assistência Social à 
Família e Proteção Social Básica no Domicílio (SASF) para famílias, 
vinculadas ao serviço, com crianças nos primeiros anos de vida 

Permanência do vínculo dos 
responsáveis com a escola 
- Apoio Pedagógico Domiciliar 

 para as mães 
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JORNADA DE 
OFERTAS BÁSICAS 

Desenvolvimento 

pleno da criança e 

da rede de apoio da 

criança e da família. 

Atenção à saúde  
integral da criança 

- Realização de, pelo menos, 7 

consultas até 1 ano; 4 consultas 

de 1 a 2 anos; e 4 consultas de 

 3 até 5 anos 

- Preenchimento da Caderneta de 

saúde da criança: peso/ estatura, 

desenvolvimento, resultado de 

exames/triagens 

- Orientações nutricionais 

saudáveis: incentivo ao 

aleitamento materno e 

alimentação saudável 

- Avaliação e promoção do 

desenvolvimento integral 

- Avaliação da situação vacinal 

- Avaliação e promoção dos 

vínculos familiares e sociais 

 

Acesso e permanência na Educação 
Infantil 
- Matrícula em CEI/Creche 

- Desenvolvimento de ações 

pedagógicas com base nos Princípios 

e Fundamentos do Currículo da Cidade 

- Envolvimento da comunidade escolar 

na elaboração e implementação do 

projeto político pedagógico e 

participação no processo da Avaliação 

da Qualidade da Educação Infantil 

- Atendimento Educacional 

Especializado 

 

Alimentação Escolar  
Saudável e Adequada 
- Oferta de cardápios que considerem 

as diferentes necessidades nutricionais 

por faixa etária 

- Dieta especial para bebês e crianças 

que tenham restrições alimentares por 

motivos de saúde (alergias, 

intolerâncias, diabetes, doença celíaca, 

etc.) 

- Distribuição de leite (Leve Leite) 

 

Permanência do vínculo dos 
responsáveis com a escola 
- Apoio Pedagógico Domiciliar 

para as mães 

 

Orientações sobre a importância  
do aleitamento materno 
- Realização de ações e campanhas 

para fortalecimento e promoção do 

aleitamento materno  

(CEI Amigo do Peito) 

 

 

Inscrição ou atualização de cadastro de famílias em 
situação de vulnerabilidade no CadÚnico 
 

Atendimento e acompanhamento social pelo CRAS 

- Encaminhamento para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos  

- Oferta de benefícios eventuais como Benefício Alimentação 

e Benefício Passagem. 

- Orientação para acesso a programas de transferência de 

renda e acompanhamento social desses beneficiários  

 

  

- Avaliação da situação educacional e social da 

família 

- Incentivo à participação em grupos educativos,  

como aleitamento materno e puericultura 

- Transporte público gratuito para as  

consultas até 02 anos 

 

Atenção à saúde da mulher 
- Realização de consultas 

- Vacinação 

- Realização de exames 

- Transporte público gratuito para as consultas 

- Acompanhamento por visitação domiciliar 

 

Apoio à parentalidade positiva 
 

Orientação para planejamento familiar  
e reprodutivo, incluindo genitor 

 

Atendimento e acompanhamento psicossocial e orientação jurídica pelo CREAS  
- Encaminhamento para serviços especializados de apoio para pessoas com deficiência, mulheres em situação de 

violência e de proteção de criança e adolescente vítimas de violência 
 

Acompanhamento social pelo Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio 
(SASF) para famílias, vinculadas ao serviço, com crianças nos primeiros anos de vida 
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