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"Estabelecer e desenvolver, em regime de cooperação mútua 
entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto 

Padre Haroldo, a manutenção do Projeto Casa da Gestante, 
Puérperas e Bebês, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
visando o acolhimento em regime residencial de mulheres 
gestantes ou no puerpério e seus filhos de até 8 anos, em 

situação de alta vulnerabilidade e risco em saúde, incluindo o 
uso de substâncias psicoativas, que necessitam de proteção 
social, garantia do direito ao convívio familiar e cuidado 

integral em saúde." 



Total de usuários 
atendidos pelo 

consultório na rua 

Mulheres Adolescentes 

(Conforme definição do 
MS 10 a 20 anos) 

Mulheres em idade fértil 

(conforme definição do 
MS 10 a 49 anos) 

4615 24 883 

100% 0,52% 19,13% 

Fonte: Alcyone Apolinário Januzzi - Coordenadora do Consultório na Rua 



 Mulheres acolhidas: 

 2016 - 21 mulheres 

 2017 - 14 mulheres 

 2018 - 23 mulheres  

 2019 - 07 mulheres 

 2020 - 19 mulheres 

 2021 - 10 mulheres 

 

 Maiores solicitadores de vagas: Consultório de Rua, Maternidade de 
Campinas, CAISM e CAPS.  

 

Os demais serviços que compõem a rede de saúde do município, 
como UBS e Rede Gatti, também solicitaram vagas. 



A prorrogação da vigência do convênio por 18 (dezoito meses) meses, a partir de 
01/07/2021, encerrando-se em 31/12/2022. 

 

A adequação orçamentária com a substituição parcial da fonte de recurso municipal por 
recurso de origem federal. 

 

A adequação dos parâmetros de avaliação das metas constantes do Contrato de Metas, 
parte integrante do Plano de Trabalho, com a inclusão de Matriz de Indicadores 
quantitativos e indicadores qualitativos, passando, cada modalidade, ao valor 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do convênio. 

 

A adequação da Ficha de Programação Orçamentária que faz parte da composição da 
Matriz de Indicadores quantitativos que anexo integrante do Plano de Trabalho. 

 

A adequação dos critérios de entrada das pacientes e tempo de permanência no serviço, 
conforme descrito e detalhado no Plano de Trabalho. 



 

18 meses 

 

Início em 01 de Julho de 2021  

Término em 31 de Dezembro de 2022  

 



o 20 leitos para receber as mulheres (gestante  ou 
puérpera) e crianças (Bebês e outros filhos até 8 anos) 
 

o Pós casa. 
 
o O processo de cuidado baseia-se na construção de 

Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) 
 

o A todas as mulheres e crianças são oferecidos 
atendimentos individuais em Terapia Ocupacional, 
Psicologia, Nutrição e Serviço Social, para além de 
atendimentos individuais com cuidadores. 

 
o É disponibilizados a oferta de grupos dentro da CGPB 



   Anterior ao 
Aditamento 

 

Valor Mensal 

 

R$ 111.356,00 

   Posterior ao 
Aditamento 

 

Valor Mensal 

 

R$ 111.356,00 



Valor Atribuído para a Matriz de Monitoramento Mensal até 

BLOCO QUANTITATIVO: 50% DO VALOR PRÉ-FIXADO R$ 55.678,00 

BLOCO QUALITATIVO: 50% DO VALOR PRÉ-FIXADO R$ 55.678,00 

TOTAL 
Até R$ 

111.356,00 



Bloco Qualitativo - 50% - (R$ 55.678,00) 

 

7 indicadores 

 

o Garantir adesão ao acompanhamento pré-natal 
adequado; 

o Garantir a adesão ao acompanhamento em 
puericultura ou pediátrico de bebês e crianças, assim 
como seguimento a calendário vacinal; 

o Elaborar, viabilizar e avaliar o Projeto Terapêutico 
Singular,  

 



o Garantir acesso as estratégias de cuidado relacionados 
a Saúde da Mulher, incluindo a oferta de acesso a 
métodos contraceptivos; 

o Garantir acesso a rede de atenção psicossocial as 
mulheres que a apresentem sofrimento psíquico grave 
e persistente; 

o Favorecer a inclusão da mulher no mercado de 
trabalho e/ou em projetos e geração de renda e 
promover a busca de profissionalização e retorno a 
escola; 

o Favorecer a inclusão de bebês e crianças na rede formal 
de educação infantil municipal. 

 



Bloco Quantitativo - 50% - (R$ 55.678,00) 

 

4 Indicadores 

 

o Realizar 386 atendimentos mensais conforme a FPO; 

o Realizar no mínimo uma assembleia por semana com 
usuários e trabalhadores; 

o Disponibilizar 100% dos leitos SUS a CSRA; 

o Realizar no mínimo 4 reuniões/mês de equipe com os 
trabalhadores. 

 



 

 

     O acesso aos serviços conveniados  é 
disponibilizado pela rede municipal de saúde 

através da Coordenadoria Setorial de 
Regulação de Acesso (CSRA). 



 

 

Valor total em 18 meses 

 

até R$ 2.004.408,00 



Shirley Franco 

Apoio Técnico - DGDO 


