
 
 

 
Serviços 

 
A MESM é ainda referência para o Estado de Alagoas em Triagem Neonatal – o 

“teste do pezinho” –, em Banco de Leite Humano, em assistência ao neonato pela 
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru – UCINCa e em Assistência à 
Pessoa Vítima de Violência Sexual. A instituição é a única maternidade sob gestão 
estadual e foi habilitada pelo Ministério da Saúde, a partir de critérios definidos em 
portaria, como estratégica no contexto da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 
e das diretrizes da Rede Cegonha em Alagoas. 

Os serviços assistenciais prestados pela MESM são: atendimento ambulatorial 
(ambulatório Prof. Mariano Teixeira) à gestante de alto risco, ginecológico, mastologia, 
seguimento de recém-nascidos de alto risco após alta hospitalar, atendimento de 
pacientes na triagem neonatal, seguimento às vítimas de violência sexual e 
acompanhamento de especialidades como cardiologia adulta e pediátrica, nefrologia, 
endocrinologia, pneumologia infantil e ultrassonografia; além de acompanhamento 
psicológico, nutricional e serviço social.  

Há também a equipe de assistência à terceira etapa do Método Canguru, que 
consiste no acompanhamento dos bebês provenientes da segunda etapa, recebendo 
atendimento com médico, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e 
oftalmologia. 

Outros serviços são: atendimento de urgência e emergência à gestação de alto 
risco no pronto atendimento com Acolhimento e Classificação de Riscos – ACR na 
maternidade por profissionais médicos e enfermeiras obstetras; internamento clínico 
para gestantes de alto risco que necessitam de atendimento especializado 
provenientes do pronto atendimento; atendimento à vítima de violência sexual por 
equipe multidisciplinar na urgência/emergência da maternidade; assistência ao 
trabalho de parto de alto risco por equipe multidisciplinar baseado no atendimento 
humanizado preconizado, compreendendo os setores de pré-parto, salas de parto, 
semi-intensiva e salas de pré-parto, parto e pós-parto – PPP.  

A maternidade conta com uma sala de parto ocupada durante 24 horas por 
profissional neonatologista capacitado para atendimento de recém-nascidos 
prematuros extremos. O serviço de neonatologia é composto por equipe 
multiprofissional que se divide nos setores de alojamento conjunto (onde ficam recém-
nascidos sem enfermidades), UCINCa (que consiste na segunda etapa do Método 
Canguru), Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais convencionais – UCINCo e 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN para assistência de pacientes 
criticamente enfermos, prematuros extremos e aqueles que precisam de qualquer 
intervenção cirúrgica. 

Há uma enfermaria para puerpério e internamento clínico de alto risco com 
aporte obstétrico, ginecológico e de outras especialidades. Um serviço de 
ultrassonografia para atendimento às demandas da urgência/emergência triadas, 
realização de exames no ambulatório com serviço de medicina fetal e horário 
estabelecido para funcionários. 



 
 

O centro cirúrgico conta com 04 salas para assistência à maternidade, cirurgias 
ginecológicas e emergências para cirurgia geral, cirurgias pediátricas, neurocirurgias 
neonatais. Sua UTI Materna para atendimento das gestantes e puérperas críticas que 
necessitem de cuidados intensivos conta com cinco leitos para demanda interna e 
externa, de acordo com regulação do Complexo Regulador de Atendimento – CORA. 

A MESM oferece serviço de nutrologia (nutrição enteral e parenteral), serviço 
de terapia ocupacional, fonoaudiologia, teste da orelhinha, do olhinho, coraçãozinho, 
do pezinho, atendimento com médico do trabalho, Serviço de Controle de Infecção 
Relacionada à Assistência – SCIRAS, Banco de Leite Humano – BLH, lactário, serviço de 
nutrição e dietética, setor de vacina, agência transfusional, fisioterapia e todos os 
setores para suporte assistencial. 

Além dos serviços assistenciais, a maternidade, na perspectiva da integralidade 
do atendimento e fundamentada na compreensão dos determinantes e 
condicionantes da saúde, atua por meio do Serviço Social, articulando instituições do 
Sistema de Proteção Social e mecanismos de acesso aos serviços na esfera da 
Seguridade Social e de outras políticas sociais, na perspectiva da garantia da saúde 
como direito social. Exemplo disso são os Centros de Referência de Assistência Social, 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social, Unidades de Acolhimento 
Institucional, Conselhos Tutelares, Ministério Público, Juizado da Infância e da 
Juventude, Instituto Nacional de Seguro Social e outros.   
 


