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Introdução: Alojamento Conjunto é o sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o 

nascimento, permanece com a mãe 24h por dia, no mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Este sistema 

possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, como a orientação à mãe sobre a saúde do 

binômio. Objetivo: Propor a elaboração de instrumento para o gerenciamento em enfermagem acerca do 

Planejamento Estratégico Situacional da Materno-infantil através da rotina do Alojamento Conjunto. 

Método: Trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas no estágio final, no Hospital 

do Vale do Paranhana, no setor materno-infantil, a qual está sendo realizado no primeiro semestre de 2018. 

Ao início do estágio, foram enfocadas atividades privativas do enfermeiro: Consulta de enfermagem, 

procedimentos relacionados à biossegurança, higienização/conforto, acesso venoso e infusões, curativos 

pós-operatórios. Dentre essas atividades, notei que a unidade não tinha a rotina descrita do Alojamento 

Conjunto. Por este motivo, a minha intervenção alusiva será a rotina do Alojamento Conjunto. Neste caso, 

o setor da materno-infantil deverá seguir as Normas Básicas do Alojamento Conjunto direcionadas pelo 

Ministério da Saúde. Considerações: Percebendo ao longo do meu estágio, que trabalhar nesta unidade, 

não é tarefa fácil, requer de todos, paciência, comunicação entre equipe e cliente, postura e habilidades. 

Neste sentido, a aplicação da rotina do Alojamento Conjunto, servirá como instrumento de gerenciamento 

e como uma das medidas que poderá contribuir para a reestruturação e para a qualidade total deste serviço, 

mostrando ser uma ferramenta eficaz para obter qualidade nos atendimentos e serviços prestados pela 

instituição. 

Descritores: Saúde Materno-Infantil, Recém- Nascido e Enfermagem. 
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