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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE VISITAS A OBRAS

A Rede Cegonha no âmbito da Coordenação Geral da Saúde das Mulheres (CGSM)
financia recursos para obras nos seguintes componentes e objetos:
COMPONENTES:
•

AMBIÊNCIA

•

CPN – Centro de Parto Normal

•

CGBP- Casa da Gestante Bebê e Puérpera

•

MATERNIDADES

•

Reforma

•

Ampliação

•

Construção (Somente no caso de Maternidades)

OBJETOS:

Esse roteiro tem como objeto orientá-los para a visita as obras de CGBP- Casa da
Gestante Bebê e Puérpera.

CGBP- Casa da Gestante Bebê e Puérpera
A CGBP é um serviço de cuidado às gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação
de vulnerabilidade que necessitam estar vinculados a um estabelecimento hospitalar
de referência em atenção à gestação de alto risco.
Um regime de atenção intermediária entre o domicílio e o estabelecimento hospitalar
de referência, contribuindo para um cuidado mais adequado à situação que demande
vigilância e proximidade dos serviços de referência, embora não haja necessidade de
internação hospitalar.
O Ministério da Saúde investe na ampliação/ reforma de CGBP´s para 10, 15 ou 20
usuárias. Antes de visitar a obra, certifique-se do porte da unidade, pois os ambientes
deverão ter dimensões proporcionais ao número de usuárias. A CGBP deve ter “cara”
de uma casa e ser aconchegante.

NA OBRA, O QUE OBSERVAR EM CADA AMBIENTE...
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Espaço de estar das usuárias multiuso
Espaço para acolhimento das usuárias da CGBP, espaço esse de socialização, como
uma sala de estar de uma unidade residencial. Deve-se apresentar ambiente com área
mínima de 1,5m² por usuária.
1.Em relação à garantia de acesso às pessoas com deficiência motora, observar se

existem:
- Rampas e corrimão no acesso a casa.
2.Observar se possui janelas/portas que permitam a iluminação natural
3.Observar se possui janelas/portas que permitam a ventilação natural (verificar se é

possível abrir a janela)
4.Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização.

Cozinha/Copa

Espaço para alimentação das usuárias da CGBP, devendo seguir os parâmetros de uma
cozinha doméstica, ou seja, não se configura uma cozinha hospitalar. A alimentação
diária das usuárias, acompanhada por serviço nutricional, poderá ser preparada na
própria casa ou fornecida pelo estabelecimento hospitalar de referência, sendo exigido
os Procedimentos Operacionais Padronizados e observando a RDC 216- Dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, nos casos em
que se aplica. Deve-se apresentar ambiente com área mínima de 1,2m² por usuária.
5.Observar se possui janelas/portas que permitam a iluminação natural
6.Observar se possui janela/portas que permitam ventilação natural (verificar se é

possível abrir a janela)
7.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para acomodação do número

de usuárias ao qual a CGBP se destina.
8. Observador se possui mobiliários físicos e infraestrutura de uma cozinha doméstica

(bancada com pia, por exemplo).

Quartos para alojamento
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Ambiente para alojamento de gestantes, de recém-nascidos e de puérperas,
totalizando dez, quinze ou vinte camas, de acordo com o número de usuárias da casa.
Os quartos da CGBP não configuram leitos, são quartos com camas comuns de uso
residencial, que podem ser distribuídas em três, quatro ou cinco cômodos, observado
o parâmetro de metragem. Nos quartos de alojamento do recém-nascido deverão
estar contemplados espaços para o berço do recém-nascido e a cama da mãe ou
acompanhante, com vistas a garantir que mães puérperas sejam alojadas
necessariamente junto com seus filhos recém-nascidos. Deve-se prever área mínima
de 6,0m² / usuária da CGBP.
9.Observar se possui janela que permita a iluminação natural
10.Observar se possui janela que permita ventilação natural (verificar se é possível

abrir a janela)
11.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para acomodação do número

de usuárias ao qual a CGBP se destina.
12.Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização.

Sala de atendimento multiprofissional

Espaço para atendimento individualizado das usuárias da CGBP. Nessa sala é feito
atendimento ambulatorial e prescrição, aqui também é feita a guarda da medicação
controlada, devidamente trancada, sob a supervisão do enfermeiro coordenador da
CGBP, a medicação oral diária é enviada pelo estabelecimento hospitalar de
referência. Este ambiente deve possuir área mínima de 12,0m².
13.Observar se possui janela que permita a iluminação natural
14.Observar se possui janela que permita ventilação natural (verificar se é possível

abrir a janela)
15.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para realização da atividade a

que se destina.
16.Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização

Área de Serviço
Espaço para higienização das roupas de uso pessoal das gestantes, puérperas e seus
bebês. Com características domésticas, composto de máquina de lavar, tanque e área
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para secagem de roupas. Este ambiente deve possuir uma área mínima de 0,70m² por
usuária.
17.Observar se possui janela/vão que permita a iluminação natural
18.Observar se possui janela/vão que permita ventilação natural (verificar se é

possível abrir a janela)
19.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para realização da atividade a

que se destina.
Banheiros para gestante e puérperas

O Ambiente deverá possuir área mínima de 3,80m² e 1,70m² de dimensão mínima para
cada 05 usuárias da CGBP. O banheiro poderá ser ampliado, num mesmo espaço ou
em espaços diretamente ligados, para atender mais grupos de 5 (cinco) usuárias,
desde que contemplado, proporcionalmente, com a metragem mínima aplicável ao
número de usuárias atendidas e o número de vasos sanitários, pias e chuveiros para
sua utilização.
20.Observar se possui janela/vão que permita a iluminação natural
21.Observar se possui janela/vão que permita ventilação natural (verificar se é

possível abrir).
22.Observar se os banheiros estão revestidos com azulejos e possuem instalação ou

previsão das louças e pontos de água necessários.
23.Observar se possui chuveiro com água quente e fria.

Sanitários para visitantes e funcionários (um masculino e um feminino)
Sanitários para visitantes e funcionários (um masculino e um feminino): poderá ser
ampliado, num mesmo espaço ou em espaços diretamente ligados, para atender mais
visitantes e funcionários, desde que contemplado, proporcionalmente, com a
metragem mínima aplicável ao número de visitantes e funcionários. Este ambiente
deve possuir área mínima de 3,60m².
24.Observar se possui janela/vão que permita a iluminação natural
25.Observar se possui janela/vão que permita ventilação natural (verificar se é

possível abrir).

6
26.Observar se os banheiros estão revestidos com azulejos e possuem instalação ou

previsão das louças e pontos de água necessários.

Área de lazer (externa e/ou interna)
Área de lazer na parte externa da CGBP com incidência direta de sol e com espaço
para poltrona de descanso e deambulação livre, varanda ou solário.
27.Observar se possui previsão de bancos, local para poltronas para usuárias

receberem visitas.
28. Observar se possui iluminação, vegetação (paisagismo), locais para permanecia

(bancos), pergolados ou gazebos.

Quarto de plantão para funcionários
Esse ambiente é destinado ao repouso dos funcionários presentes na unidade em
regime de plantão. Deve apresentar área mínima de 5m². Deve ser previsto banheiros
(masculino e feminino) com área mínima de 2,3m² para cada unidade.
29.Observar se possui janela que permita a iluminação natural.
30.Observar se possui janela que permita ventilação natural (verificar se é possível

abrir a janela)
31.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para acomodação do

profissional.
32.Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização.

OBSERVAÇÃO GERAL
Observador se os ambientes possui acessibilidade para PNE ( Portador de Necessidade
Especial), se permite acesso de cadeira de rodas.

