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1 INTRODUÇÃO

1.1  ObjetivOs Rede CegOnha

De acordo com a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, são objetivos da Rede 
Cegonha:

I – fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mu-
lher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao 
crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro 
meses;

II – organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 
garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e

III – reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente 
neonatal. (BRASIL, 2011, art. 3º).

1.2  definiçãO de ObjetO paRa exeCuçãO de pROjetO e 
CadastRO de pROpOstas

Qual a diferença entre Ampliação e Reforma?

Com base na RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), para o Ministério da Saúde, os objetos referentes aos serviços 
de arquitetura e/ou de engenharia são assim classificados:

AMPLIAÇÃO: acréscimo de área física a uma edificação existente ou construção 
de uma nova edificação vinculada funcionalmente ou fisicamente a algum esta-
belecimento já existente (mesmo que esta nova área esteja em outro terreno).

REFORMA: alteração em ambientes sem acréscimo de área física, ou seja, não há 
aumento da área total construída do estabelecimento que será feito a intervenção. 
Em um projeto de reforma podem ser incluídas vedações e/ou instalações existentes 
(paredes, portas, janelas, instalações elétricas, hidráulicas e gases medicinais etc.), 
substituição ou recuperação de materiais de acabamento ou instalações existentes 
(divisórias, portas, janelas, piso, pintura, forro etc.).

CONSTRUÇÃO: Nova edificação desvinculada funcionalmente ou fisicamente de 
algum estabelecimento já existente.
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figura 1 – Definição de objeto

Fonte: Cartilha de Apresentação de propostas ao Ministério da Saúde (2017).
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2 SAÚDE DAS 
MULHERES

2.1  fluxOs

Para elaboração do projeto arquitetônico é importante ressaltar que se deve aten-
tar para os fluxos de pacientes, visitantes e funcionários do estabelecimento.

Em projetos de maternidade, deve-se atentar para o fluxo da gestante, o percurso 
que esta faz, desde a entrada no EAS até sua alta, como na figura a seguir. 

figura 2 – Fluxo da parturiente RDC nº 36 / Anvisa

  Fonte: Equipe de Obras Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres (CGSM/DAPES/SAS/MS).
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2.2 CentRO de paRtO nORmal

figura 3 – Quarto PPP (pré-parto, parto e puerpério)

Fonte: Centro de Parto Normal do Hospital Regional Tibério Nunes – Floriano/PI. Foto cedida pelo estado do Piauí.

2.2.1 COnCeitO de CentRO de paRtO nORmal

Unidade destinada à assistência ao parto de risco habitual, pertencente a um es-
tabelecimento hospitalar, localizada nas suas dependências internas ou externas.

2.2.2 CentRO de paRtO nORmal intRa-hOspitalaR – Cpni 

Localizado nas dependências internas do estabelecimento hospitalar e centro 
de parto normal peri-hospitalar (CPNp): está localizado nas imediações do es-
tabelecimento hospitalar de referência, a uma distância que deve ser percorrida 
em tempo inferior a 20 minutos do respectivo estabelecimento, em unidades de 
transporte adequadas.

O CPNp deverá ser composto por cinco quartos pré-parto/parto/pós-parto (PPP). 
O CPNi poderá ter três ou cinco quartos PPP, classificados para fins de habilitação 
no Ministério da Saúde, como CPNi Tipo 1 ou CPNi Tipo II.
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2.2.3  CentRO de paRtO nORmal intRa-hOspitalaR – Cpni tipO i 

Ambientes fins exclusivos para este CPN: SALA DE EXAMES, QUARTOS PPP, ÁREA 
PARA DEAMBULAÇÃO, POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE SERVIÇO.

A mulher e o recém-nascido (RN) devem permanecer neste CPN da admissão à alta. 

2.2.4  CentRO de paRtO nORmal intRa-hOspitalaR – Cpni tipO ii 

Ambientes fins que podem ser compartilhados com outros ambientes da materni-
dade: RECEPÇÃO, SALA DE EXAMES, POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE SERVIÇO. 

2.2.5 CentRO de paRtO nORmal peRi-hOspitalaR COm CinCO 
quaRtOs ppp

Deverá possuir todos os ambientes fins e de apoio nas dependências internas do 
CPN. Este CPN possui entrada externa independente do hospital/maternidade de 
referência.

Os centros de parto normal devem estar localizados fora da área crítica do esta-
belecimento assistencial de saúde (EAS), dispensando paramentação e utilização 
de vestiários de barreiras.

QUAL O ObjETIvO dE UMA ObRA dE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU 
REFORMA PARA A IMPLANTAÇÃO dE UM CENTRO dE PARTO NORMAL?

Visa à adequação de espaço promovendo o desenvolvimento dos mecanismos 
fisiológicos para o parto e o nascimento, o acolhimento às gestantes e a condu-
ção da assistência ao parto sem distócia pela enfermeira obstetra/obstetriz, que 
garantam os direitos da mulher e da criança.

IMPORTANTE!

Referente ao CPN – 5 PPPs; o somatório da metragem específica 
de todos os ambientes deve ser acrescido em 30% referente às 
áreas de circulação e elementos construtivos (paredes).

Quando se tratar de unidade intra-hospitalar, o CPN poderá compartilhar os am-
bientes de apoio com outros setores do estabelecimento ao qual pertence, desde 
que estejam situados em local próximo, de fácil acesso e possuam dimensões 
compatíveis com a demanda de serviços a serem atendidos.
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2.2.6  ÁReas e Os ambientes neCessÁRiOs paRa elabORaçãO dO 
pROjetO aRquitetôniCO de um CentRO de paRtO nORmal

quadro 1 – Dimensionamento mínimo Centro de Parto Normal – CPN

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA UNITÁRIA (m²)

AMbIENTES FINS
Sala de registro e recepção para  
acolhimento da parturiente e seu  
acompanhante 

1 12

Sala de exames e admissão de 
parturientes 1 9

Sanitário anexo à sala de exames 1 2,4

Quartos para pré-parto/parto/ 
pós-parto – PPP (sem banheira) 2 14,5

Quartos para pré-parto/parto/ 
pós-parto – PPP (com banheira) 1 18

Banheiro anexo ao quarto PPP 3 4,8

Área para deambulação (varanda/
solário) – interna e/ou externa 1 20

Posto de enfermagem 1 2,5

Sala de serviço 1 5,7

AMbIENTE dE APOIO

Sala de utilidades 1 6

Quarto de plantão para funcionários 1 5

Banheiro anexo ao quarto de plantão 2 2,3

Rouparia - -

Depósito de material de limpeza 1 2

Depósito de equipamentos e materiais 1 3,5

Copa 1 4

Refeitório 1 12

Área para guarda de macas e cadeiras 
de rodas (ambiente opcional) - -

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.



Orientações para Elaboração de Projetos Arquitetônicos Rede Cegonha 

11

IMPORTANTE!

CENTRO dE PARTO NORMAL INTRA-HOSPITALAR TIPO I 

Ambientes fins exclusivos para este CPN: SALA DE EXAMES, 
QUARTOS PPP, ÁREA PARA DEAMBULAÇÃO, POSTO DE EN-
FERMAGEM E SALA DE SERVIÇO.

A mulher e o recém-nascido devem permanecer neste CPN 
da admissão à alta. 

CENTRO dE PARTO NORMAL INTRA-HOSPITALAR TIPO I 

Ambientes fins que podem ser compartilhados com outros 
ambientes da maternidade: RECEPÇÃO, SALA DE EXAMES, 
POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE SERVIÇO. 

CENTRO dE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR COM 5 
QUARTOS PPP

Deverá possuir todos os ambientes fins e de apoio nas depen-
dências internas do CPN. Este CPN possui entrada externa 
independente do hospital/maternidade de referência.

2.2.7 atRibuições assistenCiais dOs ambientes de aCORdO COm 
RdC nº 50, de 21 de feveReiRO de 2002 – anvisa, RdC nº 36, de 3 de 
junhO 2008 – anvisa e pORtaRia de COnsOlidaçãO nº3, de 28 de 
setembRO de 2017; anexO ii, tÍtulO ii, CapÍtulOs i aO iv

SALA dE RECEPÇÃO ACOLHIMENTO E REGISTRO (PARTURIENTE E ACOMPA-
NHANTE): a sala de acolhimento e registro é o ambiente destinado a recepcionar 
e encaminhar parturientes e acompanhantes. Para este ambiente adotou-se área 
mínima de 12 m² para receber uma maca e área para registro de paciente (mesa  
e prontuários).

SALA dE EXAMES E AdMISSÃO dE PARTURIENTES COM SANITÁRIO ANEXO: a 
sala de exames e admissão tem como atividade examinar e higienizar parturientes, 
o ambiente deve apresentar área mínima de 9 m². Deve ser previsto um sanitário 
com área mínima de 1,60 m² e dimensão mínima de 1,20 m, anexo a este ambiente.
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QUARTO dE PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO (PPP): o quarto PPP receberá 
atividades como assistir parturientes em trabalho de parto; assegurar condições 
para que acompanhantes assistam ao pré-parto, parto e pós-parto; prestar as-
sistência de enfermagem ao RN envolvendo avaliação de vitalidade, identifica-
ção e higienização e realizar relatórios de enfermagem e registro de parto. 

QUARTO PPP SEM bANHEIRA: o ambiente deve apresentar área mínima de 
14,50 m², sendo 10,5 m² para o leito e área de 4 m² para cuidados de RN, com 
dimensão mínima de 3,2 m, previsão de poltrona para acompanhante, berço e 
área para cuidados de RN com bancada (com profundidade mínima de 0,45 m x 
comprimento 1,40 m x altura 0,85 m) e pia, provido ponto de água fria e quente. 
A cama executada em alvenaria de 50 cm de altura e dimensão de 1,48 x 2,48 ou 
pode-se utilizar cama PPP. O quarto PPP é individual com banheiro exclusivo, a 
fim de garantir privacidade da parturiente e seu acompanhante.

QUARTO PPP COM bANHEIRA: o ambiente deve apresentar área mínima de 
18 m², sendo 10,5 m² para o leito, área de 4 m² para cuidados de RN, com lar-
gura mínima de 0,90 m e com altura máxima de 0,43 m, a dimensão mínima 
do ambiente deve ser com dimensão mínima de 3,2 m. No caso de utilização de 
banheira de hidromassagem, deve ser garantida a higienização da tubulação de 
recirculação da água. Quando isso não for possível o modo de hidromassagem 
não deve ser ativado, sendo para um leito, com previsão de poltrona para acom-
panhante, berço e área para cuidados de RN com bancada (com profundidade 
mínima de 0,45 m x comprimento 1,40 m x altura 0,85 m) e pia, provido ponto 
de água fria e quente. A cama poderá ser executada em alvenaria de 50 cm de 
altura e dimensão de 1,48 x 2,48 ou pode-se utilizar cama PPP. O quarto PPP é 
individual com banheiro exclusivo, a fim de garantir privacidade da parturiente 
e seu acompanhante.

IMPORTANTE!

O ambiente deve ser projetado a fim de proporcionar à par-
turiente bem-estar e segurança, criando ambiente familiar, 
diferindo-o de uma sala cirúrgica, permitindo também a pre-
sença e a participação de acompanhante em todo o processo.
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bANHEIRO ANEXO AO QUARTO PPP PARA PARTURIENTE: o banheiro anexo ao 
quarto PPP deve ter área mínima de 4,8 m², com dimensão mínima de 1,70 m. O 
box para chuveiro deve ter dimensão mínima de 0,90 x 1,0 m com instalação de 
barra de segurança. 

ÁREA PARA dEAMbULAÇÃO (INTERNA E/OU EXTERNA): área destinada à 
deambulação e estar das parturientes. Sugere-se que esta área seja interna ligada 
a uma área externa provida de área verde, preferencialmente coberta a fim de ser 
utilizada independente das condições climáticas. Prever a instalação de barra fixa 
e/ou escada de Ling nesse ambiente. Esse ambiente deve apresentar área mínima 
de 30 m², calculados com base no número de gestantes e acompanhantes.

POSTO dE ENFERMAGEM: tem como atividade realizar relatórios de enferma-
gem e registro de parto. Deve apresentar área mínima de 2,5 m².

SALA dE SERvIÇO: realizar procedimentos de enfermagem. Deve ser previsto 
uma sala de serviço a cada posto de enfermagem, com área mínima de 5,70 m².

SALA dE UTILIdAdES: este ambiente é destinado à recepção, à lavagem, à descon-
taminação e ao abrigo temporário de materiais e à roupa suja. Deve ser provido de 
bancada com pia e uma pia de despejo, com acionamento por válvula de descarga e 
tubulação de 75 mm. Deve possuir área mínima de 6 m², com dimensão mínima de 2 
m.

QUARTO dE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS: este ambiente é destinado ao 
repouso dos funcionários presentes na unidade em regime de plantão. Deve apre-
sentar área mínima de 5 m². Deve ser previsto banheiros (masculino e feminino) 
com área mínima de 2,3 m² para cada unidade.

ROUPARIA: essa área será destinada ao armazenamento de roupas limpas 
(fornecidas pela unidade vinculada), para esta pode ser previsto um armário 
com duas portas.

dEPÓSITO dE MATERIAL dE LIMPEZA (dML): ambiente de apoio destinado à 
guarda de materiais de limpeza. Deve-se prever área mínima de 4,15 m² com di-
mensão mínima de 1 m.

dEPÓSITO dE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: armazenar os materiais e equipa-
mentos por categoria e tipo. Deve-se prever área mínima de 3,15 m².

COPA: este ambiente é destinado à recepção e à distribuição da dieta das partu-
rientes e acompanhantes. Deve-se apresentar área mínima de 4 m² e dimensão 
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mínima de 1,15 m².

REFEITÓRIO: esta área poderá estar contígua à copa, destinada à realização de 
refeições/lanches fora do quarto, pode constituir-se de um espaço aberto, não ne-
cessariamente um ambiente fechado. Deve-se apresentar área mínima de 12 m².

Área para guarda de macas e cadeira de rodas: armazenar os materiais e equipa-
mentos por categoria e tipo.

IMPORTANTE!

Área para higienização das mãos: A RDC nº 36/2008 – Anvisa, 
prevê um lavatório a cada dois leitos com área mínima de 0,90 
m² com instalação de água fria e quente. Como cada quarto 
PPP possui seu lavatório individual, neste caso esta previsão 
já se encontra contemplada.

figura 4 – Layout do projeto de Referência de um Centro de Parto Normal  
Peri-Hospitalar, disponibilizado pelo Ministério da Saúde

Fonte: Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres – (CGSM/DAPES/SAS/MS).
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2.3  Casa da gestante bebê e puéRpeRa – Cgbp

figura 5 – Perspectiva do Projeto de Referência de uma Casa da Gestante Bebê 
e Puérpera (CGBP) Térrea, disponibilizada pelo Ministério da Saúde

Fonte: Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres (DAPES/SAS/MS).

2.3.1  COnCeitO de Casa da gestante, bebê e puéRpeRa – Cgbp

A CGBP é uma unidade de cuidados intermediários para gestantes, puérperas e 
bebês, pertencente a uma maternidade de alto risco. Tem como função assegurar 
a assistência às gestantes, aos recém-nascidos e às puérperas em regime de aten-
ção 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 inter-
nação hospitalar. 

A CGBP tem por objetivo fornecer as usuárias: hospedagem; acompanhamento por 
enfermeiros e técnico de enfermagem nas 24 horas do dia e nos sete dias da semana; 
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atendimento diário da equipe multiprofissional do estabelecimento hospitalar de re-
ferência; e acesso à assistência à saúde pelo estabelecimento hospitalar de referência 
durante a permanência na CGBP.

A capacidade para acolhimento deverá ser para 10, 15 ou 20 usuárias, entre ges-
tantes, puérperas com recém-nascidos e puérperas sem recém-nascidos. A CGBP 
configura-se como Unidade de Interesse à Saúde.

QUAL O ObjETIvO dE UMA ObRA dE AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA IM-
PLANTAÇÃO dE UMA CASA dA GESTANTE bEbÊ E PUÉRPERA – CGbP?

Visa garantir a permanência de gestantes e puérperas de risco que exigem vigilân-
cia constante em ambiente não hospitalar e/ou não podem retornar ao domicílio, 
mães que têm bebês internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) 
ou unidade de cuidado intermediário neonatal convencional (UCINCo) e bebê em 
recuperação nutricional que demandam acompanhamento da equipe de referên-
cia do alto risco, mas que não necessitam do ambiente hospitalar.

2.3.2  ÁReas e Os ambientes neCessÁRiOs aO pROjetO 
aRquitetôniCO de uma Casa da gestante, bebê e puéRpeRa 
(Cgbp)

quadro 2 – Dimensionamento Casa da Gestante Bebê e Puérpera – CGBP – 10 
usuárias

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

ObSERvAÇÃO 
dOS AMbIENTES

Espaço de estar, multiuso das usuárias 1 15 1,5 m² por usuária

Cozinha/copa 1 12 1,2 m² por usuária

Quartos para alojamento 2

Sala de atendimento multiprofissional 1 12

Área de serviço 1 10

Banheiro para gestantes e puérperas 1

Mínimo um vaso 
sanitário e um 

chuveiro para cada 
cinco usuárias e um 
lavatório para cada 

dez usuárias

Sanitário para visitantes e 
funcionários 2 3,6 Um masculino e um 

feminino

continua
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AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

ObSERvAÇÃO 
dOS AMbIENTES

Quarto de plantão 1 5

Banheiro anexo ao quarto de plantão 1 2,3

Área de lazer (externa e/ou interna) 1

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.

IMPORTANTE!

Referente à CGBP de dez usuárias. O somatório da metragem específica de to-
dos os ambientes deve ser acrescido em 25%, referente às áreas de circulação 
e elementos construtivos (paredes).
•	 As camas podem ser distribuídas em no mínimo dois quartos, observando 

o parâmetro de metragem.

quadro 3 – Dimensionamento Casa da Gestante Bebê e Puérpera  – CGBP –  
15 usuárias

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

ObSERvAÇÃO 
dOS AMbIENTES

Espaço de estar, multiuso das usuárias 1 22,5 1,5 m² por usuária

Cozinha/copa 1 18 1,2 m² por usuária

Quartos para alojamento 3 6,0 m² por usuária

Sala de atendimento multiprofissional 1 12

Área de serviço 1 15

Banheiro para gestantes e puérperas 3

Mínimo um vaso 
sanitário e um 

chuveiro para cada 
cinco usuárias e um 
lavatório para cada 

dez usuárias

Sanitário para visitantes e funcionários 2 3,6 Um masculino e um 
feminino

Quarto de plantão 1 5

Banheiro anexo ao quarto de plantão 1 2,3

Área de lazer (externa e/ou interna) 1

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.

conclusão
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IMPORTANTE!
Referente à CGBP de 15 usuárias. O somatório da metragem específica 
de todos os ambientes deve ser acrescido em 25% referente às áreas de 
circulação e elementos construtivos (paredes).
•	 As camas podem ser distribuídas em no mínimo três quartos,  

observando o parâmetro de metragem.

quadro 4 – Dimensionamento Casa da Gestante Bebê e Puérpera – 20 usuárias

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

ObSERvAÇÃO 
dOS AMbIENTES

Espaço de estar, multiuso das usuárias 1 30 1,5m² por usuária

Cozinha/copa 1 24 1,2m² por usuária

Quartos para alojamento 4 6,0m² por usuária

Sala de atendimento multiprofissional 1 12

Área de serviço 1 15

Banheiro para gestantes e puérperas 4

Mínimo um vaso 
sanitário e um 

chuveiro para cada 
cinco usuárias e um 
lavatório para cada 

dez usuárias

Sanitário para visitantes e funcionários 2 3 Um masculino e um 
feminino

Quarto de plantão 1 5

Banheiro anexo ao quarto de plantão 1 2,3

Área de lazer (externa e/ou interna) 1

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.

IMPORTANTE!
Referente à CGBP de 20 usuárias. O somatório da metragem específica 
de todos os ambientes deve ser acrescido em 25%, referente às áreas de 
circulação e elementos construtivos (paredes).
• As camas podem ser distribuídas em no mínimo quatro quartos,  
observando o parâmetro de metragem.
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IMPORTANTE!

SUGERE-SE AINDA QUE, ALÉM DOS AMBIENTES ANTERIORMENTE 
DESCRITOS EM TODOS OS TIPOS DE CGBP, CONFORME CONSTA 
NA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº3, DE 28 DE SETEMBRO DE 
2017, ANEXO II, TÍTULO III, CAPÍTULOS DO I AO V, SEJA INCLUÍDO O 
QUARTO DE PLANTÃO, DEVIDO À NECESSIDADE DE REPOUSO DO 
PROFISSIONAL QUE PERMANECE 24H NA CGBP.

2.3.3 atRibuições assistenCiais dOs ambientes de aCORdO COm 
pORtaRia de COnsOlidaçãO nº3, de 28 de setembRO de 2017,  
anexO ii, tÍtulO iii, CapÍtulOs dO i aO v

As novas ampliações e reformas de CGBP deverão possuir estrutura proporcional 
à sua capacidade de ocupação e às normas de acessibilidade deverão ser respeita-
das em todos os cômodos, conforme os requisitos a seguir:

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 1,5 m² por 
usuária. 

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 nutricio-
nal, poderá ser preparada na própria casa ou fornecida pelo estabelecimento hos-
pitalar de referência, sendo exigido os Procedimentos Operacionais Padronizados 
e observando a RDC nº  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 1,2 m² por usuária.  

QUARTOS PARA ALOjAMENTO: ambiente para alojamento de gestantes, de re-
cém-nascidos e de puérperas, totalizando 10, 15 ou 20 camas, de acordo com o 
número de usuárias da casa. Os quartos da CGBP não configuram leitos, são quar-
tos com camas comuns de uso residencial, que podem ser distribuídas em três, 
quatro ou cinco cômodos, observado o parâmetro de metragem. Nos quartos de 
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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 com seus filhos recém-nascidos. 
Deve-se prever área mínima de 6 m² / usuária da CGBP.

SALA dE ATENdIMENTO MULTIPROFISSIONAL: espaço para atendimento indi-
vidualizado 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 m².

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 para secagem de roupas. Este ambiente deve 
possuir uma área mínima de 0,70 m² por usuária.

Banheiros para gestante e puérperas: o ambiente deverá possuir área mínima 
de 3,80 m² e 1,70 m² de dimensão mínima para cada cinco usuárias da CGBP. O 
banheiro poderá ser ampliado, num mesmo espaço ou em espaços diretamente 
ligados, para atender mais grupos de 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.

SANITÁRIOS PARA vISITANTES E FUNCIONÁRIOS (UM MASCULINO E UM FE-
MININO): 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 3,60 m².

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.

QUARTO dE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS: este ambiente é destinado ao 
repouso dos funcionários presentes na unidade em regime de plantão. Deve apre-
sentar área mínima de 5 m². Deve ser previsto banheiros (masculino e feminino) 
com área mínima de 2,3 m² para cada unidade.
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figura 6 – Quarto para alojamento da Casa da Gestante Bebê e Puérpera do 
Hospital e Maternidade Dona Regina (Palmas-TO)  

Fonte: Equipe de Obras Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres (CGSM/DAPES/SAS/MS).

2.4 adequaçãO de ambiênCia em ambientes de 
atençãO aO paRtO e aO nasCimentO

2.4.1  COnCeitO de ambiênCia

Refere-se ao espaço físico, profissional e de relações interpessoais que deve estar 
relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva 
e humana (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2008). Ou seja, a in-
tervenção nos espaços físicos (reforma e ampliação) de acordo com essa diretriz 
vai além de uma organização físico-funcional, interferindo e contribuindo ou não 
para a qualificação dos processos de trabalho, a depender do modo como são con-
duzidos os processos de mudança. Dessa forma, orienta-se a discussão comparti-
lhada dos projetos arquitetônicos como estratégia para melhorar as condições e 
os processos de trabalho no sentido das boas práticas e humanização de partos e 
nascimento.
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2.4.2  ObjetivO da adequaçãO da ambiênCia

A adequação da ambiência nos espaços físicos das maternidades/hospitais refe-
re-se às reformas e às ampliações com o objetivo de qualificá-los para favorecer 
e facilitar os processos de trabalho de parto de acordo com as boas práticas e a 
humanização na atenção aos partos e aos nascimentos, com a implementação do 
acolhimento, da classificação de risco, dos quartos PPP e dos alojamentos conjun-
tos garantindo conforto e privacidade para mãe, acompanhante e bebê.

O Ministério da Saúde (MS) financiará reformas e ampliações de ambiência de 
Unidades de Centros Obstétricos compreendendo: alguns ambientes que com-
põe as Portas de Entrada, alguns ambientes que compõem o Centro Obstétrico 
propriamente dito, e alguns ambientes fins que compõe Internação Obstétrica – 
Alojamento Conjunto, conforme RDC nº 36/2008 – Anvisa.

2.4.3 pORta de entRada

2.4.3.1 Ambientes financiáveis em um projeto arquitetônico de adequação de 
ambiência na porta de entrada

quadro 5 – Dimensionamento Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento

PORTA dE ENTRAdA

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

ObSERvAÇÃO 
dOS AMbIENTES

Sala de acolhimento da  
parturiente e seu 
acompanhante

1 8

Sala de exames e admissão de 
parturiente 1 9

Deve ser provido 
de bancada  

com pia

Sanitário anexo a sala de  
exames e admissão de 
parturiente

1 2,4
As portas devem 
abrir para fora do 

ambiente

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.
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2.4.3.2 Atribuições assistenciais dos ambientes da porta  de entrada

SALA ACOLHIMENTO E REGISTRO (PARTURIENTE E ACOMPANHANTE): a sala 
de acolhimento e registro é o ambiente destinado a recepcionar e encaminhar 
parturientes e acompanhantes. Para este ambiente adotou-se área mínima de 5 
m² para receber uma maca e área para registro de paciente (mesa e prontuários).

SALA dE EXAMES E AdMISSÃO dE PARTURIENTES COM SANITÁRIO ANEXO: 
a sala de exames e admissão tem como atividade examinar e higienizar partu-
rientes, o ambiente deve apresentar área mínima de 9 m². Deve ser previsto um 
sanitário com dimensão mínima de 1,60 m², anexo a este ambiente.

OS PROjETOS dE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AdEQUAÇÃO dA AMbIÊN-
CIA NAS PORTAS dE ENTRAdAS dOS SERvIÇOS QUE REALIZAM PARTOS 
dEvERÃO:

Prever espaços que favoreça o acolhimento da gestante e seus acompanhantes.

•	 Criar sala para a Classificação de Risco próxima à equipe de acolhimento, com 
acesso direto tanto para a sala de espera quanto para o interior do hospital 
de modo a facilitar o atendimento e a monitoração das usuárias.

•	 Criar ambiente confortável na sala de espera para a mulher e seus acompa-
nhantes, com quantidade de cadeiras adequadas à demanda para as usuá-
rias e acompanhantes.

•	 Garantir que o atendimento da mulher/acompanhante no momento da 
sua recepção para fazer o registro em bancadas baixas, com cadeiras e sem 
barreiras.

•	 Instalação de bebedouros e de equipamentos audiovisuais (TVs).

•	 Possibilitar condições de conforto lumínico, térmico e acústico com o contro-
le de luminosidade, de temperatura e de ruídos no ambiente.

•	 Criar um sistema de sinalização e comunicação visual acessíveis, de fácil  
compreensão e orientação, conforme regulamentado na norma da ABNT  
NBR 9050.

•	 Prever sistema de telefonia pública de modo a atender às necessidades dos 
usuários.
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2.4.4 CentRO ObstétRiCO

2.4.4.1 Ambientes financiáveis em um projeto arquitetônico de adequação de 
ambiência no centro obstétrico

quadro 6 – Dimensionamento Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento

CENTRO ObSTÉTRICO

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

ObSERvAÇÃO dOS 
AMbIENTES

Quarto PPP       2 14,5
Prever área de 4 m2 para 

cuidados do RN com ban-
cada, água quente e fria

Sanitário anexo ao PPP 2 4,8
Instalação de barra de 
segurança no box com 

chuveiro

Área de deambulação  
(interna ou externa) 1 30

Preferencialmente coberta 
para ser utilizada também 

em dias de chuva

Posto de enfermagem 1 2,5

Sala de serviços 1 5,7

Depósito de materiais de 
limpeza (DML) 1 2

Depósito de equipamentos e 
materiais 1 2

Área a depender dos 
tipos de equipamentos e 

materiais

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.

2.4.4.2 Atribuições assistenciais dos ambientes no centro obstétrico

QUARTO dE PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO (PPP): o quarto PPP receberá 
atividades como assistir parturientes em trabalho de parto; assegurar condições 
para que acompanhantes assistam ao pré-parto, parto e pós-parto; prestar assis-
tência de enfermagem ao RN envolvendo avaliação de vitalidade, identificação e 
higienização e realizar relatórios de enfermagem e registro de parto. 
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QUARTO PPP SEM bANHEIRA: o ambiente deve apresentar área mínima de 14,50 
m², sendo 10,5 m² para o leito e área de 4 m² para cuidados de RN, com dimensão 
mínima de 3,2 m, previsão de poltrona para acompanhante, berço e área para cui-
dados de RN com bancada (com profundidade mínima de 0,45 m x comprimento 
1,40 m x altura 0,85 m) e pia, provido ponto de água fria e quente. A cama execu-
tada em alvenaria de 50 cm de altura e dimensão de 1,48 x 2,48 ou pode-se utilizar 
cama PPP. O quarto PPP é individual com banheiro exclusivo, a fim de garantir 
privacidade da parturiente e seu acompanhante.

QUARTO PPP COM bANHEIRA: o ambiente deve apresentar área mínima de 
19,30 m², sendo 10,5 m² para o leito, área de 4 m² para cuidados de RN e 4,8 m² para 
instalação de banheira, com largura mínima de 0,90 m e com altura máxima de 
0,43 m, a dimensão mínima do ambiente deve ser de com dimensão mínima de 
3,2 m. No caso de utilização de banheira de hidromassagem, deve ser garantida a 
higienização da tubulação de recirculação da água. Quando isso não for possível o 
modo de hidromassagem não deve ser ativado, sendo para um leito, com previsão 
de poltrona para acompanhante, berço e área para cuidados de RN com bancada 
(com profundidade mínima de 0,45 m x comprimento 1,40 m x altura 0,85 m) e 
pia, provido ponto de água fria e quente. A cama poderá ser executada em alve-
naria de 50 cm de altura e dimensão de 1,48 x 2,48 ou pode-se utilizar cama PPP. O 
quarto PPP é individual com banheiro exclusivo, a fim de garantir privacidade da 
parturiente e seu acompanhante.

O ambiente deve ser projetado a fim de proporcionar à parturiente bem-estar e 
segurança, criando ambiente familiar diferindo-o de uma sala cirúrgica, permitindo 
também a presença e a participação de acompanhante em todo o processo.

IMPORTANTE!

Os quartos PPP devem estar localizados fora da área crítica do EAS, 
dispensando paramentação e utilização de vestiários de barreiras.

bANHEIRO ANEXO AO QUARTO PPP PARA PARTURIENTE: o banheiro anexo ao 
quarto PPP deve ter área mínima de 4,8 m², com dimensão mínima de 1,70 m. O 
box para chuveiro deve ter dimensão mínima de 0,90 x 1,0 m com instalação de 
barra de segurança. 

ÁREA PARA dEAMbULAÇÃO (INTERNA E/OU EXTERNA): área destinada à 
deambulação e estar das parturientes. Sugere-se que esta área seja interna ligada 
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a uma área externa provida de área verde, preferencialmente coberta, a fim de ser 
utilizada independente das condições climáticas. Prever a instalação de barra fixa 
e/ou escada de Ling nesse ambiente. Esse ambiente deve apresentar área mínima 
de 30,0 m², calculados com base no número de gestantes e acompanhantes.

POSTO dE ENFERMAGEM: tem como atividade realizar relatórios de enferma-
gem e registro de parto. Deve-se apresentar área mínima de 2,50 m².

SALA dE SERvIÇOS: deve-se apresentar área mínima de 5,70 m².

dEPÓSITO dE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: tem a função de armazenar os ma-
teriais e equipamentos por categoria e tipo. Deve-se prever área mínima de 3,15 m².

dEPÓSITO dE MATERIAL dE LIMPEZA (dML): ambiente de apoio destinado à 
guarda de materiais de limpeza. Deve-se prever área mínima de 4,15 m² com di-
mensão mínima de 1 m.

OS PROjETOS dE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AdEQUAÇÃO dA AMbIÊN-
CIA NO CENTRO ObSTÉTRICO dEvERÃO:

•	 Adequar a ambiência às especificidades da atenção ao parto e nascimento hu-
manizados, possibilitando que os períodos clínicos do parto sejam assistidos 
no mesmo ambiente com a presença de acompanhante.

•	 Transformar os tradicionais pré-partos coletivos em espaços individualizados 
de pré-parto, parto e pós-parto imediato (PPP) com acesso a banheiro, onde 
a mulher desenvolva todo o processo de trabalho de parto e parto, podendo 
ser transferida após o pós-parto imediato para o alojamento conjunto, quan-
do em função da demanda, não for possível que todo o período do pós-parto 
aconteça neste mesmo espaço, sempre com a presença do acompanhante de 
livre escolha. Esses espaços de pré-parto, parto e pós-parto imediato devem 
garantir a privacidade da mulher e seu acompanhante, com a dimensão mí-
nima orientada na RDC nº 36/2008, possibilitando a inclusão no ambiente de 
métodos não farmacológicos de alívio à dor e estímulo ao trabalho de parto 
ativo, criando condições na ambiência que garantam a mulher a escolha das 
diversas posições no trabalho de parto e parto.

•	 Adequar no quarto de pré-parto, parto e pós-parto imediato (PPP) área para 
cuidados com o recém-nascido no mesmo ambiente do parto; ou seja, que o 
atendimento imediato ao recém-nascido seja realizado no mesmo ambiente 
do parto, sem interferir na interação mãe e filho, com espaços adequados para 
as atividades, por exemplo, com a instalação de bancada com pia para os cui-
dados, provida de instalação, água quente e espaço para o berço, entre outros.
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•	 Caso a população atendida tenha indígenas, deverá ser previsto ao menos 
um quarto PPP com ambiência de acordo com a cultura das etnias atendidas.

•	 Criar espaços internos e/ou externos nas maternidades que permitam a 
deambulação e a movimentação ativa da mulher, como jardins solários.

•	 Proporcionar acesso a métodos não farmacológicos e não invasivos de alí-
vio à dor e de estímulo à evolução fisiológica do trabalho de parto, desde a 
deambulação até disponibilizar bolas de bobat, escadas de ling, cavalinho, 
banheira e/ou chuveiro com água quente, entre outros.

•	 Possibilitar condições de conforto lumínico, térmico e acústico com o contro-
le de luminosidade, de temperatura e de ruídos no ambiente.

•	 Prever sinalização adequada, com identificação das áreas de modo a orientar 
os usuários na sua mobilidade dentro da maternidade. 

2.4.5  alOjamentO COnjuntO

2.4.5.1 Ambientes financiáveis em um projeto arquitetônico de adequação de 
ambiência internação obstétrica/alojamento conjunto

quadro 7 – Dimensionamento Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento 

INTERNAÇÃO ObSTÉTRICA / ALOjAMENTO CONjUNTO

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m² ObSERvAÇÃO dOS AMbIENTES

Quarto/enfermagem 
para Alojamento 
Conjunto

1

Quarto de um leito (10,50 m²), dois 
leitos (14 m²), enfermarias de três a 

seis leitos (6 m²/leitos) 
Todos os quartos/enfermarias  
devem prever mais 4 m² para 

cuidados do RN com bancada e água 
quente e fria.

Banheiro anexo 
quarto/enfermarias 
para Alojamento 
Conjunto

1 4,8

Posto de 
enfermagem 1 2,5

Sala de serviços 1 5,7

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.
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2.4.5.2 Atribuições assistenciais dos ambientes na internação obstétrica / 
alojamento conjunto

QUARTO/ENFERMARIA PARA ALOjAMENTO CONjUNTO: adotar medidas que 
garantam a privacidade visual de cada parturiente, seu recém-nascido e acompa-
nhantes, quando instalado ambiente de alojamento conjunto para mais de uma 
puérpera.

bANHEIRO ANEXO AO QUARTO/ENFERMARIA PARA ALOjAMENTO CONjUNTO

POSTO dE ENFERMAGEM: tem como atividade realizar relatórios de enferma-
gem e registro de parto. Deve-se apresentar área mínima de 6 m².

Sala de serviços: deve-se apresentar área mínima de 5,70 m².

OS PROjETOS dE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AdEQUAÇÃO dA AMbIÊN-
CIA NA INTERNAÇÃO ObSTÉTRICA ALOjAMENTO CONjUNTO dEvERÃO:

•	 Prever as dimensões dos ambientes de acordo com a RDC nº 36/2008.

•	 Garantir a privacidade da mulher/bebê e seu acompanhante, instalando-se 
cortinas, biombos ou divisórias quando o quarto não for individual.

•	 Contemplar sempre a presença do acompanhante, prevendo uma cadeira/pol-
trona inclinável para sua acomodação.

•	 Garantir que os cuidados com o recém-nascido sejam realizados no próprio 
alojamento conjunto, prevendo bancadas, armários e especialmente água 
quente para o banho.

•	 O acesso do alojamento conjunto ao banheiro deve ser direto e este conter 
chuveiro com água quente.

•	 É importante garantir uma ambiência confortável e acolhedora com conforto 
térmico, luminoso e acústico.

•	 Adequar espaços para solário (banho de sol) para os bebês e movimentação  
das mães.



29

3 SAÚDE DA CRIANÇA: 
UNIDADE NEONATAL 

E BANCO DE LEITE 
HUMANO

3.1  unidade neOnatal

•	 Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

•	 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo).

•	 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).

3.1.1 ObjetivO de ampliaçãO e RefORma de uma unidade 
neOnatal 

Poderá ser realizada ampliação ou reforma da unidade neonatal para ampliação 
do número de leitos e/ou para qualificação de leitos já existentes. 

A qualificação da infraestrutura tem como objetivo favorecer e facilitar os proces-
sos de trabalho de acordo com as boas práticas e a humanização na atenção neo-
natal, de acordo com a Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012 e a RDC nº 36/2008 
– Anvisa, que regulamenta os Serviços de Obstetrícia e Neonatologia.
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IMPORTANTE!

As Unidades Neonatais deverão cumprir os seguintes requisitos de Humani-
zação ressaltando:

•	 Controle de ruído

•	 Controle de iluminação

•	 Climatização

•	 Iluminação natural para as novas unidades

•	 Garantia de livre acesso e permanência da mãe ou do pai

•	 Garantia de visitas programadas dos familiares 

•	 Garantia de informações da evolução dos pacientes aos familiares, pela 
equipe médica, no mínimo, uma vez ao dia.

3.1.2 COnCeitO de unidade neOnatal

A unidade neonatal é um serviço de internação responsável pelo cuidado integral 
ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, dotado de estruturas assis-
tenciais que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência 
especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos. 
Devem articular uma linha de cuidados progressivos, possibilitando a adequa-
ção entre a capacidade instalada e a condição clínica do recém-nascido (pacientes 
com idade entre zero a 28 dias de vida).

A unidade neonatal é dividida de acordo com as necessidades do cuidado, nos se-
guintes termos:

I – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

II – Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN), com duas 

  tipologias:

a) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional 
(UCINCo). 

b) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).
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ETAPAS dO CUIdAdO PROGRESSIvO NEONATAL

UTIN

UCINco

UCINca

Ambiente de alta complexidade com atendimento especializado ao 
recém-nascido grave.

Ambiente de recém-nascidos considerados de médio risco e que 
demandem assistência contínua, porém de menor complexidade do 
que na UTIN.

Serviços em unidades hospitalares cuja infraestrutura física e materialper-
mita acolher mãe e �lho para prática do método canguru, para repouso e 
permanência no mesmo ambiente nas 24 (vinte quatro) horas por dia, até 
a alta hospitalar

ALTA HOSPITALAR

bERÇÁRIO

É importante ressaltar que a prática do berçário foi extinta em grande parte dos 
países. Pois gera como consequência:

•	 MAIOR risco de infecção.

•	 MAIOR risco para a segurança do RN (troca de bebê).

•	 MAIOR tempo de separação da mãe que pode causar:

– Retardo e prejuízo para o aleitamento materno.

– Menor competência materna para lidar com bebê após a alta.

– Prejuízo do vínculo pai, mãe e bebê.

Atraso do calendário de vacinação, falta às consultas, 
diarreia, desidratação, desnutrição, piora no desenvolvimento:

AUMENTO NA MORTALIdAdE INFANTIL
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dIMENSIONAMENTO dE LEITOS

O número de leitos da unidade neonatal atenderá ao parâmetro de necessidade 
populacional: para cada mil nascidos vivos poderão ser contratados dois leitos de 
UTIN, dois leitos de UCINCo e um leito de UCINCa.

figura 7 – Proporção de leitos

A Unidade 
Hospitalar 2 Leitos UTIN

2 Leitos UCINCo

1 Leito UCINCa

1.000

Nascidos vivos

poderá 
contratar

Fonte: Elaborada pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno.

ObSERvAÇõES IMPORTANTES!

•	 A UCINCa somente funcionará em unidades hospitalares 
que possui UCINCo, de forma anexa ou como subconjun-
to de leitos de uma UCINCo.

•	 O conjunto de leitos de Cuidados Intermediários (UCINCo 
e UCINCa) será composto de 2/3 de leitos de UCINCo e 1/3 
de UCINCa.

•	 Ao projetar a unidade neonatal é importante fazer as três 
unidades (UTIN, UCINCo e UCINCa) com posicionamento 
contíguo a fim de diminuir a distância percorrida, ou a 
menos de 50 m de distância.
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3.1.3 COnCeitO de unidade de teRapia intensiva neOnatal – utin

São serviços hospitalares de alta complexidade, voltados para o atendimento de 
recém-nascido grave, assim considerado:

•	 De qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica.

•	 Com quadro de saúde crítico que necessite de cuidados especializados, tais 
como: uso de cateter venoso central, drogas vasoativas, prostaglandina, 
uso de antibióticos para tratamento de infecção grave, uso de ventilação 
mecânica.

•	 Menores de 30 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento 
menor de 1.000 gramas.

•	 Que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-operatório imediato de 
cirurgias de pequeno e médio porte. 

•	 Que necessitem de nutrição parenteral. 

figura 8 – UTIN Hospital Danbury – EUA
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Fonte: Imagem do site Pinterest. Endereço: <https://br.pinterest.com/pin/103864335126923026/>.

quadro 8 – Dimensionamento Unidade de Terapia Intensiva Neonatal–UTIN

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA -m²

CARACTERÍSTICA dO 
AMbIENTE

Área de Tratamento 
Coletiva 6,5 (ideal 7 m²)

Tem dentre suas atividades 
proporcionar condições de 

internar recém-nascido grave ou 
potencialmente grave, prestar 

assistência nutricional e distribuir 
alimentação aos recém-nascidos.

Posto de enfermagem/
Prescrição médica 1 a cada 10 leitos 6

Tem como atividade executar 
e registrar a assistência de 

enfermagem intensiva; manter 
condições de monitoramento e 

assistência respiratória 24 horas. 
Um para cada área coletiva, 

independentemente do nº de 
leitos. No posto de enfermagem 
é necessário permitir observação 

visual direta ou eletrônica dos leitos, 
mas precisa de atenção especial 

ao ruído causado pela equipe. 
Prescrição médica: Localizada 
junto ou separado do posto de 
enfermagem, trata-se de uma 

bancada para prescrição de laudos e 
pedidos médicos.

Área de serviço de 
enfermagem 

anexa ao posto de 
enfermagem 6

Ambiente destinado exclusivamente 
as atividades de enfermagem da 

unidade.

Sala de atividades 1 9

Ambiente de apoio para atividades 
múltiplas da unidade neonatal, 

reunião com os pais, com a equipe, 
grupos operativos.

Quarto de plantão 1 10

Proporcionar condições de conforto 
e higiene aos funcionários como, 
descanso, guarda de pertences, 

troca de roupas e higiene pessoal. 
Esse ambiente deve ficar próximo da 

Unidade Neonatal.
continua
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AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA -m²

CARACTERÍSTICA dO 
AMbIENTE

Banheiro para quarto 
de plantão 1 3,6

As portas devem abrir para fora do 
ambiente e as maçanetas das portas 

devem ser do tipo alavanca ou 
similares. 

Sanitário para 
funcionários 1 1,6

As portas devem abrir para fora do 
ambiente e as maçanetas das portas 

devem ser do tipo alavanca ou 
similares. 

Depósito para material 
de limpeza 1 2 Ambiente de apoio destinado à guar-

da de materiais de limpeza.

Sala de Higienização 
e preparo para 
equipamentos/
material

1 4

Tem como função proporcionar 
condições de esterilização de 

material médico, de enfermagem, 
laboratorial, cirúrgico e roupas: 

receber, desinfetar e separar 
materiais; lavar os materiais.

Sala de utilidades 
(expurgo) 1 6

Ambiente destinado à limpeza, 
desinfecção e guarda dos materiais 
e roupas utilizados na assistência 

ao paciente e guarda temporária de 
resíduos.

Sala de espera para 
acompanhantes e 
visitantes

1 6
Poderá ser anexo ou não à Unidade. 
Importante dimensionar o número 
de cadeiras com o número de leitos

Sala administrativa 1 6
Destinada ao desenvolvimento das 

atividades administrativas da Unida-
de Funcional.

Área registro paciente 1 4 Controle de entrada e saída.

Sala para ordenha 1 1,5 m² por cadeira
Ambiente obrigatório quando a mãe 

não estiver internada no mesmo 
EAS.

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.
Nota: Os ambientes de apoio, quando contíguos, podem ser compartilhados entre as demais unidades  
(UCINCo e UCINCa).

conclusão
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3.1.4 COnCeitO de unidade de CuidadO inteRmediÁRiO neOnatal 
COnvenCiOnal – uCinCO

Também conhecidas como unidades semi-intensivas, são serviços em unidades 
hospitalares destinados ao atendimento de recém-nascidos que necessitem de cui-
dados complementares, considerados de médio risco e que demandem assistência 
contínua, porém de menor complexidade do que na UTIN. Poderão configurar-se 
como unidades de suporte às UTINS ou de forma independente, obedecendo à 
rotina de cada serviço e serão responsáveis pelo cuidado de recém-nascidos nas 
seguintes condições:

•	  Após a alta da UTIN ainda necessite de cuidados complementares.

•	 Com desconforto respiratório leve que não necessite de assistência ventilató-
ria mecânica.

•	 Com peso entre 1.000 g e 1.500 g, quando estáveis, sem acesso venoso central, 
em nutrição enteral plena, para acompanhamento clínico e ganho de peso. 

•	 Submetido à cirurgia de médio porte, estável, após o pós-operatório imediato 
em UTIN.

figura 9 – Leito de UCINCo

Fonte: Foto tirada pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno em visita ao Hospital 
Geral de Sobradinho/DF.
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quadro 9 – Dimensionamento Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Convencional

UCINCo

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

CARACTERÍSTICA dO 
AMbIENTE

Área de Tratamento 
Coletiva 6,5 (ideal 7 m²)

Atender recém-nascidos 
considerados de médio risco 
e que demandem assistência 

contínua, porém de menor 
complexidade do que na UTIN.

Posto de enfermagem/
Prescrição médica 1 a cada 15 leitos 6

Tem como atividade executar 
e registrar a assistência de 

enfermagem intensiva; manter 
condições de monitoramento e 

assistência respiratória 24 horas. 
Um para cada área coletiva, 

independentemente  do nº de 
leitos. No posto de enfermagem 
é necessário permitir observação 

visual direta ou eletrônica dos 
leitos, mas precisa de atenção 
especial ao ruído causado pela 

equipe. Prescrição médica: 
Localizada junto ou separado do 
posto de enfermagem, trata-se 

de uma bancada para prescrição 
de laudos e pedidos médicos.

Área de serviço de 
enfermagem 

anexa ao posto de 
enfermagem 6

Ambiente destinado 
exclusivamente as atividades de 

enfermagem da unidade.

Sala de atividades 1 9

Ambiente de apoio para 
atividades múltiplas da unidade 
neonatal, reunião com os pais, 

com a equipe, grupos operativos.

Quarto de plantão 1 10

Proporcionar condições 
de conforto e higiene aos 

funcionários como, descanso, 
guarda de pertences, troca de 
roupas e higiene pessoal. Esse 

ambiente deve ficar próximo da 
Unidade Neonatal.

continua
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UCINCo

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m²

CARACTERÍSTICA dO 
AMbIENTE

Banheiro para quarto 
de plantão 1 3,6

As portas devem abrir para fora 
do ambiente e as maçanetas das 
portas devem ser do tipo alavan-

ca ou similares. 

Sanitário para 
funcionários 1 1,6

As portas devem abrir para fora 
do ambiente e as maçanetas das 
portas devem ser do tipo alavan-

ca ou similares. 

Depósito para material 
de limpeza 1 2 Ambiente de apoio destinado à 

guarda de materiais de limpeza.

Sala de Higienização 
e preparo para 
equipamentos/material

1 4

Tem como função proporcionar 
condições de esterilização 

de material médico, de 
enfermagem, laboratorial, 
cirúrgico e roupas: receber, 

desinfetar e separar materiais; 
lavar os materiais.

Sala de utilidades 
(expurgo) 1 6

Ambiente destinado à limpeza, 
desinfecção e guarda dos 

materiais e roupas utilizados na 
assistência ao paciente e guarda 

temporária de resíduos.

Sala de espera para 
acompanhantes e 
visitantes

1 6

Poderá ser anexo ou não 
à Unidade. Importante 

dimensionar o número de 
cadeiras com o número de leitos

Sala administrativa 1 6
Destinada ao desenvolvimento 

das atividades administrativas da 
Unidade Funcional.

Área registro paciente 1 4 Controle de entrada e saída.

Sala para ordenha 1 1,5 m² por cadeira
Ambiente obrigatório quando 

a mãe não estiver internada no 
mesmo EAS.

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.
Nota: Os ambientes de apoio, quando contíguos, podem ser compartilhados entre as demais unidades (UTIN e 
UCINCa).

conclusão
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3.1.5 COnCeitO de unidade de CuidadO inteRmediÁRiO neOnatal 
CanguRu – uCinCa

São serviços de unidades hospitalares semelhantes à UCINCo, voltados para aten-
dimentos ao recém-nascidos pré-termo com infraestrutura que permita o acolhi-
mento da mãe como acompanhante em período integral (24h por dia), ou seja:

•	 Com estrutura acolhedora que permita a prática do método canguru.

•	 Que permita repouso e permanência no mesmo ambiente durante 24h por 
dia, até a alta hospitalar. 

•	 Devem possuir suporte assistencial por equipe de saúde adequadamente 
treinada, que possibilite a prestação de todos os cuidados assistenciais e a 
orientação à mãe sobre sua saúde e a do recém-nascido.

•	 Serão responsáveis pelo cuidado de recém-nascidos com peso superior a 
1.250 g, clinicamente estável, em nutrição enteral plena.

•	 Que as mães manifestem o desejo de participar e tenham disponibilidade de 
tempo.

quadro 10  – Dimensionamento Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Canguru

UCINCa

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m² CARACTERÍSTICA dO AMbIENTE

Área de 
Tratamento 
Coletiva 

4,5 (ideal 9 m²)

Garantir infraestrutura que permita 
acolher mãe e filho para prática do 
método canguru, para repouso e 

permanência no mesmo ambiente nas 24 
horas por dia, até a alta hospitalar.

Posto de 
enfermagem/
Prescrição 
médica

1 a cada 15 leitos 6

Tem como atividade executar e registrar 
a assistência de enfermagem intensiva; 
manter condições de monitoramento e 

assistência respiratória 24 horas. Um para 
cada área coletiva, independentemente  
do nº de leitos. No posto de enfermagem 
é necessário permitir observação visual 

direta ou eletrônica dos leitos, mas precisa 
de atenção especial ao ruído causado pela 

equipe. Prescrição médica: Localizada junto 
ou separado do posto de enfermagem, 

trata-se de uma bancada para prescrição de 
laudos e pedidos médicos.

continua
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UCINCa

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m² CARACTERÍSTICA dO AMbIENTE

Área de serviço 
de enfermagem 

anexa ao posto de 
enfermagem 6 Ambiente destinado exclusivamente as 

atividades de enfermagem da unidade.

Sala de atividades 1 9
Ambiente de apoio para atividades múlti-
plas da unidade neonatal, reunião com os 

pais, com a equipe, grupos operativos.

Quarto de 
plantão 1 10

Proporcionar condições de conforto e 
higiene aos funcionários como, descanso, 

guarda de pertences, troca de roupas e 
higiene pessoal. Esse ambiente deve ficar 

próximo da Unidade Neonatal.

Banheiro para 
quarto de 
plantão

1 3,6
As portas devem abrir para fora do 

ambiente e as maçanetas das portas 
devem ser do tipo alavanca ou similares. 

Sanitário para 
funcionários 1 1,6

As portas devem abrir para fora do 
ambiente e as maçanetas das portas 

devem ser do tipo alavanca ou similares. 

Depósito para 
material de 
limpeza

1 2 Ambiente de apoio destinado à guarda de 
materiais de limpeza.

Sala de  
Higienização 
e preparo para 
equipamentos/
material

1 4

Tem como função proporcionar condições 
de esterilização de material médico, de 
enfermagem, laboratorial, cirúrgico e 
roupas: receber, desinfetar e separar 

materiais; lavar os materiais.

Sala de utilidades 
(expurgo) 1 6

Ambiente destinado à limpeza, 
desinfecção e guarda dos materiais 

e roupas utilizados na assistência ao 
paciente e guarda temporária de resíduos.

Sala de espera 
para  
acompanhantes 
e visitantes

1 6
Poderá ser anexo ou não à Unidade. 

Importante dimensionar o número de 
cadeiras com o número de leitos

continuação

continua
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UCINCa

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m² CARACTERÍSTICA dO AMbIENTE

Sala 
administrativa 1 6

Destinada ao desenvolvimento das 
atividades administrativas da Unidade 

Funcional.

Área registro 
paciente 1 4 Controle de entrada e saída.

Estar e copa mãe 
UCINCa 1 10

Proporcionar um ambiente que permita 
a mãe ou acompanhante receber visita, 

descansar fora do leito e fazer suas 
refeições fora das dependências da área de 

tratamento coletivo.

Banheiro mãe 
UCINCa 1 3,6 Oferecer banheiro exclusivo para as mães 

da UCINCa.

Lavanderia mãe 
UCINCa 1 2

Garantir que as mães tenham um espaço 
para poder lavar pelo o menos suas peças 

íntimas.

Convivência mãe 
UCINCa 6 Espaço que permita as mães executarem 

trabalhos manuais

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.
Nota: Os ambientes de apoio, quando contíguos, podem ser compartilhados entre as demais unidades (UTIN e UCINCo).

Atenção ao uso de televisão e rádio: não podem ser no mesmo local de interna-
ção do recém-nascido. O ruído interrompe o descanso do bebê.

Local de refeição das mães: deve ser em local diferente do ambiente de internação 
do recém-nascido.

IMPORTANTE LEMbRAR QUE: A UCINCa somente 
funcionará em unidade hospitalar que possuir UCINCo.

IMPORTANTE!!! DISSOCIAR UCINCa de ALOJAMENTO CONJUNTO

UCINCa é Unidade Intermediária e Alcon é enfermaria.

O risco dos RNs e a capacitação das equipes são diferentes.

Na UCINCa a mãe é acompanhante, no Alcon ela é paciente.

conclusão
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figura 10 – Foto UCINCa

Fonte: Foto tirada pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno em visita ao Hospital 
Cândido Vargas/PB.

ObSERvAÇõES IMPORTANTES!

ÁREA dE APOIO PARA CUIdAdO dO RECÉM-NASCIdO 

Normalmente o RN que está na UTIN respira com ajuda de parelhos (mecanica-
mente) e quando a equipe profissional entende que o bebê necessita de banho por 
imersão, é preparado o banho em um berço de acrílico que funciona também como 
banheira e evita a infecção cruzada (todo procedimento é realizado perileito). Ou 
seja, o RN não é conduzido para outro ambiente para receber esses cuidados e 
essa área de cuidados e higienização costuma ser subutilizada pelos profissionais 
ou recebe outra função. Dentro da UTIN, é necessário prever um ponto de água 
quente para encher a banheira e uma pia de despejo (esta última pode ser loca-
lizada na sala de utilidades). Esta área deverá ser localizada nas dependências 
internas da unidade neonatal, quarto PPP e alojamento conjunto. 
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LEMbRE-SE: As boas práticas de cuidados do RN, atualmente, são realizadas pe-
rileito, não mais dentro de uma sala com bancada e ponto de água para o banho 
do bebê. Sua higienização é realizada no berço de acrílico ou na banheira, ambos 
são levados até o leito. 

figura 11 – Banho do bebê 

Fonte: imagem do site – Blog do Pró-Saúde de Tocantins. <http://prosaudetocantins.org/2014/05/humanizacao
-reduz-indice-de-mortalidade-de-bebes.html>.

Maternidade de alto risco: deve possuir unidade neonatal composta por UTIN,  
UCINCo e UCINCa. 

Maternidade de risco habitual: deve possuir Unidade de Cuidado Intermediário  
Neonatal (UCIN), com duas tipologias: UCINCo e UCINCa. 

As duas tipologias de maternidades deverão ter em suas instalações Banco de Leite 
Humano e/ou Posto de Coleta de Leite Humano. 

A definição da localidade que os leitos deverão ser implantados é uma decisão regio-
nal e que deve ser pactuada no Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha (GCE-RC).
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figura 12 – Estudo de Unidade Neonatal

Fonte: Elaborado pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno.
Nota 1: Este projeto tem o objetivo de demonstrar o fluxo e a setorização no modelo do cuidado progressivo do 
recém-nascido.
Nota 2: Portaria nº 3.389, de 30 de dezembro de 2013: Atender à demanda do País para regiões que têm dificuldades de 
aberturas de pequenas unidades neonatais devido à dificuldade de manutenção de recursos humanos e arcar com alto 
custo da unidade convencional. Para demais regiões é baseado os parâmetros da Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012. 

3.2 banCO de leite humanO – blh
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3.2.1 COnCeitO de banCO de leite humanO

É um serviço especializado, responsável por ações de promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno e execução das atividades de: coleta da produção lática 
de nutrizes, do seu processamento, controle de qualidade e distribuição.

QUAL O ObjETIvO dE UMA ObRA dE AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA PARA IM-
PLANTAÇÃO dE bANCO dE LEITE HUMANO?

O objetivo principal é a recuperação de sua estrutura física, com finalidade de 
sanar atuais problemas operacionais ou, sua adequação às normas técnicas da 
Anvisa. Poderá ser realizada ampliação para implantação de um novo Banco de 
Leite Humano ou Reforma de Banco de Leite.

Tais obras de investimento irão contribuir para a redução da mortalidade infantil 
com ênfase no componente neonatal, ampliando a oferta de leite humano com 
qualidade certificada para recém-nascidos internados em unidades neonatais; 
bem como fortalecendo as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno no terceiro nível de atenção.

Conforme a Resolução RDC nº 171/2006, os Bancos de Leite Humano que serão 
implementados a partir de uma ampliação ou reforma deverão possuir minima-
mente os ambientes a seguir descritos:

quadro 11 – Dimensionamento Banco de Leite Humano – BLH

banco de Leite Humano bLH  – RdC nº 171, de 4 de setembro de 2006

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m² CARACTERÍSTICA dO AMbIENTE

Sala para 
recepção, 
registro e 
triagem de 
doadoras

1 7,5

É importante oferecer uma estrutura ade-
quada à doadora, lembrar sempre de espaço 

para cadeirante. Ter cadeiras suficientes 
para espera.

Área para esto-
cagem de leite 
cru coletado

1 4

Ideal esse ambiente ter um guichê de acesso 
para sala de ordenha. Assim, evitará o fluxo 
desnecessário do leite cru e evita eventuais 
contaminação que resultará em perda do 

leite coletado.

Área de  
recepção de 
coleta externa

1 3

Esse ambiente precisa de um guichê ou área 
exclusiva para recepção do leite que chega 
da doadora domiciliar. Importante ter uma 
área que permita higienizar o pote de leite.

continua
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banco de Leite Humano bLH  – RdC nº 171, de 4 de setembro de 2006

AMbIENTES QUANTIFICAÇÃO      ÁREA  
UNITÁRIA – m² CARACTERÍSTICA dO AMbIENTE

Arquivo de 
doadoras

Pode ser em uma sala exclusiva ou na sala de 
recepção e registro de doadoras.

Vestiário de 
barreira 1 3

Necessário para acesso da doadora a sala de 
ordenha e acesso do funcionário à sala para 

processamento, estocagem e distribuição de 
leite.

Sala de ordenha 1 1,5 por cadeira

Importante oferecer uma estrutura que 
permita a doadora higienizar a mama, ter um 

armário com potes esterilizados, luvas e toucas 
e oferecer privacidade.

Sala para 
processamento, 
estocagem e 
distribuição de 
leite

1 15

Ambiente dinâmico que tem necessidade 
bancada móvel para alteração do espaço 
de acordo com a atividade realizada nas 

diversas etapas de processamento do leite. 
Precisa de atenção na altura das bancadas e 

pontos de água e esgoto. Ambos precisam ser 
dimensionados de acordo com equipamento 

especificado.

Laboratório 
de controle de 
qualidade

6
Ideal esse ambiente ter um guichê de acesso 

direto para sala de processamento. Assim, evi-
tará o fluxo desnecessário da amostra do leite.

Fonte: Equipe de obras da Rede Cegonha.

figura 16 – Fluxo para processamento do leite

Coleta da produção 
lática de nutrizes

Processamento e 
controle de qualidade

Distribuição

1 

2

3

Fonte: Fotos da Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno em visitas técnicas e campanhas.

conclusão
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figura 17 – Estudo Banco de Leite Humano

Fonte: Elaborado pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno.

ObSERvAÇõES IMPORTANTES!

•	 Evitar cruzamento do fluxo de leite cru com o leite processado.

•	 Favorecer a circulação direta do leite entre os diversos 
ambientes.

•	 Atenção à ergonomia: altura da bancada, posição dos equi-
pamentos etc.

•	 Instalação de água e esgoto para equipamentos de pasteu-
rização e resfriamento.

•	 Layout dinâmico para praticidade das diversas etapas desde 
o recebimento até a distribuição do leite.
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