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Acessibilidade

Infraestrutura Geral
OBSERVAR

Características Gerais 10 5 2 0 NA
Identificação externa com visual facilitado;
Possui calçada rebaixada e identificada com faixa amarela;
Possui estacionamento com vaga devidamente identificada: Idoso/Cadeirante/Ambulância;
Área para embarque e desembarque de pacientes devidamente identificada para veículos especiais
Área para embarque e desembarque de pacientes/acompanhantes com veículo próprios ;
Área para chegada de pacientes/acompanhantes que deambulam ou necessitam de auxilio;
Entrada exclusiva para urgência/emergência devidamente identificada;
Entrada para atendimentos eletivos devidamente identificadas;
Acesso facilitado com rampas com proteção/barras de apoio;
Cadeiras de rodas, macas com proteção lateral e apoios disponíveis conforme necessidade;
Portas amplas;

Funcionamento
Balcão e cadeira (recepcionista);
Aparelho de telefone;
Microcomputadores;
Armários/gaveteiros;
Dispositivo com álcool gel;

Nota no Requisito
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Documentos

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
BIOSSEGURANÇA 10 5 2 0 NA
Disponibiliza aos profissionais manual de biossegurança sobre:

Uso de equipamentos de proteção individual/coletiva;
Informações quanto a substâncias químicas/reagentes que oferecem riscos à saúde humana e ao meio
ambiente;
Fluxograma de encaminhamento do profissional em caso de acidentes com perfurocortantes e/ou
Documento, com descrição das atividades/equipamentos/risco relacionado ao setor incluindo os EPIs
e/ou EPCs a serem utilizados;Há registro inicial e anual de treinamento dos itens constantes no manual de biossegurança;
Acesso às áreas de trabalho restrito;
Reativos voláteis/inflamáveis/corrosivos estão sinalizados/acondicionados em locais ventilados e longe de
fontes de calor.

DOCUMENTAÇÃO
Local visível/facil acesso:
Sinalização quanto entrada e saída;
Alvará da Vigilância Sanitária;
Licença de Funcionamento (Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros);
Licença Ambiental;
Certificado de regularidade tecnica emitido pelo CRM (Conselho Regional de Medicina);
Certificado de qualificação do responsável técnico;
Certificado de Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho;
Disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Quadro com horário de funcionamento do serviço em local visível;
Laudo de Proteção Radiologica;
Documento de elaboração do calculo de blindagem aplicado à sala de exame;
Relatório de Levantamento Radiométrico comprovando que as paredes, portas e biombo oferecem
blindagem;
Contrato com firma de manutenção para os equipamentos utilizados no serviço;
Memorial descritivo de proteção radiologica;
Registros de calibração e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos utilizados no
serviço;
Manuais tecnicos de operação e de utilização de equipamentos(em portugues);
Manual de garantia da qualidade do equipamento;

ARQUIVO
Meio físico (controle de temperatura, umidade, incêndio e pragas);
Eletrônico com back up;
Localização: Segura;
Acesso restrito;
Disponibiliza programa para rastreabilidade/integridade/sigilo quanto aos resultados de exames;

Nota no Requisito
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Segurança

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
10 5 2 0 NA

ATENDIMENTO/ AGENDAMENTO
Individualizado ( personalizado);
Telefônico;
Eletrônico;
Os atendimentos seguem o regimento da Constituição Brasileira;

Disponibiliza horários para agilizar coleta de exames de urgência/emergência;
Disponibiliza entrega dos resultados de imediato;
Tempo de espera para coleta;
Tempo espera para entrega de resultados de exames eletivos;
Todo procedimento realizado consta de assinatura do paciente  ou acompanhante;
Disponibiliza instruções escritas em linguagem acessível para preparo ou coleta de materiais
biológicos;
Disponibiliza protocolo para retirada de resultados de exames;
Disponibiliza resultado de exames por meio eletrônico;
Utiliza laboratório de apoio.
Cadastro do paciente:

Numero de registro;
Nome completo/ data de nascimento;
Código da operadora;
Endereço/telefone;
Sexo/procedência;
Assinatura e carimbo do médico requisitante;
Data do atendimento.

SALA DE COLETA
Individualizado (box);
Coletivo de maneira a manter a integridade/privacidade/respeito;
Poltronas, divãs e cadeiras confortáveis com apoio para membros superiores, com revestimento
lavável e de fácil higiene;
Mesa auxiliar;
Escadinha.
Lavabo com água corrente, sabonete liquido, papel toalha, lixeira com tampa, acionada por pedal e
revestida com saco de cor branco leitoso;
Dispositivo com álcool gel;
Tubos e frascos para coleta devidamente identificados:(nome completo e exame a ser realizado;
Recipiente com paredes rígidas (descarpack) em suporte na altura dos olhos;
Estante para colocação de tubos após coleta;
Disponibiliza área técnica destinada para organização e distribuição das amostras;
Disponibiliza sanitários exclusivo para coleta e identificado conforme genero;

Nota no Requisito
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Segurança

SALA DE  PREPARO/ REALIZAÇÃO DE EXAMES
Possui sala para preparo de reagentes;
Possui bancadas :
Hematologia;
Parasitologia (área de preparo e microscopia);
urinalise;
microbiologia;
bioquímica;
Disponibiliza para cada bancada recipiente de parede rígida para desprezo de vidrarias utilizadas
(laminas);
Disponibiliza para cada bancada recipiente de parede rígida para desprezo de vidrarias (tubos);

Lavabos com água corrente, sabonete liquido, papel toalha, lixeira com tampa, acionada por pedal e
revestida com saco de cor branco leitoso;
Disponibiliza em cada bancada dispositivo de álcool gel;
Disponibiliza equipamentos/instrumentos/reagentes necessários à realização das análises;
Recipiente com paredes rígidas (descarpack) em suporte na altura dos olhos;
Disponibiliza registro de calibração de equipamentos e aferição de instrumentos por procedimento
metrologicamente adequado;
Disponibiliza registro de calibração de equipamentos e aferição de instrumentos por procedimento
metrologicamente adequado;
Disponibiliza registro de calibração de equipamentos e aferição de instrumentos por procedimento
metrologicamente adequado;
Os equipamentos e produtos são utilizados de acordo com as instruções de uso do fabricante;

Reagentes utilizados no diagnóstico‘’in vitro’’são registrados no órgão competente e estão dentro do
prazo de validade;
Registra marca/número do lote do kit ou reagente quando da sua entrada em uso;
Materiais/reagentes utilizados são registrados no órgão competente e estão dentro do prazo de
validade;
Reagentes/soluções preparados no laboratório estão rotulados com nome/concentração/número do
lote (quando aplicável)/data de fabricação/validade/sinalização de segurança;

A classe de risco do laboratório de microbiologia está definida de acordo com os microorganismos
que manipula;
Disponibiliza equipamentos necessários para fazer a contenção biológica, de acordo as
especificações de sua classe de risco;
A cabine de segurança biológica está validada e existem instruções de operação e manutenção
preventiva;
Meios de cultura preparados no local e os adquiridos estão identificados com data de
fabricação/validade;
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Segurança

Realiza testes de HIV, no mínimo, de acordo com PF 059/03 ou outra que venha a substituí-la;

Amostras são guardadas por tempo determinado, de acordo com o analito, de modo a garantir a
confirmação de resultados;
Realiza controle da qualidade de cada lote obtido por condutividade, resistividade ou outro método,
com registros;
Existe um programa de controle interno da qualidade, para os analitos da rotina;
Realiza monitoramento das análises com uso de controles;
Estão definidos em procedimento escrito os limites de aceitação de resultados, por tipo de analito,
de acordo com a metodologia utilizada;
Há registros das ações corretivas tomadas em relação à desvios da qualidade;
Participa de programas de ensaios de proficiência (controle externo da qualidade);
Disponibiliza registro de ações tomadas para correção dos resultados do controle externo cuja
proficiência não foi obtida;
Disponibiliza evidências de avaliação do laboratório de apoio para exames não realizados na
organização;

DESINFECÇÃO/ LAVAGEM/ ESTERILIZAÇÃO
Disponibiliza pia de despejo para descarte de material orgânico;
Disponibiliza pia com bancada para desinfecção/lavagem de materiais/vidrarias; 
Produtos adquiridos são registrados no Ministério da Saúde e utilizados de acordo com as instruções 
do fabricante;
Disponibiliza autoclave com instruções de manejo/registro de manutenção preventiva e corretiva;

Utiliza identificação do processo de autoclavação/controle biológico da esterilização por fita termo
sensível devidamente registrados;

BIOSSEGURANÇA
Disponibiliza aos profissionais manual de biossegurança sobre:

Uso de equipamentos de proteção individual/coletiva;
Informações quanto a substâncias químicas/reagentes que oferecem riscos à saúde humana e ao
meio ambiente;
Fluxograma de encaminhamento do profissional em caso de acidentes com perfurocortantes e/ou
contaminação por material biológico;
Documento, com descrição das atividades/equipamentos/risco relacionado ao setor incluindo os
EPIs e/ou EPCs a serem utilizados;
Há registro inicial e anual de treinamento dos itens constantes no manual de biossegurança;
Acesso às áreas de trabalho restrito;
Reativos voláteis/inflamáveis/corrosivos estão sinalizados/acondicionados em locais ventilados e
longe de fontes de calor.

RESIDUOS
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Segurança

Profissionais são treinados para a classificação/segregação/tratamento e descarte dos resíduos;

Realiza tratamento dos  resíduos  infectantes;
Fezes/urina/sobras de amostras de sangue são desprezadas em rede esgoto e ligada a ETE;

Realiza descarte de recipientes de fezes e urina como resíduo comum;
Realiza o descarte dos demais materiais usados na coleta como resíduo comum;
Realiza a autoclavação de resíduos de exames microbiológicos e outros infectantes;
Resíduos auto clavados descaracterizados são descartados como resíduo comum;
Disponibiliza lixeiras de material lavável/resistente com tampa acionada por pedal, sinalizadas para
os diversos tipos de resíduo;
Disponibiliza área para armazenamento temporário de resíduos;
Disponibiliza área para armazenamento de resíduos para coleta especial.

SALA DE LAUDOS
Laudo é legível/sem rasuras/identificação do laboratório/numero de registro/ nome do paciente/
RG/identificação do requisitante/material/nome do analito/método/valores de referência/data/
assinatura e carimbo do profissional responsável;
São anotadas observações para amostras colhidas com preparo inadequado;
Resultados de exames fornecidos pelo laboratório de apoio são transcritos sem alterações que
possam  comprometer a interpretação clínica;
Resultados de exames fornecidos pelo laboratório de apoio são entregues os originais;
Resultados de exames do laboratório de apoio são conservados em meio físico ou eletrônico de
modo a serem recuperáveis.

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS/ SECRETÁRIAS/ SERVIÇOS GERAIS
Devidamente identificados e uniformizados;
Possui programa de controle de imunização(dupla adulto, hepatite B e influenza);
EPIs ( botas e calçados fechados/luvas de borracha/luvas de procedimentos/cirúrgicas /avental
impermeável/óculos com proteção lateral/mascaras/gorros/jalecos de manga longa/lava olhos).

EQUIPE Nº
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Estrutura Física

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
ÁREA FÍSICA (MANUTENÇÃO PREDIAL) 10 5 2 0 NA
Cobertura externa:

Apresenta falhas em telhado (exposição de madeiramento/sinais de apodrecimento/aberturas
que oportunizam a entrada de pássaros);
Cobertura interna:

Apresenta sinais de umidade, bolor, rachaduras;
Paredes externas:

Apresentam sinais de umidade, bolor, rachaduras;
Paredes internas:

Pintura clara, lavável;
Sinais de umidade, bolor, rachaduras;
Barras de proteção/apoio;
Piso:

Antiderrapante, cor clara, lavável;
Ausência de degraus;
Solução de continuidade;
Instalações elétricas:

Fios embutidos e ou protegidos de forma a proteger pacientes/profissionais;
Interruptores/ tomadas protegidas e identificadas conforme voltagem e em numero suficiente;

Localização das tomadas em relação aos equipamentos adequadas;
Iluminação:

Natural: proteção quanto aos raios solares;
Artificial: satisfatória para realização das atividades;
Presença de sujidade nas lâmpadas;
Instalações hidráulicas:

Encanamento embutido e/ou protegido;
Apresenta sinais de vazamento;
Torneiras (presença de vazamento);
Válvulas para descargas de dejetos funcionantes;
Duchas para higiene intimas e corporal funcionantes e ausência de vazamento;
Reservatórios/ abastecimento:

Rede Publica
Monitoramento da qualidade da agua;
Limpeza de caixa d'agua realizada a cada 6 (seis) meses previamente estabelecida;
Possui registro de limpeza com planilha;
Rede de esgoto:
Efluentes são lançados diretamente na rede pública;
Efluentes são tratados e após lançados na rede publica;
Município possui rede de esgoto tratado;

Nota no Requisito
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Estrutura Física

Aparelhos de ar condicionado:

Manutenção preventiva e corretiva;
Registro em planilha devidamente anotados;
Controle remoto individual para cada aparelho e com acionamento funcionante;
Aparelhos de televisão:

Instalação e localização adequadas;
Controle remoto individual para cada aparelho e com acionamento funcionante;
Controle integrado de vetores/ pragas urbanas:

Garante ações eficazes e continuas;
Cronograma previamente estabelecido para as próximas ações:
Registro em planilha devidamente anotados;
Janelas:

Condições adequadas de abertura/fechamento;
Presença de telas protetivas/grades;
Portas:

Amplas;
Condições adequadas de abertura/fechamento;
Identificadas com entrada/saída;
Identificadas conforme o serviço oferecido;
Extintores de incêndio:

Local visível e acesso facilitado;
Identificado e com validade atualizada;
Placas de sinalização:

Durante período de limpeza;
Sinalização e identificação para direcionamento das salas;
Limpeza e higienização:

Limpeza diária de todos os ambientes e conforme necessidade;
Limpeza diária de mobiliários/bancadas/balcões/lavabos/sanitários e conforme necessidade;

Limpeza de cadeiras/poltronas/divãs a cada paciente;
Borrifadores disponíveis com quaternário de amônio devidamente identificados.

SALA DE ESPERA (PACIENTE/ ACOMPANHANTE)
Sinalização quanto entrada e saída;
Poltronas, cadeiras confortáveis, com revestimentos lavável e de fácil higiene;
Bebedouro de água, fácil acesso, copos descartáveis e lixeira com pedal envolvida com saco de
cor preta;
Aparelho de ar condicionado;
Aparelho de televisão;
Bancada com café/chá e biscoitos.
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Estrutura Física

SANITÁRIOS (PACIENTE/ ACOMPANHANTE/ PROFISSIONAIS)
Identificação de gênero;
Lavabo com água corrente, sabonete liquido, papel toalha, lixeira com tampa, acionada por pedal 
e revestida com saco de cor preto;
Vaso sanitário elevado;
Ducha para higiene intima e corporal;
Papel Higiênico;
Ventilação e iluminação natural;
Armários para guardar objetos de uso pessoal;
Barras de apoio.
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Processos

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
PROCESSOS 10 5 2 0 NA
Realiza e mantém registro de manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos, com registro em
planilha e cronograma pré estabelecidos para as próximas ações;
Disponibiliza procedimentos descritos, para cada processo analítico, atualizados e a cada troca de
metodologia;
Disponibiliza procedimentos descritos para cada processo analítico atualizados, no mínimo, a cada dois
anos;
Disponibiliza procedimentos descritos dos processos de preparo de reagentes/soluções/meios de cultura;
Disponibiliza instruções descritas quanto ao grau de pureza da água utilizada e sua  forma de obtenção;

Disponibiliza instruções descritas/atualizadas de limpeza/desinfecção de superfícies/
equipamentos/materiais disponíveis para os profissionais;
Disponibiliza instruções para o preparo e utilização de soluções desinfetantes;
Disponibiliza instruções descritas para emissão de resultados de exames na rotina/ urgência/emergência;

Disponibiliza instruções descritas para os profissionais do serviço de recepção;
Disponibiliza instruções descritas para os profissionais dos serviços gerais;
Mapa de Risco afixados em locais adequados;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS);
Programa de Controle Medico de de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Cronograma de treinamentos;
Educação Continuada;
Treinamento periódicos para os profissionais do serviço;
Pesquisa de Satisfação  quanto aos atendimentos realizados.

REFERÊNCIAS:
RDC 302/2005
Portaria MS nº1884/94
Manual de Laboratório Cito-Histopatológica, Ministério da Saúde, 1987
Resolução CFM nº1.331/89
Decreto nº1.752/95
Lei nº 8.974/95

Legenda: (Segurança do paciente)
10 - Imprescindível
5 - Necessário
2 - Recomendável

Nota no Requisito
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