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Acessibilidade

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR

INFRA-ESTRUTURA FISICA FUNCIONAL 10 5 2 0 NA

O laboratório dispõe de área física adequada para possibilitar a disposição dos vários setores, com fluxo correto e 
desempenho das atividades com segurança e eficácia, proporcional a sua complexidade e volume de serviço 
(RDC/ANVISA nº 50 /02)

O local está limpo / organizado e a iluminação é adequada / suficiente

As paredes são laváveis e estão em bom estado de conservação

Os tetos estão em bom estado de conservação

Os pisos estão em bom estado de conservação e que permitam fácil limpeza

REFERÊNCIAS:

PORTARIA SMSA/SUS Nº 38, DE 6 DE JULHO DE 1999

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.823/2007

Pontuação
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Documento

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
Requisito Legal 10 5 2 0 NA
Alvará sanitário  
Anotação de responsabilidade técnica no CRM
Comissão de Ética Médica aprovada no CRM
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO atualizado
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA atualizado
Controle vacinal dos colaboradores
Cadastro Nacional Estabelecimento Saúde (CNES)
Regimento Interno do Corpo Clínico aprovado no CRM
PGRSS aprovado
Alvará de localização
Alvará do corpo de bombeiros
Licença ambiental
CCI
CIPA (acima de 19 colaboradores)
Comitê de Proteção Radiológica
Comissão de hemoterapia
Comissão de suporte nutricional
Comissão de prontuários
Comissão de transplantes de órgãos e tecidos
Escalas de plantão Médica
Escalas de plantão Enfermagem
Possui certificação ISO 9001:2008
Possui ONA 1
Possui ONA 2
Possui ONA 3

Pontuação
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Segurança

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
CONDIÇÕES GERAIS / ORGANIZACIONAIS 10 5 2 0 NA
O responsável técnico utiliza-se de Manual de Procedimento Operacional e assegura que este seja cumprido,
assim como Princípios de Boas Práticas de Laboratórios de Citopatologia e /ou Anatomia Patológica.

É feito o assentamento de todos os resultados dos exames citopatológicos e mantidos cópias por um período
mínimo de 5 (cinco) anos.
São observados criteriosamente as recomendações do fabricante no que diz respeito ao armazenamento e
conservação dos reagentes ou outros insumos utilizados nos exames laboratoriais.
É vedado o uso de reagentes / substâncias para qualquer fim de diagnóstico, que estejam com suas datas de
validade expiradas, danificadas ou adulteradas
Existem recipientes para acondicionamento de lixo: identificado, com tampa e saco
O Laboratório está devidamente equipado de acordo com a necessidade dos exames realizados
São considerados equipamentos mínimos para o laboratório de citopatologia:
Microscópio binocular; Arquivo para lâminas; Arquivo para laudos; Geladeira; Cubas/recipientes com tampas para
coloração de lâminas; Máquinas de escrever ou microcomputador; Armário para arquivo de blocos; Centrífuga.

São considerados equipamentos mínimos para o laboratório de histopatologia:
Microscópio binocular; Arquivo para lâminas; Arquivo para laudos; Geladeira;Cubas/recipientes com tampas para
coloração de lâminas;Máquinas de escrever ou microcomputador; Armário para arquivo de blocos; Instrumental de
dissecação: Pinça, tesoura, bisturi e faca; Cápsula individual para processamento dos tecidos; Estufa para
secagem; Recipiente para parafina quente; Moldes para inclusão; Micrótomo e navalhas; Banho-maria.

O cadastro de pacientes contém no mínimo as informações:
3.8.1.Nome do Paciente/cliente; Idade; Sexo; Nome do solicitante; Origem / procedência; Nome do responsável
pelo paciente (se for o caso); Data do atendimento; Número do registro; Informações necessárias para realização
dos exames; Data prevista para entrega do resultado.

Sanitários em boas condições higiênicas, providos com porta-toalha descartável, sabão e recipiente com tampa
acionada por pedal e saco plástico, para o lixo.

BIOSSEGURANÇA
As áreas de trabalho estão limpas, ordenadas e descontaminadas
Os funcionários estão adequadamente uniformizados
Os uniformes (aventais) estão limpos e em boas condições
Existem MPOs atualizados e validados, para as atividades realizadas por este serviço
É proibido comer, beber, fumar e/ou armazenar alimentos e/ou bebidas nestas áreas
Há orientação para desinfecção de bancadas com hipoclorito de sódio a 1% e/ou álcool a 70% no início e final do
expediente.
Existe separação dos resíduos por categoria (RDC /ANVISA nº 306/2004)
Em município que oferecem coleta especial: Este serviço participa de coleta especial de resíduos de saúde

Os resíduos perfuro-cortantes contaminados estão acondicionados em recipientes de paredes rígidas

O coletor rígido é vedado, acondicionado em saco plástico branco leitoso e encaminhado à coleta hospitalar

Pontuação
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Segurança

Os demais materiais utilizados na coleta são descartados em sacos plásticos branco leitoso contidos em lixeiras
com tampa acionadas por pedal, reservadas e sinalizadas para material potencialmente contaminado

Estes sacos contendo resíduos contaminados são diariamente lacrados e encaminhados para a coleta hospitalar

As amostras de material orgânicos e biológicos são descartadas em tubos ou frascos hermeticamente vedados, à
prova de vazamentos, e mantidos em recipientes de paredes rígidas (metal ou plástico), devidamente identificados
com o símbolo internacional de “Risco Biológico”.
Tais recipientes são lacrados, acondicionados em sacos plástico branco leitoso e encaminhados para coleta
hospitalar
As peças e resíduos de materiais orgânicos são inativados por autoclavação, acondicionados em recipientes à
prova de vazamentos e devidamente identificados com o símbolo internacional de “Risco Biológico”.

Tais recipientes são descartados em saco plástico branco leitoso e encaminhados à coleta hospitalar
O laboratório dispõe de dois sistemas de descarte de resíduos, sendo um deles para resíduos potencialmente
contaminados e outro para lixo comum

PROCEDIMENTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL HUMANO COLETADO
Os recipientes para acondicionamento de material coletado deverão ser tecnicamente apropriados segundo a
natureza de cada material a ser transportado, dotados de mecanismos ou dispositivos tais que impeçam o
extravasamento das amostras e confiram total segurança a seu transporte, evitando, portanto, que os profissionais
de saúde, bem como os trabalhadores de frotas de veículos automotores e empresas que transportam objetos e
coisas, entrem em contato com o material humano coletado. 
As amostras deverão ser acondicionadas em recipientes rígidos, constituídos por vidro ou materiais resistentes e
impermeáveis tecnicamente apropriados para tal finalidade, dotados de dispositivos pouco flexíveis e impermeáveis
para fechamento sob pressão
No caso das amostras de material que devem ser fixadas em lâminas, deverão ser utilizadas lâminas tecnicamente
apropriadas
Os recipientes para acondicionamento de amostras de sangue, líquidos corpóreos ou secreções, necessariamente,
deverão ser transportados em recipientes de suporte rígidos e resistentes, não quebráveis, que permitam a fixação
em posição vertical, com a extremidade de fechamento voltada para cima e, ainda, impeçam o tombamento dos
mesmos nos sentidos lateral, anterior e posterior
As lâminas deverão ser transportadas em recipientes de suporte rígidos e resistentes, internamente dotados de
dispositivos de separação de lâminas e, externamente, de dispositivos de fechamento
Na superfície externa dos recipientes de suporte, destinados ao transporte de múltiplos recipientes para
acondicionamento de amostras coletadas, deverá ser indicada a natureza do material humano que está sendo
transportado (sangue, líquidos, secreções, tecido humano, dentre outros) ou o tipo de recipiente que acondiciona,
no caso de lâminas. 
Na parte externa dos recipientes de segurança para transporte deverá ser aposto o símbolo de material infectante
e inscrito, com destaque, o título de identificação MATERIAL INFECTANTE, abaixo do qual a seguinte frase de
alerta: EM CASO DE DANO OU VAZAMENTO, INFORME IMEDIATAMENTE AS AUTORIDADES DE SAÚDE
PÚBLICA. 

5



Segurança

Na parte externa dos recipientes de segurança para transporte deverá ser inscrito o desenho de seta indicativa
vertical apontada para cima, de maneira a caracterizar a disposição em posição vertical, com as extremidades de
fechamento voltadas para cima, dos recipientes para acondicionamento do material humano que contenham
amostras de sangue, urina, fezes e outros materiais. 
É vedado, em quaisquer hipóteses, transportar amostras de material humano, bem como recipientes contendo
resíduos infectantes, no compartimento dianteiro dos veículos automotores para transporte. Deverão ser
transportados no compartimento traseiro ou em compartimento especial dos veículos automotores para transporte

remetente deverá entrar em contato, previamente à remessa do material, com a empresa de transporte e com o
destinatário, a fim de garantir que as amostras sejam recebidas e imediatamente examinadas e providenciará o
preenchimento do Relatório de Segurança para Transporte de Material Humano, em três vias, sendo que uma
deverá ser entregue à empresa transportadora e a outra, aposta à superfície da embalagem, se possível. 

O Relatório de Segurança para Transporte de Material Humano conterá, obrigatoriamente, informações sobre os
perigos decorrentes do contato com o material transportado e orientações, claras e precisas, sobre os
procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente, quebra ou vazamento pela embalagem. 

Informa ao destinatário, em tempo hábil, todos os procedimentos adotados em relação ao transporte do material
humano

CONTROLE DE QUALIDADE / REGISTRO DE LAUDOS
O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
troca de informações entre o clínico e o laboratório
O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
Controle dos casos de rotina
O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
Calibração e monitoramento de aparelhos / equipamentos (com registro)
O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
Checagem da sensibilidade / especificidade dos reagentes utilizados
O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
Supervisão periódica dos procedimentos operacionais
O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
Todos os esfregaços suspeitos para neoplasias são revisados

O Laboratório dispõe de registro do sistema de Controle de Qualidade Interno, adequado à sua rotina em relação a 
É realizado reexame, de pelo menos, 10% de todos os casos ginecológicos considerados negativos

O Laboratório tem registro do Sistema de Controle de Qualidade Externo
Os registros das análises são claros
Os registros são devidamente arquivados e de fácil rastreamento.
Se armazenados em meio eletrônico: Há rotina de backup dos dados informatizados dos locais onde os laudos 
ficam armazenados.

REFERÊNCIAS:
PORTARIA SMSA/SUS Nº 38, DE 6 DE JULHO DE 1999
RESOLUÇÃO CFM Nº 1.823/2007
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Estrutura Fisica

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
CONDIÇÕES GERAIS / ORGANIZACIONAIS 10 5 2 0 NA

Todos os setores destinados aos ensaios laboratoriais são providos de bancada impermeável e resistente com pia e 
água corrente
O espaço físico é suficiente para atender a demanda dos procedimentos de rotina
Dispõe de setores individualizados sendo considerados imprescindíveis os seguintes:
Área de processamento técnico; Área de microscopia; Área administrativa; Recepção.
Existe programa de desratização e desinsetização, com registro

As aberturas e janelas encontram-se protegidas contra a entrada de insetos, roedores e outros animais

A sala para coleta ginecológica é exclusiva e provida de mesa ginecológica, lavatório e sanitário com ducha

Dispõe de local externo adequado para guardar rejeitos (resíduos hospitalares) até o horário da coleta para descarte

A área destinada à microscopia está separada dos demais setores, atendendo a padrões ergométricos e ambientais
O laboratório dispõe de área própria para arquivo morto
Os equipamentos estão em bom estado de conservação
Existe registro de manutenção dos equipamentos
Acabamento do piso
Acabamento da parede

Pontuação
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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

Pontuação
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