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Acessibilidade

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
CARACTERISTICAS 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/Ambulâncias;
Acesso facilitado e ou rampa com barra de apoio e proteção;
Cadeira de rodas, andadores disponíveis conforme necessidade.

FUNCIONAMENTO
Balcão e cadeira (recepcionista);
Aparelho de telefone fixo/móvel;
Microcomputador/impressora;
Armários/ gaveteiros;

Nota no Requisito

CLINICA DE FISIOTERAPIA
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Documentação

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
DOCUMENTAÇÃO 10 5 2 0 NA
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
ATENDIMENTO/ AGENDAMENTO 10 5 2 0 NA
Individualizado ( personalizado);
Telefônico;
Eletrônico;
Agenda física;
Atendimentos seguem o regimento da Constituição Brasileira;
Disponibiliza horários para agilizar atendimentos não agendados;
Tempo de espera para agendamentos;
Todo atendimento realizado consta de assinatura do paciente e ou acompanhante;
Disponibiliza Termo de Consentimento para o atendimento.

REABILITAÇÃO / ATENDIMENTO
Individualizado de maneira a manter a privacidade;
Coletivo de maneira a manter a integridade/respeito;
Divãs, macas revestidos com tecidos laváveis/fácil higiene protegidos com papel lençol;
Escadinhas;
Aparelhos disponibilizados adequadamente;
Espaço adequado para o(s) atendimento(s);
Barras de apoio de maneira a facilitar o a segurança/movimentação;
Lavabos em espaços estrategicos com água corrente/sabonete liquido/papel toalha/lixeira com tampa
acionada por pedal e revestida com saco plastico de cor preto;
Dispositivos com álcool gel

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/jalecos de manga longa;

Nota no Requisito
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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 para pacientes e acompanhantes.
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 tampa acionada por pedal envolvida
com saco plastico de cor preto;
Aparelho de ar condicionado;
Aparelho de televisão;
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Estrutura Física

Sanitários (pacientes/acompanhantes/profissionais)
Identificação de gênero;
Lavabo com água corrente, sabonete liquido, papel toalha, lixeira com tampa, acionada por pedal e
revestida com saco plastico 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.

Consultorio (Fisiotereapeuta)
Afixado em local visivel :
Identificação do profissional e especializações.
Mesa/cadeiras para paciente/acompanhante/profissional;
Microcomputador/impressora
Ramal telefônico;
Negatocópio
Dispositivo com álcool gel;
Lavabo com água corrente/sabonete liquido/papel toalha/lixeira com tampa acionada por pedal e
revestida com saco plastico de cor preto;
Armário/gaveteiros;
Divã/Maca confortáveis com  revestimento lavável, fácil higiene e revestido com papel lençol;
Escadinha;
Barras de apoio;
Impressos;
Prontuário individual preenchido:
Avaliação;
Evolução descrita em todas as sessões;
Procedimentos técnico-científicos adotados.
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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 instruções excritas para cada tipo de fisioterapia aplicada;
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 os profissionais do serviço de recepção;
Disponibiliza instruções descritas para os profissionais dos serviços gerais;
Disponibiliza programa de avaliação de eficacia/eficiencia quanto ao tratamento realizado;
Mapas de Risco afixados em locais adequados;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS);
Cronograma de treinamentos;
Educação Continuada;
Treinamento periódicos para os profissionais do serviço;
Pesquisa de Satisfação  quanto aos atendimentos realizados.

EQUIPE Nº

Referencias
http://www.crefito3.org.br
Resolução Nº 414/2012 - CREFITO

Nota no Requisito

8


