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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;
Área para embarque e desembarque de pacientes/acompanhantes com veículo próprios ;
Área para chegada de pacientes/acompanhantes que deambulam ou necessitam de auxilio;

Acesso facilitado com rampas com proteção/barras de apoio;
Presença de degraus;
Portas amplas.

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

Nota no Requisito
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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 Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho pertinente;
Disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor;
Quadro com horário de funcionamento do serviço;
Quadro com horário de atendimento do(s) profissional(is).

ARQUIVO
Meio físico (controle de temperatura, umidade, incêndio e pragas);
Eletrônico com back up;
Localização: Segura;

Nota no Requisito

3



Segurança

INFRAESTRUTURA GERAL OBSERVAR
ATENDIMENTO/ AGENDAMENTO 10 5 2 0 NA

Individualizado ( personalizado);
Telefônico;
Eletrônico;
Os atendimentos seguem o regimento da Constituição Brasileira;
Disponibiliza horários para atendimentos não agendados;
Tempo espera para agendamentos de consultas;
Todo procedimento realizado consta de assinatura do paciente  ou acompanhante.

Cadastro do paciente:
Numero de registro;
Nome completo/ data de nascimento;
Código da operadora;
Endereço/ telefone;
Sexo/ procedência;
Assinatura e carimbo do médico requisitante;
ENDEREÇO: 
MUNICIPIO: 

Consultório
Mesa/ cadeiras/ poltronas/tapetes/ puffs/ paciente/ profissional;
Microcomputador/ impressora;
Ramal telefônico;
Dispositivo com álcool gel;
Divã confortável com  revestimento lavável/ fácil higiene/ revestido com papel lençol;
Escadinha;
Impressos para uso durante atendimento;
Prontuários:
Meio físico;
Meio eletronico;
Preenchimento a cada sessão de atendimento;
Afixar em local visível: Identificação do profissional (diploma) e especializações;
Dispositivo 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/ jalecos ).

EQUIPE Nº

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;
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:

ENDEREÇO: 
MUNICIPIO: 
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 intima 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

5



Estrutura Física

Climatização:

Aparelhos de ar condicionado;
Ventiladores;
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
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 revestimento lavável e de fácil higiene;
Bebedouro de água, fácil acesso, copos descartáveis e dispenser para copos;
Climatização;
Aparelho de televisão;
Dispositivo com alcool gel.
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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;
Ducha para higiene intima;
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

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 quanto a eficacia e eficiencia dos atendimentos
realizados;
Disponibiliza termo de autorização para atendimento assinado;
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);
Treinamento periódicos para os profissionais do serviço;
Pesquisa de Satisfação  quanto aos atendimentos realizados.

Nota no Requisito
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