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Acessibilidade

ACESSIBILIDDE 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 (ambulâncias);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

2



Documentos

Documentos OBSERVAR
Documentação 10 5 2 0 NA

Local visível/facil acesso:
Sinalização quanto entrada e saída;
Código de Defesa do Consumidor;
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;
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;
Quadro informando sobre horário de funcionamento.

Arquivo
Meio Físico (controle de umidade, temperatura, pragas e incêndio);
Meio eletrônico (Back up diário);
Possui garantia e segurança de rastreabilidade e integridade dos laudos;

Nota no Requisito
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Segurança

SEGURANÇA OBSERVAR
Atendimento/ agendamento 10 5 2 0 NA

Individualizado (personalizado);

Telefônico;

Eletrônico;

Agenda Física;

Disponibiliza horários para agilizar exames não agendados;

Atendimentos seguem o regimento da Constituição Brasileira.

Possui protocolo para entrega de resultados de exames;

Possui protocolo de orientaçoes no pré agendamento de exames (presença de marca-passo, aparelhos
auditivos, proteses, orteses, jejum e ou preparo específico);
Todo procedimento realizado consta de assinatura do paciente  ou acompanhante.

Profissionais especializados/secretarias/serviços gerais

Devidamente identificados e uniformizados;

Possui programa de controle de imunização (dupla adulto, hepatite B e influenza);
Possui manual de biossegurança com fluxograma de encaminhamento em caso de acidentes com
perfurocortante e  ou outros fluidos corpóreos;EPIs - botas e luvas de borracha, luvas para procedimentos e cirúrgicas, sapatos fechados, óculos de
proteção, mascaras cirúrgicas;
Vestimentas em quantidade suficiente para profissionais, pacientes e acompanhantes;

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

Possui aprovação do projeto básico de arquitetura aprovado pela Vigilância Sanitária;

Possui equipe multiprofissional;

Conta com assistência médica durante todo período de funcionamento; 

Possui enfermeiro responsável técnico;

Área de detecção de metais;
Sala de indução e recuperação anestésica;
Área para atendimento de emergencias;
Posto de enfermagem e serviços;
Sala de componentes técnicos;

Sala de Exames:
Sala com dimensionamento adequado para o equipamento instalado;
Sistema de sinalização na entrada da sala de exames, com informaçoes de segurança acompanhanda
de adivertencia sobre a restrição de entrada a pessoas não autorizadas;
Porta permitem o perfeito fechamento da sala;

Nota no Requisito
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Segurança

Condições satisfatórias de observação e comunicação, no comando com o paciente;
Dimensões e localização da sala de comando são satisfatórias;
Condiçoes de organização e higiene adequadas;
Distancia do equipamento em relação ao entorno permite o adequado fluxo do paciente, inclusive em
maca e profissionais;
Ponto de oxigenio;
Carrinho de emergencia com check list;
Procedimentos:
Consulta acerca do histórico do paciente com analise do médico antes da realização do exame;
Equipamentos de parada cardiorespiratória (sala de exames);
Protocolo para notificação imediata para adventos considerados adversos ao procedimento;

Presença do responsavel técnico no local durante toda realização dos exames;
Instruçoes para segurança do paciente são fornecidas antes da realização do exame;
realização de exames com sedação;
Protocolo de realização de exames contrastados, inclusive para a realização de exames em crianças;
Protocolo de conduta para situaçoes de urgencia/emergencia (cardiaca/respiratória);
Plano de Segurança com definição de responsável pela sua execução;

SALAS DE LAUDOS
Sala de laudos possuem condiçoes satisfatórias de escurecimento, sendo sua iluminação planejada de
modo a não causar reflexos no negatoscopio que possam prejudicar a avaliação das imagens; 
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Estrutura Fisica

Infraestrutura Geral OBSERVAR
Sala de espera (pacientes e acompanhantes) 10 5 2 0 NA

Poltronas, cadeiras confortáveis, com revestimento lavável e de fácil higiene;
Bebedouro de água, fácil acesso, copos descartáveis e dispositivo para desprezo;
Barras de apoio para manter segurança e movimentação dos pacientes;
Dispositivo com álcool gel;
Aparelho de televisão.

Sanitários (Pacientes/acompanhantes/profissionais)
Identificados conforme gênero;
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa
acionada por pedal revestida com saco de cor preta;Vaso sanitário;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Armários para guardar objetos de uso pessoal;
Ducha para banho.

Depósito (materiais/medicamentos)
Prateleiras de material não poroso, lavável e de fácil higiene;
Armários fechados para guarda de medicamentos;
Armários fechados para guarda de materiais esterilizados;
Produtos/materiais/medicamentos setorizados, identificados e dispostos conforme
recomendação do fabricante;Geladeira com controle de temperatura e registro em planilha;
Controle de umidade e temperatura com registro em planilha;
Acesso restrito aos profissionais;

Expurgo

Área física
Possui espaço para café/lanche;
Extintores de incêndio, local visível acesso facilitado e identificados com data de validade;

Teto e paredes com pintura clara e lavável;
Paredes com barras de apoio;
Piso de cor clara, antiderrapante e lavável;

Nota no Requisito
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Estrutura Fisica

Iluminação natural e artificial;
Ventilação natural e artificial;
Janelas com telas protetoras;
Portas amplas;
Aparelhos de ar condicionado com planilha de registro quanto a manutenção preventiva e
corretiva;
Limpeza de caixas d'agua semestralmente com planilha de registro;
Desratização e desinsetização com planilha de registro;
Mapa de risco afixado em espaços adequados;
Limpeza e higienização de cadeiras, poltronas e divãs a cada paciente;
Limpeza e higienização diária nos demais mobiliários, bancadas, lavabos, sanitários e quando
necessário;
Placas de identificação durante o período de limpeza;
Lixo acondicionado em recipientes rígidos e em sacos plásticos de cor conforme a
característica, devidamente lacrados e armazenados temporariamente em lixeiras
devidamente tampadas até o destino final (coleta especializada), conforme estabelecido pelo
Programa de Gerencialmente de Resíduos Sólidos em Saúde ( PGRSS);
Disponibilidade de borrifadores devidamente identificados com quaternário de amônio em cada
ambiente;
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Processos

Processos OBSERVAR
Processos 10 5 2 0 NA

Possui Programa Operacional Padrão (POP) e Programa Sistêmico (PS) devidamente
descritos para os serviços referentes a enfermagem/técnicos em radiologia/recepção/serviços
gerais;
Possui Programa relacionado em segurança para pacientes/profissionais de saúde e ambiente
de assistência a saúde; 
Possui Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS);
Possui Pesquisa de Satisfação  quanto aos atendimentos realizados;
Possui Programa de Controle Medico de de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Cronograma de treinamentos;
Educação Continuada;
Programa de treinamento anual em proteção radiologica e bio segurança;
Treinamento periódicos para os profissionais do serviço;
Treinamento em cursos de suporte basico a vida.

Referencias:
 PORTARIA Nº 453, DE 01 DE JUNHO DE 1998

PROCESSO-CONSULTA CFM Nº 4.728/08 – PARECER CFM Nº 10/09
Anexo I - Roteiro de auto inspeção em Radiodiagnostico médico - O Secretário Municipal de Saúde e
Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.

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

Nota no Requisito
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