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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/acompanhantes com veículos próprios;
Área para chegada de pacientes para acompanhantes que deambulam e/ou necessitam de
auxilio;
Entrada exclusiva para atendimento urgência/emergência devidamente identificada;
Entrada exclusiva para atendimento eletivos devidamente identificada;
Acesso facilitado e ou rampa com barra de apoio e proteção;
Cadeira de rodas, macas com proteção lateral e apoios disponíveis conforme necessidade;
Dispositivo com álcool gel em locais estratégicos do serviço devidamente identificados
(corredores/salas de exames/recepção)
Portas amplas.

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

Referência:
 PORTARIA Nº 453, DE 01 DE JUNHO DE 1998
PROCESSO-CONSULTA CFM Nº 4.728/08 – PARECER CFM Nº 10/09
ROTEIRO DE PADROES DE CONFORMIDADE EM UNIDADE HOSPITALAR - SECRETARIA
DO ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
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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Documentação

Infraestrutura Geral OBSERVAR
Local visível e/ou fácil acesso: 10 5 2 0 NA
Sinalização quanto entrada e saída;
Código de defesa do consumidor;
Alvará da Vigilância Sanitária;
Licença de Funcionamento (Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros);
Identificação do Responsável Técnico expedida pelo Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Qualificação do Responsável Técnico;
Laudo de Proteção Radiológica;
Documento de elaboração do calculo de blindagem aplicado às salas de exame;
Relatório de levantamento radiometrico comprovando que paredes, portas e biombos oferecem
blindagem à radiação para cada sala do serviço;
Memorial descritivo de proteção radiológica;
Contrato com firma de manutenção para os equipamentos utilizados no serviço;
Registros de calibração e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos utilizados
no serviço;
Manuais Técnico de operação e de utilização de equipamentos;
Quadro informativo com horário de funcionamento do serviço;
Mapas de Risco afixados em locais adequados (conforme NR32 ítem 32.4).

Arquivo
Meio físico (controle de temperatura, umidade,  pragas e incêndio);
Eletrônico com back up diário;
Localização: Segura;
Acesso: restrito;
Possui Programa para rastreabilidade e integridade dos laudos;
Os laudos e as imagens dos exames são armazenados por 20 (vinte) anos quando não
entregue/retirados pelo paciente/cliente.

Nota no Requisito
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Segurança

Infraestrutura Geral OBSERVAR
Atendimento/ agendamento 10 5 2 0 NA

Individualizado ( personalizado);
Telefônico;
Eletrônico;
Agenda física;
Os atendimentos seguem o regimento da Constituição Brasileira;
Disponibiliza horários para agilizar exames não agendados;
Tempo de espera para agendamento de exames;
Todo procedimento realizado consta de assinatura do paciente  e/ou acompanhante;
Possui protocolo de orientações devidamente descritos quanto ao preparo e pré agendamento de
exames (presença de marca-passo, aparelhos auditivos, próteses, órteses, jejum e/ou preparo
específico);
Emite protocolo para entrega de resultados de exames.
Exames realizados de urgência/emergência resultados entregues de imediato;
Tempo de espera para entrega de resultados de exames.

Atendimento para urgência/emergência
Possui área específica ;
Carrinho de emergência  com medicamentos específicos para o serviço (check list);
Ambus (adulto/infantil)
Cânulas endotraqueais;
Laringoscópios (adulto/infantil);
Monitor cardíaco;
Desfibrilador;
Aparelho para traçar eletrocardiograma.

Procedimento
Consulta e analise medica ante da realização do exame;
Protocolos diferenciados para adultos e crianças;
Protocolo do exame é seleciodado de acordo com a indicação clinica;
Realiza exame com sedação;
Protocolos para realização de exames constratados;
Protocolo de conduta para situaçoes de urgencia/emergencia (cardiaca ou respiratória);
Presença do responsável  técnico no local durante toda realização de exames;
Protocolo para notificação imediata de eventos considerados adversos ao procedimento;
Protocolo de desempenho dos equipamentos mensalmente;
Preenchimento de questionário para realização de exames

Nota no Requisito
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Segurança

Profissionais especializados/secretarias/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 para procedimentos cirúrgicas e
pumbliferas/aventais impermeável e pumblíferos/óculos de proteção e pumblifero/ mascaras/gorros
e protetores gonadais).

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS
Sala de Laudos

Dimensionamento adequado;
Iluminação planejada de modo a não causar reflexos nos Negatoscópio, para não prejudicar a
avaliação das imagens;
Possui Negatoscópio específicos para análise de imagens de filmes: raioX/tomografia
computadorizada/ultrassom;
Iluminação diferenciada para radiologia digital;
Negatoscópio apresenta iluminação uniforme.

Filmes/Chassis CR/Impressoras e Leitora Digital
Impressão de exames radiológicos em papel;
Filmes e/ou Chassis CR em posição vertical e afastados de fontes de radiação;
Filmes em uso armazenados em condições de temperatura e umidade recomendadas para o
fabricante;
Filmes dentro do prazo de validade;
Manutenção preventiva periódica de leitoras de Chassis CR e impressoras;
Manutenção preventiva periódica das processadoras automáticas.

Monitorização individual
Todos os profissionais ocupacionamente expostos são monitorados, incluindo médicos;
Profissionais técnicos durante a jornada de trabalho permanece com Dosimetro Individual;
Dosimetros de tronco são utilizados;
Leituras atualizadas dos Dosimetros pessoais devidamente acertadas;
Resultados de investigação de doses elevadas quando ocorridas, são registradas e investigadas;,

Após a jornada de trabalho, os Dosímetros são guardados em local seguro, afastados de fonte de
radiação, umidade baixa e temperatura amena;
Os Dosímetros Individuais são guardados junto ao Dosimetro padrão;
Técnicos ou Tecnólogos em Radiodiagnóstico possuem Certificado de Qualificação compatível com
os procedimentos desenvolvidos;
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Segurança

Teste de Desempenho
Laudo Radiometrico atualizado;
Após a ultima troca do tubo ou do colimador, ou manutenção do cabeçote a adequação da
blindagem do cabeçote o sistema de colimação foi comprovada por um especialista em física de
radiodiagnostico;
Relatório de testes de constância cobrindo pelo menos os últimos 2 anos;
O teste de exatidão da tensão de pico (KVP) encontra-se satisfatório;
A Camada semi-redutora (CRS) e a Adequação da Filtração total encontra-se satisfatórios;
O tempo de exposição encontra-se satisfatório;
A linearidade da dose com o mAs e o rendimento do tubo encontram-se satisfatórios;
A reprodutibilidade da taxa de dose (KERMA) no ar encontra-se satisfatória; 
A coincidência de campos de luz e da radiação encontra-se satisfatória; 
A perpendicularidade do feixe de Raios-X, encontra-se satisfatória;
O tamanho do ponto focal encontra-se satisfatório.

Salas de exames
Blindagem está íntegra, sem descontinuidades;
As superfícies de chumbo estão cobertas com revestimento protetor como lambris, pintura ou outro
material adequado;
Nas salas de espera, avisos do Tipo: "Mulheres Grávidas Ou Com Suspeita De Gravidez: Favor
Informarem Ao Médico Ou Ao Técnico Antes Do Exame";
Sinalização luminosa vermelha acima da face externa das portas de acesso as salas de Raios-X;

Acima da face externa da porta, junto a luz vermelha, a advertência: “Quando A Luz Vermelha
Estiver Acesa, A Entrada É Proibida”?
Na face exterior das portas de acesso as salas de raios-X, sinalização visível contendo o símbolo
internacional da radiação ionizante acompanhado das inscrições: ”Raios-X, Entrada Restrita” Ou “
Raios-X, Entrada Proibida A Pessoas Não-Autorizadas”, Ou Similar ;

Em local visível, dentro da sala de exame, aviso: "Nesta sala somente pode permanecer um
paciente";
Em local visível dentro das salas de exames, a orientação: “Não é permitida a permanência de
acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e
autorizado";
A emissão de Raios-X durante a exposição radiográfica é indicada por sinal sonoro e luminoso
localizado no painel de controle do aparelho;
Existem dentro de cada sala e exames (ou junto a equipamentos móveis) aventais plumbíferos e
protetores de tireóide em número suficiente para pacientes, equipe e acompanhantes;
Caso a cabine de comando esteja dentro da sala de Raios-X, ela está fixada no piso e possui
biombo com altura máxima de 210cm e largura mínima de 100cm;
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Segurança

A cabine está posicionada de modo que durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na
sala sem ser notado pelo operador;
A cabine permite ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do
paciente (sistema eletrônico ou visor plumbífero);
Em caso de uso de meio de contraste Iodado, existe carro de emergência, de acesso imediato,
com desfibrilador, medicamentos de emergência, laringoscópio, pilhas-reserva;
Sala com dimensionamento adequado para o dimensionamento instalado;
Portas permitem o perfeito fechamento da sala;
Existência de protocolo de técnicas radiográficas (tabela de exposição) junto ao painel de comando;

Existência de espessometro para determinação da energia adequada do feixe de radiação (KV) a
ser gerado;
Condições de organização e higiene adequadas;
Distancia do equipamento em relação ao entorno permite o adequado fluxo do paciente em maca,
cadeira de rodas e profissionais;

Equipamentos

Manutenção corretiva periódica das instalações e equipamentos;
Contrato vigente de manutenção preventiva periódica nas processadoras automáticas;
Os equipamentos possuem diafragma regulável (Colimador) com localização luminosa para limitar
o campo de radiação a região de interesse clínico;
Exames contrastados do aparelho digestivo são realizados com seriógrafo (monitor para
observação em tempo real) 
Os equipamentos de raio-x moveis possuem cabo disparador com comprimento mínimo de 2m;
Os tomógrafos são de terceira geração ou mais. 

Equipamento de Raio X
Cabeçote estável e integro, sem rachaduras e sem vazamento de óleo;
Sistema do cabeçote apresenta-se estável durante a exposição;
Emissão de sinal luminoso e sonoro no painel de comando quando o feixe de Raio-X é acionado;

Indicadores de tensão (KV), tempo, mA e/ou mAs são claros;
Seletores de tensão (KV), tempo, mA e/ou mAs permitem a escolha precisa dos parâmetros
desejados;
Mesa radiológica e bucky mural possui grade anti difusora;
Diafragma regulável com campo luminoso para colimação (para equipamentos com distancia foco-
filme variáveis);
Campo de radiação limitado ao filme radiográfico;
Equipamento em bom estado de conservação;
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Segurança

Equipamento de Tomografia Computadorizada
Sistema de aquisição de imagem:
Sequencial 
Multslice
Helicoidal
Emissão de sinal luminoso e sonoro no painel de comando, quando o feixe de Raio-X é acionado;
Apresentação dos parâmetros de operação no painel de controle durante a realização dos exames;

Possibilidade de seleção desejada de KV, tempo, mA e/ou mAs;
Existência de dispositivo para ajustar a posição do centro do corte;
Possibilidade de determinação visual do plano de referencia;
Sistema de modulação de dose;
Controle automático de exposição (CAE);
Equipamento em bom estado de conservação.

Equipamento de Ultrassonografia
Sala com dimensionamento adequado para o equipamento instalado;
Iluminação diferenciadas para realização mde exames;
Lençóis descartáveis trocados a cada paciente;
Preservativo de revestimento;
Equipamento em bom estado de conservação.
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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:

Disponibilidade de gerador 24h;
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;
Possui registro de limpeza com planilha;
Limpeza realizada a cada 6 (seis) meses previamente estabelecida;
Rede de esgoto:
Efluentes são lançados diretamente na rede pública;
Efluentes são tratados e após lançados na rede publica;

Nota no Requisito
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Estrutura Física

Município possui rede de esgoto tratado;
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 estabelecidas 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;
Rede de gases medicinais:

Pontos em salas de exames adequados para uso;
Cilindros fixos e cilindros para transporte (oxigênio);
Manômetros/fluxometros em números suficientes;
Ausência de vazamento;
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 dos serviços;
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 identificado em cada ambiente
frequentado por pacientes/clientes.
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Processos

Infraestrutura Geral OBSERVAR
Processos 10 5 2 0 NA
Possui Programa Operacional Padrão (POP) e Programa Sistêmico (PS) devidamente descritos
para os serviços referentes a 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 devidamente
registrados;
Treinamento periódicos para os profissionais do serviço;
Treinamento em cursos de suporte basico a vida.
Possui programa de controle de imunização (dupla adulto, hepatite B e influenza);

Nota no Requisito
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