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Acessibilidade

Infraestrutura Geral OBSERVAR
Características Gerais 10 5 2 0 NA

Identificação externa com visual facilitado;
Disponibiliza calçada rebaixada/ identificada com faixa amarela em pontos estratégicos ao redor da planta física
do conjunto hospitalar;
Disponibiliza acessibilidade diferenciada para veículos especiais (ambulâncias);
Disponibiliza acessibilidade para veículos especiais (ambulâncias);
Disponibiliza facilidade de estacionamento para pacientes/ beneficiários/ acompanhantes/ clientes/ profissionais
devidamente identificadas;
Disponibiliza área para embarque/ desembarque de pacientes/  acompanhantes com veículos próprios;
Disponibiliza área para chegada de pacientes/acompanhantes que deambulam ou necessitam de auxilio;
Presença de degraus:
Presença de grades de proteção/ barras de apoio;
Piso antiderrapante;
Rampas amplas:
Presença de grades de proteção/ barras de apoio;
Piso antiderrapante;
Portas amplas;
Identificadas entrada/ saída;
Funcionantes;
Disponibiliza cadeiras de rodas (infantil/ adulto/ obeso);
Quantidade suficiente quanto demanda;
Disponibiliza macas com proteção lateral - simples/ transposição/ normal/ obesos;
Quantidade suficiente quanto demanda;
Disponibiliza corredores internos amplos/ livres;
Disponibiliza acesso aos serviços com setas indicativas;
Identificação das salas/ consultórios/ área para repouso;
Disponibiliza profissionais suficientes conforme demanda;

Funcionamento
Balcão de material não poroso;
Cadeiras/ cadeiras giratórias (recepcionistas);
Aparelhos de telefone (fixo/ móvel);
Microcomputadores/ impressora;
Armários/gaveteiros;
Dispositivo com álcool gel;
Impressos para uso diário (receituários/ papel A4/ prescrição médica/ solicitação para exames/ atestados e
relatórios médicos;
Kit de identificação para pacientes internados;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;

PONTUAÇÃO
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Acessibilidade

Equipe:

Referências:
RDC nº 50/2002 (Regulamento para estabelecimentos assistenciais de saúde)
RDC 63/11 (Regulamento requisitos exigidos para terapia e nutrição parenteral)
Portaria 272/98/MS/SNVS (Regulamento requisitos exigidos para terapia e nutrição parenteral)

Portaria 1377/13 e RDC 36/13 (Regulamento para funcinamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal

Roteiro de padrões de conformidade em unidade hospitalar - Estado de Santa Catarina

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

Documentação/ Requisitos: OBSERVAR
Local visível  e/ ou fácil acesso: 10 5 2 0 NA

Código de Defesa do Consumidor;
Alvará da Vigilância Sanitária;
Licença de Funcionamento (Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros);
Licença Ambiental;
Identificação do profissional responsável pela instituição;
Identificação do responsável médico expedida pelo Conselho Regional de Medicina (diretor clinico); 
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Farmácia;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Nutrição;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Fisioterapia;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Serviço Social;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem com especialização em
UTI - Unidade de Terapia Intensiva;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem com especialização em
Centro Cirúrgico;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem com especialização em
Ginecologia/ Obstetrícia;
Identificação do responsável técnico expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem com especialização em
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
Regimento interno do corpo clinico;
Plano de radioproteção implantado;
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional atualizado (PCMSO);
Controle vacinal dos profissionais atualizados;
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
Programa de Gerenciamento em Resíduos Sólidos em Saúde (PGRSS);
Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde (CNES);
Núcleo de Segurança do Paciente;
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
Comissão de Hemoterapia;
Comissão de suporte Nutricional;
Comissão de Prontuários;
Escalas de plantão médico (especialidades básicas - clinica médica/ pediatria/ obstetrícia/ cirurgia geral/
ortopedia);
Escalas de plantão médico em UTI;
Escala de plantão a distancia de especialidades conforme complexidade;
Possui Certificação ONA I;
Possui Certificação ONA II;
Possui Certificação ONA III.

PONTUAÇÃO
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Documentação

Mapas de Risco afixados em locais adequados (RN 32).

Arquivo
Meio Físico (controle de umidade, temperatura, pragas e incêndio);
Meio eletrônico (Back up diário);
Acesso:
Restrito;
Localização:
Segura;
Disponibiliza programa  para rastreabilidade/ segurança/ sigilo dos prontuários;

Cadastro do paciente:
Número de registro;
Nome completo/ data de nascimento;
Código da operadora;
Endereço/telefone;
Sexo;
Informações adicionais;
Data do atendimento.
Prontuários:
Prontuários em meio físico preenchidos de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na
assistência ao paciente/ data/ horário do atendimento;
Carimbo/ assinatura do profissional a cada registro de atendimento;
Garante que os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar permanentemente
disponíveis aos mesmos e/ ou aos seus representantes legais e as autoridades quando necessário;
Identificação/ registro;
Histórico clinico;
Queixas;
Exame físico;
Avaliação inicial;
Indicação do tratamento;
Evolução diária;
Resultado de exames;
Alta hospitalar.
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Segurança

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS - Segurança OBSERVAR
Atendimento/ agendamento 10 5 2 0 NA

Individualizado (personalizado);
Telefônico;
Eletrônico;
Agenda Física;
Atendimentos seguem o regimento da Constituição Brasileira e os critérios quando a Classificação de Risco
(Urgência/Emergência);
Identificação dos Pacientes;
Necessária;
Pulseira ( nome completo);

Equipe Multidisciplinar
Médicos psiquiatras;
Médicos cardiologistas;
Médicos cirurgiões;
Médicos neurologistas;
Médicos clínicos gerais;
Médicos radiologistas;
Médicos urologistas;
Médicos oncologistas;
Médicos cirurgiões vasculares;
Médicos anestesistas;
Médicos intensivistas;
Médicos intervencionistas;
Médicos hematologistas;
Médicos neurocirurgiões;
Médicos pediatras;
Médicos ginecologistas/ obstetras;
Médicos endocrinologistas;
Médicos otorrinolaringologistas;
Médicos infectologistas;
Médicos cirurgiões de cabeça e pescoço;
Médicos ortopedistas;
Médicos gastroenterologistas;
Farmacêuticos;
Psicólogos;
Terapeutas ocupacionais;
Assistentes sociais;
Enfermeiros;
Nutricionistas;

PONTUAÇÃO
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Segurança

Fonoaudiólogas;
Fisioterapeutas;
Técnicos e auxiliares de enfermagem;
Recepcionistas;
Secretárias;
Serviços gerais;
Serviços de costura;
Serviços de lavanderia;
Agente de segurança (porteiros/ maqueiros).
Consultórios:
Mesa, cadeiras paciente/ acompanhante/ profissional;
Negatoscópio;
Lanterna;
Mesa auxiliar;
Termômetro;
Otoscópios (adulto/ infantil);
Estetoscópio (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto/ infantil);
Abaixadores de língua;
Balança de precisão;
Régua antropométrica;
Lençóis/camisolas;
Microcomputador/ impressora;
Ramal telefônico;
Dispositivo com álcool gel;
Lavabo com agua corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com pedal envolvida em saco de cor branco
leitoso;
Divã/Maca confortáveis com  revestimento lavável/ fácil higiene/ revestido com papel lençol;
Escadinha;
Biombo;
Banco redondo/ giratório;
Impressos (Receituários brancos e especiais, solicitação para exame e internação);
Receitas/atestados/ relatórios médicos são emitidos (manual/eletrônica);
Prontuários físico e/ ou eletrônico;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;

Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Portas amplas.
Consultório Ginecologia/Obstetrícia
Mesa, cadeira(s) paciente/ acompanhante/ profissional
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Segurança

Lavabo com sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal envolvida em saco de cor
branco leitoso;
Dispositivo com álcool gel;
Divã confortável com revestimento de tecido lavável, fácil higiene, protegido com papel lençol e com suporte para
apoio de membros inferiores;
Escadinha;
Negatoscópio;
Estetoscópio (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto/ infantil);
Balança de precisão;
Biombo;
Sonar;
Banco redondo/ giratório;
Foco de luz;
Espéculos vaginais descartáveis/ pinças Sheron;
Mesa auxiliar;
Fita métrica;
Lençóis/camisolas;
Acessibilidade ao serviço de Ultrassonografia;
Ramal telefônico;
Microcomputador/impressora;
Impressos: receituários (branco e especiais), solicitação para exames/ internação;
Receitas/ atestados/ relatórios médicos/ solicitação de exames/ internações são emitidos por meio:
Físico;
Eletrônico.
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Portas amplas.
Sanitário em anexo;
Lavabo / sabonete liquido/ papel toalha e lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco de cor preto;

Vaso sanitário; 
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Barras de apoio.
Recipiente de pararedes rígidas com tampa para roupas utilizadas;
Área para repouso (Pacientes)
Poltronas reclináveis;
Camas/ divã/ maca com proteção lateral;
Escadinha com 2(dois) degraus;
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Segurança

Rede de gases medicinais;
Cilindros  de Oxigênio (móveis);
Mesa para alimentação;
Suporte para soro fixo/ móveis;
Chamada beira leito:
Sonora;
Visual;
Cadeira para acompanhante;
Janelas protegidas por tela;
Lixeira com pedal envolvida em saco de cor branco leitoso;
Dispositivo com álcool gel;
Portas amplas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Armário para guarda de objetos pessoais;
Sanitário/ vestiário em anexo.
Sala para Procedimentos:
Lavabo com sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal envolvida em saco de cor
branco leitoso;
Cuba e/ ou vaso sanitário para desprezo de fluidos corpóreos;
Dispositivo com álcool gel;
Mesa/ divã confortável com revestimento de tecido lavável, fácil higiene, protegido com papel lençol e com
suporte para apoio de membros inferiores, proteção lateral;
Escadinha;
Negatoscópio;
Estetoscópio (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto/ infantil);
Biombo;
Foco de luz portátil/ teto;
Mesa auxiliar;
Suportes para soro fixo/ móveis;
Armários em paredes de material não poroso/ lavável/ fácil higiene;
Materiais (curativos/ retirada de pontos/ suturas);
Materiais/ medicamentos/ insumos armazenados/ identificados conforme orientação do fabricante;
Carrinho de emergência (com chave);
Materiais/ medicamentos/ identificados/ padronizados conforme publico a ser atendido;
Ambus com reservatório de oxigênio;
Laringoscópios (adulto/ infantil);
Rede de gases medicinais;
Cilindro de oxigênio móvel;
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Segurança

Ar comprimido canalizado;
Vácuo canalizado;
Aspirador manual;
Portas amplas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança;
Área Ortopédica:
Lavabo com sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal envolvida em saco de cor
branco leitoso;
Cuba e/ ou vaso sanitário para desprezo de fluidos corpóreos;
Cuba com filtro para preparo de aparelho gessado;
Dispositivo com álcool gel;
Mesa/ divã confortável com revestimento de tecido lavável, fácil higiene, protegido com papel lençol;
Escadinha;
Negatoscópio;
Estetoscópio (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto/ infantil);
Biombo;
Foco de luz portátil/ teto;
Mesa auxiliar;
Suportes para soro fixo/ móveis;
Armários em paredes de material não poroso/ lavável/ fácil higiene;
Materiais/ medicamentos/ insumos armazenados/ identificados conforme orientação do fabricante;
Materiais/ medicamentos/ identificados/ padronizados conforme publico a ser atendido;
Ataduras de gesso/ algodão ortopédico/ ataduras crepe/ malha tubular;
Esparadrapo;
Fitas (hipoalérgicas/ adesiva;
Férulas/ talas metálicas;
Antissépticos;
Tesouras/ afastadores ortopédicos;
Suporte para membros inferiores;
Materiais (curativos/ retirada de pontos/ suturas);
Portas amplas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança.
Expurgo;
Depósito de materiais de limpeza;
Central de Materiais/ esterilização;
Lavanderia;
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Segurança

Farmácia;
Serviço de nutrição e dietética;
Almoxarifado;
Equipe:

Área para internação (crianças/ pré-adolescentes/ adultos/ idosos/ cirúrgicos/ clínicos):
Quarto privativo;
Quarto coletivo (2 leitos);
Identificação de leito;
Chamada beira leito;
Distancia 1m (leito/ parede);
Distancia 1m (entre leitos);
Rede de gases medicinais:
Oxigênio canalizado;
Ar comprimido canalizado;
Vácuo canalizado;
Acessibilidade com segurança;
Portas amplas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança.
Mobiliários/ Utensílios :
Camas;
Colchões;
Travesseiros;
Lixeira com tampa acionada por pedal revestida com saco plástico de cor branco leitoso;
Enxovais em quantidade suficiente e em condições de uso;
Escadinhas (2 degraus);
Suportes para soro;
Mesas de cabeceira;
Mesas para alimentação;
Poltronas/ Cadeiras;
Relógio de parede;
Comadres/ papagaios;
Armários para guarda de objetos de uso pessoal;
Dispositivo com álcool gel;
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Segurança

Borrifador com quaternário de amônio (para cada unidade de internação).
Sanitário (em anexo):
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor preto;
Vaso sanitário elevado;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Ducha para higiene corporal;
Cadeira para banho;
Barras de apoio;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção;
Dispositivo com álcool gel;
Acessibilidade ao sanitário com segurança;
Acessibilidade ao chuveiro com segurança;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Áreas de apoio (necessárias):
Posto de enfermagem;
Prescrição médica;
Rouparia;
Expurgo;
Depósito de materiais de limpeza;
Área para guarda de aparelhos/ equipamentos;
Área para descanso médico;
Área para descanso enfermagem;
Área/ espaço para equipamentos urgência/ emergência:
Acesso facilitado para conjunto de ressuscitação cardo pulmonar (carro de emergência com materiais/
medicamentos/ laringoscópios/ cânulas de intubação oro traqueal/ sondas de aspiração)/ desfibrilador/ monitor
cardíaco/ aparelho para traçar ECG/ aspirador manual/ nebulizadores/ Ambus (adulto/ infantil)/ bombas de
infusão/ oxigênio para transporte.
Glicômetro;
Otoscópios (adulto/ infantil);
Oftalmoscópios;
Estetoscópios (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetro (infantil/ adulto/ obeso).
EQUIPE:
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Segurança

Unidade de Terapia Intensiva (UTI):
Posto de enfermagem:
Visualização de todos os leitos;
Balcão com bancada não porosa;
Lavabo com bancada não porosa, agua corrente, sabonete liquido, lixeira com tampa acionada por pedal e
envolvida por saco de cor branca leitoso;
Bancada exclusiva para prepara de medicações;
Armários em parede de material não poroso cor clara/ fácil higiene/ com travas;
Identificados conforme insumos armazenados;
Dispositivo com álcool gel;
Geladeira com registo de temperatura devidamente anotados;
Organizada conforme insumos a serem utilizados; 
Recipiente com paredes rígidas sustentado por suporte na altura dos olhos;
Microcomputador/ impressora;
Carrinho de medicação/ identificado com nome completo/ numero do leito a cada paciente;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Área de prescrição médica/ enfermagem/ outros profissionais:
Visualização de todos os leitos;
Balcão com bancada não porosa;
Dispositivo com álcool gel;
Cadeiras/ banco giratórios;
Microcomputador/ impressora;
Aparelho de telefone (fixo/ móvel);
Local para armazenar os prontuários;
Impressos para uso diário (Receituários brancos/ especiais/ atestados médicos/ encaminhamentos/ prescrição
médica/ enfermagem e outros profissionais);
Lixeira com tampa acionada por pedal/ envolvida em saco plástico de cor preto.;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Área para isolamento:
Ante sala (vestiário/ troca de roupas);
Dispositivo com álcool gel;
Lavabo com sabonete antisséptico/ papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por
pedal revestida com saco plástico de cor preto;
Roupas em quantidade suficiente e em condições de uso;
Área para internação (privativa);
Cama (elétrica/ manual);
Colchão;
Travesseiro;
Escadinha;
Poltrona reclinável;
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Segurança

Relógio de parede em local visível para os pacientes;
Aparelho de televisão;
Bombas de infusão;
Rede de gases medicinais;
Dispositivo com álcool gel;
Lixeira com tampa acionada por pedal revestida com saco plástico de cor branco leitoso;
Recipiente de paredes rígidas em suporte na altura dos olhos;
Escadinhas (2 degraus);
Suportes para soro (fixo/ móvel);
Mesa para alimentação;
Comadres/ papagaios.
Iluminação em penumbra;
Climatização amena.
Monitor cardíaco;
Monitor de dosimetria;
Monitor de PA invasiva;
Monitor de PA não invasiva;
Cenógrafo;
Ambus com deposito para oxigênio;
Mascaras faciais;
Aspirador portátil;
Estetoscópio;
Borrifador com quaternário de amônio.
Esfigmomanômetro;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança;
Sanitário (em anexo):
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor preto;
Vaso sanitário elevado;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Ducha para higiene corporal;
Cadeira para banho;
Barras de apoio;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção;
Dispositivo com álcool gel;
Acessibilidade ao sanitário com segurança;
Acessibilidade ao chuveiro com segurança;
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Segurança

Condições de higienização/ organização adequadas.
Área para internação (Coletiva):
Box(es) privativos/ protegidos de maneira a garantir privacidade/ segurança;
Cama (elétrica/ manual);
Colchão;
Travesseiro;
Escadinha;
Poltrona reclinável (se possível uma para cada paciente);
Relógio de parede em local visível para o paciente;
Aparelho de televisão;
Bombas de infusão;
Rede de gases medicinais;
Dispositivo com álcool gel a cada box;
Lixeira com tampa acionada por pedal revestida com saco plástico de cor branco leitoso;
Recipiente de paredes rígidas em suporte na altura dos olhos;
Escadinhas (2 degraus);
Suportes para soro (fixo/ móvel);
Mesa para alimentação;
Comadres/ papagaios.
Lavabos com sabonete antisséptico, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por
pedal revestida com saco plástico de cor preto em pontos estratégicos/ de maneira a garantir segurança
profissional/ paciente;
Iluminação em penumbra;
Climatização amena;
Monitor cardíaco;
Monitor de dosimetria;
Monitor de PA invasiva;
Monitor de PA não invasiva;
Cenógrafo;
Ambus com deposito para oxigênio;
Mascaras faciais;
Aspirador portátil;
Estetoscópio;
Borrifador com quaternário de amônio.
Sanitário (coletivo):
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor preto;
Vaso sanitário elevado;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
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Segurança

Ducha para higiene corporal;
Cadeira para banho;
Barras de apoio;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção;
Dispositivo com álcool gel;
Acessibilidade ao sanitário com segurança;
Acessibilidade ao chuveiro com segurança;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Área/ espaço para equipamentos urgência/ emergência:
Acesso facilitado para conjunto de ressuscitação cardo pulmonar (carro de emergência com materiais/
medicamentos/ laringoscópios/ cânulas de intubação oro traqueal/ sondas de aspiração)/ desfibrilador/ monitor
cardíaco/ aparelho para traçar ECG/ aspirador manual/ nebulizadores/ Ambus (adulto/infantil)/ bombas de
infusão/ ventiladores/ marca passo temporário/ ventiladores para transporte/ oxigênio para transporte/;
Glicômetro;
Otoscópios (adulto/ infantil);
Oftalmoscópios;
Equipe de profissionais :
Médico coordenador com especialidade em medicina intensiva;
Médico plantonista com especialidade em medicina intensiva (1 para cada 10 leitos/a cada turno);
Enfermeiro coordenador especialista na área de terapia intensiva;
Enfermeiros assistenciais (1 para cada 8 leitos a cada turno);
Técnicos em enfermagem ( 1 para cada 2 leitos/ a cada turno);
Fisioterapeuta coordenador especialista na área de terapia intensiva;
Fisioterapeutas  (1 para cada 10 leitos/ a cada turno);
Auxiliar administrativo;
Serviços gerais (1 para cada turno);
Serviços de apoio:
Hospital de retaguarda;
Serviço de remoção;
Serviço de diagnostico por imagem;
Serviço de diagnostico em Analises Clinicas;
Central de Materiais/ esterilização;
Centro cirúrgico;
Serviço de ecodopplercardiográfica;
Serviço de tomografia/ ressonância magnética.
Áreas de apoio:
Expurgo;
Depósito de materiais de limpeza;
Central de Materiais/ esterilização;
Limpeza/ higienização;
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Lavanderia;
Farmácia;
Serviço de nutrição e dietética;
Almoxarifado;
Área para café/ lanche;
Equipe:

Assistência Materno Infantil:
Sala de espera (gestantes/ acompanhantes);
Sala de exame (consultório):
Mesa, cadeira(s) paciente/ acompanhante/ profissional
Lavabo com sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal envolvida em saco de cor
branco leitoso;
Dispositivo com álcool gel;
Divã confortável com revestimento de tecido lavável, fácil higiene, protegido com papel lençol e com suporte para
apoio de membros inferiores (perneiras);
Escadinha;
Negatoscópio;
Estetoscópio (adulto);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto);
Balança de antropométrica;
Biombo;
Sonar;
Aminioscópio;
Cardiotocógrafo;
Banco redondo/ giratório;
Foco de luz;
Espéculos vaginais descartáveis/ pinças Sheron;
Mesa auxiliar;
Fita métrica;
Lençóis/camisolas;
Acessibilidade ao serviço de Ultrassonografia;
Ramal telefônico;
Microcomputador/impressora;
Prontuários físicos:
Pulseiras de identificação (mãe/ RN);
Identificação (Leito/ berço);
Nome completo da parturiente/ numero de leito;
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Impressos: receituários (branco e especiais), solicitação para exames/ internação;
Receitas/ atestados/ relatórios médicos/ solicitação de exames/ internações são emitidos por meio:
Físico;
Eletrônico.
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Portas amplas.
Sanitário em anexo;
Lavabo / sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco de cor preto;
Vaso sanitário; 
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Barras de apoio.
Armário para guarda de pertences pessoal;
Recipiente de pararedes rígidas com tampa para roupas utilizadas;

Sala de pré-parto:
Privativa;
Coletiva;
Chamada beira leito;
Distancia 2m (leito/ parede);
Distancia 3m (entre leitos);
Rede de gases medicinais:
Oxigênio canalizado;
Ar comprimido canalizado;
Vácuo canalizado;
Acessibilidade com segurança;
Portas amplas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança.
Mobiliários/ Utensílios :
Camas;
Colchões;
Travesseiros;
Lixeira com tampa acionada por pedal revestida com saco plástico de cor branco leitoso;
Enxovais em quantidade suficiente e em condições de uso;
Escadinhas (2 degraus);
Suportes para soro;
Mesas de cabeceira;
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Mesas para alimentação;
Poltronas/ Cadeiras;
Relógio em parede;
Bolas/ banquetas;
Tapetes/ proteção acolchoados;
Armários para guarda de objetos de uso pessoal;
Dispositivo com álcool gel;
Borrifador com quaternário de amônio (para cada unidade de internação).
Iluminação em penumbra;
Climatização amena;
Som ambiente;
Sonar;
Aminioscópio;
Cardiotocógrafo;
Biombo;
Mesa auxiliar;
Estetoscópio (adulto);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto);
Espaço ao entorno satisfaz a movimentação das pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor branca;
Sala reversível para parto normal e recepção de RN;
Sanitário (em anexo):
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor preto;
Vaso sanitário elevado;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Ducha para higiene corporal;
Banheira para relaxamento;
Cadeira para banho;
Barras de apoio;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção;
Dispositivo com álcool gel;
Acessibilidade ao sanitário com segurança;
Acessibilidade ao chuveiro com segurança;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Ante sala:
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Lavabo / com torneiras com água morna/ com dispositivo automático e /ou com com contato de cotovelos/
sabonete antisséptico/ escovas para degermação das mãos/ descartáveis/ lixeira com tampa e acionada por
pedal envolvida em saco de cor branco;
Cuba em inox/ com profundidade;
Sala de parto normal:
Mesa obstétrica;
Movimentação tronco/ membros superiores/ inferiores;
Colchonete com tecido impermeável/ fácil higiene/ lavável;
Escadinha (2 degraus);
Foco cirúrgico em teto;
Estetoscópio (adulto);
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto);
Oximetro de pulso;
Suportes para soro (teto/ móvel);
Carrinho de emergência com matérias/ medicamentos conforme protocolo de uso (com check list);
Rede de gases medicinais canalizados;
Cilindro de oxigênio para transporte;
Sistema de Vácuo canalizado;
Armários fechados com instrumentais cirúrgicos/ campos cirúrgicos esterilizados;
Iluminação em penumbra;
Climatização amena;
Som ambiente;
Relógio em parede;
Mesas auxiliares;
Lixeiras com tampas/ acionadas por pedal/ revestidas com sacos plásticos de cor branco leitoso/ identificadas
conforme resíduos armazenados;
Hamper e/ ou recipiente com paredes rígidas envolvidos em saco plástico de cor branco leitoso para roupas
usadas;
Espaço ao entorno satisfaz a movimentação dos profissionais com segurança;
Espaço para prescrição médica.
Recepção/ Reanimação RN:
Junto a sala de parto;
Em anexo;
Lavabo / com torneiras com água morna/ com dispositivo automático e /ou com com contato de cotovelos/
sabonete antisséptico/ lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco de cor branco leitoso;
Bancada de material não poroso/ colchonete impermeável/ lavável/ fácil higiêne/ fonte de calor radiante;
Mesa auxiliar;
Berço aquecido;
Incubadora transporte;
Rede de gases medicinais canalizados (oxigênio);
Cilindro de oxigênio para transporte;
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Ar comprimido canalizado;
Sistema de Vácuo canalizado;
Aspirador manual;
Estetoscópio (RN);
Laringoscópio com laminas 0 e 1;
Fios guia;
Cânulas de intubação de diâmetro uniforme/ sem balão;
Oximetro (RN);
Fita métrica;
Clamp umbilical;
Ambus com deposito para oxigênio/ reanimação infantil,;
Óculos de proteção;
Mascaras cirúrgicas;
Mascaras para RN atermo/ prematuro;
Sondas para aspiração traqueal;
Carrinho de emergência com matérias/ medicamentos conforme protocolo de uso para atendimento emergencial
para recém nascido (com check list);
Armários em paredes (materiais esterilizados);
Adaptador para aspiração de mecônio;
Lixeiras com tampas/ acionadas por pedal/ revestidas com sacos plásticos de cor branco leitoso;
Ante Sala Cirúrgica;
Sala de Parto Cirúrgico:
Mesa cirúrgica/ obstétrica;
Movimentação tronco/ membros superiores/ inferiores;
Colchonete com tecido impermeável/ fácil higiene/ lavável;
Rede de gases medicinais canalizados (oxigênio/ oxido nitroso);
Cilindro de oxigênio para transporte;
Ar comprimido canalizado;
Sistema de Vácuo canalizado;
Aspirador manual;
Estetoscópio;
Oximetro;
Esfigmomanômetro (obeso/ adulto);
Aparelho de eletro cauterização/ coagulação;
Mesas auxiliares;
Carrinho para anestesia;
Equipamentos para anestesia geral;
Instrumentais cirúrgicos/ campos cirúrgicos;
Sala para recepção ou Reanimação do RN:
Berçário:
Ante sala;
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Mesa/ cadeiras/ profissionais;
Microcomputador / impressora;
Impressos para uso diário (receituários/ papel A4/ prescrição médica/ solicitação para exames/ atestados e
relatórios médicos;
Negatoscópio;
Dispositivo com álcool gel em pontos estratégicos;
Lavabo / com torneiras com água morna/ com dispositivo automático e /ou com com contato de cotovelos/
sabonete antisséptico/ lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco de cor preto;
Bancada de material não poroso/ colchonete impermeável/ lavável/ fácil higiêne/ fonte de calor radiante;
Alojamento conjunto;
Berçário para observação;
Berçário para prematuros;
Berçário UTI Neonatal;
Berçário Isolamento;
Berços com calor radiante/ Fototerapia;
Berços identificados;
Incubadoras;
Rede de gases medicinais canalizada (oxigênio);
Cilindro de oxigênio para transporte;
Ar comprimido canalizado;
Sistema de Vácuo canalizado;
Aspirador manual;
Oximetro;
Estetoscópio (RN);
Esfigmomanômetro (RN);
Balança de precisão;
Régua antropométrica;
Fita métrica;
Monitor de pressão não invasiva;
Capnógrafo;
Ventiladores/ respiradores;
Monitores cardíacos;
Bombas de infusão
Aquecedores;
Armários em paredes (materiais esterilizados/ uso diário);
Climatização amena;
Iluminação em penumbra;
Alojamento conjunto:
Identificação do leito;
Identificação do berço;
Quarto privativo;
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Quarto coletivo (2 leitos);
Identificação de leito;
Chamada beira leito;
Distancia 1m (leito/ parede);
Distancia 3m (entre leitos);
Rede de gases medicinais:
Oxigênio canalizado;
Ar comprimido canalizado;
Vácuo canalizado;
Acessibilidade com segurança;
Portas amplas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada de cadeira de rodas/ macas com segurança.
Mobiliários/ Utensílios :
Camas;
Colchões;
Travesseiros;
Berço em suporte/ material não poroso/ lavável/ fácil higiene;
Colchonete impermeável/ lavável/ fácil higiêne;
Banheira em suporte/ material resistente/ lavável;
Lixeira com tampa acionada por pedal revestida com saco plástico de cor branco leitoso;
Enxovais em quantidade suficiente e em condições de uso;
Escadinhas (2 degraus);
Suportes para soro;
Mesas de cabeceira;
Mesas para alimentação;
Poltronas para amamentação;
Relógio de parede;
Comadres;
Armários para guarda de objetos de uso pessoal;
Dispositivo com álcool gel;
Borrifador com quaternário de amônio (para cada unidade de internação).
Sanitário (em anexo):
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor preto;
Vaso sanitário elevado;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Ducha para higiene corporal;
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Cadeira para banho;
Barras de apoio;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção;
Dispositivo com álcool gel;
Acessibilidade ao sanitário com segurança;
Acessibilidade ao chuveiro com segurança;
Condições de higienização/ organização adequadas.
Áreas de apoio (necessárias):
Posto de enfermagem;
Prescrição médica;
Rouparia;
Expurgo;
Depósito de materiais de limpeza;
Área para guarda de aparelhos/ equipamentos;
Área para descanso médico;
Área para descanso enfermagem;
Área/ espaço para equipamentos urgência/ emergência:
Acesso facilitado para conjunto de ressuscitação cardo pulmonar (carro de emergência com materiais/
medicamentos/ laringoscópios/ cânulas de intubação oro traqueal/ sondas de aspiração)/ desfibrilador/ monitor
cardíaco/ aparelho para traçar ECG/ aspirador manual/ nebulizadores/ Ambus (adulto/ infantil)/ bombas de
infusão/ oxigênio para transporte.
Glicômetro;
Otoscópios (adulto/ infantil);
Oftalmoscópios;
Estetoscópios (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetro (infantil/ adulto/ obeso);
Disponibiliza área exclusiva para gestante;
Disponibiliza área exclusiva para parturiente;
Disponibiliza Programa de Planejamento Familiar pós parto;
Disponibiliza Programa de Estimulo ao Aleitamento Materno;
Disponibiliza Programa pós aborto;
Disponibiliza Programa à Mulher Violentada;
Disponibiliza analgesia peridural para partos humanizados;
Disponibiliza Programa de Partos Humanizados;
Disponibiliza documento formal estabelecendo referencia e contra referencia garantindo a continuidade da
assistência;
Garante segurança/ conforto/ assistência durante a transferência;
Disponibiliza veículo automotor adequado para transporte (mãe/ RN);
Disponibiliza incubadora para transporte;
Disponibiliza maleta com materiais/ medicamentos/ específicos para transporte (mãe/ RN);
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Disponibiliza kits para teste rápido de detecção de HIV;
Realiza notificação dos resultados de exames conforme preconiza o Ministério da Saúde;
Disponibiliza banco de leite/ programa de Doação Reserva;
Áreas de apoio:
Expurgo;
Depósito de materiais de limpeza;
Central de Materiais/ esterilização;
Lavanderia;
Farmácia;
Serviço de nutrição e dietética;
Almoxarifado;
Limpeza/ higienização;
EQUIPE:

Centro Cirúrgico:
Área física isolada dos demais setores;
Fluxo de clientes/ acompanhantes/ profissionais ao entorno reduzido;
Corredores amplos que permitindo a movimentação de profissionais/ macas/ cadeiras de rodas/ mesas e ou
carrinhos de transporte de materiais/ medicamentos;
Dispositivo com álcool gel em pontos estratégicos;
Área para escovação degermação cirúrgica:
Lavabo / com torneiras com água morna/ com dispositivo automático e /ou com com contato de cotovelos/
sabonete antisséptico/ lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco plástico de cor branco leitoso;
Escovas para degermação de mãos descartáveis;
Área para recepção de pacientes;
Portas de acesso com barreira física;
Maca de transposição exclusivas;
Relógios de parede Afixados em locais visíveis;
Acesso restrito aos profissionais;
Mantem segurança quanto ao fluxo de macas entrada/saída;
Iluminação adequada para a proposta de serviço;
Salas Cirúrgicas:
Pequenas cirurgias;
Médias cirurgias;
Grandes cirurgias;
Parto cirúrgico;
Apoio as cirurgias especializadas;
Portas amplas/ visor/ vai e vem;
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Teto/ paredes/ pintura clara/ impermeabilizada/ lavável/ fácil higiene;
Piso claro/  impermeabilizado/ lavável/ fácil higiene;
Iluminação adequada para a proposta do serviço;
Relógio de parede;
Foco de luz em teto e foco de luz  auxiliar;
Mesa cirúrgica com movimentação:
Tórax;
Membros inferiores;
Membros superiores;
Arco cirúrgico;
Braçadeiras;
Travas de segurança;
Rede de gases medicinais (oxigênio/ oxido nitroso);
Vácuo canalizado;
Ar comprimido canalizado;
Climatização controlada;
Aparelhos de ar condicionado (entradas com filtros);
Aspirador de secreção manual;
Aparelho de eletrocautério;
Negatoscópio;
Banco giratório;
Suportes para soro (teto/ portáteis);
Mesas auxiliares;
Carrinho para anestesia: 
Medicamentos para indução anestésica;
Medicamentos para manutenção estável do paciente;
Soluções endovenosas;
Estetoscópios ( adulto/ infantil)
Esfigmomanômetro (infantil/ adulto/ obeso);
Oximetro;
Capnógrafo;
Monitor cardíaco;
Laringoscópios (adulto/infantil);
Lâminas retas/ curvas (todos os números);
Cânulas para intubação oro traqueal/ com e sem cuff (todos os números);
Fios guias;
Cânulas de Guedel;
Ambus com deposito para oxigênio (adulto/ infantil);
Bombas de infusão;
Lixeiras com tampa acionadas por pedal envolvidas em saco plástico de cor branco leitoso identificadas
conforme os resíduos armazenados;
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Hamper e/ ou recipiente com tampa/ paredes rígidas acionados por pedal/ envolvidos em sacos plásticos de cor
branco leitoso para desprezo de roupas;
Respiradores/ ventiladores/ volume/ pressão;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada/ saída de cadeira de rodas/ macas com segurança.
Sala para recuperação pós cirúrgica:
Camas/ macas com proteção lateral;
Rede de gases medicinais (oxigênio/ oxido nitroso);
Vácuo canalizado;
Ar comprimido canalizado;
Relógio de parede;
Iluminação adequada para a proposta do serviço;
Climatização controlada;
Aparelhos de ar condicionado (entradas com filtros);
Aspirador de secreção manual;
Negatoscópio;
Suportes para soro (teto/ portáteis);
Sanitário em anexo.
Posto de enfermagem:
Visualização de todos os leitos;
Identificação dos leites;
Área para prescrição médica/ enfermagem;
Lavabo / com torneiras com água morna/ com dispositivo automático e /ou com com contato de cotovelos/
sabonete antisséptico/ lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco plástico de cor branco leitoso;

Recipiente com paredes rígidas em suporte na altura dos olhos;
Carrinho de urgência:
Acesso facilitado para conjunto de ressuscitação cardo pulmonar (carro de emergência com materiais/
medicamentos/ laringoscópios/ cânulas de intubação oro traqueal/ sondas de aspiração)/ desfibrilador/ monitor
cardíaco/ aparelho para traçar ECG/ aspirador manual/ nebulizadores/ Ambus (adulto/infantil)/ bombas de
infusão/ ventiladores/ marca passo temporário/ ventiladores para transporte/ oxigênio para transporte;
Biombos;
Portas amplas/ visor/ vai e vem;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a entrada/ saída de cadeira de rodas/ macas com segurança.
Lixeiras com tampa/ acionadas por pedal/ envolvidas em saco plástico de cor branco leitoso/ identificadas
conforme os resíduos armazenados;
Hamper e/ ou recipiente com tampa/ paredes rígidas acionados por pedal/ envolvidos em sacos plásticos de cor
branco leitoso para desprezo de roupas;
Bombas de infusão;
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Biossegurança:
Sanitários/ vestiários;
Identificados conforme gênero;
Luvas/ borracha/ procedimentos/ cirúrgicas;
Óculos com proteção lateral;
Sapatilhas/ tecido/ borracha;
Mascaras/ toucas e/ ou gorros cirúrgicos;
Aventais impermeáveis;
Pijamas cirúrgicos/ aventais cirúrgicos;
Sinalização visível de todas as áreas;
Desinfecção de mobiliários/ equipamentos após cada cirurgia;
Limpeza terminal das salas após cada cirurgia;
Portas das salas amplas/ visor com molas;
Sistema de combate a incêndio;
Sistema de climatização com filtragem de segurança;
Área para prescrição médica/ enfermagem;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Garante com segurança o fluxo de entrada e saída de pacientes;
Resíduos:
Garante a separação de resíduos:
Material perfuro-cortantes;
Material patológico/ cirúrgico;
Restos placentários/ abortivos;
Sangue hemoderivados;
Recipiente adequado para cada tipo de lixo;
Recipientes identificados visivelmente conforme resíduos armazenados;
Recipientes desinfetados
Profissionais exclusivos para cada atividade/ tarefa;
Fluxo adequado para a saída do lixo;
Áreas de apoio:
Expurgo;
Depósito de materiais de limpeza;
Central de Materiais/ esterilização;
Limpeza/ higienização;
Lavanderia;
Farmácia;
Serviço de nutrição e dietética;
Almoxarifado;
EQUIPE:

28



Segurança

Central de materiais (desinfecção/ lavagem/ preparo/ esterilização/ armazenamento):
Sanitários/ vestiários exclusivos (profissionais da área suja);
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Lava olhos;
Hamper e/ou recipiente rígido com tampa/ acionados por pedal envolvido em=m saco plástico de cor branco
leitoso;
área suja (recepção/ descontaminação/ separação/ lavagem);
Equipe exclusiva;
Barreira física;
Lavabos com bancada não porosa/ cubas profundas em inox (lavagem/ enxague)/ torneiras com dispositivo para
cotovelos e/ ou automáticas/ agua quente/ adaptadas para tubos/ extensões (látex/ silicone);
Ar comprimido canalizado;
Recipiente com paredes rígidas em suporte na altura dos olhos;
Lixeiras com tampa/ acionadas por pedal/ envolvidas em saco plástico de cor branco leitoso/ identificadas
conforme os resíduos armazenados;
Recipientes plásticos/ paredes rígidas/ com tampa/ para imersão de materiais;
Cuba e/ou vaso sanitário para desprezo de dejetos;
Sistema de exaustão;
Iluminação adequada para as atividades realizadas;
Climatização (sistema de ar condicionado com filtro);
Containers/ carrinhos fechados/ envolvidos em sacos plásticos de cor branco leitoso/ armazenamento de
resíduos e/ ou roupas sujas temporariamente;
Teto/ paredes / cor clara/ impermeabilizados/ laváveis;
Piso claro/ impermeabilizado/ lavável;
Lavadoras/ termodesinfectadoras/ secadoras automáticas;
Instalação adequada;
Qualidade da operação/ desempenho anual;
Leitores/ indicadores biológicos anual;
Condições de limpeza/ higienização/ organização adequadas;
EPIs:
Sapatos fechados/ botas/ luvas de borracha/ punhos/ cotovelos/ aventais impermeáveis/ manga longa/ simples/
pijamas cirúrgicos/ mascaras/ gorros/ óculos de proteção;
Armário em paredes/ material não poroso/ lavável/ para armazenamento (saneantes/ germicidas);
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;
área limpa (secagem/ preparo/ esterilização/ armazenamento/ distribuição):
Equipe exclusiva;
Bancada de material não poroso/ dimensão compatível para o preparo dos materiais;
Lixeira com tampa/ acionada por pedal/ envolvida em saco plástico de cor branco leitoso;
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Caixas em inox perfuradas (dimensão compatível com os materiais a serem esterilizados/ armazenados;
Envoltórios (campos cirúrgicos/ tecido de algodão/ brim/ duplos /dimensão compatível com os materiais a serem
embalados/ esterilizados/ armazenados);
Papel grau cirúrgico;
Identificação dos pacotes/ caixas com fita aderente branca/ fita zebrada;
Fita de identificação/ nome de quem preparou/ data do preparo/ data de validade/ método de esterilização;

Teto/ paredes / cor clara/ impermeabilizados/ laváveis;
Piso claro/ impermeabilizado/ lavável;
Sistema de exaustão;
Iluminação adequada para as atividades realizadas;
Climatização (sistema de ar condicionado com filtro);
Dispositivo com álcool gel em pontos estratégicos;
Bancada de material não poroso/ dimensão compatível para armazenamento dos materiais a serem esterilizados;

área para esterilização:
Autoclaves;
Instalação adequada;
Barreira física;
Qualificação térmica:
Calibração (termômetro/ manômetro/ vacuômetro)
Testes biológicos (indicador biológico);
Utilizar em cada carga monitorar todo processo de esterilização;
Bowie & Dick 1º ciclo;
Registro em planilha (laudos/ gráficos/ tabelas);
Registro em planilha (métodos e controle de esterilização);
Registro em planilha quanto a limpeza/ higienização;
Bancada de material não poroso/ dimensão compatível para armazenamento dos materiais esterilizados;
EPIs:
Sapatos fechados/ luvas impermeáveis contra calor para manuseio de materiais (colocação/ retirada) de
materiais/ luvas para procedimentos/ gorros e/ ou touca/ mascaras cirúrgicas pijamas cirúrgicos;
Armazenamento:
Prateleiras/ estantes/ material não poroso/ laváveis/ fácil higiene;
Identificadas conforme os produtos armazenados  por ordem de data de vencimento;
Embalagens integras;
Dimensionamento (prateleiras):
Paredes 30 cm;
Teto 50 cm;
Piso 10 cm;
Iluminação adequada para as atividades realizadas;
Climatização (sistema de ar condicionado com filtro);
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Dispositivo com álcool gel em pontos estratégicos;
Controle de umidade/ temperatura (termo higrômetro);
Temperatura entre 21ºC e 25ºC;
Umidade entre 40% e 60%;
Registro em planilha;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;
Condições de limpeza/ higienização/ organização adequadas;
Disponibiliza protocolo para recebimento de materiais;
Disponibiliza protocolo para dispensação de materiais;
Disponibiliza protocolo para devolução de materiais;
Disponibiliza procedimentos operacionais padrão devidamente descritos para atividades/ enfermagem/ limpeza;
Disponibiliza protocolos devidamente descritos quanto a diluição e uso de desinfetantes/ saneantes/ germicidas;

Disponibiliza protocolos devidamente descritos quanto ao processo de desinfecção / lavagem/ enxague de
materiais;
Disponibiliza protocolos devidamente descritos quanto ao processo de secagem/ preparo/ esterilização/
armazenamento/ distribuição de materiais;
Disponibiliza protocolos devidamente descritos quanto ao processo de limpeza/ higienização de teto/ paredes/
piso/ armários/ bancadas. 
Disponibiliza registro em planilha quanto a manutenção preventiva/ corretiva dos equipamentos/ mobiliários/
aparelhos.
Disponibiliza contrato com as empresas prestadoras e fornecedoras de equipamentos/ manutenção;
Disponibiliza outras opções quanto a esterilização:
Oxido de etileno;
Raios Gama;
Equipe:

Processamento de roupas (lavanderia/ costura/ rouparia):
Localização (pavimento térreo):
Sanitários/ vestiários exclusivos (profissionais da área suja);
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Lava olhos;
Hamper e/ou recipiente rígido com tampa/ acionados por pedal envolvido em=m saco plástico de cor branco
leitoso;
Área suja (recepção/ pesagem/ classificação/ lavagem);
Equipe exclusiva;
Ante sala para armazenar roupas sujas;
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Lavabo com agua corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com pedal/ envolvida em saco plástico de cor
preto;
Lavadoras com barreira física fixadas com borracha;
Paredes com visores;
Fluxo racional de operacionalização (não cruzar roupas sujas com limpas);
Sistema de exaustão independente;
Verificar se a saída de ar contamina serviços adjacentes;
Tomadas blindadas/ identificadas;
Quantidade suficiente em relação aos equipamentos;
Localização adequada em relação aos equipamentos;
Instaladas a 1,5m acima do piso;
Equipamentos de proteção e combate a incêndio/ sinalizados/ acesso facilitado;
Saídas de emergência devidamente identificados/ desobstruídas;
Lavadoras dotadas de dispositivo de funcionamento que impeça a abertura da maquina em operação;
Tambores internos das lavadoras de aço inox/ bom estado de conservação;
Balança tipo plataforma para pesagem de roupas;
Balança tipo domestica para pesagem de produtos para lavagem de roupas;
Espaço entre equipamentos/ paredes possibilita o serviço de manutenção/ limpeza quer seja dos equipamentos e
ou paredes/ pisos;
Instalações elétricas apresentam-se aterradas;
Lavadoras possuem o terceiro fio de aterramento ou ferramentas que operam com moto elétrico;
Canaletas existentes permitem o escoamento imediato da carga total das lavadoras (não deverá acumular agua
no piso) e devem estar recobertas por gradil de fácil remoção;
Existe caixa para separação de produto de lavagem ( caixa de suspensão controle para reter fiapos de roupas/
impedindo assim o entupimento de esgoto);
Roupas são separadas conforme  o grau de sujidade para lavagem;
A capacidade de operação dos equipamentos segue a recomendação do fabricante;
Realiza-se limpeza dos equipamentos/ paredes/ superfícies/ piso ao final do expediente;
Objetos perfuro-cortantes encontrados junto as roupas é desprezados em recipientes de paredes rígidas;
Vestes utilizadas como EPIs são higienizadas na instituição;
Deposito de insumos/ materiais de limpeza / exclusivo para área suja;
Bebedouro de água/ fácil acesso/ sem risco de contaminação;
Iluminação adequada para as tarefas realizadas;
Climatização controlada;
Aparelhos de ar condicionado com filtro;
Portas amplas;
área limpa (centrifugação/ secagem/ passagem/ separação/ dobragem/ armazenamento/ distribuição/ costura/
conserto):
Sanitários/ vestiários in loco ou não;
Acesso restrito aos profissionais do setor;
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Lavabo com agua corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com pedal/ envolvida em saco plástico de cor
preto;
Equipe exclusiva;
Barreira física;
Saídas de emergência devidamente identificados/ desobstruídas;
Equipamentos de proteção e combate a incêndio/ sinalizados/ acesso facilitado;
Instalações elétricas apresentam-se aterradas;
Tomadas blindadas/ identificadas;
Quantidade suficiente em relação aos equipamentos;
Localização adequada em relação aos equipamentos;
Instaladas a 1,5m acima do piso;
Centrifugas são dotadas de tampa/ hermeticamente fechadas durante a operação;
Secadoras são providas de sistema de exaustão individualmente equipadas com retentores de fiapos trocados
com frequência;
Tambores internos das centrifugas/ secadoras em aço inoxidável e apresentam bom estado de conservação;

Calandras dotadas de sistema de exaustão individual (coifas) localizadas a 60 cm das calandras em
funcionamento;
Revestimento dos rolos das calandras em bom estado de conservação;
Anteparo próximo as calandras para evitar a queda de roupas;
Espaço entre equipamentos/ paredes possibilita o serviço de manutenção/ limpeza quer seja dos equipamentos e
ou paredes/ pisos;
Centrifugas/ secadoras possuem o terceiro fio de aterramento;
Circuitos elétricos estão identificados de modo a facilitar o manuseio;
Bebedouro de água/ fácil acesso/ sem risco de contaminação;
Realiza-se limpeza dos equipamentos/ paredes/ superfícies/ piso ao final do expediente;
Dispositivos com álcool gel em pontos estratégicos;
Rouparia:
Armários fechados;
Prateleiras;
Enxovais identificados /separados conforme o setor a ser utilizado;
Controle de estoque (com registro em planilha);
Controle de durabilidade (com  registro em planilha);
Dispositivo com álcool gel;
Deposito de insumos/ materiais de limpeza;
Sala de costura e consertos
Maquinas de costura (industrial/ simples);
Mesas para corte de roupas;
Armários (fechados/ prateleiras);
Cadeiras;
Tesouras profissionais;
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Fita métrica;
Climatização;
Equipamentos para incêndio;
Iluminação adequada para as tarefas realizadas.
Equipe:

Serviço de farmácia
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Climatização;
Temperatura entre 21°c e 25°C;
Umidade entre 40% e 60%;
Registro em planilha;
Sistema de combate a incêndio;
Iluminação natural (proteção contra raios solares);
Iluminação artificial adequada para o tipo de atividade;
Área para :
Recebimento;
Inspeção;
Registro;
Higienização;
Bancada de material não poroso/ fácil higiene;
Microcomputador/ impressora;
Lavabo / sabonete liquido/ papel toalha e lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco plástico de
cor preto;
Dispositivo com álcool gel;
Área para (armazenagem/ estocagem):
Prateleiras suficientes / material não poroso/ fácil higiene/ lavável;
Dimensionamento (prateleiras):
Paredes 30 cm;
Teto 50 cm;
Piso 20 cm;
Armários fechados (medicamentos controlados/ acesso restrito);
Organizados conforme produtos armazenados/ seguindo recomendação do fabricante;
Identificados;
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Refrigeradores/ geladeiras;
Dispositivo com álcool gel;
Medicamentos:
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Registro de entrada:
Data da entrada;
Data de fabricação;
Data de vencimento;
Laboratório;
Data da saída;
Registro de saída:
Prescrição médica;
Data da saída;
Nome completo do paciente;
Livro de registro em caso de medicamentos controlados/ conforme orientação do serviço de vigilância sanitária
do município;
Saída registrada em sistema/ controle de estoque;
Antibióticos (controle/ liberação):
Conferencia de Prescrição médica;
Conferencia de liberação;
Padronizados através da Comissão Controle de Infecção Hospitalar;
Sistema informatizado:
Entrada/ saída;
Data de validade;
Ordem Alfabética;
Classificação dos medicamentos;
Rastreabilidade quanto ao lote/ Data de administração/ paciente ao qual foi administrado e/ ou retorno para o
estoque;
Área para distribuição:
Microcomputador/ impressora;
Balcão com bancada de material não poroso/ fácil higiene/ lavável;
Dispositivo com álcool gel;
Disponibiliza manual de diluição/ dosagem / conservação de medicamentos;
Possui edital de publicação em diário oficial para aquisição de MISOPROSTOL;
Medicamentos de alta vigilância estão armazenados e identificados conforme Nota Técnica da Divisão Regional
de Saúde;
Farmacêuticos participam do processo de comissão e padronização dos medicamentos e/ ou da compras;
Realiza ações de farmacovigilância e tecnovigilância;
Realiza notificações ao NOTIVISA;
Disponibiliza sistema de dosagem única;
Garante com segurança a estocagem/ conservação/ separação/ distribuição dos medicamentos;
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Garante que não há cruzamento quanto ao fluxo entrada/saída dos medicamentos.
Equipe:

Serviço de Nutrição e Dietética
Sanitário/ vestiário exclusivos para os profissionais do setor;
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Climatização;
Sistema de combate a incêndio;
Iluminação natural (proteção contra raios solares);
Iluminação artificial adequada para o tipo de atividade;
Teto/ paredes/ pintura clara/ impermeabilizada/ lavável;
Piso claro/ lavável;
Vitrais com tela protetivas;
Dispositivo com álcool gel em pontos estratégicos;
Lavabos com água corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa/ acionada por pedal/ envolvida em
saco plástico de cor preto em pontos estratégicos;
Espaço ao entorno dos ambientes garante a movimentação dos profissionais com segurança;
Área para recepção/ inspeção de alimentos e utensílios
Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Lixeira com tampa/ acionada por pedal/ envolvida em saco plástico de cor preto;
Balança de precisão;
Área para higienização de embalagens e insumos:
Avaliar integridade das embalagens;
Pia com torneira/ agua corrente/ sabão antisséptico/ cubas em inox;
Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Lixeira com tampa/ acionada por pedal/ envolvida em saco plástico de cor branco leitoso;
Área para secagem das embalagens e insumos:
Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Escorredores;
Tecido para secagem;
Área para armazenamento de alimentos:
Avaliar integridade das embalagens;
Prateleiras/ pallets laváveis/ fácil higiene;
Dimensionamento (prateleiras):
Paredes 30 cm;
Teto 50 cm;
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Piso 20 cm;
Climatização adequada para os produtos armazenados;
Controle de temperatura e umidade do ar;
Registro em planilha;
Identificadas conforme o alimento armazenado;
Armazenados conforme o tipo/ data de validade/ ordem alfabética;
Manter espaço entre as embalagens;
Manter espaço entre os produtos.
Área para utensílios:
Armários com gaveta/ material não poroso/ lavável/ fácil higiene;
Panelas/ frigideiras/ caldeirões/ canecas/ jarros/ talheres/ louças/ conchas/ escumadeiras/ colheres grandes/
copos e xicaras para medidas;
Escorredores/ Louça/ arroz/ macarrão/ verduras;
Recipientes com parede rígidas para imersão de alimentos;
Liquidificadores/ processadores/ batedeiras;
Forno elétrico / micro-ondas;
Balança de precisão.
Área e/ou câmaras para alimentos resfriados:
Geladeiras;
Identificados conforme os alimentos armazenados;
Controle de temperatura ambiente/ equipamentos;
Registro em planilha;
Registro em planilha quanto as datas de higiênico dos equipamentos;
Armazenados conforme o tipo/ data de validade/ ordem alfabética;
Integridade das embalagens;
Tomadas identificadas/ em quantidade suficiente/ sistema de aterramento;
Área e/ou câmaras para alimentos congelados:
Freezers/ câmaras;
Identificados conforme os alimentos armazenados;
Controle de temperatura ambiente/ equipamentos;
Registro em planilha;
Registro em planilha quanto as datas de higiênico dos equipamentos;
Armazenados conforme o tipo/ data de validade/ ordem alfabética;
Integridade das embalagens;
Tomadas identificadas/ em quantidade suficiente/ sistema de aterramento;
Luvas protetivas até os cotovelos quanto ao frio;
EPIs adequados para entrada da câmara (roupas térmicas);
Área para cocção de alimentos:
Pia com torneiras de agua fria/ quente / cubas em inox com profundidade para as atividades desenvolvidas;

Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
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Cubas disponíveis/ diferenciadas para cada atividade;
Lixeiras com tampas/ acionadas por pedal/ envolvidas em sacos plásticos de cor branco leitoso;
Fogão industrial;
Coifa;
Rede de gás canalizada;
Tomadas identificadas/ em quantidade suficiente/ sistema de aterramento;
Aventais protetivos quanto ao calor;
Gorros/ toucas;
Mascaras;
Luvas protetivas até os cotovelos quanto ao calor;
Luvas de borracha até o cotovelo para higienização dos alimentos;
Agua filtrada para o preparo dos alimentos;
Área para higienização de utensílios utilizados na cocção dos alimentos:
Pia com torneiras de agua fria/ quente / cubas em inox com profundidade para as atividades desenvolvidas;

Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Escorredores;
Tecido para secagem;
Detergentes/ saponáceos;
Luvas de borracha até o punho para higienização dos utensílios;
Lixeiras com tampas/ acionadas por pedal/ envolvidas em sacos plásticos de cor branco leitoso;
Área para porcionamento e distribuição das dietas:
Pia com torneiras de agua fria/ quente / cubas em inox;
Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Balcão térmico;
Balança de precisão;
Geladeiras;
Carros térmicos;
Utensílios para servir paciente (descartáveis);
Utensílios para servir paciente (não descartáveis);
Área para recepção/ higienização/ desinfecção de utensílios utilizados para servir pacientes:
Pia com torneiras de agua fria/ quente / cubas em inox com profundidade para as atividades desenvolvidas;

Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Lixeiras com tampas/ acionadas por pedal/ envolvidas em sacos plásticos de cor branco leitoso;
Detergentes/ saponáceos/ desinfetantes;
Sistema de ar comprimido canalizado;
Luvas de borracha até o cotovelo para higienização dos utensílios;
Área para recepção/ higienização/ desinfecção/ guarda dos carrinhos;
Área para guarda de utensílios utilizados para limpeza/ higienização/ produtos de limpeza;
Sala para nutricionista;
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Mesa/ cadeiras;
Microcomputador/ impressora;
Impressos para uso diário;
Lactário:
Área exclusiva;
Profissionais exclusivos;
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Pia com torneiras de agua fria/ quente / cubas em inox com profundidade para as atividades desenvolvidas;

Bancada de material não poroso com dimensão compatível para as atividades desenvolvidas;
Lixeiras com tampas/ acionadas por pedal/ envolvidas em sacos plásticos de cor branco leitoso;
Sistema de ar comprimido canalizado;
Área para recepção inspeção dos produtos/ utensílios utilizados;
Área para recepção/ lavagem/ desinfecção das mamadeiras;
Área para recepção/ lavagem/ desinfecção de alto nível das mamadeiras;
Área para preparo e envase de formulas lácteas/ não lácteas;
Área para estocagem/ distribuição de formulas lácteas/ não lácteas;
Área para esterilização de mamadeiras e utensílios;
Equipamentos:
Fogão;
Micro-ondas;
Geladeiras;
Freezers;
Espaço ao entorno dos ambientes garante a movimentação dos profissionais com segurança;
Climatização adequada;
Área para distribuição das mamadeiras;
Agua filtrada para o preparo das mamadeiras;
Aventais impermeáveis;
Gorros/ toucas;
Mascaras;
Luvas protetivas até os punhos para preparo das mamadeiras;
Luvas de borracha até o cotovelo para higienização das mamadeiras;
Detergentes/ saponáceos/ desinfetantes;
Suporte para nutrição parenteral:
Nutrição parenteral industrializada;
Nutrição parenteral preparada no próprio serviço;
Filtragem da agua utilizada para o preparo da nutrição parenteral;
Profissional farmacêutico realiza a seleção/ aquisição/ armazenamento/ distribuição de forma criteriosa das
dietas;
Fornecedores qualificados/ asseguram a entrega/ emitem certificado da analise e qualidade do produto;
Identificação:
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Nome completo do paciente/ leito/ registro hospitalar;
Composição;
Volume total;
Data/ hora da manipulação;
Validade;
Responsável pelo preparo;
Condições de higiene/ organização/ aeração adequada;
Condições de climatização adequadas;
Condições e características dos alimentos/ insumos adequadas;
Condições das embalagens e utensílios adequadas;
Cardápios elaborados/ padronizados;
Controla/ registra temperatura e umidade do ar dos ambientes;
Controla/ registra temperatura da geladeiras/ freezers/ câmara fria/ balcão térmico/ carrinho térmico;
Controla/ registra data de higienização de geladeiras/ freezers/ câmara fria/ balcão térmico/ carrinho térmico/
prateleiras/ armários;
Realiza- se a limpeza terminal dos carrinhos de distribuição de alimentos após cada utilização;
Registro em planilha;
Controla e registra perda de alimentos perecíveis;
Controla e registra perda de alimentos não perecíveis;
O serviço promove capacitação aos profissionais antes do inicio de suas atividades e de forma permanente;

Disponibiliza comprovante quanto a procedência dos alimentos;
Disponibiliza informação nutricional para cada dieta oferecida;
Serviço retém amostra dos componentes das refeições por 72 horas;
Assegura o fornecimento de dietas aos pacientes com controle nutricional equivalente as patologias;
Assegura o fornecimento de refeições aos acompanhantes/ profissionais com controle nutricional balanceado;
Assegura/ controla que os exames necessários para setor sejam realizados periodicamente;
Assegura uso de EPIs para os profissionais em quantidade suficiente e bom estado de conservação;

Serviço de Almoxarifado:
Acesso restrito aos profissionais do setor;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Registro em planilha;
Sistema de combate a incêndio;
Iluminação natural (proteção contra raios solares);
Iluminação artificial adequada para o tipo de atividade;
Climatização;
Área para :
Recebimento;
Inspeção;
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Registro;
Higienização;
Bancada de material não poroso/ fácil higiene;
Microcomputador/ impressora;
Lavabo / sabonete liquido/ papel toalha e lixeira com tampa e acionada por pedal envolvida em saco plástico de
cor preto;
Dispositivo com álcool gel;
Área para armazenagem/ estocagem:
Equipamentos;
Mobiliários;
Peças para reposição;
Utensílios;
Materiais de expediente/ uso diário;
Enxovais;
Inflamáveis;
Materiais para limpeza/ higienização;
Prateleiras suficientes / material não poroso/ fácil higiene/ lavável;
Dimensionamento (prateleiras):
Paredes 30 cm;
Teto 50 cm;
Piso 20 cm;
Armários fechados;
Organizados conforme produtos armazenados/ seguindo recomendação do fabricante;
Identificados;
Dispositivo com álcool gel;
Área para dispensação/ distribuição:
Microcomputador/ impressora;
Balcão com bancada de material não poroso/ fácil higiene/ lavável;
Dispositivo com álcool gel;
Garante que não há cruzamento quanto ao fluxo entrada/saída dos produtos;
Garante a integridade das embalagens;
Garante com segurança a estocagem/ conservação/ separação/ distribuição;
Saída registrada em sistema/ controle de estoque;
Conferencia de liberação;
Padronizados através da Comissão Controle de Infecção Hospitalar;
Sistema informatizado:
Entrada/ saída;
Data de validade;
Ordem Alfabética;
Classificação dos medicamentos;
Rastreabilidade quanto ao lote/ Data de entrada/saída / retorno para o estoque;
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Profissional responsável  participa do processo de comissão e padronização dos produtos e/ ou da compras;

Equipe:

Serviços de apoio:
Serviço de Manutenção:
Sala administrativa;
Área restrita para os profissionais do setor;
Sanitários/ vestiários;
Área de recepção/ inspeção/ mobiliários/ equipamentos/ aparelhos/ utensílios;
Oficina de manutenção:
Serralheria;
Marcenaria;
Carpintaria;
Pintura;
Elétrica;
Hidráulica;
Refrigeração;
Mecânica;
Eletrônica;
Eletromecânica;
Mecânica fina;
Área para guarda e distribuição de mobiliários/ equipamentos/ aparelhos/ utensílios;
Área para armazenagem de peças de reposição;
Prateleiras suficientes / material não poroso/ fácil higiene/ lavável;
Dimensionamento (prateleiras):
Paredes 30 cm;
Teto 50 cm;
Piso 20 cm;
Armários fechados;
Equipamentos contra incêndio;
Iluminação adequada para as atividades desenvolvidas.
Equipe:

Necrotério:
Bancada de material não poroso/ lavável;
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Espaço ao entorno garante a movimentação de macas/ profissionais com segurança;
Iluminação adequada para as atividades desenvolvidas;
Acesso externo para embarque em carro funerário;
Acesso restrito.
Central de compras:
Mesas/ cadeiras/ profissional / clientes;
Microcomputadores/ impressoras;
Aparelho de telefone fixo/móvel;
Listagem de qualificação dos fornecedores;
Dispositivo com álcool gel;
Disponibiliza avaliação quanto a qualidade de atendimento dos fornecedores;
Sistema de combate a incêndio;
Iluminação natural (proteção contra raios solares);
Iluminação artificial adequada para o tipo de atividade;
Climatização.
Equipe:

Serviços:
Faturamento;
Contabilidade;
Financeiro;
Auditoria médica e de enfermagem;
Recursos humanos;
Administração;
Tecnologia da informação.
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Infraestrutura Geral OBSERVAR
Área física/Manutenção Predial 10 5 2 0 NA

Cobertura externa:
Apresenta falhas em telhado (exposição de madeiramento);
Sinais de apodrecimento;
Abertura que oportunizem a entrada de pássaros.
Cobertura interna:
Apresenta sinais de umidade, bolor, rachaduras.
Paredes externas:
Pintura em condições adequadas.;
Apresentam sinais de umidade, bolor, rachaduras.
Paredes internas/ corredores:
Pintura clara/ impermeabilizada/ lavável;
Sinais de umidade, bolor, rachaduras;
Barras de proteção/apoio (pacientes/acompanhantes);
Barras de proteção (cadeira de rodas/ macas);
Dispositivos com álcool gel em pontos estratégicos;
Corredores amplos;
Lavabos em pontos estratégicos com sabonete líquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal/
envolvidas em sacos plásticos de cor preta.
Piso:
Antiderrapante, cor clara, lavável;
Ausência de degraus;
Solução de continuidade.
Instalações elétricas:
Disponibilidade de gerador 24h;
Rede (fiação) elétrica embutida e/ou protegida de forma a proteger pacientes/ acompanhante/ profissionais;

Interruptores/ tomadas em numero suficiente/ identificados conforme voltagem/ protegidos de maneira a garantir
a segurança pacientes/ profissionais;
Localização adequada das tomadas em relação aos equipamentos.
Iluminação:
Natural: proteção quanto aos raios solares (insulfilm);
Artificial: satisfatória para realização das atividades;
Proteção das lâmpadas de maneira a garantir segurança quanto a possíveis quebras e fora de alcance dos
pacientes;
Presença de sujidade nas lâmpadas/ luminárias.
Instalações hidráulicas:
Encanamento embutido e/ou protegido;
Apresenta sinais de vazamento;
Torneiras (presença de vazamento);

PONTUAÇÃO
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Torneiras com abertura automática;
Válvulas para descargas de dejetos funcionantes;
Duchas para higiene intima:
Ausência de vazamento;
Instaladas (fixadas de maneira a garantir a segurança pacientes/ profissionais);
Duchas para higiene corporal:
Ausência de vazamento;
Ausência de fios expostos;
Instaladas fora do alcance do paciente.
Reservatórios/ abastecimento:
Rede Publica:
Fonte própria;
Monitoramento da qualidade da agua;
Possui registro de limpeza de caixas de agua;
Limpeza realizada a cada 6 (seis) meses e previamente estabelecida;
Registro em planilha devidamente anotados;
Caixas de agua devidamente tampadas;
Disponibiliza tratamento de agua utilizada em terapias com comprovação: 
Deionização;
Osmose.
Bebedouros de água:
Instalados em pontos estratégicos;
Instalados e fixados e maneira a garantir a segurança pacientes/ profissionais;
Acesso facilitado;
Copos descartáveis;
Dispositivos para desprezo dos copos fixados (parede/ piso);
Registros de trocas de filtros;
Galões:
Data de validade dentro do prazo;
Instalações hidráulicas seguras; 
Instalações elétricas seguras;
Torneiras com ausência de vazamento.
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;
Disponibiliza limpeza/ manutenção em caixas de gordura e outros dejetos;
Registro em planilha devidamente anotados;
Cronograma previamente estabelecidas para as próximas ações.
Controle integrado de vetores/ pragas urbanas:
Garante ações eficazes e continuas;
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Cronograma previamente estabelecidas para as próximas ações:
Registro em planilha devidamente anotados.
Climatização:
Aparelhos de ar condicionado:
Instalados em altura fora do alcance;
Manutenção preventiva e corretiva;
Registro em planilha devidamente anotados;
Ventiladores:
Instalados em altura fora do alcance;
Manutenção preventiva e corretiva;
Presença de sujidade nas pás.
Aparelhos de televisão:
Instalação e localização adequadas e em altura fora do alcance;
Refrigeradores:
Instalação/ localização adequadas;
Identificadas conforme utilização;
Apresentam visores;
Termômetro em cada equipamento;
Registro em planilhas quanto data/ horários/ temperatura;
Portas em condições adequadas de abertura/ fechamento;
Higienização/ conservação/ organização adequadas;
Registro em planilhas quanto as datas de higienização.
Equipamentos:
Cadastrados nos órgãos competentes;
Evidencia de registros dos equipamentos cadastrados;
Programa(anual/ semestral/ trimestral/ bimestral/ mensal/ semanal) de calibração;
Programa para manutenção preventiva/ corretiva;
Gerenciamento e registro de descarte e baixa de equipamentos inutilizáveis.
Armários:
Instalados de maneira a facilitar o uso; 
Espaço interno coerente para utilização proposta;
Material não poroso/ lavável/ fácil higiene;
Higienização/ conservação/ organização adequadas;
Registro em planilhas quanto as datas de higienização;
Portas em condições adequadas de abertura/ fechamento;
Identificados conforme a utilização.
Janelas:
Presença de telas protetivas/grades (material resistente);
Proteção quanto aos raios solares/ claridade;
Condições adequadas de higiene/ conservação;
Condições adequadas de abertura/fechamento.
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Portas:
Amplas;
Condições adequadas de higiene/ conservação;
Condições adequadas de abertura/fechamento;
Identificadas com entrada/saída;
Identificadas conforme o serviço oferecido;
Maçanetas ajustáveis;
Proteção quanto as paredes.
Rede de gases medicinais:
Oxigênio/ oxido nitroso:
Pontos instalados adequadamente para o uso;
Cilindros fixos/ cilindros para transporte;
Manômetros/fluxometros em números suficientes/ funcionantes;
Ausência de vazamento;
Ar comprimido/ vácuo;
Pontos instalados adequadamente para o uso;
Manômetros/fluxometros em números suficientes/ funcionantes;
Ausência de vazamento.
Aspiradores Manuais:
Quantidade suficiente para as necessidades e funcionantes;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Sinalização beira leito (campainha):
Sonora (audível);
Visual (visível);
Alcance do paciente;
Individual;
Funcionantes.
Sinalização (orientação):
Durante período de limpeza (placas);
Sinalização e identificação para direcionamento dos serviços;
Sinalização e identificação de salas de procedimentos/ apartamentos/ enfermarias;
Relógios de parede (afixados em altura fora do alcance dos pacientes em pontos estratégicos/ visíveis);
Placas de identificação durante períodos de reforma e outras atividades.
Proteção contra incêndio:
Extintores de incêndio;
Local visível e acesso facilitado;
Identificado e com validade atualizada;
Idenficados conforme produto;
Protegidos de maneira a garantir a segurança dos pacientes/ profissionais;
Disponibilizado para cada tipo de ambiente;
Inspeção atualizada/ registrada;
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Registro em planilha devidamente anotados;
Profissionais treinados para manusear;
Registro quanto as treinamentos.
Camas/ berços:
Elétricos ;
Controle individual com acionamento funcionante;
Normal/ obesos;
Elevação de membros inferiores/ tronco;
Movimentação lateral;
Posição Fowler;
Proteção lateral;
Móveis/ condições de mobilidade/ ausência de ruídos;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Travas de segurança;
Colchões/ colchonetes:
Tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Espessura/ comprimento adequados;
Travesseiros:
Tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Espessura adequada;
Escadinhas (2 degraus):
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Suportes para soro:
Fixos;
Móveis;
Móveis/ condições de mobilidade/ ausência de ruídos;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Disponibiliza dispositivos móveis;
Possibilita movimentação do paciente quanto a necessidade;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Mesas de cabeceira:
Fixas;
Móveis;
Alcance do paciente;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Mesas para alimentação:
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Móveis/ condições de mobilidade/ ausência de ruídos;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Poltronas/ Cadeiras:
Móveis/ condições de mobilidade/ ausência de ruídos;
Reclináveis/ adaptáveis/ confortáveis;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Trava de segurança.
Macas:
Transposição;
Simples;
Normal;
Obesos;
Proteção lateral;
Colchonete protegido com tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Disponibiliza dispositivos móveis;
Condições de mobilidade adequada.
Cadeira de rodas:
Normal/ obesos/ infantil;
Tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Condições de mobilidade adequada;
Cadeira para banho:
Normal/ obesos/ infantil;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Disponibiliza dispositivos móveis;
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Condições de mobilidade adequada;
Carros para transporte de roupas:
Sujas;
Limpas;
Idenficados quanto ao produto a ser transportado;
Fechados/ tampados;
Paredes rígidas/ laváveis/ cantos arredondados;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Condições de mobilidade adequada;
Garante condições seguras de transporte.
Carros para transporte de alimentação:
Térmicos;
Identificados quanto ao produto a ser transportado;
Fechados/ tampados;
Abertos;
Paredes rígidas/ laváveis/ cantos arredondados;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Condições de mobilidade adequada;
Garante condições seguras de transporte.
Carro para transporte de resíduos (infectantes/ perfuro-cortantes/ recicláveis):
Identificados quanto ao produto a ser transportado;
Fechados/ tampados;
Acionados por pedal;
Paredes rígidas/ laváveis/ cantos arredondados;
Quantidade suficiente para atender a demanda;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Condições de mobilidade adequada;
Garante condições seguras de transporte.
Mesa auxiliares (curativos/ procedimentos/ pequenas cirurgias)
Quantidade suficiente para atender a demanda;
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Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Condições adequadas quanto a segurança;
Trava de segurança;
Ausência de ruídos;
Condições de mobilidade adequada;
Disponibiliza dispositivos móveis.
Mesas cirúrgicas/ obstétricas:
Normal/ obesos;
Colchonetes protegidos com tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Espessura/ comprimento adequados;
Elevação de membros inferiores/ superiores/ tronco/ movimentação lateral;
Garante condições de segurança.
Divãs:
Colchonetes protegidos com tecido impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Proteção lateral;
Espessura adequada.
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.
Resíduos:
Perfuro cortantes acondicionados em recipientes com paredes rígidas em suporte a altura dos olhos de maneira
a manter a segurança dos profissionais/ pacientes;
Acondicionados em sacos plásticos com cor de acordo com o resíduo que acondiciona;
Lixeiras com tampa/ material resistente/ acionadas por pedal instaladas em local que mantenha a segurança
dos profissionais/ pacientes.
Sala de espera (pacientes e acompanhantes):
Poltronas, cadeiras confortáveis, com revestimento impermeável/ lavável/ fácil higiene;
Dispostas/ fixadas de maneira a garantir a segurança dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais;
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 em pontos estratégicos;
Aparelho de televisão (programação de acordo com o publico);
Paredes/ mobiliários em cores que favoreçam a tranquilidade do ambiente;
Climatização/ iluminação/ amenas que favoreçam a tranquilidade do ambiente;
Ambiente que proporcione a privacidade/ individualidade;
Portas amplas;
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Condições adequadas quanto a higienização/ conservação;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos pacientes/ acompanhantes/ profissionais com segurança.
Sanitários (Pacientes/ acompanhantes)
Identificados conforme gênero;
Lavabo com sabonete liquido, papel toalha, torneira com agua corrente, lixeira com tampa acionada por pedal
revestida com saco plástico de cor preta;
Dispositivo com álcool gel;
Vaso sanitário;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Portas amplas sem trava pelo lado interno;
Vitrais com grades de proteção;
Armários para guarda de objetos de uso pessoal.
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação.
Sanitários/ vestiários (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;
Dispositivo com álcool gel;
Vaso sanitário;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Armários para guarda objetos de uso pessoal;
Ducha para higiene corporal;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção.
Condições adequadas quanto a higienização/ conservação.
Área administrativa/ Sala de reuniões:
Mesa/ balcão;
Cadeiras;
Bebedouro de agua;
Microcomputador/ impressora;
Data show;
Climatização;
Aparelho de telefone (fixo/ móvel);
Condições de organização e higienização adequadas;
Dispositivo com álcool gel.
Área para descanso (profissionais de enfermagem):
Poltronas reclináveis;
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Aparelho de televisão;
Aparelho de telefone ( fixo/ móvel)
Dispositivo com álcool gel;
Espaço para lanche/ café;
Armário para guarda de objetos pessoais;
Geladeira;
Sanitário/ vestiário em anexo.
Condições de organização e higienização adequadas;
Área para descanso (profissionais médicos):
Poltronas reclináveis;
Camas;
Aparelho de televisão;
Aparelho de telefone ( fixo/ móvel);
Dispositivo com álcool gel;
Espaço para lanche/ café;
Armário para guarda de objetos pessoais;
Geladeira;
Sanitário/ vestiário em anexo;
Condições de organização e higienização adequadas.
Posto de enfermagem
Aparelho de telefone (fixo/ móvel);
Lavabo com bancada não porosa/ agua corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por
pedal e envolvida por saco de cor preta;
Pia com bancada não porosa (dimensionada conforme o numero de leitos)/ torneira com agua corrente/
sabonete liquido/ papel toalha/ lixeiras com tampa/ acionadas por pedal/ envolvidas em sacos plásticos de cor
conforme os resíduos armazenados/ devidamente identificados;
Bancada exclusiva para preparo de medicações;
Armários em parede de material não poroso cor clara/ fácil higiene/ com travas;
Estetoscópios (adulto/ infantil);
Esfigmomanômetros (infantil/ adulto/ obeso);
Termômetros;
Aparelhos para Glicosimetria;
Balança antropométrica (adulto/ infantil);
Dispositivo com álcool gel em pontos estratégicos;
Geladeira com registo de temperatura devidamente anotados;
Recipiente com paredes rígidas sustentado por suporte na altura dos olhos;
Microcomputador/ impressora;
Carrinho de medicação/ de material não poroso/ lavável/ fácil higiene/ identificado com nome completo/ numero
do leito a cada paciente;
Espaço para prescrição médica/ enfermagem;
Espaço para guarda dos prontuários;
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Condições de higienização/ organização adequadas.
Impressos para uso diário (receituários/ papel A4/ prescrição médica/ solicitação para exames/ atestados e
relatórios médicos;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;
Condições de organização/ higienização adequadas;

Área de prescrição médica/ enfermagem/ outros profissionais:
Balcão com bancada não porosa;
Dispositivo com álcool gel;
Cadeiras/ banco giratórios;
Microcomputador/ impressora;
Aparelho de telefone (fixo/ móvel);
Local para armazenar os prontuários;
Impressos para uso diário (Receituários brancos/ especiais/ atestados médicos/ encaminhamentos/ prescrição
médica/ enfermagem e outros profissionais);
Lixeira com tampa acionada por pedal/ envolvida em saco plástico de cor preto.;
Condições de higienização/ organização adequadas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança.

Área de Serviço Social:
Mesa/ cadeiras/ paciente/ beneficiário/ acompanhantes/ profissional ;
Aparelho de telefone (fixo/ móvel);
Microcomputador/ impressora;
Impressos para uso diário (papel A4/ fichas e/ou protocolos de encaminhamento);
Dispositivo com álcool gel;
Lixeira com tampa acionada por pedal/ envolvida em saco plástico de cor preto.;
Condições de higienização/ organização adequadas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança.

Expurgo
Acesso restrito;
Lavabo com agua corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal/ envolvida por
saco plástico de cor preta;
Dispositivo de álcool gel;
Pia com bancada não porosa/ cuba profunda;
Lixeiras com tampa acionadas por pedal/ envolvidas por sacos plásticos conforme os resíduos a serem
armazenados;
Cuba e/ou vaso sanitário para desprezo de dejetos;
Hamper e/ ou recipientes com tampa acionados por pedal/ envolvidos em sacos plásticos de cor conforme o
grau de sujidade das roupas para guarda temporária;
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Recipiente  de paredes rígidas em suporte na altura dos olhos;
Recipientes plásticos resistentes com tampa para armazenar materiais contaminados temporariamente;
Contêineres (carrinhos) identificados conforme o produto armazenado para transporte até destino final (roupas
e/ ou resíduos);
Luvas de borracha/ aventais impermeáveis de manga longa/ mascaras com filtros e/ ou simples disponíveis;

Sistema de exaustão;
Portas amplas (entrada/ saída).
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança.

Rouparia
Prateleiras e/ou armários;
Identificados;
Enxovais em quantidade suficiente;
Bom estado de conservação/ higienização;
Condições de organização/ higienização adequadas.
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança.

Deposito de material de limpeza:
Acesso restrito;
Pia com cuba profunda/ agua corrente/ sabonete liquido/ lixeira com tampa acionada por pedal e envolvida por
saco plástico de cor branco leitoso;
Lavabo com agua corrente/ sabonete liquido/ papel toalha/ lixeira com tampa acionada por pedal/ envolvida por
saco plástico de cor preta;
Prateleiras e/ou armários;
Identificados;
Saneantes/ desinfetantes/ germicidas armazenados conforme data de validade e instruções do fabricante;

Área para diluir saneantes/ desinfetantes/ germicidas;
Área para guarda de EPIs;
Luvas de borracha/ aventais impermeáveis manga longa/ mascaras com filtro disponíveis;
Utensílios utilizados para o serviço de higienização;
Utensílios utilizados/ armazenados/ higienizados/ secos/ organizados;
Pia com bancada não porosa/ cuba profunda;
Condições de organização/ higienização adequadas.
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;
Portas amplas.

Área para armazenamento (equipamentos/ aparelhos/ mobiliários ):
Prateleiras e/ou armários;
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Identificados  conforme proposta para armazenamento;
Condições de organização/ higienização adequadas;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;
Manual técnico de operação e utilização dos equipamentos/ aparelhos;
Manual de garantia de qualidade dos equipamentos/ aparelhos;
Portas amplas.
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OBSERVAR
SAME - Serviço de Arquivo Médico. 10 5 2 0 NA

Área para recepção;
Área para inspeção;
Área para registro;
Área para distribuição;
Área para arquivamento.

Acessibilidade/ segurança:
Restrita;
Controle dos profissionais;

Termo de Sigilo devidamente assinado pelo profissionais quanto as informações contidas nos prontuários;
Câmeras de segurança em locais estratégicos;
Sistema de alarme funcionantes;
Sistema de rastreabilidade dos prontuários;
Digitalização realizada de maneira a manter integridade/ sigilo/ segurança/ privacidade/ autenticação/ 
confiabilidade;
Sistema de back up diário;
Escala com horário de serviço dos profissionais afixada em local visível;
Espaço ao entorno garante a movimentação dos profissionais com segurança;

Cobertura externa:
Apresenta falhas em telhado (exposição de madeiramento);
Sinais de apodrecimento;
Abertura que oportunizem a entrada de pássaros.
Cobertura interna:
Apresenta sinais de umidade, bolor, rachaduras.
Paredes externas:
Pintura em condições adequadas.;
Apresentam sinais de umidade, bolor, rachaduras.
Paredes internas/ corredores:
Pintura clara/ impermeabilizada/ lavável;
Sinais de umidade, bolor, rachaduras;
Piso:
Antiderrapante, cor clara, lavável;
Ausência de degraus;
Solução de continuidade.
Instalações elétricas:
Disponibilidade de gerador 24h;

PONTUAÇÃO
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Rede (fiação) elétrica embutida e/ou protegida de forma a garantir a segurança a área física (prontuários/
documentos/ profissionais);
Interruptores/ tomadas em numero suficiente/ identificados conforme voltagem/ protegidos de maneira a garantir
a segurança  a área física (prontuários/ documentos/ profissionais);
Localização adequada das tomadas e interruptores.
Iluminação:
Natural: proteção quanto aos raios solares (insulfilm);
Artificial: satisfatória para realização das atividades;
Proteção das lâmpadas de maneira a garantir segurança quanto a possíveis quebras;
Presença de sujidade nas lâmpadas/ luminárias.
Climatização:
Ventilação natural;
Ventilação artificial:
Aparelhos de ar condicionado;
Manutenção preventiva e corretiva;
Registro em planilha devidamente anotados;
Controle remoto individual para cada aparelho e com acionamento funcionantes ;
Ventiladores:
Instalados em altura fora do alcance;
Manutenção preventiva e corretiva;
Presença de sujidade nas pás.
Controle de umidade/ temperatura (termo-higrômetro);
Temperatura ideal para documentos 20°C (variando 1°C para +/-);
Umidade relativa entre 45%/55% (variando 5% para +/-);
Registro em planilha devidamente anotados;
Janelas/ vitrais:
Grades/ telas protetivas (trama pequena);
Proteção quanto aos raios solares;
Condições de abertura e fechamento adequados;
Portas amplas;
Telas protetivas (trama pequena);
Proteção quanto aos raios solares;
Condições de abertura e fechamento adequados;
Proteção contra incêndio:
Extintores de incêndio;
Local visível e acesso facilitado;
Identificado e com validade atualizada;
Identificados conforme produto;
Protegidos de maneira a garantir segurança a área física (prontuários/ documentos/ profissionais); 
Disponibilizados para cada tipo de ambiente;
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Inspeção atualizada/ registrada;
Registro em planilha devidamente anotados;
Profissionais treinados para manusear;
Registro quanto as treinamentos.
Controle integrado de vetores/ pragas urbanas:
Garante ações eficazes e continuas;
Cronograma previamente estabelecidas para as próximas ações:
Registro em planilha devidamente anotados.
Mobiliários:
Prateleiras/ material não poroso/ fácil higiene;
Higienização/ conservação/ organização em condições adequadas;
Dimensionamento (prateleiras):
Paredes 30 cm;
Teto 50 cm;
Piso 10 cm;
Instalações hidráulicas:
Encanamento embutido e/ou protegido;
Apresenta sinais de vazamento;
Torneiras (presença de vazamento);
Torneiras com abertura automática;
Válvulas para descargas de dejetos funcionantes;
Duchas para higiene intima:
Ausência de vazamento;
Instaladas (fixadas de maneira a garantir a segurança dos profissionais);
Duchas para higiene corporal:
Ausência de vazamento;
Ausência de fios expostos;
Sanitários/ vestiários (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;
Dispositivo com álcool gel;
Vaso sanitário;
Barras de apoio;
Ducha higiênica;
Papel Higiênico;
Armários para guarda objetos de uso pessoal;
Ducha para higiene corporal;
Portas amplas;
Vitrais com grades de proteção.
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Condições adequadas quanto a higienização/ conservação.
Processos:
Disponibiliza protocolo de solicitação quanto a saída dos prontuários;
Disponibiliza protocolo quanto a devolução dos prontuários;
Disponibiliza protocolo de entrega quando a copia do prontuário para o paciente/ acompanhante e/ ou 
autoridades;
Disponibiliza controle quanto ao tempo de guarda dos prontuários (suporte em papel) 20 anos a partir do ultimo 
registro;
Disponibiliza comissão permanente dos documentos (prontuários) ;
Disponibiliza comissão de revisão de prontuários.
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OBSERVAR
Processos 10 5 2 0 NA

Disponibiliza Procedimento Operacional Padrão (POP) e Procedimento Sistêmico (PS) devidamente descritos
para os serviços referentes enfermagem/ fisioterapia/ nutrição e dietética/ recepção/ serviços gerais e
Higienização/ lavanderia/ farmácia/ almoxarifado/ manutenção/ segurança;
Disponibiliza Programa relacionado em segurança para pacientes/ acompanhantes/ equipe multiprofissional de
saúde e ambientes de atendimentos e assistência a saúde;
Disponibiliza Pesquisa de Satisfação  quanto aos atendimentos realizados;
Disponibiliza normas/ rotinas para equipe assistencial estabelecida/ disponível/ atualizada/ implementada;
Disponibiliza Cronograma de treinamentos (registro em planilha);
Disponibiliza Educação Continuada (registro em planilha);
Disponibiliza Treinamento periódicos para os profissionais do serviço (registro em planilha);
Disponibiliza Treinamento em cursos de suporte básico a vida (registro em planilha);
Registro com data/ horário e assuntos em pauta;
Disponibiliza programa de controle de imunização (dupla adulto, hepatite B e influenza);
Disponibiliza programa de avaliação quanto a eficácia/ eficiência dos atendimentos;
Disponibiliza aos profissionais programa para avaliar status psicossocial;
Disponibiliza aos profissionais atendimento/ acompanhamento com especialistas a fim de minimizar 
comprometimentos presente/ futuros quanto a sua situação psico/ físico/ social;
Disponibiliza protocolo de atendimento para cada patologia;
Disponibiliza estruturação quanto ao fluxo/ acolhimento de forma humanizada;
Disponibiliza acompanhamento ambulatorial para pacientes com equipe multiprofissional;
Disponibiliza protocolos para abordagem terapêutica de pacientes desacompanhados que necessitam de 
suporte familiar;
Disponibiliza protocolos  que estabelecem todas as etapas dos atendimentos, especificando o papel de cada 
profissional;
Disponibiliza reuniões com a equipe técnica periodicamente;
Disponibiliza métodos que garantem a continuidade terapêutica quanto ao diagnostico minimizando ações 
desnecessárias;
Disponibiliza dimensionamento das equipes e planejamento das ações da assistência baseando-se nas 
necessidades individuais do paciente;
Disponibiliza médico/ enfermagem para acompanhar todo paciente que será transferido para outra instituição 
e/ou para exames;
Disponibiliza enfermagem e auxiliar de transporte a todo paciente que necessita ser transportado internamente  
para exames/ pequenos procedimentos/ cirurgias/ transferência de unidade e/ ou setor;
Disponibiliza e realiza o gerenciamento dos riscos inerentes as atividades desenvolvidas;  
Disponibiliza/ define/ monitora indicadores de avaliação da prevenção ou redução de eventos adversos;
Disponibiliza/ coleta/ analisa e estabelece ações corretivas notificando eventos adversos/ queixa técnicas 
conforme normas vigente;
Notifica aos órgão competentes o monitoramento de microrganismos multirresistentes através da CCIH;
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Disponibiliza aos acompanhantes/ visitantes orientações quanto as ações que visam a prevenção e o controle 
de infecções;
Disponibiliza aos profissionais através da CCIH orientações quanto ao uso racional de antibióticos;
Disponibiliza e garante aos pacientes/ acompanhantes/ visitantes/ profissionais suporte imediato de vida;
Disponibiliza como segurança aos pacientes / acompanhantes/ visitantes/ profissionais identificação do leito/ 
pulseiras/ crachás;
Disponibiliza e garante a qualidade nutricional dos alimentos;
Disponibiliza e garante informações aos órgãos competentes sobre suspeita de doenças de notificação 
compulsória conforme o estabelecido em legislações e normas vigentes;
Disponibiliza e garante a qualidade dos processo de  desinfecção/ esterilização de materiais e equipamentos;
Disponibiliza equipamentos/ materiais/ insumos/ medicamentos de acordo com a complexidade e demanda;
Disponibiliza/ realiza gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender as necessidades do serviço,
mantendo as condições de informação com sigilo; 
Disponibiliza/ realiza gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender as necessidades do serviço,
mantendo as condições de seleção/ aquisição/ armazenamento/ instalação/ funcionamento/ descarte/
distribuição e rastreabilidade; 
Disponibiliza programa relacionado em segurança para pacientes/ acompanhantes/ equipe multiprofissional de
saúde e ambientes; 
Disponibiliza equipe multiprofissional dimensionada de acordo com a demanda;
Disponibiliza documentação referente ao registro de formação dos profissionais compatíveis com as funções
desempenhadas;
Disponibiliza aos profissionais capacitação antes do inicio de suas atividades contendo data/ horário/ carga
horaria/ conteúdo ministrados/ identificação/ capacitação/ profissional do instrutor;
Disponibiliza capacitações e adaptações quanto a evolução dos conhecimentos e a identificação de novos
riscos: 
Normas e Procedimentos de Higiene;
Utilização de equipamentos de proteção coletiva/ individual/ vestimentas de trabalho;
Medidas de prevenção de acidentes/ incidentes;
Medidas a serem adotadas pelos profissionais no caso de ocorrência de incidentes;
Medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes;
Dados disponíveis sobre riscos potenciais a saúde;
Disponibiliza auto inspeções com a finalidade de verificar o cumprimento das boas praticas de funcionamento da
instituição;
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar:
Disponibiliza Programa de Controle de Infecção Hospitalar (Lei 9431/97);
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - está formalmente constituída em livro ata;
Possui Regimento Interno;
Estabelece padronização de antimicrobianos;
Realiza busca ativa de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos;
Possui registros referentes a treinamentos e educação continuada com os profissionais;
Disponibiliza manual de normas e rotinas e Procedimentos Operacional Padrão atualizados e acessíveis;
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Aprova saneantes/ desinfetantes/ germicidas/ a serem utilizados pelos serviços (lavanderia/ limpeza e
higienização; nutrição e dietética e enfermagem;
Realiza notificação de doenças compulsórias devidamente registradas;
Garante com segurança a qualidade do processo de desinfecção/ esterilização/ artigos/ superfícies/ materiais/
aparelhos/ equipamentos;
Disponibiliza treinamentos para os profissionais do serviço de limpeza/ coleta de lixo;
Disponibiliza treinamentos para os profissionais do serviço de lavanderia;
Disponibiliza treinamentos para os profissionais do serviço de manutenção;
Disponibiliza treinamentos para os profissionais do serviço de enfermagem/ fisioterapia;
Disponibiliza treinamentos para os profissionais do serviço de farmácia/ almoxarifado;
Registro dos treinamentos;
Profissionais fixos no setor.
Núcleo de Segurança do Paciente:
Formalmente constituído e com nomeação dos profissionais que o compõe;
Disponibiliza recursos humanos/ financeiros/ equipamentos/ materiais;
Profissional responsável 
NSP adota:
Melhoria continua dos processos do cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
Disseminação sistemática da cultura de segurança;
Garantia de boas praticas de funcionamento dos serviços;
Promove ações para a gestão de risco;
Desenvolve ações para a integração multiprofissional;
Notifica os eventos adversos (sistema NOTIVISA);
Eventos adversos que evoluem para o óbito são notificados 72 horas a partir do ocorrido;
O plano de segurança do paciente estabelece estratégias e ações referentes a :
Identificação do paciente;
Higienização das mãos;
Segurança cirúrgica;
Prevenção de quedas;
Prevenção de ulceras por pressão;
Segurança na prescrição;
Segurança na administração de medicamentos;
Segurança quanto ao uso de equipamentos/ materiais/ aparelhos;
Segurança quanto ao uso e administração de sangue e hemoderivados;
Segurança nas terapias nutricionais (enteral/ parenteral);
Mantem registros referente as próteses/ Órteses em procedimentos cirúrgicos;
Estimula a participação dos pacientes e dos familiares na assistência prestada;
Promove segurança em ambiente hospitalar.
Proteção a Saúde do trabalhador:
Disponibiliza programa de imunização aos profissionais (difteria/ tétano/ hepatite B/ influenza/ pneumo 23);
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Profissionais são avaliados periodicamente em relação a saúde ocupacional, mantendo o registro dessa
avaliação;
Profissionais tem garantia que em agravos agudos a saúde, reiniciem suas atividades após avaliação médica;
Profissionais estão seguros quando em exposição a agentes biológicos/ físicos e/ou químicos, quanto ao uso de
EPIs compatíveis com os riscos e em condições de conforto;
A instituição garante o fornecimento de proteção individual/ coletivo em quantidade suficiente e compatível com
as atividades desenvolvidas pelos profissionais;
A instituição processa as vestimentas utilizadas em/ centro cirúrgico e obstétrico/ central de materiais/ unidade
de terapia intensiva/ isolamento/ lavanderia/ nutrição e dietética/ berçário/ serviço de hemodinâmica/ serviço de
limpeza e higienização/ serviço de manutenção/ coletores de resíduos; 
Possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional atualizado (PCMSO);
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais atualizado (PPRA);
Possui protocolo de registro quanto a comunicação de acidente de trabalho.
Gerenciamento de resíduos:
Possui implantado o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde - (PGRSS)(geração/
segregação/ coleta/ acondicionamento/ armazenamento/ transporte/ disposição final/ ações de proteção publica
e ao meio ambiente);
Contrato com as empresas licenciadas;
Resíduos são identificados e armazenados em recipientes adequados (infectantes/ químicos/ radioativos/
perfuro-cortantes/ recicláveis);
Armazenamento externo dos resíduos tem acesso facilitado para a coleta final;
Resíduos são armazenados para coleta final separadamente conforme grupos A, E e D;
Local de armazenamento do lixo é identificado/ acesso restrito aos profissionais responsaveis pelo
gerenciamento/ acesso facilitado para os recipientes de transporte e veiculos coletores;
Apresenta piso/ paredes/ teto de materiais impermeaveis/ não poroso/ lavaveis/ providos de aberturas para
ventilação com tels protetivas;
Apresenta canaletas que direcionam a agua para rede de esgoto com presença de ralos sinfonados com tampa
que permitem a vedação;
Recipientes para transporte interno são contituidos de materal rigido/ lavavel/ impermeavel/ com tampa/
acionados por pedal/ cantos e bordas arredondados/ identificados com o simbolo do residuo contido.
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