
                       ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS 

                    (GUIA DE BOAS PRÁTICAS CLINICAS)  
      (Material de identificação de ambientes utilizados para assistência ao cliente-usuário) 

 

ITEM REQUISITO Sim Não NC/NA Obs. 

A                           INSTALAÇÕES     

A1                             RECEPÇÃO     

A11 A limpeza e conforto da área estão adequados para atendimento 

dos clientes - usuários? 

    

A12 O acesso à recepção é adequado para o tipo de população a ser 

atendida (bebês, cadeirantes)? 

    

 A13  Existe uma recepcionista treinada para ter o primeiro contato 

com os potenciais clientes-usuários? 

    

A14 É a recepcionista que alimenta o banco de dados com as 

informações básicas do cliente - usuário? 

    

A141 Em caso positivo, existe comprovação de que a recepcionista 

recebeu treinamento para esta atividade? 

    

A2                           Áreas ANEXAS     

A21 Existem locais que resguardam a confidencialidade e 

privacidade para avaliação dos clientes-usuários? 

    

A22 O tamanho do local onde o se avaliam os clientes-usuários  é 

adequado? 

    

A23 A iluminação,ventilação e limpeza dos locais são apropriados 

para a realização do atendimento/ consulta? 

    

A24 Existem armários com trancas para os equipamentos específicos 

(acesso controlado)? 

    

A25 Existem equipamentos específicos, disponíveis nos locais, para 

a realização do atendimento? 

    

A251 Se não, o tamanho e o acesso à área onde os procedimentos são 

realizados é adequado? 

    

A26 O médico recruta, gerencia e conduz o atendimento de acordo 

com um protocolo já estabelecido? 

    

A261 Em caso negativo, existe um membro da equipe delegado e 

treinado para desempenhar as atividades supracitadas? 

    

A27 O médico ou membro da equipe delegado planeja e organiza o 

atendimento de acordo com a programação do protocolo 

estabelecido? 

    

A3 Unidade de internação e sala de procedimento (coleta de 

amostra e administração de Tratamentos específicos) 

quando aplicável. 

    

A31 A área é exclusiva aos clientes –usuários durante os períodos de 

internação? 

    

A32 A iluminação, ventilação e limpeza da ala de internação são 

apropriadas? 

    

A33 Existe um enfermeiro ou um membro da equipe designado e 

treinado para administrar as medicações prescritas para o 

tratamento? 

    

A34 Dispõem de médico de plantão no local durante todo o período 

de internação (24 horas)? 

    

A35 Quando o cliente-usuário necessita a Unidade de Saúde dispõe     



de UTI? 

A36 O acesso de clientes-usuários à UTI faz parte da rotina da 

unidade de internação? 

    

A361 Em caso negativo, existe uma UTI móvel ou contrato com 

hospital que possua UTI, disponível  no local de internação no 

período de maior risco de ocorrência de situações de risco de 

morte? 

    

A37 Os equipamentos / instrumentos utilizados estão em boas 

condições e calibrados / certificados / qualificados de acordo 

com manual e POPs? 

    

A38 Existe nobrak e gerador de energia elétrica para equipamentos 

para emergência? 

    

A39 Existem POPs  de como utilizar os equipamentos disponíveis?     

A310a A unidade de internação dispõe de uma área ou sala de exames 

/tratamentos para proceder à coleta de amostras? 

    

A310b A área de coleta de amostra de fluídos corporais é mantida de 

acordo com os procedimentos de controle de infecção? 

    

A311 Existe tratamento de resíduos de acordo com os requerimentos 

do regulatórios vigentes? 

    

A312 O carrinho de emergência está disponível na sala de 

procedimentos? 

    

A3121 O carrinho de emergências está lacrado?     

A3122 O carrinho de emergências é frequentemente checado e a 

documentação competente de tal atividade está disponível? 

    

A3123 O prazo de validade das medicações é devidamente checado e 

controlado 

    

A3124 Existe oxigênio e acessórios disponíveis, checados e 

documentação comprobatória de tal atividade está disponível 

    

A313 O médico e os residentes médicos são treinados para 

procedimentos de emergência? 

    

A314 A equipe clinica médica e de enfermagem é treinada para 

ressuscitação cardiopulmonar 

    

A4 Medicamentos     

A41 O acesso aos medicamentos é controlado?     

A42 Os medicamentos são armazenados em local apropriado e com 

controle de temperatura em conformidade com as boas práticas? 

    

A43 Existe um farmacêutico ou um membro da equipe designado e 

treinado orientar , quando surgem dúvidas por parte da equipe?   

    

A44 O preparo  dos medicamentos é feito de acordo com a 

prescrição médica? 

    

A45 Existe planilha de controle de temperatura do refrigerador 

utilizado para  armazenamento temporário das medicações, que 

exigem essas medidas?   

    

A46a Há evidência de um sistema de controle dos prazos de validade 

das medicações e/ou produtos armazenados ? 

    

A46b As medicações e /ou produtos usados para saúde encontram-se 

dentro do prazo de validade? 

    

A47 Existe um POP disponível  de como lidar com a falta de 

eletricidade / temperatura do refrigerador? 

    

A471 Existe nobreik na área de instalação do refrigerador?     



A5 Material para Exames de Patologia Clínica     

A51 Há um laboratório de patologia clínica na Unidade de Saúde?     

A511 Em caso negativo, os procedimentos de manejo e transporte de 

amostras são adequados (de acordo com o POP e protocolo) e 

devidamente documentados?  

    

A52 As amostras coletadas são feitas conforme rotina estabelecida 

pelo laboratório? 

    

A53 Existe planilha de controle do envio do material e da recepção 

dos resultados dos exames encaminhados para o Laboratório? 

    

A6   RESÍDUOS DO SETOR     

A61 Os Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) do setor foram 

gerenciados adequadamente (segregação, acondicionamento, 

identificação, tratamento, transporte e disposição final)? 

    

A62 Existem conteiners separados e identificados para os diferentes 

tipos de resíduos? 

    

A63 Existe um coletor / incinerador apropriados para agulhas 

disponível no local do procedimento clinico? 

    

A64 Existe um contrato com a empresa que coleta e gerencia os 

resíduos? 

    

B SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE     

B1 A Unidade  de Saúde possui organograma que contempla um 

Comitê da Qualidade?  

    

B3 Existe um gerente da garantia da qualidade na Unidade de 

Saúde? 

    

B4 Existe um manual da qualidade disponível no Setor?     

B5 Existem POPs para todos os procedimentos críticos?     

B6 Os POPs utilizados no Unidade Operacional estão disponíveis, 

acessíveis e atualizados?  

    

B7 Existe uma auto-avaliação interna do sistema de garantia da 

qualidade? 

    

B8 Os registros de treinamento da equipe estão disponíveis?     

B9 Os POPs substituídos estão disponíveis em arquivo histórico?     

B10 Os POPs  são revisados periodicamente?     

B15a Os eventos adversos e eventos adversos graves foram  

notificados à Gerencia de Riscos de acordo com o POP e 

requisitos regulatórios?  

    

B15b As doenças de notificação compulsória são devidamente 

registradas, comunicadas e monitoradas?  

    

 

                                                                                                           Por: Antonio Marinho 

                                                                                                              Em, 20/06/2009 


