
C H E C K L I S T

Check-list de controle sanitário em
estabelecimentos de saúde
de medicina veterinária

Estrutura Funcional

Mesa de exame de aço inoxidável com realização de desinfecção com álcool
a 70° a cada paciente

Bancada revestida de material de fácil limpeza com cuba e torneira com água 
corrente na sala de curativos, dispondo de sabão líquido, toalha de papel e cesto 
com tampa acionada por pedal.

Materiais de consumo (medicamentos e correlatos) na validade e com registro ou 
indicação de isenção dos Ministérios da Saúde (humanos) e da Agricultura 
(veterinários), ou indicação de isenção.

Materiais descartáveis de uso único
Proporção  ≤ 1(menor ou igual a um)  entre quantitativo de procedimentos realizados e kits 
de materiais esterilizáveis no tempo e no espaço

Imunobiológicos em geladeira ou câmara frigorífica exclusiva com termômetro de 
máxima, mínima e de momento, mantendo a temperatura entre +2°C e +8°C.

Elaboração de mapa de registro da temperatura da rede de frio com duas medidas 
diárias e arquivo, em pasta, por 06 (seis) meses.

Uso de equipamentos de proteção individual (EPI = luvas, avental, máscara e outros)

Uso de uniforme, sapatos fechados, unhas limpas e aparadas e sem adornos nas mãos

Programa de Imunização de Funcionários 
Vacinação da Equipe (anti-hepatite B, anti-rábica e antitetânica)

Materiais esterilizados mantidos na embalagem do processo, fechada e datada, 
até o momento da utilização.

Contrato de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos, em 
caso de análises clínicas e outros.

Disponibilidade de vestimenta plumbífera (protetor de tireóide, avental para tórax e 
gônadas e luvas), em caso de Radiologia.

Atestação e aferição de aparelho de Raios X, em caso de Radiologia Diagnóstica.

Acondicionamento em saco plástico individual, em freezer ou câmara frigorífica, 
de cadáveres de animais e/ou peças anatômicas, com identificação do 
proprietário até o momento do descarte.

Livro de registro de descarte de animais e/ou partes (cremação e/ou sepultamento).

Livro de registro e controle de medicamentos submetidos a controle especial.

Limpeza da caixa d’água semestral comprovada com certificado de controle de 
qualidade da água (microbiológico e físico-químico).

Certificação da qualidade do ar em ambiente fechado/climatizado (biológico e 
físico-químico).

Ordem de Serviço válida para a desratização e a desinsetização.

Conforme            Não conforme            Ausente

Elaboração e afixação de Mapa de Risco

Acondicionamento de Resíduos de Saúde
• Pérfuro-cortante  =  recipiente  de  paredes  rígidas,  com  identificação, resistente à punctura;
• Biológico = saco plástico branco leitoso, com identificação;
• Químico = recipiente de material rígido, com identificação;
•Comum = saco plástico verde.

Contratação  de  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional (PCMSO)

Contratação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

Contratação de coleta especializada de resíduos de saúde para a destinação final (PGRSS)

Existência de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPS)

Certificação do Corpo de Bombeiros

Certificado de Aferição de Pesos e Medidas

Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI)

Aquisição/Implantação de equipamentos de proteção coletiva (EPC)

Comunicação visual em compartimentos

Estrutura Funcional

Instalações prediais livres de trincas, rachaduras e infiltrações

Instalações elétricas e hidráulicas protegidas e em bom estado de conservação

Instalações confortáveis com ventilação e iluminação adequadas à atividade proposta

Depósito de Material para guarda e organização de produtos e equipamentos de limpeza

Sanitários para a clientela em condições de uso; com lavatório dotado de sabão líquido, 
toalha de papel e cesto com tampa acionada por pedal; e com ralo sifonado com tampa 
giratória para fechamento

Área exclusiva para funcionários: organizada, limpa, arejada, iluminada e com nichos 
individuais para guarda de pertences

Copa/Cozinha exclusiva para alimentos

Existência de lavatório/pia com sabão líquido, toalha de papel e cesto com tampa 
acionada por pedal em área de atendimento e/ou tratamento e/ou exame

Ausência de cortinas, estantes com livros e objetos, vasos de plantas, aquários abertos e 
outros adornos de difícil higienização na área de atendimento/tratamento

Revestimento de pisos e paredes por material impermeável e liso, resistente à ação
de desinfetante

Sala de exame provida de lavatório com sabão líquido, toalha de papel e cesto
com tampa acionada por pedal

Sala de lavagem e esterilização de materiais (descontaminação, limpeza e esterilização)

Extintor(es) de incêndio com teste e recarga na validade

Estocagem de produtos  em  locais  distintos (medicamentos e correlatos / alimentos / 
saneantes),  livres de umidade e de poeira e em temperatura ideal (25°C)

"Sala/Ambiente" exclusiva (o) para Resíduos de Saúde

Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e superfícies

Higienização constante do piso, teto e paredes

Desinfecção constante de superfícies

Higienização constante do ar-condicionado

Possui equipamento para esterilização

Pré-limpeza ou descontaminação

Produtos utilizados:

Modo de usar:

EPIs utilizados:

Esterilização

     Calor Seco          Calor úmido          Outro (especificar):

Aparelho utilizado:

Tempo de exposição:                                                Temperatura:

Pressão:                                        Se meio químico:

Monitoramento

Possui controle biológico contra Bacillus Stearothermophilus

Possui controle biológico contra Bacillus Subtilis
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Estocagem

Descrição do local:

Informações complementares


