PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Roteiro de Inspeção para Postos Médicos do Galo da Madrugada
Razão Social:
Endereço:
Representante Legal:
Classificação do Posto Médico:
( ) posto médico fixo da PCR ( ) posto médico de campanha da PCR ( ) posto médico do
Camarote Carnavalesco _______________________________________________
Quantitativo de Recursos Humanos: ( ) médico, ( ) enfermeiro, ( ) técnico de enfermagem,
(
) ASG, ( ) outros: __________________________________________________________
Aspectos Gerais
Sim Não
Observações
1. O Espaço físico é adequado e possui privacidade para
o atendimento ao usuário?
2. A sua localização obedece aos critérios espaciais de
segurança e acesso?
3. O revestimento do piso é de fácil higienização?
4. Dispõe de energia elétrica com tomadas em nº
suficiente para a demanda de equipamentos?
5. Dispõe de reservatório de água potável ?
6. Dispõe de local adequado para a guarda dos
materiais de limpeza?
7. Dispõe de pia provida de acessórios para
higienização das mãos dos profissionais?
8. O ambiente é climatizado?
9. Possui iluminação adequada?
10. Dispõe de foco de luz auxiliar?
11. Dispõe de maca e poltronas para a prestação da
assistência?
12. Dispõe de lixeiras com tampa acionada por pedal
para o descarte dos resíduos?
13. Dispõe de recipiente adequado para o descarte dos
perfurocortantes?
14. Os cilindros de oxigênio estão fixados de forma
adequada?
15. Existe bancada de apoio para os materiais e para o
preparo das medicações?
16. Dispõe de EPI em nº suficiente para a equipe?
17. As pissetas estão com rótulo de identificação, data
de envase e data de validade e protegida?
18. Os artigos estéreis estão acondicionados de forma
adequada?
19. Os produtos para saúde estão dentro dos prazos de
validade?
20. Existe local adequado para guarda dos pertences dos
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profissionais?
21. Existe WC exclusivo para uso da equipe?
22. Dispõe de ambulância? (aplicar roteiro específico)
Recursos Materiais e Equipamentos
23. Dispõe
de
termômetro,
esfignomanômetro,
estetoscópio e suportes de fluido endovenoso?
24. Dispõe de aspirador de secreções mecânico e
elétrico?
25. Dispõe dos seguintes equipamentos médicos de
urgência: oxímetro de pulso, bomba de infusão com
equipo, monitor e desfibrilador cardíaco?
26. Dispõe dos seguintes materiais para assistência
ventilatória: cânulas endotraqueais de vários
tamanhos, cateteres de aspiração, cateteres nasais,
ambús com máscaras adulto/infantil, cadarços para
fixação, fio-guia para intubação, conjunto de cabo e
lâminas de laringoscópio?
27. Dispõe de materiais correlatos para acesso venoso?
28. Dispõe de material e instrumental para
traqueostomia?
29. Dispõe de Cânulas de Guedel de vários tamanhos?
30. Dispõe de material e instrumentais para drenagem
torácica?
31. Dispõe de caixa completa de pequena cirurgia?
32. Dispõe de material para sondagem vesical?
33. Dispõe de material correlato para sondagem
nasogástrica?
34. Dispõe de material/ instrumental de parto?
35. Dispõe de protetores para eviscerados ou
queimados?
36. Dispõe de campo cirúrgico estéril?
37. Dispõe de conjunto de colares cervicais e prancha
para imobilização?
Medicamentos
38. Dispõe dos seguintes medicamentos de urgência:
adrenalina, atropina, dopamina, aminofilina,
dobutamina, hidrocortisona, dentre outros de
acordo com o protocolo do serviço?
39. Dispõe de medicamentos psicotrópicos?
40. Dispõe de medicamentos para analgesia e anestesia?
41. Dispõe dos seguintes medicamentos necessários aos
atendimentos
diversos:
água
destilada,
metroclopramida, hioscina, dinitrato de isossorbitol,
furosemide, amiodarona, soros, dentre outros de

Sim

Não

Empresa:
Observações

Sim

Não

Observações

Av. Visconde de Suassuna, 658, Santo Amaro, Recife, PE.
Fone: 3355-1878

2

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

acordo com o protocolo do serviço?
42. Dispõe de insulina?
A mesma está acondicionada sob refrigeração?

Observações:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________
Inspetor Sanitário/Matr.:

_______________________________
Inspetor Sanitário/Matr.:

Recife, ____/____/____
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