
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA  

DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇOS DE 

RADIODIAGNÓSTICO MEDICO - VISA
RVF_DVSA_122_VS

COD_CNAE
8640-2/04

8610-1/02

8610-1/01

8640-2/05

8640-2/13

ITEM DESCRIÇÃO S N NA CAT_RISCO LEGISLAÇÃO

11136

o estabelecimento está livre de pragas, insetos, 

roedores e de condições que propiciem abrigo e 

criatório de animais prejudiciais à saúde, em 

especial os mosquitos transmissores de dengue, 

zika, chikungunya, febre amarela e outras doenças?

Menor LM 7031/96 art 91

7305
A preparação alcoólica para fricção antisséptica das 

mãos está em lugar visível e de fácil acesso?
Maior 

RDC ANVISA nº42/2010, art. 

6º inciso II

13271
A área física esta conforme projeto arquitetônico 

aprovado pela VISA?
Maior RDC 50/02 - Item 1.6

13272

Os  serviços de saúde mantem  as instalações físicas 

dos  ambientes externos e internos em boas 

condições de conservação, segurança, organização, 

conforto e limpeza?

Maior RDC 63/11 – art.  36

13273

A iluminação da sala de interpretação e laudos esta 

adequada de modo a não prejudicar a avaliação da 

imagem?

Maior RDC 330/19 - art.  9o

13274

Os ambientes são classificados em áreas livres ou 

controladas, segundo as características das 

atividades desenvolvidas em cada  ambiente?

Menor RDC 330/19 - art.  50, II

13275

As áreas controladas são sinalizadas e possuem 

barreiras físicas de proteção radiológica e de 

controle de acesso?

Maior RDC 330/19 - art.  50, III

13277

As salas onde se realizam procedimentos 

radiológicos possuem apenas equipamentos e 

acessórios indispensáveis a realização dos 

procedimentos radiológicos?

Crítico RDC 330/19 - art.  51,  V

13278

As salas onde se realizam procedimentos 

radiológicos possuem sinalização luminosa 

vermelha visível acima da face externa das portas 

de acesso, contendo o símbolo internacional da 

radiação ionizante acompanhado das inscrições 

”raio-x, entrada restrita "ou ”raio-x, entrada 

proibida a pessoas não autorizadas "e “Quando a 

luz vermelha estiver acesa, a entrada ´ proibida”?

Menor RDC 330/19 - art.  52, I e II

13279

A  sinalização luminosa e acionada durante os 

procedimentos radiológicos indicando que pode 

haver exposição a radiação?

Menor RDC 330/19 - art.  52
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13280

O serviço possui quadro nas salas de exames e nas 

portas de acesso, em lugar visível, com as seguintes 

orientações de proteção radiológica:  “Paciente, 

exija e use corretamente vestimenta plumbeara, 

para sua proteção durante o procedimento 

radiológico”?

Menor RDC 330/19 - art.  53, I

13281

O serviço possui quadro nas salas de exames e nas 

portas de acesso, em lugar visível, com as seguintes 

orientações de proteção radiológica:  ”Não e 

permitida a permanência de acompanhantes na 

sala durante o procedimento radiológico, salvo 

quando estritamente necessário e autorizado”?

Menor RDC 330/19 - art.  53, II

13282

O serviço possui quadro nas salas de exames e nas 

portas de acesso, em lugar visível, com as seguintes 

orientações de proteção radiológica: 

”Acompanhante, quando houver necessidade de 

contenção de paciente, exija e use corretamente 

vestimenta plumbeara, para sua proteção”?

Menor RDC 330/19 - art.  53, III

13283

O serviço possui quadro nas salas de exames e nas 

portas de acesso, em lugar visível, com as seguintes 

orientações de proteção radiológica: ”Nesta sala 

pode permanecer somente 1 (um) paciente de cada 

vez”?

Menor RDC 330/19 - art.  53, IV

13284

O serviço possui quadro nas salas de exames e nas 

portas de acesso, em lugar visível, com as seguintes 

orientações de proteção radiológica: ”Mulheres 

gravidas  ou  com  suspeita de gravidez: informem 

ao medico ou ao técnico antes do exame”?

Menor RDC 330/19 - art.  53, V

13285

A cabine ou sala de comando do equipamento 

permite ao operador, na posição de disparo, eficaz 

comunicação e observação visual  do  paciente 

mediante  sistema  de  observação  eletrônico ou 

visor de tamanho apropriado com, pelo menos, a 

mesma atenuação da cabine?

Crítico RDC 330/19 - art.  54, I

13286

A cabine ou sala de comando do equipamento 

possui sistema de reserva ou sistema alternativo 

para falha eletrônica, no caso de sistema de 

observação eletrônico?

Crítico RDC 330/19 - art.  54, II

13287

A cabine ou sala de comando do equipamento esta 

posicionada de modo que, durante as exposições, 

nenhum indivíduo possa adentrar a sala sem ser 

notado pelo operador?

Crítico RDC 330/19 - art.  54, III

13288 INFORMATIVO

13291

Os  assentamentos  do levantamento  radiometrico  

incluem  croquis da instalação e vizinhanças, com o 

leiaute apresentando o equipamento de raios X e o 

painel de controle, com indicação da natureza e da 

ocupação das salas adjacentes?

Crítico RDC 330/19 - art.  63 – Item I

13292

Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem identificação do equipamento de raios X e 

seu(s) tubo(s), indicando fabricante, modelo e 

numero de serie?

Crítico RDC 330/19 - art. 63 – Item II

DO  LEVANTAMENTO  RADIOMÉTRICO



13293

Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem descrição da instrumentação utilizada e da 

calibração?

Crítico
RDC  330/19 -  art.   63 – Item 

III

13294

Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem descrição dos fatores de operação 

utilizados no levantamento, incluindo  corrente,  

tempo, tensão de pico, direção do feixe, tamanho 

de campo, fantoma, entre outros conforme o caso 

concreto?

Crítico RDC 330/19 - art. 63 – Item IV

13295

Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem carga de trabalho máxima estimada  e  os 

fatores de uso relativos as direções do feixe 

primário ? 

Crítico RDC 330/19 - art. 63 – Item V

13296

Os  assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem leituras realizadas em  pontos dentro e fora 

da área controlada, considerando as localizações 

dos receptores de imagem, observando-se a 

exigência de que as barreiras primarias sejam 

avaliadas sem fantoma, e os pontos de leitura 

estejam assinalados nos croquis?

Crítico RDC 330/19 - art. 63 – Item VI

13297

Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem estimativa dos equivalentes de dose 

ambiental anuais nos pontos de medida, 

considerando os fatores de uso, de ocupação e 

carga de trabalho aplicáveis?

Crítico
RDC 330/19 - art. 63 – Item 

VII

13298
Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem conclusões e recomendações aplicáveis?
Crítico

RDC  330/19 - art.63 – Item 

VII

13299

Os assentamentos do levantamento radiometrico 

incluem data, identificação, qualificação profissional  

e  assinatura do responsável pelo laudo de 

levantamento radiometrico, e assinatura do 

responsável legal do serviço?

Crítico RDC 330/19 - art. 63 – Item IX

13300

Um novo laudo de levantamento radiometrico e 

elaborado sempre que houver modificações na 

infraestrutura, nos equipamentos ou nos processos 

de trabalho que influenciem as medidas de 

proteção radiológica do serviço, ou quando 

decorrerem 4 (quatro) anos contados da realização 

do ultimo levantamento?

Crítico RDC 330/19 - art. 64

13301 INFORMATIVO

13309

O serviço fotografa, filma ou utiliza escâner 

especifico para exames radiológicos, com a 

finalidade de digitalizar imagens e utilizar esses 

arquivos como assentamentos, registros ou 

imagens para laudos ou diagnósticos?

Maior
RDC 330/19 art.72,Paragrafo 

único

13310
O serviço possui sistema de armazenamento das 

imagens digitais?
Crítico RDC 330/19 - art.  73

DA TELERRADIOLOGIA E DO COMANDO REMOTO DE EQUIPAMENTOS



13311

O serviço que não possui sistema de 

armazenamento das imagens digitais não imprime 

as imagens apenas em papel, exceto em exames de 

ultrassonografia?

Maior RDC 330/19 - art.  73.  I

13312

O serviço que não possui sistema de 

armazenamento das imagens  digitais, imprime as 

imagens em filmes em formato ampliado?

Maior RDC 330/19 - art.  73.  II

13313

Os  monitores utilizados  para  laudo  são  

específicos  para  esse fim, compatíveis com as 

características das imagens de cada modalidade 

assistencial?

Maior RDC 330/19 - art.  74

13315
O serviço possui normas e rotinas atualizadas dos 

procedimentos executados pelo setor?
Menor RDC 330/19 - art. 4º

13316

Toda a equipe conhece e executa suas atividades 

conforme as normas, rotinas, protocolos e 

procedimentos operacionais estabelecidos?

Maior RDC 330/19 - art.  38 § 3o

13318

O serviço possui carro de emergência com os 

produtos, medicamentos e equipamentos para 

garantir o atendimento de emergência?

Crítico RDC 63/11 – art.  58

13319

O serviço garante a continuidade do atendimento 

de emergência (em caso de uso de contraste, possui 

contrato com serviço de remoção)?

Crítico RDC 63/11 – art.   19

13321
Os medicamentos e produtos estão dentro do prazo 

de validade?
Crítico

LM 7031/96, art. 97,inc. X - 

c/c  PM 015/01, art.1, NTE 

001/01, anexo I, item: 3.19.4

13322

Os procedimentos radiológicos são realizados 

mediante solicitação de profissional legalmente 

habilitado?

Crítico RDC 330/19 - art.  35

13329 INFORMATIVO

13330

O serviço de saúde possui um Programa de Garantia 

da qualidade que contemple, no mínimo, o 

gerenciamento das tecnologias, dos processos e dos 

riscos inerentes ao serviço?

Crítico RDC 330/19 - art.  24

13331
Todos os produtos sujeitos a regime de vigilância 

sanitária estão  regularizados junto  `a  Anvisa?
Crítico RDC 330/19 - art.  25

13337

Sempre que for realizado qualquer ajuste ou 

alteração das condições físicas originais do 

equipamento de radiologia diagnóstica ou 

intervencionista, o serviço realiza os testes corres- 

pendentes aos parâmetros modificados e os demais 

parâmetros que  podem  ser  afetados  por  essas  

modificações,  e  manter  os relatórios e laudos 

arquivados no serviço?

Maior RDC 330/19 - Art.  31

PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE 

PROCEDIMENTOS



13338

Os equipamentos com tecnologias híbridas 

atendem aos requisitos específicos de cada 

tecnologia, conforme estabelecido nas demais 

normativas aplicáveis e nas instruções de uso dos 

fabricantes?

Maior RDC 330/19 - Art.  32

13339

Caso os  parâmetros  de  funcionamento  dos  

equipamentos  estejam  nos  níveis  de  restrição  

estabelecidos  nesta  Resolução  e nas demais 

normativas aplicáveis, o responsável legal suspende 

imediatamente a utilização do equipamento ou 

permitir o funcionamento temporário apenas para 

atendimentos de urgência ou  emergência,  

mediante  parecer  do  responsável  técnico  e  do 

supervisor de proteção radiológica, quando couber?

Maior RDC 330/19 - Item I, art.  33

13340

Caso os parâmetros de funcionamento dos 

equipamentos estejam nos níveis de restrição 

estabelecidos nesta Resolução e nas demais  

normativas  aplicáveis,  o  responsável  legal  adota  

imediatamente  ações  necessárias  a  adequação  

dos  equipamentos, procedimentos ou ambientes, 

registrando as metas e prazos es estabelecidos,  

bem  como  as  ações  realizadas  para  solucionar  

os problemas e evitar que os mesmos se repitam?

Maior RDC 330/19 - Item II, art.  33

13341

O  serviço  possui  um  Programa  de  Proteção  

Radiológica  que contemple,  no  mínimo,  medidas  

de  prevenção,  de  controle  e de  vigilância  e  

monitoramento,  para  garantir  a  segurança  e  a 

qualidade dos procedimentos radiológicos?

Crítico RDC 330/19 - Art.  42

As medidas de controle em proteção radiológica 

contemplam:

Opção: 

* A  implementação de um Programa de Garantia 

da Qualidade?

* A implementação de normas, rotinas, 

protocolos, procedimentos operacionais e 

equipamentos que permitam a utilização das 

radiações ionizantes com qualidade e segurança?

* A utilização dos equipamentos de proteção  

individuais e coletivos?

13348

O serviço garante que gestantes e menores de 18 

(dezoito) anos não acompanhe os procedimentos 

radiológicos?

Crítico
RDC    330/19 - art.56 

parágrafo 3

13349

O serviço de radiologia diagnostica ou 

intervencionista dispõe de meios adequados de 

imobilização  mecânica para pacientes que 

necessitem de contenção?

Maior 
RDC    330/19 - art.56 

parágrafo 4

13350

O  serviço fornece ao acompanhante equipamento 

de proteção individual com atenuação maior ou 

igual a 0,25 mm (chumbo)?

Crítico RDC 330/19 - art. 57

13346 Maior
RDC  330/19- art.55 Itens 

I,II,III



13351

O  serviço possui a quantidade de equipamentos de 

proteção individual em numero suficiente para 

prover proteção adequada de todos os profissionais 

e acompanhantes, com atenuação maior ou igual a 

0,25  mm  (chumbo)?  quando  do  uso simultâneo 

de todas as salas de procedimentos radiológicos?

Crítico RDC 330/19 - art.  58

13355

O  serviço de radiologia diagnostica ou 

intervencionista utiliza  blindagem  com  pelo 

menos 0,5 mm  (cinco décimos de milímetro) 

equivalente de chumbo, nos órgãos  mais  radio 

sensíveis do paciente submetido ao procedimento?

Crítico RDC 330/19 - art.  61

13358

O serviço possui um Comitê de Gerenciamento de 

riscos em Radiologia Diagnostica ou 

Intervencionista instituído?(caso couber)

Menor 
RDC 330/19 - art.39 paragrafo 

único

No processo de gerenciamento de riscos o serviço: 

Opção: 

* Identifica, analisa, avalia, trata, monitora e 

comunica os riscos, conforme as normativas 

vigentes?
* Identifica possíveis falhas de equipamentos e 

erros humanos que possam resultar em incidentes 

relacionados a assistência a saúde, e promove 

medidas preventivas necessárias?
* Investiga e documenta as  causas das possíveis 

falhas dos equipamentos, erros humanos ou 

descumprimento das normas e suas 

consequências?  e adota as ações preventivas e 

corretivas necessárias?
* Executa  as  ações preventivas e corretivas 

durante as investigações?

* Notifica a autoridade sanitária competente ?

13360 INFORMATIVO

13366
O serviço possui capacitação inicial e periódica com 

frequência mínima anual?
Menor RDC 330/19 - art.  15 item  I

13367

Os treinamentos  teóricos  e  práticos  são baseados  

em  abordagem de riscos, sempre que novos 

processos, técnicas ou tecnologias  forem 

implementados?

Menor RDC 330/19 - art.  15 item  II

As capacitações e treinamentos periódicos abordam 

:

Opção: 

* normas, rotinas, protocolos e procedimentos 

operacionais?

* conteúdos sobre segurança do paciente?

*  sobre  o  gerenciamento  dos  riscos  inerentes 

as  tecnologias utilizadas?

* Programa de Garantia da qualidade?

* Proteção Radiológica ?( caso couber)

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Menor 13359

RDC 330/19  -  art.15 

parágrafo 2 Itens I,II,III,IV,V
13368 Menor

RDC 330/19 - art.  41 Itens I,II, 

III, IV e  V



13369

As capacitações são registradas contendo data, 

horário, carga horária,  conteúdo  ministrado, nome 

e a formação ou capacitação profissional  do 

instrutor  e  dos  trabalhadores  envolvidos?

Menor 
RDC 330/19 - art.15 parágrafo 

3

13370 INFORMATIVO

13371

O serviço garante que os trabalhadores sejam 

avaliados periodicamente em relação `a saúde 

ocupacional mantendo registros desta avaliação?

Menor RDC 63/11 - art.  44

13372

O indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) 

fornece ao responsável legal as informações 

relevantes sobre suas atividades profissionais atuais 

e anteriores, afim de garantir o seu adequado 

controle de saúde ocupacional?

Menor RDC 330/19 - art.  23 item VI

13373

O indivíduo ocupacional mente exposto (IOE) utiliza 

o dosímetro e equipamentos de proteção individual 

durante a sua jornada de trabalho?

Crítico RDC 330/19 - art.  23 item VII

13374

O trabalhador no caso de confirmação ou suspeita 

de gravidez notifica o responsável legal afim de 

possibilitar a adequação de seus processos de 

trabalho `as normativas aplicáveis?

Crítico RDC 330/19 - art. 23 item VIII

13375

Todo indivíduo ocupacionalmente exposto usa 

dosímetro individual durante sua jornada de 

trabalho e  enquanto  permanecerem área  

controlada? (A obrigatoriedade  do  uso  de  

dosímetro individual  e dispensada  para o 

consultório odontológico isolado que possua apenas 

1 (um) equipamento de raios X intraoral, com carga 

de trabalho máxima estimada em ate 

4.min/semana.)

Crítico RDC 330/19 - Art.  65

13213 O dosímetro e trocado mensalmente? Crítico RDC 330/19 - Item II, art. 66

13377

Cada dosímetro e utilizado  por  um único  usuário,  

exclusivamente no serviço de saúde ou setor para o 

qual foi adquirido?

Crítico RDC 330/19 - Item III, art. 66

13378

Quando não esta em uso, o dosímetro individual e 

mantido junto ao dosímetro padrão em local  

seguro da área livre, em conformidade com as 

instruções de uso do fabricante, sob a 

responsabilidade do responsável legal, ou do 

profissional  formalmente designado por ele?

Maior RDC 330/19 - Item IV, art.  66

13379

As exposições ocupacionais normais de cada 

indivíduo, decorrentes de todas as suas praticas, 

são controladas de modo que não excedam os 

limites de dose  estabelecidos pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (20mSv)?

Crítico
RDC 330/19 - art. 45, CNEN 

3.01/14 - Item 5.4.2.1

13381

Se ha suspeita de exposição acidental, o dosímetro 

individual e enviado  ao serviço de monitoração 

individual  para  leitura em caráter de urgência ?

Crítico RDC 330/19 - art.  68 

CONTROLE OCUPACIONAL E DOSIMETRIA 



13382

Os resultados da investigação são assentados e 

comunicados a autoridade sanitária competente, 

nos casos de doses efetivas mensais superiores a 20 

mSv (vinte milisieverts)?

Menor
RDC   330/19   -   Parágrafo 

1o , art. 69

13383

Quando os valores mensais relatados de dose 

efetiva forem superiores a 100 mSv (cem 

milisieverts), o responsável legal pro- vidência 

avaliação clínica e a realização de exames 

complementares, incluindo dosimetria cito 

genética, a critério medico, dos usuários afetados?

Crítico
RDC   330/19   -   Parágrafo   

2o , art. 69

13384

O  serviço  de  saúde  garante  mecanismos  de  

orientação  e  controle  sobre  imunização  contra  

tétano, difteria, hepatite  B  e contra  outros  

agentes  biológicos  a  que  os  trabalhadores  

possam estar expostos de acordo com a NR32 (caso 

couber)

Menor RDC 63/11 - art.  43 e  NR32

13385
Registra e realiza comunicação de acidente de 

trabalho?
Maior RDC 63/11 - art.  48

13530
Os dosímetros individuais são fornecidos por 

laboratorios credenciados pela CNEN?
Maior CNEN 230/2018, item 3.2 

13531

No caso de individuos que trabalham em mais de 

um serviço, o titular adota medidas adequadas para 

que a soma das doses de cada individuo não 

ultrapasse os limites estabelecidos?  

Maior CNEN 3.01/14 item 5.1.1.2

13386

O serviço possui profissional legalmente habilitado 

que responda pelos procedimentos radiológicos 

denominado responsável Técnico (RT)?

Crítico RDC 330/19 - art. 13

13387 O serviço possui Responsável Técnico Substituto? Maior
RCD 330/19 - art. 13-

parágrafo 2º 

13388

O serviço possui profissional legalmente habilitado 

que assuma a responsabilidade pelas ações 

relativas à proteção radiológica denominado 

Superior de Proteção Radiológica (SPR)? 

Maior RCD 330/19 - art. 14

13389

O serviço possui equipe multiprofissional 

dimensionada de acordo com seu perfil de 

demanda?

Crítico RDC 330/19 - art. 12

13391
Todas as pessoas que trabalham com radiação são 

maiores de 18 anos?
Crítico RDC 330/19 - art. 47

8522

Apresentou registro de manutenção periódica dos 

equipamentos e componentes do sistema de 

climatização (para sistemas de climatização abaixo 

de 5 tr) ou pmoc (para sistemas de climatização 

acima de 60.000 btvs)?

Maior

LM 7031/96 art. 97 inc  II c/c 

PF 3523/98 art. 6º alínea 

"A".c/c RDC 63/2011 art. 35

RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTAÇÃO



9322
È realizada e há registros da manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos?
Maior 

LM 7031/96 art. 97 inc. II c/c 

RDC 63/11 art.  23 inc. IX

6955 

As atividades constantes do alvará de localização e 

da ficha de inscrição cadastral - fic - coincidem com 

as atividades exercidas ou em condições de serem 

exercidas no local?  

Critico
LM 7031/96 art . 19  c/c RDC 

63/11,art . 10

531

Possui comprovante de higienização dos 

reservatórios de água com intervalo máximo de seis 

meses?

Maior 

LM 7031/96 art.97 inc.II c/c  

RDC 63/11 art. 39§ 1º c/c LM 

6673/94 art .1,II

6962

Possui projeto arquitetônico protocolado ou 

aprovado pelos órgãos competentes nos termos da 

legislação vigente?  

Maior
LM 7031/96 art. 97 inc. II c/c  

RDC 302/05 art. 2º

2270

Existem medidas preventivas e corretivas de 

controle integrado de insetos e roedores, com 

comprovantes da execução do serviço realizado por 

empresa com alvará sanitário?

Menor
LM 7031/96 art. 22  c/c  RDC 

222/18, cap. II art.6 inc.  VIII

13392

Apresentou contrato com os serviços terceirizados 

os serviços e atividades terceirizados estão 

regularizados perante a autoridade sanitária 

competente?

Maior RDC 63/11  art. 23, V

13393

Toda documentação e arquivada, de forma a 

garantir-se sua rastreabilidade, em conformidade 

com o estabelecido nas demais normativas 

aplicáveis ou, na ausência dessas, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, para efeitos de vigilância 

sanitária?

Menor RDC 330/19 - art. 16

13394

Os serviços mantêm atualizados e disponíveis os 

projetos básicos de arquitetura e memorial 

descritivo ou protocolo aprovados pela vigilância 

sanitária?

Maior RDC 330 - Item I, art. 17

13395

Os serviços mantêm atualizados e disponíveis  a 

relação e registros de todos os procedimentos 

radiológicos realizados, normas, rotinas, protocolos, 

procedimentos operacionais?

Maior RDC 330 - Item II, art. 17

13396

Os serviços mantêm atualizados e disponíveis 

inventário dos produtos sujeitos a regime de 

vigilância sanitária e de proteção radiológica, com 

comprovação de regularização junto a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), quando 

couber?

Maior RDC 330 - Item III, art. 17

13397

Os serviços mantêm atualizados e disponíveis 

relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, 

qualificações cargas horárias?

Maior RDC 330 - Item IV, art. 17

13398

os serviços mantêm atualizados e disponíveis 

assentamentos que evidenciem a execução dos 

programas de educação permanente, de garantia 

da qualidade e de proteção radiológica?

Maior RDC 330 - item V, art. 17



13399
O serviço possui o Núcleo de Segurança do Paciente-

NSP ?
Critico RDC 36/2013 - art. 4

11699 PGRSS INFORMATIVO

possui programa de gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde (pgrss)?  

opções:

*protocolado nos órgãos competentes

*aprovado pelos órgãos competentes

*declaração de não gerador de resíduos

9264

Há contrato/comprovante de prestação do serviço 

de coleta e transporte externos da empresa 

legalmente licenciada para o transporte/destino 

final dos resíduos de serviços de saúde?

Maior  RDC 222/18 e DM 16.509/16

1681
Possui recipiente rígido para descarte de material 

perfurocortantes? 
Maior RDC 222/18 art. .86

11336
É feita a segregação dos resíduos no local e no 

momento de sua geração? 
Menor 

LM 7031/96 art.  97 inc.II e  

RDC 222/18 art.11

As lixeiras estão de acordo com as características 

abaixo?  

Opções: 

*constituídas de material lavável

*providas de saco plástico na cor adequada

*providas de tampas acionadas sem contato 

manual
*devidamente identificadas com descrição e 

simbologia

*em quantidade suficiente

*íntegras

11210 Possui placa indicativa da proibição de fumar?  Maior
Lei 12903/98 artT.4º c/c  LM 

7031/96 art. 97 inc. II ou IV

11104
É respeitada a proibição de fumar dentro e no 

entorno do estabelecimento? 
Menor 

DF 8262/14 art. 3º  c/c  LM 

7031/96 art.97 inc. II ou IV

LM 7031/96 art. 22 c/c  RDC 

ANVISA 222/2018 art. 1 c/c 

DM 16.509/16  art. 3

TABAGISMO

35 Menor
Lei 7031/96 art.97 inc.  II c/c 

RDC 222/2018 art.17

2925 Critico






















