DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO
COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DA QUALIDADE
CORDENAÇÃO ESTADUAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO
GRUPO INTERNO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

LISTA DE VERIFICAÇÃO
MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS INTRA-HOSPITALAR

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: _______________________________________________________
2 – COORDENADOR: ___________________________________________________________________________

Nº

01

02

PADRÃO AVALIADO




O processo de lavagem é automatizado?



É manual?



Em caso de terceirização do serviço, o estabelecimento possui contrato de

02

03

04

O Processamento de roupas do estabelecimento é próprio?

SIM

NÃO

EVIDENCIAS



Observação direta



Observação direta



Analisar se no processo escrito está a diluição dos
produtos

terceirização com vigência atualizada e cópia do Alvará Sanitário do contratado?



Análise do contrato (vigência, licença sanitária)

A Unidade de processamento de roupas possui um responsável pela coordenação



Analisar

de

nomeação

e

capacitação na área.

das atividades devidamente capacitado?


documento

O serviço promove a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades



Analisar registros de capacitação

e de forma permanente conforme atividades desenvolvidas?



Ver carga horária, certificados e frequência.

1

de

05




06

As capacitações contemplam no mínimo:


Etapas do processamento, segurança e saúde ocupacional;



Prevenção e controle de infecção;



Uso de produtos saneantes?

07

Analisar registros de capacitação

Há registros que comprovem estas capacitações informando a data, carga horária e


Analisar registros de capacitação

regularizados junto à ANVISA?



Observação direta

conteúdo ministrado?




Os equipamentos e os produtos saneantes utilizados no processamento estão

08



As lavadoras utilizadas na unidade de processamento são do tipo com barreira?



Observação direta

09



O serviço garante a qualidade da água utilizada no processo?



Analisar documento da qualidade da água



Analisar 02 POP



Possui, minimamente, orientações para:

10


A unidade de processamento possui normas de Procedimento Operacionais

o

As etapas do processamento das roupas;

o

Uso dos produtos saneantes;

o

A limpeza e desinfecção dos ambientes,

Padronizadas e atualizadas de todas as atividades desenvolvidas estando acessíveis

dos equipamentos, dos carrinhos e dos veículos de

aos profissionais envolvidos e às autoridades sanitárias?

transporte e do reservatório de água;
o

O uso de EPl’s;

o

O manejo de resíduos

o

Os procedimentos a serem adotados diante de
acidentes de trabalho.

2


11




Observação direta
Analisar se possui medidas educativas em caso
de presença de perfuro cortantes: qual a conduta
e quais as ações preventivas?



Observação direta



Entrevista

devidamente identificados?



Observação direta



Análise de documentos e entrevistas




Observação direta
Protocolo / rotina escrita entrevista com os
profissionais



Observação direta



Análise de documentos e observação direta



Segregação adequada dos resíduos






Verificar a existência de protocolo / rotina;
Retirada de adornos
Distribuição de pias e dispensadores de álcool gel;
Capacitação dos profissionais;
Observação da adesão dos profissionais;

O acondicionamento de objetos, incluindo perfurocortantes encontrados junto às
roupas é feito em recipiente rígido, resistente a perfuração?

12



13

Os sacos de tecidos utilizados para o transporte de roupas sujas são submetidos ao
mesmo processo de lavagem antes de serem reutilizados?
Os carros utilizados para o transporte de roupas limpas e sujas são distintos e

14



Existem critérios elaborados para lavagens das roupas dos profissionais?

15



O trabalhador utiliza vestimenta privativa, touca, calçado
impermeável e protetor auricular nas áreas técnicas e restritas.



Os trabalhadores não deixam o local de trabalho com os equipamentos de
proteção individual e as vestimentas privativas

16
17



O estabelecimento possui registros referentes à manutenção e monitoramento dos
equipamentos?

18


19



fechado

Cumpre com as determinações do plano de gerenciamento de resíduos

Garantia de adesão à higienização das mãos



3

