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: UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: ______________________________________
2 – TIPO: ________________________________________________________________
3 – RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO: ___________________________________________

N°

01

02

PADRÃO AVALIADO
A Unidade possui estrutura física, recursos humanos, equipamentos,
insumos.
e materiais necessários à operacionalização do serviço de acordo com a
demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente.
A Unidade possui posto de enfermagem bem localizado, com:
- local p/ guarda de prontuários e exames,
- local p/ insumos em geral, material de expediente
- refrigerador para medicamentos termolábeis
- bancada exclusiva para o preparo de medicações
- coletores de resíduos identificados e preenchidos conforme o limite de
capacidade
- local com chave específico para a guarda de entorpecentes
- local específico para a guarda de medicamentos de Alta Vigilância
- lavatório para as mãos dos funcionários

SIM

NÃO

EVIDÊNCIAS


Observação direta;

 Observação direta do posto
 Mapa com controle diário da temperatura do refrigerador;
- Vê rotina de limpeza das bancadas e condições de iluminação
- Vê onde e como são desprezados os resíduos perfurocortantes e
químicos
- Observar se existe lista de estabilidade de medicamentos após a
abertura
-- Todas as pias com dispensador de sabonete e papel toalha
funcionando e abastecidos, rotina de higiene e limpeza;

03

A unidade de internação possui médico disponível no estabelecimento
para o atendimento imediato?

- Observação direta no posto procurar saber quantas unidades o médico
do plantão dá assistência;
- Vê escala de serviço dos profissionais.

04

A unidade dispõe POPs de Manuais de Normas e Rotinas atualizados de

Observação direta de 02 POP e 02 rotinas institucionais impresso ou
em sistema eletrônico

1

fácil acesso aos funcionários?
05

06

07

A unidade de internação possui equipamentos (carro de emergência
completo com ambús, lâminas, laringoscópio, tubos oro traqueais, cânula
de Guedel, sondas), aspiradores, bomba de infusão, medicamentos e
disponibilidade de oxigênio destinado ao atendimento imediato?

Verificar “in loco”
Fazer conferência do CPCR
Verificar presença do lacre
- Realizar monitoramento dos impressos de checagem do carro de
PCR;

O dimensionamento da equipe e planejamento das ações de assistência
é baseado nas necessidades individuais do paciente?

- Verificar escala de trabalho ( quantos funcionários por pacientes)
- Protocolos assistências que contemplam as especialidades que o
paciente demanda;
- Observar em 02 prontuários a implantação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem- SAE;
* Fisioterapia
* Nutrição
Fluxos definidos para garantir o pleno funcionamento do serviço e não
interrupção da terapêutica necessária aos pacientes.

A Unidade define planos de contingência (propostas em situações que
fogem da normalidade – aumento de demanda, defeito em equipamentos,
falta de insumos críticos, redução de pessoal, etc).
A unidade adota métodos que garantam a continuidade da conduta
diagnóstica e terapêutica, minimizando ações desnecessárias?

08

A unidade possui relatório de transferência

- Observar se o documento que deve acompanhar o paciente em caso
de remoção para outro serviço, contendo minimamente dados de
identificação, resumo clínico com dados que justifiquem a transferência
e descrição ou cópia de laudos de exames realizados.

A unidade garante que os colchões, colchonetes e demais mobiliários
almofadados sejam revestidos de material lavável e impermeável, não
apresentando furos, rasgos, sulcos e reentrâncias.

Verificação in loco as condições de integridade dos colchões

09

10

- Verificar elaboração e implantação dos POPs;
- Avaliar se garante exames de diagnósticos, por imagem e possui
assistência que contemple novas tecnologias (CT, Ressonância,
arteriografia...)
- Questionar com a equipe se existe discussão de casos mais
complexos, por equipe multidisciplinar;
- Avaliar protocolo de transferência e maleta de urgência / emergência
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11

Existe dispensadores de álcool gel funcionantes e providos com produto
em pontos estratégicos previamente definidos pela CCIH?

Observação direta;
Avaliar condições de funcionamento e rotina de higiene

12

A unidade possui expurgo com pia despejo, hamper,

Observação direta das condições de higiene e organização;

13

A unidade possui DML, dotado de pia de lavação, local para
armazenagem de saneantes e outros materiais utilizados na limpeza?

- Observação direta das condições de higiene e organização;
- Armários e/ ou prateleiras para guarda de produtos saneantes;
- Local exclusivo para guarda dos EPIs;

14

A unidade conta com rouparia exclusiva para a guarda de enxovais,
travesseiros, colchões, cobertores, coxins livre da ação da umidade, em
mobiliários apropriados de fácil limpeza e higienização

- Observação direta das condições de higiene e organização;
- Armários e/ ou prateleiras para guarda de produtos saneantes;

15

As comadres e papagaios, cubas e bacias após desinfecção estão
guardadas em local exclusivo livre da ação de contaminantes?

Observação direta

16

A unidade dispõe de informações referentes ao cuidado continuado ao
paciente.

Avaliar no prontuário do paciente informações e registros, sobre a
saúde do paciente e a assistência a ele prestada, que possibilite a
comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

17

Cumpre as diretrizes da identificação correta do paciente do hospital.

Entrevista com os profissionais para checar o conhecimento dos
identificadores selecionados pelo hospital para identificar corretamente
os pacientes;
Leitura dos impressos para checagem da presença dos dois
identificadores.
Cumprimento das etapas do uso seguro de medicamentos: prescrição,
dispensação, armazenamento, preparo e administração;
- Determinar os valores representativos das doses administradas.

18
Estabelece critérios seguros para uso de medicamentos
19
Estabelece critérios para a prática de movimentação segura de pacientes.

- Protocolo de prevenção de quedas implantado no setor:
reconhecimento dos pacientes em riscos e adoção de medidas
preventivas;
- Observação do cuidado ao paciente e entrevista com os profissionais.
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20
Cumpre as diretrizes
biossegurança.

de prevenção e

controle de

infecção e

21
Realiza ações de gerenciamento de riscos no serviço em parceria com o
NSP.
22

- Higienização das mãos;
- Uso de EPIs;
-Protocolo de limpeza e desinfecção do ambiente e dos equipamentos;
-Protocolo de Isolamento;
-Avaliar a Implantação das Medidas de Precaução Padrão e por Via de
Transmissão;
-Implantação das Medidas de Prevenção de Infecção de Trato Urinário,
Acesso Venoso e Sitio Cirúrgico;
-Avaliar Notificação em caso de acidente ocupacional;
- Estabelece ações preventivas para os eventos sentinelas;
- Notifica e trata os incidentes notificados;
-Promove melhorias a partir dos riscos e incidentes identificados (planos
de ação de melhorias).
- Segregação adequada dos resíduos;

Cumpre com as determinações do plano de gerenciamento de resíduos.
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