
CATEGORIA PROFISSIONAL

Médico

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Auxiliar de Serviços Gerais

Administrativo

SIM NÃO NAP

Possui sinalização de forma a permitir reconhecimento e localização pelo público à distância

Possui cobertura em toda a área de atendimento do posto

Possui grade metálica para isolar o posto médico

Possui paredes externas indevassáveis com garantia de privacidade para os pacientes que

estão sendo atendidos

Possui acesso para os pacientes a pé, em cadeiras ou em macas, devendo-se prever a

necessidade de rampas

Possui área delimitada exclusivamente para o parqueamento da(s) ambulância(s) com escape

Possui depósito de material e limpeza e expurgo

Possui revestimentos de pisos, paredes e de mobiliários em material liso, de fácil higienização

e desinfecção, sem appresentar furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias.

Possui espaço físico de 12 (doze) m² para duas macas, acrescido de mais 04 (quatro) m² para

cada maca adicional; com lixeiras apropriadas na área de atendimento em quantidade

suficiente

Possui sanitários, de uso exclusivo do posto médico, para atender à pacientes e funcionários,

com portas abrindo para fora, sendo 01 deles adaptado para portadores de necessidades

especiais; sendo aceitável a instalação de sanitário do tipo químico

Possui área de recepção de pacientes com mesa e cadeiras

Possui bancada dotada de área molhada e de área seca para preparo de medicamentos e

lavatório para lavagem das mãos dos profissionais, provido de saboneteira líquida, porta papel

toalha e lixeira com tampa acionada sem contato manual.

Resíduos produzidos são identificados e coletados segundo requisitos de segurança conforme

a classificação, com limite máximo de enchimento de até 2/3 de sua capacidade, fechados de

modo a não haver derramamento, sendo vedado o arrasto e o contato com outras partes do

corpo

Possui abrigo ou local para armazenamento temporário de resíduos comuns e infectantes,

devidamente isolado e protegido

Possui iluminação adequada

Suprimento contínuo de energia elétrica com tensão compatível com os equipamentos

LICENÇA SANITÁRIA Nº :                                                        

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS

QTD

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA EVENTOS - POSTO MÉDICO

 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL / NOME DE FANTASIA:

ENDEREÇO:                                                                            CEP:

CNPJ/CPF:                                                                                         IM:                                                  

EVENTO:                                                                  DATA: _____ / _____ / _____

LOCALIZAÇÃO NO EVENTO:

REQUISITO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:

ROTEIRO

OS RECURSOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA ACDA POSTO MÉDICO (SEDEC 83 DE 05/01/2016)



Possui bateria ou gerador para eventual falta de energia, compatível com o consumo da

unidade, considerando que a iluminação e os aparelhos elétricos não possuam bateria própria

Possui climatização adequada

Móvel para armazenamento de medicamentos, metálico, material plástico ou em madeira, 

isento de vidros em sua cosntituição;

Biombos para separação entre as macas ou sistema semelhante;

Escada de dois degraus ara cada maca;

Braçadeira para injeção;

Suporte de soro de chão, parede ou teto em quantidade compatível com o número de macas, 

permitindo que dois frascos de soro sejam fixados simultaneamente;

Um foco de luz portátil para cada cinco leitos ou fração;

Macas com rodízios emborrachados cujo diâmetro seja superior a dez cm, grades laterais e 

sistema que posssibilite a elevação da cabeceira em um mínimo de quarenta e cinco graus;

Uma cadeira de rodas;

Um estetoscópio por profissional de saúde;

Um esfigmomanômetro por maca;

Uma bolsa auto inflável de ventilação manual com reservatório acompanhada por uma máscara 

de ventilação para cada maca;

Um monitor cardíaco/desfibrilador manual portátil com marcapasso externo, funcionamento a 

bateria, capaz de monitorizar o ritmo cardíaco com as pás de desfibrilação ("quick look 

paddles") para cada posto médico, possuindo até dez macas ou fração, cada equipamento 

deverá possuir bateria reserva carregada;

Um oxímetro de pulso portátil com funcionamento a bateria para cada duas macas;

Um eletrocardiógrafo (pode estar integrado ao monitor/desfibrilador);

Um glicosímetro com as respectivas fitas de testagem;

Um aspirador portátil de secreção para cada cinco macas, podendo o vácuo do mesmo ser 

produzido por: motor elétrico (neste caso com funcionamento a bateria), manualmente ou 

através de sistema Venturi, devendo haver no mínimo um aspirador em cada posto;

Duas bombas infusoras com bateria para cada seis macas ou fração, devendo haver no 

mínimo duas bombas infusoras em cada posto;

Um cilindro de oxigênio portátil de 0,45 m³ para cada duas macas, devendo haver no mínimo 

um cilindro de oxigênio portátil de 0,45 m³ cada posto;

Um cilindro de oxigênio de 4,03 m³ para acda cinco macas ou fração, devendo haver no 

mínimo um cilindro para acda posto;

Um nebulizador para cada cinco macas ou fração, devendo haver no mínimo um aparelho em 

cada posto;

Um respirador mecânico de transporte para adulto;

Dois laringoscópios infantil / adulto com conjunto de lâminas;

Uma pinça de Magyll;

Um receptáculo metálico para diurese e evacuação do paciente ("comadre e compadre") para 

cada maca;

Uma prancha longa com mínimo de três cintos de fixação e estabilizador lateral de cabeça para 

acda duas macas ou fração;

Uma prancha curta para massagem cardíaca;

Uma tesoura para corte de vestes;

Um termômetro clínico para cada maca;

Dispor de possibilidade de administrar oxigenoterapia em 50% das macas de cada posto;

Recipientes próprios para descarte de material perfurocortante;

Cânulas endotraqueais de vários tamanhos;

Cateteres de aspiração;

Cateteres nasais de oxigênio;

Cateteres para aspiração traqueal de vários tamanhos;

Cateteres sobre agulha para punção venosa, tamanhos 14, 16, 18, 20 e 22;

Máscaras laríngeas adulto / infantil de vários tamanhos;

Máscara para suplementação de oxigênio adulto / infantil com reservatório;

Circuito(s) de ventilador artificial estéril de reserva;

Luvas de procedimento;

Luvas estéreis;

Drenos de tórax ou kits de descompressão torácica;

Cadarço para fixação de cânula endotraqueal;

2. O mobiliário que deverá estar disponível para cada posto médico, possuindo de 02 (duas) até 10 (dez) macas ou fração:

Equipamentos que deverão estar disponíveis para cada posto médico possuindo de 02 (duas) até 10 (dez) macas:



Conjunto de cânulas orofaríngeas adulto / infantil de vários tamanhos;

Fios cirúrgicos diversos tamanhos;

Fios-guias para intubação adulto / infantil;

Bisturi (cabo e lâmina);

Material para cricotiroidostomia;

Pacotes de gaze estéril;

Pacotes de compressa estéreis;

Esparadrapo;

Garrotes para punção venosa;

Equipos para bombas de infusão;

Equipos para drogas fotossensíveis;

Equipos de macro e microgotas; 

Seringas e agulhas hipodérmicas de vários tamanhos;

Caixa para pequena cirurgia e sutura;

Frascos coletores com sistema para drenagem de tórax;

Extensões para drenos torácicos;

Sondas vesicais de diversos números;

Coletores de urina;

Espátulas de madeira;

Sondas nasogástricas;

Eletrodos descartáveis para o monitor;

Equipamentos de proteção individual para a equipe de atendimento (óculos de proteção, 

máscaras cirúrgicas e aventais descartáveis);

Cobertores, travesseiros e lençóis;

Conjunto de colares cervicais (tamanho P, M e G);

Almotolias com anti-séptico;

Álcool gel a 70%;

Papel higiênico;

Cinquenta cartões de triagem para acidentes com múltiplas vítimas;

Fichas de registro para atendimento médico (BAM);

A - Para uso oral:

ácido acetilsalicílico 100 mg (comprimidos);

captopril 50 mg (comprimidos);

clopidogrel;

diclofenaco de sódio 50 mg ou outro anti-inflamatório não esteroidal de uso oral;

dipirona (comprimidos e solução oral);

isossorbida 5 mg;

metoclopramida comprimidos e solução oral;

sais de reidratação oral;

paracetamol 500 mg (comprimidos);

paracetamol 200 mg/ml (solução oral);

hiosina 10 mg (comprimidos);

hiosina + dipirona (solução oral);

B - Para uso parenteral:

adrenalina 1 mg;

adenosina 6 mg;

água destilada;

amiodarona 150 mg;

atropina 0,25 mg;

bicarbonato de sódio a 8,4%;

cloreto de sódio a 20%;

cloreto de potássio a 10%;

diazepan 10 mg;

dipirona a 50%;

dopamina 50 mg;

fenitoina 250 mg;

flumazenil 0,5 mg;

furosemida 20 mg;

glicose hipertônica a 25% e/ou 50%;

gluconato de cálcio a 10%;

haloperidol 5 mg;

hidrocortisona 100 mg;

hioscina 20 mg;

lidocaína a 2%;

manitol a 20 %;

Medicamentos que deverão estar disponíveis nos postos médicos, em quantidades sufuciente para atender a demanda:



metiprednisolona 125 mg;

metoclopramida 10 mg;

metoprolol 5 mg;

midazolan 15 mg;

morfina 10 mg;

noradrenalina 4 mg;

nitroglicerina 25 mg;

prometazina 50 mg;

ringer lactato 500 ml;

solução fisológica a 0,9% 500 ml;

solução glicosada a 5% frasco de 500 ml;

succinilcolina 100 mg

sulfato de magnésio a 10%;

tramadol 50 mg.

C - Para nebulização:

brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml;

bromidrato de fenoterol 0,5 mg/ml.

C - Para uso tópico:

sulfadiazina prata;

lidocaína geléia;

lidocaína spray.

Movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases, bem como na

manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações do fabricante,

desde que compatíveis com as disposições da legislação vigente

Não realizam varrição seca nas áreas internas

Não utilizam adornos

Seguem normas quanto ao descarte de perfurocortantes e proibição de reencape e de

desconexão manual de agulhas

Uso de gás medicinal sem indícios de vazamentos, com identificação dos cilindros, com válvula

de segurança e devidamente presos, evitando tombamentos e acidentes;

Área de atendimento com acesso e circulação livre e desobstruída, disposição adequada de

equipamentos, fiações elétricas protegidas por conduítes, interruptores e tomadas instalados

adequadamente, sem objetos alheios à atividade desenvolvida

Organização geral do local com guarda de materiais pertinentes ao atendimento em separado

de materiais de limpeza e de pertences pessoais, sem presença de materiais inservíveis ou em

desuso

Disponibilidade, em local visível, de Fluxo por escrito com conduta em caso de acidente com

material biológico

Nº TVS

Nº AI

Nº TI

Nº TAI 

Nº TAAA 

Nº EI Parcial 

Nº EI Total

Nº TAD

*AGOSTO 2018

DOCUMENTOS EXTRAÍDOS:

S - SIM ;            N - NÃO ;         NAP - NÃO SE APLICA

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

ASSINATURA E CARIMBO:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:

AMBIENTE COLETIVO


