RESOLUÇÃO CFM Nº 2.073/2014
(Publicada no D.O.U. de 11 de abril de 2014, Seção I, p. 154)

Dispõe sobre a nova redação do Anexo II da Resolução CFM
nº 2.056/13, que disciplina os departamentos de Fiscalização
nos Conselhos Regionais de Medicina, estabelece critérios
para a autorização de funcionamento dos serviços médicos de
quaisquer naturezas, bem como estabelece critérios mínimos
para seu funcionamento, vedando o funcionamento daqueles
que não estejam de acordo com os mesmos. Trata também
dos roteiros de anamnese a serem adotados em todo o Brasil,
inclusive nos estabelecimentos de ensino médico, bem como
os roteiros para perícias médicas e a organização do prontuário
de pacientes assistidos em ambientes de trabalho dos
médicos.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº
3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de
2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e
CONSIDERANDO que a Resolução CFM nº 2.056/13 entra em vigor na data de 12 de
maio de 2014;
CONSIDERANDO que o trabalho de fiscalização está sendo construído com um novo
aplicativo e software para tornar ágeis as fiscalizações e permitir que dados estatísticos
possam ser aferidos a cada ano, com o fito de garantir que os serviços médicos de
qualquer natureza estejam sempre dentro de um padrão que garanta segurança na
assistência ao povo brasileiro;
CONSIDERANDO que este trabalho é absolutamente inovador e também permitirá, com
agilidade, responder a demandas da fiscalização ou judiciais, bem como possibilitar
revisões sistemáticas dos ambientes médicos;
CONSIDERANDO, ainda, que como todo trabalho humano deverá estar aberto a
modificações a partir de sugestões oriundas dos Conselhos Regionais, quando de sua
implantação;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em reunião plenária de 28 de março de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a nova redação dos roteiros de vistoria constantes no Anexo II e Anexos
dos Grupos 1, 2, 3 e 4 da Resolução CFM nº 2.056/13, publicada no D.O.U. de 12
novembro 2013, Seção I, p. 162.
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Art. 2º Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de 12 de maio de 2014, quando passará a
vigorar a Resolução CFM nº 2.056/13.

Brasília-DF, 28 de março de 2014.

ROBERTO LUIZ D’AVILA
Presidente

HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-geral
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ANEXO II
MANUAL DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA MEDICINA NO BRASIL
QUESTÕES COMUNS PARA OS ROTEIROS DE VISTORIA
Equipe de fiscalização

Data da fiscalização:

Nome:

Horário de início:

Nome:

Horário de término:

Nome:

Processo de fiscalização:

/

/

Fato gerador:
Origem:
Acompanhante(s) / Informante(s) da instituição fiscalizada:
IDENTIFICAÇÃO – INFORMAÇÕES GERAIS – PESSOA FÍSICA
( ) Único

Nº CRM (Pessoa Física):

CNS:

( ) Compartilhado (relacionar
médicos)
Nome:

Especialidade / RQE:

CEP:

Endereço:

Bairro:

Município:

UF:

Telefone: ( )

Fax: ( )

E-mail:

Site:

Alvará sanitário:

( )SIM

Referente ao exercício de:

( )NÃO
Observação:

IDENTIFICAÇÃO – INFORMAÇÕES GERAIS – PESSOA JURÍDICA
( ) Matriz

Nº CRM (Pessoa

( ) Filial

Jurídica):

Razão Social:
CEP:

CNPJ:

CNES:

Nome fantasia:
Endereço:
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Bairro:

Município:

UF:

Telefone: ( )

Fax: ( )

E-mail:

Site:

Diretor Técnico Médico:

Nº do CRM/UF:

Certificado de Inscrição no CRM (essencial) (

Valido até:

)SIM

( )NÃO

Alvará da Vigilância Sanitária:
)SIM

(

Valido até:

(

Valido até:

(

Se sim, registrado no CRM

( )NÃO

Alvará da Prefeitura:
)SIM

Referente ao exercício de:

( )NÃO

Alvará do Corpo de Bombeiro:
)SIM

(

( )NÃO

Objeto social:
Alteração do contrato social:
)SIM

( )NÃO

( )SIM

( )NÃO

Observação:

NATUREZA DO SERVIÇO
( ) PÚBLICO ( ) PRIVADO
( ) Municipal ( ) Filantrópico
( ) Estadual
( ) Beneficente
( ) Federal
( ) Lucrativo
( )
( ) Universitário
Universitário
ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO
Intermunicipal : ( ) micro-regional
( ) macro-regional

(
(
(
(
(

) GESTÃO
) OS
) OCIP
) Pública
) Privada

( ) ENSINO
( ) SIM ( ) NÃO
Atende normas MEC e MS:
( ) SIM
( ) NÃO

( ) Local/Municipal
( ) Estadual/ Distrital
Fronteiras

CONVÊNIOS E ATENDIMENTO
( ) SUS
( ) Particular
( ) Convênio Próprio

( ) Nacional
( ) Interestadual –

( ) Convênios

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
( ) Diurno
( ) Noturno
( ) 24 horas
( ) Possui plantão
( ) Possui sobreaviso
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ORGANIZAÇÃO
Consultas agendadas antecipadamente
Há termo de consentimento esclarecido
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala
Há material e recursos humanos suficientes para as atividades
desempenhadas
PRODUÇÃO MÉDICA MENSAL
Consultas por dia
Consultas por mês
Consultas por ano

SIM

NÃO

QUANTIDADE

PUBLICIDADE (DADOS OBRIGATÓRIOS)
Publicidade externa? ( )
Nome Diretor técnico e CRM (somente quando CNPJ): ( )
Sim ( ) Não
Sim ( ) Não
A Unidade cumpre as normas da Codame : ( ) Sim ( ) Não
Anuncia em: ( ) Cartão de visitas ( ) Fachada ( ) Folder ( ) Mídia TV/Rádio
( ) Meio digital
OS ANÚNCIOS CONTÊM (DADOS OBRIGATÓRIOS)
SIM
NÃO
Nome do profissional?
Especialidade e/ou área de atuação?
Número da inscrição no CRM da jurisdição?
Número de registro de qualificação de especialista (RQE)?
Anuncia, quando não especialista, que trata de sistemas
orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão
com divulgação de especialidade?
Anunciar aparelhagem de forma a lhe atribuir capacidade
privilegiada?
Participa de anúncios de empresas ou produtos ligados à
Medicina, dispositivo este que alcança, inclusive, as entidades
sindicais ou associativas médicas?
Permite que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de
qualquer natureza?
Permite que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na
internet, em matérias desprovidas de rigor científico?
Faz propaganda de método ou técnica não aceito pela
comunidade científica?
Expõe a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica,
método ou resultado de tratamento?
Caso afirmativo, possui a autorização expressa do mesmo?
Anuncia a utilização de técnicas exclusivas?
Oferece seus serviços por meio de consórcio e similares?
Oferece consultoria a pacientes e familiares como substituição da
consulta médica presencial?
Garante, promete ou insinua bons resultados do tratamento?
Anuncia pós-graduação realizada para a capacitação pedagógica
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em especialidades médicas e suas áreas de atuação?
(somente é permitido o anúncio quando estiver relacionado à
especialidade e área de atuação registrada no Conselho de
Medicina)
Anuncia cursos e atualizações realizados?
(somente é permitido o anúncio quando estiver relacionado à
especialidade e área de atuação registrada no Conselho de
Medicina)
ACESSIBILIDADE (RECOMENDATÓRIO)
A unidade possui fluxo de atendimento adequado ?
Fluxo / rampas / elevadores / largura das portas permite livre
circulação de deficientes
Detector de metais (Somente para MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS
MÉDICAS)

SIM

NÃO

AMBIENTES E ESTRUTURA FÍSICA
Sala de espera com bancos ou cadeiras apropriadas (ESSENCIAL)
Área para registro de pacientes (recepção) (ESSENCIAL)
Sala de atendimento médico (consultório) (ESSENCIAL)
Sanitários para pacientes (ESSENCIAL)
Sanitários adaptados para os deficientes? (ESSENCIAL)
Sala ou armário de depósito de material de limpeza – DML
(ESSENCIAL)
Privacidade e confidencialidade estão garantidos (ESSENCIAL)

SIM

NÃO

RECURSOS HUMANOS
CRM
NOME

RQE

ESPECIALIDADE

PRONTUÁRIO
Prontuário
Informatizado (...) Manual e Informatizado
Arquivo médico
Compartilhado
Guarda:
comum ( ) SAME
Data e Horário de atendimento do ato médico (ESSENCIAL)

SITUAÇÃO
CADASTRAL

Meio: ( ) Manual
(

) Individual

( )
(

)

( ) Consultório ( ) Área
( )

( ) NÃO

SIM
Identificação do paciente (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea

( )

a) (ESSENCIAL)

SIM

Queixa principal (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea b)

( )

( ) NÃO

( ) NÃO
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(ESSENCIAL)

SIM

História da doença atual (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea

( )

c) (ESSENCIAL)

SIM

História familiar (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea d)

( )

(ESSENCIAL)

SIM

História pessoal (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea e)

( )

(ESSENCIAL)

SIM

Exame físico (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea f)

( )

(ESSENCIAL)

SIM

Exame do estado mental (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea

( )

g (RECOMENDATÓRIO) PARA: PSIQUIATRIA -

SIM

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

NEUROLOGIA – NEUROCIRURGIA E GERIATRIA É
ESSENCIAL
Hipóteses diagnósticas (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea h)

( )

(ESSENCIAL)

SIM

Exames complementares (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea

( )

i) (ESSENCIAL)

SIM

Diagnóstico (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea j)

( )

(ESSENCIAL)

SIM

Conduta (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea k) (ESSENCIAL)

( )

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

SIM
Prognóstico (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea l)

( )

(RECOMENDATÓRIO)

SIM

Sequelas (Res. CFM nº 2056/13, art. 51, alínea m)

( )

(RECOMENDATÓRIO)

SIM

Em caso de óbito registro da causa da morte (Res. CFM nº

( )

2056/13, art. 51, alínea n) (ESSENCIAL)

SIM

A letra é legível?

( )

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

( ) NÃO

SIM
As informações são compreensíveis?

( )

( ) NÃO

SIM
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FORMULÁRIOS
Receituário comum
Meio: ( ) Manual ( ) Informatizado ( )
Manual e Informatizado
Receita de controle especial – (carbonada) (essencial)
Faz prescrição de medicamentos controlados?
Se sim:
A notificação de receita B (azul) está disponível? (essencial)
A notificação de receita B2 está disponível? (essencial)
A notificação de receita A está disponível? (essencial)
Formulários de Notificação de Agravos Compulsórios (pode utilizar
o receituário comum)
Requisição padronizada de Exames Complementares e
Procedimentos (recomendatório)
Meio: ( ) Manual
( ) Informatizado ( ) Manual e
Informatizado
Atestados Médicos padronizados (recomendatório)
Meio: ( ) Manual ( ) Informatizado ( ) Manual e Informatizado
(pode utilizar o receituário comum)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Fichas de encaminhamento aos serviços de atenção secundária e
terciária (recomendatório)
Declaração de óbito (essencial exceto para consultórios privados
isolados)
Foi constatado a presença de assinatura ou carimbo prévia em
algum formulário? (essencial) art. 11 CEM
HIGIENE (RECOMENDATÓRIO)
Higiene, iluminação e aeração adequados para paciente, espera,
guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal
Coleta seletiva de resíduos de serviços de saúde (lixo)
Material de limpeza
Há presença de animais sinantrópicos? (ratos, abelhas, pulga,
mosquitos, pulga, aranha, barata, formiga, mosca, fungos, mofos,
cupins, entre outros)
PARA A MEDICINA PERICIAL
AMBIENTES E ESTRUTURA FÍSICA
Sala de exames do médico deverá ter dimensão longitudinal
mínima de 6,0m x 3,0m (seis metros por três metros) ou 4,5m x
3,0m (quatro metros e cinquenta centímetros por três metros) com
auxílio de espelhos, obedecendo aos critérios de acessibilidade e
porta de escape para o médico. (ESSENCIAL)
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ANEXO DO GRUPO 1
Consultórios ou serviços onde se exerce a medicina básica sem procedimento,
sem anestesia local e sem sedação
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (GRUPO 1)
(TODOS OS ITENS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas- uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 biombo
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO ALERGIA E IMUNOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle

SIM

NÃO
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especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
Medidor de pico de fluxo expiratório (opcional)
CONSULTÓRIO ANESTESIOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)

SIM

NÃO
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1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO ANGIOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO CANCEROLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)

SIM

NÃO
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1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO CARDIOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica

SIM

NÃO
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Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO CLÍNICA MÉDICA (GRUPO 1)
(TODOS OS ITENS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO DERMATOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas- uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo

SIM

NÃO
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Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
Foco luminoso
Lupa
Torneira acionada (opcional)
CONSULTÓRIO ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio(opcional)

SIM

NÃO
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1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Glicosímetro com fitas e lancetas (opcional)
CONSULTÓRIO GASTROENTEROLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO GERIATRIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse

SIM

NÃO
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grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio
CONSULTÓRIO HOMEOPATIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)

SIM

NÃO
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1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO INFECTOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO MEDICINA DO TRABALHO (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas- uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio
Foco com haste flexível
Rinoscópio
Goniômetro
Dinamômetro
Escalas optométricas ou Orthorather
CONSULTÓRIO MEDICINA DO TRÁFEGO (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis

SIM

NÃO
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1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
01 Dinamômetro
Equipamento para avaliação (campo visual, estereopsia, ofuscamento
e visão noturna)
Foco luminoso
Material para identificação das cores verde, vermelha e amarela
Tabela de Snellen ou projetor de optótipos
Equipamento refrativo de mesa (opcional)
CONSULTÓRIO MEDICINA ESPORTIVA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Talas infláveis
Adipômetro ou similar

SIM

NÃO
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CONSULTÓRIO NEFROLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle
especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse
grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Tiras reagentes para urinálise

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO NEUROLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel

SIM

NÃO
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Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Diapasão
CONSULTÓRIO NUTROLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica

SIM

NÃO
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Oftalmoscópio (opcional)
Bioimpedância
Calorímetro
Antropômetro
Adipômetro ou similar
CONSULTÓRIO PEDIATRIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro com manguitos pediátricos e adultos
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Balança tipo bandeja para pesagem de recém-nascidos e lactentes
Balança pedestal com antropômetro para pesagem de adultos e
crianças
Régua antropômetrica

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO PNEUMOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô

SIM

NÃO
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1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Medidor de pico de fluxo expiratório (opcional)
CONSULTÓRIO PSIQUIATRIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro

SIM

NÃO
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1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO REUMATOLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltronas para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
CONSULTÓRIO UROLOGIA (GRUPO 1)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
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ANEXO DO GRUPO 2
Consultórios ou serviços onde se executam procedimentos sem anestesia local e
sem sedação
Para os serviços do Grupo 2, além dos equipamentos listados no consultório básico para
a propedêutica, são também exigidos os equipamentos para a prática do procedimento
terapêutico.
CONSULTÓRIO CARDIOLOGIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Eletrocardiógrafo
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA)
Eletrocardiografia Dinâmica pelo Sistema Holter
Doppler de Carótidas e Vertebrais
Doppler Vascular Periférico Arterial e/ou Venoso
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
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Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias
CONSULTÓRIO E OBSTETRÍCIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Sanitário
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?
(recomendatório)
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 oftalmoscópio (opcional)
Iluminação adequada foto dirigível
Mesa auxiliar para instrumental e materiais diversos
Espéculos vaginais tamanhos P/M/G/Virgem (descartáveis ou não)
Estetoscópio de Pinard e/ou sonar doppler
Espátulas de Ayre
Escova para coleta endocervical
Líquido fixador
Álcool
Lâminas e lamínulas
Solução de Schiller
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias
PARA EXAME DE DESCARGA VAGINAL, A FRESCO
(OPCIONAL)
Hidróxido de potássio a 10%
Fita medidora de Ph
Soro fisiológico

SIM
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SIM

NÃO
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Microscópio óptico
COLPOSCOPIA
Colposcópio de qualquer modelo ou marca (melhor ter a
possibilidade de mais de um aumento) equipado com filtro de luz
verde
Solução de ácido acético
Solução iodada (Schiller)
Solução de azul de toluidina
Solução de hipossulfito de sódio
CONSULTÓRIO INFECTOLOGIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Sabonete líquido para a higiene
Toalhas de papel
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Aventais, gorros e máscaras descartáveis
Materiais para curativos e retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
Luvas de procedimentos
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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CONSULTÓRIO MEDICINA DO TRABALHO (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Foco com haste flexível
Rinoscópio
Dinamômetro
Escalas optométricas ou Orthorather
Oftalmoscópio
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS
(GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira giratória para o médico
1 mesa/birô
1 maca com perneiras, revestida com material impermeável, com

SIM
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lençol
Biombo
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de material de custódia
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio
Foco com haste flexível
Colposcópio (opcional)
Aventais, gorros e máscaras
Aventais para os examinados
Tabela de Snellen ou projetor de optótipos
Equipamento refrativo de mão ou de mesa
Dinamômetro
Goniômetro
Espéculos vaginais descartáveis
Ataduras de crepom, gazes e esparadrapos
Clorexidina 2%
Lixeira para material contaminado
Máquina fotográfica
Computador com escâner
Telefone e campainha de emergência
Material para coleta de secreções (para IML)
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias
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CONSULTÓRIO OFTALMOLOGIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
Oftalmoscópio direto
Equipamentos para execução de refração (autorefrator ou régua de
esquiascopia)
Equipamento para avaliação da pressão intraocular (tonômetro de
aplanação)
Equipamentos para exame do fundo de olho (oftalmoscópio
binocular indireto)
Há contrato de manutenção, por firma habilitada, para os
equipamentos de uso habitual?
É respeitada a distância de 6 metros de profundidade e 1,5 de altura
do chão quando utilizada a tabela de snellen para a avaliação da
acuidade visual?
Lensômetro
Lâmpada de fenda
Ceratômetro
Material para identificação de cores conforme a cartilha de Ishihara
(cores vermelha, amarela, verde e azul)
Régua milimetrada e/ou pupilômetro
Cadeira oftalmológica
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias

SIM

NÃO
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CONSULTÓRIO PNEUMOLOGIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
1 oxímetro de pulso (opcional)
Medidor de pico de fluxo expiratório (opcional)
Broncoscópio
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias
CONSULTÓRIO REUMATOLOGIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
1 goniômetro
1 calculadora
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias
CONSULTÓRIO UROLOGIA (GRUPO 2)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?
(opcional)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel

SIM
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Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Materialpara curativos / retirada depontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas
sanitárias
CATETERISMO VESICAL
Bisnaga de anestésico tópico (geleia)
Material para antissepsia
Gaze estéril
Seringa, sonda
Bolsa coletora
Luva estéril
Campo cirúrgico estéril
Frasco de água destilada
PENISCOPIA
Gaze estéril
Luva de procedimento
Ácido tricloroacético
TESTE DE EREÇÃO FÁRMACO-INDUZIDA
Frasco com o fármaco
Seringa
Agulha ou Escalpe
Luva estéril
Gaze estéril
Antisséptico

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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ANEXO DO GRUPO 3
Consultórios ou serviços com procedimentos invasivos de riscos de anafilaxias,
insuficiência respiratória e cardiovascular, inclusive aqueles com anestesia local sem
sedação ou consultórios ou serviços onde se aplicam procedimentos para sedação leve
e moderada.
Para o Grupo 3, a determinação é evitar as idiossincrasias relacionadas a reações
anafiláticas. Além da estrutura básica para a propedêutica, serão exigidos os insumos e
equipamentos para a terapêutica e tratamento das reações anafiláticas e aqueles de
segurança para a intervenção de socorro imediato a complicações decorrentes da
intervenção terapêutica.
Neste grupo estão relacionadas as especialidades cujas intervenções podem resultar em
alterações fisiopatológicas agudas, ou lesões que coloquem em risco a vida do paciente.
Aqui se incluem os consultórios com procedimentos cirúrgicos, aplicação de testes com
alérgenos e métodos investigativos que requeiram anestesia local.
Inclui, ainda, os consultórios com procedimento de sedação leve e moderada, como no
caso dos ambulatórios de psiquiatria com internações breves para pacientes em
observação semi-intensiva ou intensiva – inclusive Caps I, II, III, AD II e III e Caps i.

CONSULTÓRIO ACUPUNTURA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro

SIM

NÃO
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1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
1 maca
Agulhas de acupuntura descartáveis
Aparelho para eletroacupuntura (opcional)
Dispositivos para moxabustão (opcional)
Ventosas (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO ANGIOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis

SIM

NÃO
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1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indicado,
conforme especificações do fabricante
Doppler Vascular Periférico Arterial e/ou Venoso
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO ALERGIA E IMUNOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio(opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)

SIM
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Oftalmoscópio (opcional)
Antígenos com registro na Anvisa
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO CARDIOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Eletrocardiógrafo
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA)
Eletrocardiografia Dinâmica pelo Sistema Holter
Doppler de Carótidas e Vertebrais
Doppler Vascular Periférico Arterial e/ou Venoso

SIM
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Teste ergométrico (OBEDIÊNCIA A RESOLUÇÃO 2021/13 –
Obrigatoriedade do teste ergométrico com o cardiologista)
Ecocardiograma de estresse
Ecocardiograma transesofágico
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO
EQUIPAMENTOS

SI
M

NÃ
O

SI
M

NÃ
O

Cicloergômetro de frenagem mecânica ou eletromagnética
Esteira rolante com velocidade e inclinação variáveis
Ergômetro de manivela como alternativo
Monitor para observação contínua e eletrocardiógrafo para registro do ECG
e contagem da frequência cardíaca
Esfigmomanômetro calibrado
Estetoscópio
Cronômetro
MATERIAL PARA EMERGÊNCIA MÉDICA
Desfibrilador com monitor
Oxigênio
Seringas descartáveis de 1ml, 5ml, 10ml, 20ml
Equipos de soro para gotas e microgotas
Agulhas descartáveis e jelcos de tamanhos variados
Escalpe ou butterfly
Esparadrapo
Equipamento de aspiração
Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e
máscara
Laringoscópio com pilhas novas, lâminas curvas e retas pequenas, médias
e grandes
Cânulas endotraqueais de tamanhos variados, sendo pelo menos duas
para crianças e duas para adultos de pequeno e médio porte e duas para
adultos de grande porte
Guia metálico para cânulas orotraqueais
Abaixador de língua (cânula) tipo Guedel
Cateter intravenoso: abocath e intracath de tamanhos variados
Luvas
Gaze e algodão
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Material convencional para curativos
MEDICAMENTOS PARA EMERGÊNCIA MÉDICA – SOLUÇÕES PARA
REPOSIÇÃO VOLÊMICA E ENERGÉTICA
Solução glicosada 5%
Solução fisiológica 0,9%
Solução de glicose 50%
SOLUÇÕES DE ELETRÓLITOS

SI
M

NÃ
O

SI
M

NÃ
O

SI
M

NÃ
O

Bicarbonato de sódio NaHCO3 8,4% 1ml=1mEq de NAHCO3
Cloreto de sódio NaCl 20% 1ml=3,4mEq de Na ou Cl
Cloreto de potássio KCl 19,1% 1ml=2,5mEq de K ou Cl
Gluconato de cálcio gluc Ca 10% 1ml=1,3mEq de Ca
Sulfato de magnésio MgSO4 10% 1ml=1,3mEq de Mg ou SO
AMINAS VASOATIVAS
Dopamina 10ml = 50mg
Dose dopamingérgica = 0,5 a 3ug/kg/min
Dose dopa + = 2 a 5 ug/kg/min
Dose = 5 a 10 ug/kg/min
Dose + a = 10 a 20 ug/kg/min
Dose a > 20 ug/kg/min
Dobutamina 20ml = 250mg
Dose somente = 2,5 a 10 ug/kg/min
Adrenalina 1ml = 1.000 ug
Dose = 0,005 a 0,02 ug/kg/min
Dose + a = 0,02 ug/kg/min
BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO
Nifedipina caps = 10mg
Verapamil amp 2ml = 05mg
B-BLOQUEADORES
Metoprolol amp 5ml = 5mg
Atenolol injetável amp 10ml = 5mg
ANTIARRÍTMICOS
Lidocaína fresco 20ml = 1 ou 2% (200 ou 400mg)
Dose inicial = 1mg/kg
Manutenção = 1-4mg/min
Procainamida amp 5ml = 500mg – dose inicial = 100mg 5/5min até 1500mg
Manutenção = 2-5mg/min
Amiodarona amp 3ml = 150mg – dose inicial = 5-10mg/kg
Manutenção – 5ug/kg/min
Quinidina sulfato comprimidos e amp IV = 200mg
Atropina amp 1ml = 25mg
Prostigmine amp 1ml = 0,5mg
DIGITÁLICO
Lanatosídeo C amp 2ml = 0,4mg
DIURÉTICO
Furosemida amp 2ml = 20mg
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BRONCODILATADORES
Teofilina amp 10ml = 240mg
Dose inicial = 6mg/kg em 20min
Manutenção = 0,2 – 0,9mg/kg/h
Terbutalina amp 1ml = 0,5mg – frasco para inalação = 10ml
INALATÓRIOS (agonistas)
Fenoterol
CONSULTÓRIO CIRURGIA CARDIOVASCULAR (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada a faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Eletrocardiógrafo (opcional)
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) (opcional)
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) (opcional)
Eletrocardiografia Dinâmica pelo Sistema Holter (opcional)
Ecocardiograma Transtorácico (opcional)
Doppler de Carótidas e Vertebrais (opcional)
Doppler Vascular Periférico Arterial e/ou Venoso (opcional)
Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indicado,
conforme especificações do fabricante
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos

SIM
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Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
ANALGÉSICOS, SEDATIVOS, ANESTÉSICOS E
ANTICONVULSIVANTES
Meperidina amp 2ml = 100mg
Diazepan amp 2ml = 10mg
VASODILATADORES
Nitropussiato de sódio 10ml = 50.000 ug
Dose média (variável) = 0,5-8 ug/kg/min
Dinitrato de isosorbitol sublingual cp = 2,5 e 5mg
Mononitrato de isosorbida amp = 10mg
Dose EV bolo de 40 a 100mg/kg cada 8 ou 12h
ANTITÉRMICO
Dipirona amp 1ml = 500mg
ANTIEMÉTICO
Metoclopramida amp 2ml = 10mg
ANTIESPASMÓDICO
Brometo de N-butilescopolamina amp 1ml = 20mg
ANTISSÉPTICOS
Álcool, álcool iodado ou povidine
CORTICOSTEROIDES
Hidrocortisona fresca = 25mg/100mg/300mg/500mg
20ml de hidrocortisona equivale a 5mg de prednisona
Dexametasona 2,4 e 20mg
0,75mg de dexametasona equivale a 5mg de prednisona
ANTICOAGULANTE
Heparina 5ml = 25.000 unidades (5.000 U/ml)
Dose inicial = 50-100 U/kg
Manutenção = 10-20 U/kg
CONSULTÓRIO CIRURGIA DA MÃO (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
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Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas

SIM

NÃO
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Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO (GRUPO
3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
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Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO CIRURGIA GERAL (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente

SIM

NÃO
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CONSULTÓRIO CIRURGIA PEDIÁTRICA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro com manguitos pediátricos (lactentes e
crianças) e adultos
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO CIRURGIA PLÁSTICA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca

SIM

NÃO
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1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
01 geladeira ou similar
Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indicado,
conforme especificações do fabricante
Material para procedimentos estéticos e invasivos
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO CIRURGIA TORÁCICA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido

SIM
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Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO CIRURGIA VASCULAR (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)

SIM
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Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indicado,
conforme especificações do fabricante
Doppler Vascular Periférico Arterial e/ou Venoso
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO COLOPROCTOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica

SIM
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Oftalmoscópio (opcional)
Anuscópios descartáveis ou esterilizáveis
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO DERMATOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
01 torneira acionada (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
Luvas cirúrgicas
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
Eletrocautério
Foco luminoso
Lupa
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Laser (opcional)
Punch
Geladeira
Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indicado,
conforme especificações do fabricante
Ambiente para realização de testes alérgicos com revestimento
impermeável
Nebulizador ou atomizador para aplicação de agente beta 2
agonista
Material para teste cutâneo
Material para procedimentos estéticos e invasivos
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
Material para anestesia local
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Sanitário
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?
(recomendatório)
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 oftalmoscópio (opcional)
Iluminação adequada foto dirigível
Mesa auxiliar para instrumental e materiais diversos
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Espéculos vaginais tamanhos P/M/G/Virgem (descartáveis ou não)
Estetoscópio de Pinard e/ou sonar doppler
Espátulas de Ayre
Escova para coleta endocervical
Líquido fixador
Álcool
Lâminas e lamínulas
Solução de Schiller
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
PARA EXAME DE DESCARGA VAGINAL, A FRESCO
(OPCIONAL)
Hidróxido de potássio a 10%
Fita medidora de pH
Soro fisiológico
Microscópio óptico
COLPOSCOPIA
Colposcópio de qualquer modelo ou marca (melhor ter a
possibilidade de mais de um aumento) equipado com filtro de luz
verde
Solução de ácido acético
Solução iodada (Schiller)
Solução de azul de toluidina
Solução de hipossulfito de sódio
PARA BIÓPSIAS E PUNÇÕES
Antissépticos tópicos
Seringas descartáveis
Agulhas hipodérmicas
Anestésico injetável
02 cabos de bisturi descartáveis ou de uso permanente de
tamanhos grande e pequeno
Pinça de biópsia tipo saca-bocado
1 pinça anatômica tamanho médio
01 pinça dente de rato tamanho médio
02 pinças hemostáticas retas tipo mosquito ou Kelly
02 pinças de Allis de tamanho médio
01 tesoura cirúrgica
01 cureta tipo Novak (para amostra endometrial e serve também
para coleta de material endocervical, se indicado)
Frascos limpos vazios para envio de material

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br

Solução de formol (fixação de material)
Fios cirúrgicos caso necessite de pontos hemostáticos
PARA COLOCAÇÃO DE DIU
Espéculo descartável ou de uso permanente
Pinça Pozzi média
Pinça de Cheron para antissepsia
Histerômetro descartável ou permanente
Tesoura reta cirúrgica
Antisséptico tópico que possa ser usado em mucosa
PARA PROCEDIMENTOS EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL
INFERIOR
Bisturi elétrico e/ou aparelho para cirurgia de alta frequência (CAF)
equipado com aspirador de fumaça
Alças de vários calibres e ponta-bola coaguladora
02 pinças – espéculos endocervicais tipo Mencken
02 pinças de Pozzi
02 pinças tipo saca-bocado (Gaylor Medina ou outras)
Anuscópios descartáveis ou esterilizáveis
01 seringa tipo carpule
Material para sutura
CONSULTÓRIO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
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Oftalmoscópio
Microscópios / corantes (opcional)
Material para biópsia de medula óssea (adulto / infantil)
Material para mielograma
Material para punção liquórica
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO MASTOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Lupa para avaliação de mamografias
Material para punção
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
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Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO MEDICINA ESPORTIVA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Iluminador puntiforme
1 cadeira de rodas
Torundas de algodão, com álcool e benjoim
Gelox
Material para glicemia
Material para hidratação parenteral
Material para imobilização
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
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Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Agulhas
Toxina botulínica
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
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CONSULTÓRIO NEUROCIRURGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada a faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Diapasão
Oftalmoscópio
Material para punção liquórica
EEG (opcional)
EMG (opcional)
Material para pequenas cirurgias (opcional)
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local (opcional)
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
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CONSULTÓRIO NEUROLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
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1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada a faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Diapasão
Oftalmoscópio (opcional)
Material para punção liquórica
EEG (opcional)
EMG (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO OFTALMOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
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Lixeiras com pedal
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
Equipamentos para execução de refração (autorefrator)
Equipamentos para avaliação da pressão intraocular (tonômetro de
aplanação)
Equipamentos para exame de fundo de olho (oftalmoscópio
binocular indireto)
Material para identificação de cores conforme a cartilha de Ishihara
(cores vermelha, amarela, verde e azul)
Há contrato de manutenção, por firma habilitada, para os
equipamentos de uso habitual?
É respeitada a distância de 6 metros de profundidade e 1,5 de altura
do chão quando utilizada a tabela de snellen para a avaliação da
acuidade visual?
Cadeira oftalmológica
Lensômetro
Lâmpada de fenda
Ceratômetro
Régua milimetrada e/ou pupilômetro
Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indicado,
conforme especificações do fabricante
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
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Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
Biombo
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna (com pilhas)
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada a faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
1 goniômetro
Material para aparelho gessado
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO OTORRINOLARINGOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
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1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada a faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
Cadeira específica e foco frontal
Material para retirada de cerume
Material para laringoscopia direta
Material para laringoscopia indireta
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO PNEUMOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
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Abaixadores de língua descartáveis
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
1 oxímetro de pulso (opcional)
Medidor de pico de fluxo expiratório (opcional)
Broncoscópio
Prova de função pulmonar com ou sem broncodilador
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO REUMATOLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
2 cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
Biombo
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
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1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 fita métrica plástica flexível inelástica
1 oftalmoscópio (opcional)
1 goniômetro
1 calculadora
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CONSULTÓRIO UROLOGIA (GRUPO 3)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?
(recomendatório)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos
desse grupo)
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas (opcional)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio
1 balança antropométrica adequada à faixa etária

SIM

NÃO
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1 fita métrica plástica flexível inelástica
Oftalmoscópio (opcional)
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente
CATETERISMO VESICAL
Bisnaga de anestésico tópico (geleia)
Material para antissepsia
Gaze estéril
Seringa, sonda
Bolsa coletora
Luva estéril
Campo cirúrgico estéril
Frasco de água destilada
PENISCOPIA
Gaze estéril
Luva de procedimento
Ácido tricloroacético
TESTE DE EREÇÃO FÁRMACO-INDUZIDA
Frasco com o fármaco
Seringa
Agulha ou escalpe
Luva estéril
Gaze estéril
Antisséptico
URODINÂMICA
Aparelho de urodinâmica
Frasco de água destilada para infusão
Agulha descartável
Material para antissepsia
Bisnaga de anestésico tópico (geleia)
Gaze estéril
Equipo soro
Equipo extensor
Fita adesiva (micropore, esparadrapo)
Luva estéril
Seringa (10ml)
Sondas (6, 8 e 10)
FLUXOMETRIA URINÁRIA (urofluxometria)
Aparelho de urofluxometria
POSTECTOMIA
Agulhas (uma para aspiração e uma para infiltração)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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Antisséptico tópico
Atadura estéril
Anestésico tópico
Gaze estéril
Fio cirúrgico absorvível
Fita adesiva (micropore ou esparadrapo)
Lâmina de bisturi
Luva cirúrgica estéril
Seringa
Caneta bisturi elétrico (opcional)
VASECTOMIA
SIM
Agulhas (uma para aspiração e uma para infiltração)
Antisséptico tópico
Atadura estéril
Anestésico tópico
Gaze estéril
Fio cirúrgico absorvível
Fita adesiva (micropore ou esparadrapo)
Lâmina de bisturi
Luva cirúrgica estéril
Seringa
Caneta bisturi elétrico (opcional)
BIÓPSIA
SIM
Agulhas (uma para aspiração e uma para infiltração)
Antisséptico tópico
Anestésico tópico
Gaze estéril
Fita adesiva (micropore ou esparadrapo)
Lâmina de bisturi
Luva cirúrgica estéril
Seringa
EXCISÃO DE LESÕES
SIM
Agulhas (uma para aspiração e uma para infiltração)
Antisséptico tópico
Anestésico tópico
Gaze estéril
Fita adesiva (micropore ou esparadrapo)
Lâmina de bisturi
Luva cirúrgica estéril
Seringa
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

NÃO

NÃO

NÃO

CAPS I – CAPS II – CAPS i – CAPS III – CAPS AD II – CAPS AD III
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SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE ESPERA E GUARDA DE
PRONTUÁRIOS
Ventilador ou ar condicionado
4 Armários de aço p/ pasta suspensa
1 bebedouro
4 cadeiras
2 cestos de lixo
1 estante
Acomodação(banco/cadeira) de espera adequada?
1 mesa tipo escritório
1 mesa de impressora
1 mesa de microcomputador
1 quadro de avisos
1 suporte para TV e vídeo
1 televisor

SIM

NÃO

SALA ADMINISTRATIVA (recomendatório)
Sala administrativa
SALA DE REUNIÃO DE EQUIPE (essencial)
Sala de reunião de equipe
SANITÁRIOS PARA PACIENTES (essencial)
Sanitários para pacientes
CONSULTÓRIO MÉDICO
CONSULTÓRIO PSIQUIATRIA (essencial)
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante (essencial)
1 cadeira ou poltrona para o médico (essencial)
1 mesa/birô (essencial)
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol (opcional)
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
(opcional)
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde
medicamentos desse grupo) (essencial)
1 pia ou lavabo (essencial)
Toalhas de papel (essencial)
Sabonete líquido para a higiene (essencial)
Lixeiras com pedal (essencial)
Lençóis para as macas (opcional)

SIM

NÃO
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1 esfigmomanômetro (essencial)
1 estetoscópio clínico (essencial)
1 termômetro (essencial)
1 esfigmomanômetro infantil para (caso Caps i essencial)
1 estetoscópio clínico tipo infantil (caso Caps i essencial)
1 lanterna com pilhas (essencial)
Abaixadores de língua descartáveis (essencial)
Luvas descartáveis (opcional)
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem (essencial)
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível inelástica (opcional)
Oftalmoscópio (opcional)
SALA DE PRÉ-CONSULTA
SALA DE PRÉ-CONSULTA (TODOS OS ITENS SÃO
ESSENCIAIS)
3 cadeiras
1 esfigmomanômetro adulto
1 esfigmomanômetro infantil (essencial para CAPS i)
1 estetoscópio tipo adulto
1 estetoscópio tipo infantil (essencial para CAPS i)
1 mesa tipo escritório
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 termômetro

SIM

NÃO

FARMÁCIA/ DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
Há controle de movimentação de saída de medicamentos
controlados?
Os medicamentos estão com data de validade vigente?
Há uma lista de medicamentos?
Existe uma relação padronizada de medicamentos?
Há controle de vencimento?
Há medicamentos faltantes?
Há programa de descarte de medicamentos?
Quem é o responsável técnico?
1 estante modulada
1 escada
1 cesto de lixo
2 cadeiras
1 mesa de escritório

SIM

NÃO
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SALA DE TRABALHO EM GRUPO (recomendatório)
Sanitários para pacientes
RECURSOS HUMANOS

QUANTIDAD
E

Médico psiquiatra (ESSENCIAL)
Médico clínico com formação em saúde mental (ESSENCIAL PARA O
CAPS I)
Psicólogo
Psicomotricista
Assistente social
Terapêuta ocupacional
Enfermeira
Técnico de enfermagem
Educador físico
Musicoterapeuta
Artesã
Literatura
Recepcionista
Auxiliar de serviços gerais
SALA DE ESTAR / MULTIUSO (recomendatório)
Sala de estar/multiuso
OFICINA DE TRABALHO OU SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL (essencial)
MATERIAIS PARA USO EM TERAPIA OCUPACIONAL
Argila (recomendatório)
Papel (essencial)
Lápis de cor (essencial)
Lápis para desenho (essencial)
Tintas (essencial)
Mesa de grupos (recomendatório)
Cadeiras (recomendatório)
Jogos lúdicos (recomendatório)
Jogos terapêuticos (recomendatório)
Material para artesanato (recomendatório)
Armário aberto (recomendatório)
Armário fechado (recomendatório)
ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO
CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZADO (CME)
( ) Própria ( ) Centralizada ( ) Terceirizada
1 autoclave vertical capacidade de 12 l.
Papel de acordo com a RDC 15

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZADO (CME)
( ) Própria ( ) Centralizada ( ) Terceirizada
2 cadeiras
1 mesa ou bancada para preparo de material
Há fluxo de entrada e saída adequado

SIM

NÃO

SALA DE OBSERVAÇÃO, PARA DOIS LEITOS OU MAIS COMO PREVISTO NAS
PORTARIAS ESPECÍFICAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (essencial CAPS III, AD II, AD
III)
Sala de observação
POSTO DE ENFERMAGEM (essencial)
Sala é compartilhada?
3 cadeiras (essencial)
1 esfigmomanômetro adulto (essencial)
1 esfigmomanômetro infantil (caso Caps i) (essencial)
1 estetoscópio clínico tipo adulto (essencial)
1 estetoscópio clínico tipo infantil (caso Caps i) (essencial)
1 mesa tipo escritório (essencial)
1 balança antropométrica (essencial)
1 termômetro (essencial)

SIM

NÃO

SALA DE PROCEDIMENTOS (essencial)
Sala de procedimentos
DML/MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO
1 armário
1 hamper (suporte)
Vassouras, panos de chão, baldes plásticos
Materiais de limpeza diversos
COPA / COZINHA (essencial)
A cozinha é própria?
Se for própria exigir os itens da cozinha.
1 geladeira
1 fogão
1 pia
1 armário
1 balcão
1 mesa
1 liquidificador
1 batedeira
1 corredor de circulação
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Alimentos
1 cesto de lixo
REFEITÓRIO (ESSENCIAL)
Refeitório
LAVANDERIA (recomendatório)
Lavanderia

(

) Própria

(

) Terceirizada

SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS (essencial)
Sanitário para funcionários
MATERIAIS PERMANENTES (recomendatório)
1 arquivo com 4 gavetas
2 mesas e cadeiras para uso em grupo (cerca de 30,
dependendo do número de pacientes a serem atendidos)
2 armários de duas portas
1 televisor colorido com controle remoto
1 dvd
1 suporte para TV e vídeo
1 rádio gravador AM e FM
1 bebedouro
3 circuladores de ar
EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS MÍNIMOS PARA O
ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS, OBRIGATÓRIOS
PARA TODOS OS CONSULTÓRIOS OU SERVIÇOS DO
GRUPO 3 E PARA OS CAPS III – CAPS AD II e AD III

SIM

NÃO

(essencial)
1 aspirador de secreções (essencial)
Cânulas endotraqueais (essencial)
Cânulas naso ou orofaríngeas (essencial)
Desfibrilador com monitor (essencial)
EPI (equipamento de proteção individual) para atendimento das
intercorrências (luvas, máscaras e óculos) (essencial)
Laringoscópio com lâminas adequadas (essencial)
Máscara laríngea (essencial)
Medicamentos para atendimento de parada cardiorrespiratória e
anafilaxia (essencial)
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Oxigênio com máscara aplicadora e umidificador (essencial)
Oxímetro (essencial)
Ressuscitador manual do tipo balão autoinflável com
reservatório e máscara (essencial)
Seringas, agulhas e equipo para aplicação endovenosa
(essencial)
Sondas para aspiração (essencial)
Tubos endotraqueais (essencial)
Observação: quando o ambiente for de múltiplas especialidades, os
equipamentos/medicamentos deverão estar acessíveis em até quatro minutos.

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br

ANEXO DO GRUPO 4
Consultórios ou serviços com procedimentos com anestesia local, mais sedação.
Consultórios em postos de Saúde da Família, unidades básicas de saúde, centros de
saúde e ambulatórios, endoscopias e meios diagnósticos.
O roteiro abaixo deve ser aplicado para as especialidades que realizam
procedimentos
endoscópicos:
endoscopia
digestiva;
coloproctologia;
otorrinolaringologia; pneumologia; urologia
PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (GRUPO 4)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
01 mesa adicional para instrumental acessório (opcional)
1 cadeira ou poltronas para o paciente
1 cadeira ou poltronas para o acompanhante (opcional)
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a
controle especial
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico (opcional)
1 lanterna com pilhas (opcional)
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica plástica flexível, inelástica (opcional)
1 oftalmoscópio (opcional)
1 aspirador de secreções
1 fonte de oxigênio
Oxigênio a 100%
Suporte para fluido endovenoso
Equipamentos específicos da especialidade
Utiliza material descartável? (Se sim, dispensa as duas perguntas
seguintes)

SIM

NÃO
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1 lavadora ultrassônica para acessórios de uso endoscópico
(opcional)
1 autoclave (com capacidade de 12l) para esterilização de materiais
Material para pequenas cirurgias
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
SALA DE PROCESSAMENTOS DE ARTIGOS MÉDICOS
(ENDOSCÓPICOS E ACESSÓRIOS)
Processo manual (Se sim, exige as duas cubas)
2 cubas
Processo automatizado
1 cuba
Ponto de água potável
Recipiente para descarte de resíduo biológico
Limpeza manual prévia (item obrigatório)

SIM

NÃO

SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO PERANTE O PACIENTE
Atende a Resolução CFM nº 1886/08 quanto aos critérios de
segurança para seleção de pacientes e seus riscos

SIM

NÃO

SALA DE RECUPERAÇÃO
Poltrona ou maca de acordo com a necessidade de cada serviço
Os serviços classificados como tipo III, conforme disposto na
Resolução CFM nº 1.886/08, devem possuir, além do estabelecido
no art. 20 da RDC nº 6/13, uma maca adicional por sala de
recuperação, quais sejam, aqueles com sedação que requeiram um
segundo médico

SIM

NÃO

REGISTROS (COMPLICAÇÕES MAIS COMUNS)
Registro diário dos procedimentos endoscópicos realizados
Registro de intercorrências ou eventos adversos pós-procedimentos
endoscópicos
Registro das substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial
Registro de acidentes ocupacionais
Protocolo operacional de desinfecção de aparelhos e acessórios
Protocolo de gerenciamento de resíduos

SIM

NÃO

RECURSOS HUMANOS
No caso de sedação profunda ou anestesia, são necessários dois
médicos: uma para o procedimento endoscópico e o outro para
sedação ou anestesia (Res. CFM nº 1670/03)

SIM

NÃO
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CONSULTÓRIO COLOPROCTOLOGIA (GRUPO 4)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
Anuscópios descartáveis ou esterilizáveis
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO OTORRINOLARINGOLOGIA (GRUPO 4)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
Cadeira específica e foco frontal
Material para retirada de cerume
Material para laringoscopia direta
Material para laringoscopia indireta
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para anestesia local
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Cumpre os requisitos de segurança para atendimento de
intercorrências
SE A RESPOSTA FOR SIM:
Dentro do consultório ou referenciado dentro do ambiente

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO PNEUMOLOGIA (GRUPO 4)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
1 oxímetro de pulso (opcional)
Medidor de pico de fluxo expiratório (opcional)
Broncoscópio
Espirômetro
Prova de função pulmonar com ou sem broncodilador

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO UROLOGIA (GRUPO 4)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO ESSENCIAIS)
CISTOSCOPIA OU URETEROSCOPIA
Frascos de água destilada para infusão (500ml)
Bisnaga de anestésico tópico (geleia)
Material para antissepsia
Gaze estéril
Campo cirúrgico estéril
Equipo de soro

SIM

NÃO
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Seringa, luva estéril
Material de endoscopia (camisa, ótica, fonte de luz)
Cabo de câmara e monitor em caso de vídeo-endoscopia (opcional)
PSIQUIATRIA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA
SIM
NÃO
TRANSCRANIANA (GRUPO 4)
(OS ITENS QUE NÃO FOREM OPCIONAIS SÃO
ESSENCIAIS)
1 esfigmomanômetro
1 estetoscópio
1 termômetro
1 martelo para exame neurológico
1 lanterna com pilhas
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da
imagem
Abaixadores de língua descartáveis (opcional)
Luvas descartáveis (opcional)
1 otoscópio (opcional)
1 balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional)
1 fita métrica flexível, inelástica (opcional)
1 oftalmoscópio (opcional)
AMBIENTES EXCLUSIVOS PARA A BOBINA DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA
EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA INDISPENSÁVEIS
SIM
NÃO
Ponto de oxigênio
Oxímetro de pulso
Máscara de Venturi
Cânula nasal, máscara para macronebulização
Laringoscópio (cabo e pelo menos uma lâmina curva e uma
lâmina reta)
Mandril
Tubos para intubação orotraqueal de diferentes tamanhos
Ressuscitador manual do tipo balão auto-inflável com
reservatório e máscara
Escalpes, jelcos, seringas e agulhas para administração de
medicamentos.
Esparadrapo
Aspirador portátil
Equipamentos de proteção individual (luvas, óculos, etc).
MEDICAÇÕES INDISPENSÁVEIS
SIM
NÃO
Analgésicos
Diazepan injetável e oral
Haloperidol injetável e oral
Prometazina injetável e oral
Fenobarbital injetável
Hidantal injetável
Midazolam injetável
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Antiarrítmicos
Broncodilatadores
Soro fisiológico a 0,9%
Solução de glicose a 25% e 50%
Serviço de transporte próprio ou conveniado e hospital de
referência com UTI
EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS MÍNIMOS PARA O
ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS PARA TODOS OS
CONSULTÓRIOS OU SERVIÇOS DO GRUPO 4
1 Aspirador de secreções
Cânulas endotraqueais
Cânulas naso ou orofaríngeas
Desfibrilador com monitor
EPI(equipamento de proteção individual) para atendimento das
intercorrências(luvas, máscaras e óculos) .
Laringoscópio com lâminas adequadas
Máscara laríngea
Medicamentos para atendimento de parada cardiorrespiratória e
anafilaxia
Oxigênio com máscara aplicadora e umidificador
Oxímetro de pulso
Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório
e máscara
Seringas, agulhas e equipo para aplicação endovenosa
Sondas para aspiração
Tubos endotraqueais
Observação:

quando

o

ambiente

for

de

múltiplas

SIM

NÃO

especialidades,

equipamentos/medicamentos deverão estar acessíveis em até quatro minutos.
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os

POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF
COMISSÕES DE ÉTICA QUANDO APLICÁVEL CONFORME
RESOLUÇÃO CFM N. 1657/02, QUE DISCIPLINA A FORMAÇÃO DE
COMISSÃO DE ÉTICA
Comissão de ética
Em caso de afirmativo:
O certificado está válido?
Quem são os membros? Nome e CRM
Elas são atuantes?
Comissão de prontuário
Em caso de afirmativo:
O certificado está válido?
Quem são os membros? Nome e CRM
Elas são atuantes?
Comissão de óbito
Em caso de afirmativo:
O certificado está válido?
Quem são os membros? Nome e CRM
Elas são atuantes?
Comissão de Infecção
Em caso de afirmativo:
O certificado está válido?
Quem são os membros? Nome e CRM
Elas são atuantes?

AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS
Sala de pré-consulta da enfermagem
Sala de atendimento de enfermagem
Sala de procedimentos ou sala de curativos
Sanitários para os funcionários
Sala de vacina
Sala de expurgo/esterilização
Farmácia ou sala de dispensação de medicamentos (pode estar
referenciada a farmácia central)
Copa ou cozinha
Consultório Odontológico
Sala(abrigo) de Compressor Odontológico
Escovário Odontológico
Sala de Reunião
Estabelecimento ( ) próprio ( ) alugado
Possui serviço de segurança terceirizado
O ambiente é bem conservado
Há infiltração
As instalações elétricas e hidráulicas são adequadas

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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COPA/COZINHA
4 a 6 cadeiras
1 cesto de lixo
1 fogão ou microondas
1 mesa para refeições
1 quadro de avisos
1 refrigerador
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM
Consultório é compartilhado?
1 armário vitrine
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 balde cilíndrico porta detritos/lixeira com pedal
1 biombo
3 cadeiras
1 cesto de lixo
1 escada de dois degraus
1 esfigmomanômetro adulto
1 esfigmomanômetro infantil
1 estetoscópio adulto
1 estetoscópio infantil
1 foco luminoso
1 glicosímetro
1 mesa auxiliar
1 mesa para exames
1 régua antropométrica
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO OU EQUIPAMENTOS DE
GINECOLOGIA NO CONSULTÓRIO MÉDICO
Consultório é compartilhado?
Há preservação da privacidade do ato médico
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Sanitário (opcional)
2 cestos de lixo
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO
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(recomendatório)
1 armário vitrine
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 balde cilíndrico porta detritos
1 banqueta giratória ou Mocho
Batas c/ abertura frontal
1 buzina de Kobo (opcional)
1 detector ultrassônico (fetal) - SONAR
Frasco de lugol
Solução de Schiller
1 biombo
1 mesa para exames ginecológicos
1 esfigmomanômetro adulto
1 estetoscópio adulto
1 estetoscópio de Pinard
1 foco luminoso
1 glicosímetro
1 lanterna clínica para exame
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio/oftalmoscópio
Material de coleta
CONSULTÓRIO MÉDICO
Consultório é compartilhado?
Há preservação da privacidade do ato médico
1 armário vitrine
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 balde cilíndrico porta detritos
1 biombo
3 cadeiras ou poltronas
2 cestos de lixo
1 escada de dois degraus
1 esfigmomanômetro infantil
1 esfigmomanômetro adulto
1 estetoscópios adulto
1 lanterna clínica para exame
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
1 otoscópio
1 oftalmoscópio
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido

SIM

NÃO

FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
Há controle de movimentação de saída de medicamentos controlados
Os medicamentos estão com data de validade vigente

SIM

NÃO
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FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
1 estante modulada
1 escada
1 cesto de lixo
2 cadeiras
1 mesa de escritório

SIM

NÃO

HIGIENE
Higiene, iluminação e aeração adequados
Coleta seletiva de Resíduos de Serviços de Saúde (lixo)
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (lixo)
Caso exista, plano de gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde é seguido?

SIM

NÃO

DML/MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO
Ambiente é compartilhado ?
1 armário
1 hamper (suporte)
Vassouras, panos de chão, baldes plásticos
Materiais de limpeza diversos

SIM

NÃO

RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA/SAME
Condicionador de ar (RECOMENDATÓRIO)
4 Armários de aço p/ pasta suspensa
1 bebedouro
4 cadeiras
1 cesto de lixo
1 estante
Acomodação(banco/cadeira) de espera adequada?
1 mesa tipo escritório
1 mesa de impressora
1 mesa de microcomputador
1 quadro de avisos
1 suporte para TV e Vídeo
1 televisor

SIM

RECURSOS HUMANOS (CASO DE NASF)

NÃO

QUANTIDAD
E

Médico (nome, especialidade, CRM e RQE)
Assistente Social
Téc. Enfermagem
Psicólogo
Fisioterapeuta
Nutricionista
Farmacêutico
Assistente Cirurgião Dentista
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ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO
CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZADO (CME)
( ) Própria ( ) Centralizada ( ) Terceirizada
1 autoclave vertical capacidade de 12 l.
Papel de acordo com a RDC 15
2 cadeiras
1 mesa ou bancada para preparo de material
Há fluxo de entrada e saída adequado

SIM

NÃO

SALA DE OBSERVAÇÃO E NEBULIZAÇÃO
Sala é compartilhada?
1 armário vitrine
1 balde cilíndrica porta detritos com pedal
2 cadeiras
1 central de nebulização
1 cesto de lixo
1 escada de dois degraus
1 mesa tipo escritório
1 mesa auxiliar
1 mesa para exames
1 suporte de soro
1 biombo
Solução fisiológica 0,9%, tubos de 500ml
Solução glicosada 5%, tubos de 500ml
Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml

SIM

NÃO

PROCEDIMENTOS/CURATIVOS
Ambiente compartilhado?
Cilindro de oxigênio (preso em suporte)
1 ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e
máscara
1 suporte para soro, de metal
1 central de nebulização com 5 saídas
1 nebulizador portátil
Óculos de proteção individual
Solução fisiológica 0,9%, tubos de 500ml
Solução glicosada 5%, tubos de 500ml
Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml
Material para pequenas cirurgias
Material para curativos / retirada de pontos
Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias
Material para anestesia local

SIM

NÃO

SALA DE PRÉ-CONSULTA
Sala é compartilhada?
3 cadeiras
1 esfigmomanômetro adulto

SIM

NÃO
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1 esfigmomanômetro infantil
1 estetoscópio tipo adulto
1 estetoscópio tipo infantil
1 mesa tipo escritório
1 balança antropométrica adequada à faixa etária
1 termômetro
SALA DE REUNIÕES DA EQUIPE
Sala é compartilhada?
4 a 6 cadeiras
1 cesto de lixo
1 mesa de reuniões
1 quadro de avisos

SIM

NÃO

SALA DE IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO
1 refrigerador para vacinas, munida de termômetro externo específico
Recipientes de gelo sintético (Gelox) para proteção ao degelo
Caixa térmica munida de termômetro externo, p/ transporte e uso diário de
vacinas
Recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
Ambiente climatizado
A estrutura física é adequada?
A cobertura da parede é lavável?
Está faltando vacinas?
Se sim, quais?
Tem cartão de vacina disponível?

SIM

NÃO
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
RECEPÇÃO, SALA DE ESPERA E GUARDA DE PRONTUÁRIOS
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 mesa tipo escritório
4 cadeiras
1 quadro de avisos
1 estante
4 armários de aço p/ pasta suspensa
1 cesto de lixo
1 mesa de impressora
1 mesa de microcomputador
1 bebedouro
1 suporte para TV e Vídeo
1 televisor
Longarinas
FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
Os medicamentos estão com data de validade vigente ?
Existe uma relação padronizada de medicamentos?
Há medicamentos faltantes no momento da vistoria?
Se sim, quais?

SIM

NÃO

NÃO

LANCHONETE
Lanchonete
WC PÚBLICO
WC Público
LOCAL PARA MACAS E CADEIRA DE RODAS
Local para macas e cadeira de rodas
SECRETARIA
Secretaria
DIRETORIA
Diretoria
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO E OBSTETRÍCIA
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô

NÃO
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1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável,
com lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Sanitário
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?
(recomendatório)
Balança antropométrica adequada à faixa etária
Biombo
Microcomputador
Mesa para microcomputador
Mesa para Impressora
Impressora
Instrumentais cirúrgicos – caixa básica
Mesa auxiliar para instrumental
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Refletor parabólico de luz fria
Suporte de soro de chão
Mesa ginecológica
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
Cesto de lixo
COLETA GINECOLÓGICA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Sanitário
1 assento tipo mocho, para sala de coleta de citologia do colo uterino
1 maca ginecológica acolchoada simples
Espéculos Collin tamanhos: P e M descartáveis ou de metais
Espátulas de HYRE de madeira ou plástico
Escovinha ginecológica p/ coleta de material do exame especular
6 pinças Cheron 25cm
Lâmina para coleta de citologia do colo uterino
Caixa armazenadora de lâminas de citologia do colo uterino
Fixador citológico (1 spray ou 1 frasco);
1 frasco de Lugol
Batas c/ abertura frontal, para uso das pacientes na coleta de citologia
de colo uterino;

SIM

NÃO
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CONSULTÓRIO CLÍNICA MÉDICA
CONSULTÓRIO CLÍNICA CIRÚRGICA
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA COLETIVO
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Autoclave odontológica
Biombo plumbífero
Conjunto odontológico
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Aparelho de raio x odontológico
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico para detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INDIVIDUAL
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Conjunto odontológico
Aparelho de raio x odontológico
Armário
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
Cadeira
Mesa tipo escritório com gavetas
Cadeira giratória com braços

NÃO

NÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Laboratório de análises clínicas
COLETA / SANGUE
Coleta/Sangue
WC / VESTIÁRIO PESSOAL
WC/Vestiário pessoal
COPA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 mesa para refeições
4 a 6 cadeiras
1 refrigerador
1 quadro de avisos
1 cesto de lixo
1 fogão ou micro-ondas

SIM

NÃO
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DML DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 armário
1 hamper ( suporte )

SIM

NÃO

SALA DE UTILIDADES (EXPURGO, RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TEMPORÁRIO E ROUPA
SUJA)
Sala de utilidades(expurgo, resíduos de serviço de saúde temporário e
roupa suja)
INALOTERAPIA INDIVIDUAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Braçadeira de injeção
Suporte de soro de chão
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Cadeira

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

INALOTERAPIA COLETIVA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Biombo
Régua de gases
Relógio de parede
Suporte de soro de chão
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Poltrona
REIDRATAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Braçadeira de injeção
Cama hospitalar fawler com colchão
Escada com dois degraus
Suporte de hamper
Suporte de soro de chão
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Mesa de cabeceira
Cadeira universitária
Poltrona
VACINAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 caixa térmica
1 armário vitrine
1 arquivo de aço com gaveta
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1 balde cilíndrico porta detritos com pedal
4 cadeiras
1 mesa de escritório
2 cestos de lixo
Recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
A estrutura física é adequada?
A cobertura da parede é lavável?
Há refrigerador com controle de temperatura?
Está faltando vacinas?
Se sim, quais?
Tem cartão de vacinas disponíveis?
OUTROS PROCEDIMENTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS
SIM
NÃO
Ultrassom
Eletrocardiograma
Raios X
Câmara Clara
Câmara Escura
Outros
Qual? (escreve na observação)
CENTRO DE SAÚDE
RECEPÇÃO, SALA DE ESPERA E GUARDA DE PRONTUÁRIOS
SIM
NÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 mesa tipo escritório
4 cadeiras
1 quadro de avisos
1 estante
4 armários de aço p/ pasta suspensa
2 cestos de lixo
1 mesa de impressora
1 mesa de microcomputador
1 bebedouro
1 suporte para TV e Vídeo
1 televisor
Longarinas
FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
Há controle de movimentação de saída de medicamentos controlados
Os medicamentos estão com data de validade vigente
Há uma lista de medicamentos?
Existe uma relação padronizada de medicamentos?
Há controle de vencimento?

SIM

NÃO
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FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
Há medicamentos faltantes?
Há programa de descarte de medicamentos?
Quem é o responsável técnico?
1 estante modulada
1 escada
1 cestos de lixo
2 cadeiras
1 mesa de escritório

SIM

NÃO

LANCHONETE
Lanchonete
WC PÚBLICO
WC Público
LOCAL PARA MACAS E CADEIRA DE RODAS
Local para macas e cadeira de rodas
SECRETARIA
Secretaria
DIRETORIA
Diretoria
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO E OBSTETRÍCIA
CONSULTÓRIO CLÍNICA MÉDICA
CONSULTÓRIO CLÍNICA CIRÚRGICA
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA COLETIVO
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Autoclave odontológica
Biombo plumbífero
Conjunto odontológico
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Aparelho de raio x odontológico
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico para detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho

NÃO
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CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INDIVIDUAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Conjunto odontológico
Aparelho de raio x odontológico
Armário
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
Cadeira
Mesa tipo escritório com gavetas
Cadeira giratória com braços

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Laboratório de análises clínicas
COLETA / SANGUE
Coleta/Sangue
COLETA GINECOLÓGICA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 assento tipo mocho, para sala de coleta de citologia do colo uterino
1 maca ginecológica acolchoada simples
Espéculos Collin tamanhos: P e M descartáveis ou de metais
Espátulas de HYRE de madeira ou plástico
Escovinha ginecológica p/ coleta de material do exame especular
6 pinças Cheron 25cm
Lâmina para coleta de citologia do colo uterino
Caixa armazenadora de lâminas de citologia do colo uterino
Fixador citológico (1 spray ou 1 frasco);
1 frasco de Lugol
Solução de ácido acético
Batas c/ abertura frontal, para uso das pacientes na coleta de citologia
de colo uterino;
Há sanitário dentro da sala?
WC / VESTIÁRIO PESSOAL
WC/Vestiário Pessoal
COPA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 mesa para refeições
4 a 6 cadeiras
1 refrigerador
1 quadro de avisos
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1 cesto de lixo
1 fogão ou micro-ondas
DML DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 armário
1 hamper ( suporte )

SIM

NÃO

SALA DE UTILIDADES (EXPURGO, RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TEMPORÁRIO E
ROUPA SUJA)
Sala de utilidades
INALOTERAPIA INDIVIDUAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Cadeira

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

INALOTERAPIA COLETIVA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Biombo
Régua de gases
Relógio de parede
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Poltrona
REIDRATAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Braçadeira de injeção
Cama hospitalar fawler com colchão
Escada com dois degraus
Suporte de hamper
Suporte de soro de chão
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Mesa de cabeceira
Cadeira universitária
Poltrona
VACINAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 caixa térmica
1 refrigerador para vacina
1 armário vitrine
1 arquivo de aço com gaveta

SIM

NÃO
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1 balde cilíndrico porta detritos com pedal
4 cadeiras
1 mesa de escritório
2 cestos de lixo
Recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante
A estrutura física é adequada?
A cobertura da parede é lavável?
Há refrigerador com controle de temperatura?
Está faltando vacinas?
Se sim, quais?
Tem cartão de vacinas disponíveis?
CONSULTÓRIO DE OUTRAS ESPECIALIDADES
OUTROS PROCEDIMENTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE
SIM
NÃO
Mamógrafo
Ultrassonografia
Laboratório d e patologia clínica
Sala de observação
Imunização
Hidratação
AMBULATÓRIO
ESPERA GERAL
Espera geral
MARCAÇÃO DE CONSULTA E REGISTRO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 mesa tipo escritório
4 cadeiras
1 quadro de avisos
1 estante
4 armários de aço p/ pasta suspensa
1 cesto de lixo
1 mesa de impressora
1 mesa de microcomputador
1 bebedouro
1 suporte para TV e Vídeo
1 televisor
Longarinas
FARMÁCIA/DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Armários com chave
Há controle de movimentação de saída de medicamentos controlados

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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Os medicamentos estão com data de validade vigente
Há uma lista de medicamentos?
Existe uma relação padronizada de medicamentos?
Há controle de vencimento?
Há medicamentos faltantes?
Há programa de descarte de medicamentos?
Quem é o responsável técnico?
1 estante modulada
1 escada
1 cesto de lixo
2 cadeiras
1 mesa de escritório
LANCHONETE
Lanchonete
WC PÚBLICO
WC Público
POSTO POLICIAL/SERVIÇO DE SEGURANÇA
Posto policial/Serviço de segurança
SECRETARIA
Secretaria
DIRETORIA
Diretoria
CONSULTÓRIO DE CARDIOLOGIA
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO E OBSTETRÍCIA
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o
acompanhante
1 cadeira ou poltrona para o médico
1 mesa/birô
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
Sabonete líquido para a higiene
Sanitário
Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala?
(recomendatório)
Balança antropométrica adequada à faixa etária

NÃO
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Biombo
Escada com dois degraus
Impressora
Instrumentais cirúrgicos – caixa básica
Mesa auxiliar para instrumental
Microcomputador
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Refletor parabólico de luz fria
Suporte de soro de chão
Mesa ginecológica
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
Cesto de lixo
Mesa para Impressora
Mesa para microcomputador
Mesa tipo escritório com gavetas
CONSULTÓRIO DE UROLOGIA
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO
PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA COLETIVO
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Autoclave odontológica
Biombo plumbífero
Conjunto odontológico
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Aparelho de raio x odontológico
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico para detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INDIVIDUAL
SIM
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Conjunto odontológico
Aparelho de raio x odontológico
Armário
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Banqueta giratória/mocho
Cadeira
Mesa tipo escritório com gavetas
Cadeira giratória com braços

NÃO

NÃO
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CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Laboratório de análises clínicas
LAVABO
Lavabo
COPA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 mesa para refeições
4 a 6 cadeiras
1 refrigerador
1 quadro de avisos
1 cesto de lixo
1 fogão ou micro ondas
DML DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
1 armário
1 hamper ( suporte )

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

UTILIDADES
Utilidades
RAIOS X
Raio X
CÂMARA CLARA
Câmara clara
CÂMARA ESCURA
Câmara escura
INALOTERAPIA INDIVIDUAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Braçadeira de injeção
Suporte de soro de chão
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Cadeira
INALOTERAPIA COLETIVA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Biombo
Régua de gases
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Relógio de parede
Suporte de soro de chão
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Poltrona
REIDRATAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Braçadeira de injeção
Cama hospitalar fawler com colchão
Escada com dois degraus
Suporte de hamper
Suporte de soro de chão
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Mesa de cabeceira
Cadeira universitária
Poltrona

SIM

NÃO

SIM

NÃO

IMUNIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Biombo
Caixa térmica
Escadas com dois degraus
Mesa para exames
Armário vitrine com porta
Arquivo tipo gaveta
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Cadeira
Cesto de lixo
Mesa tipo escritório com gavetas
Cadeira giratória com braços
A estrutura física é adequada?
A cobertura da parede é lavável?
Há refrigerador com controle de temperatura?
Está faltando vacinas?
Se sim, quais?
Tem cartão de vacinas disponíveis?

SALA DE PREPARO DE PACIENTE (CONSULTA DE ENFERMAGEM, TRIAGEM, BIOMETRIA)
SIM
NÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Balança antropométrica adequada à faixa etária
Biombo
Escada com dois degraus
Esfigmomanômetro de pedestal
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Impressora
Instrumentais cirúrgicos – caixa básica
Mesa para exames
Mesa auxiliar para instrumental
Microcomputador
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Suporte de hamper
Suporte de soro de chão
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Cadeira
Cesto de lixo
Mesa para Impressora
Mesa para microcomputador
Mesa tipo escritório com gavetas
Cadeira giratória com braços
SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Geladeira
Armário
Balde cilíndrico porta detritos com pedal

SIM

NÃO

CURATIVOS / SUTURAS E COLETA DE MATERIAL (EXCETO GINECOLÓGICO)
SIM
NÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Banqueta giratória/mocho
Cadeira
Cadeira universitária
Braçadeira de injeção
Carro de curativos
Escada com dois degraus
Instrumentais cirúrgicos – caixa básica
Mesa para exames
Mesa auxiliar para instrumental
Refletor parabólico de luz fria
Suporte de hamper
Suporte de soro de chão
Armário vitrine com porta
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
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CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO
POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Geladeira
Impressora
Microcomputador
Balde cilíndrico porta detritos com pedal
Cesto de lixo
Mesa para Impressora
Mesa para Microcomputador
Cadeira giratória com braços
Balcão de atendimento

SIM

NÃO

SALA DE GESSO
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo ou bancada com fonte de água
Toalhas de papel
Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
Luvas descartáveis
1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
Material para aparelho gessado
Serra elétrica
Gesso
Tala

SIM

NÃO

SALA DE ELETROENCEFALOGRAMA
1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com
lençol
1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca
1 pia ou lavabo
Toalhas de papel
.Sabonete líquido
Lixeiras com pedal
Lençóis para as macas
Eletroencefalograma

SIM

NÃO

PRESCRIÇÃO
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Impressora
Microcomputador
Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem

SIM

NÃO
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Armário vitrine com porta
Cesto de lixo
Mesa para impressora
Mesa para microcomputador
Mesa tipo escritório com gavetas
Cadeira giratória com braços
MAMOGRAFIA
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Dosímetro (medidor de radiação)

SIM

NÃO

ULTRASSONOGRAFIA
Ultrassonografia
DENSITOMETRIA
Densitometria
VESTIÁRIO PESSOAL
Vestiário pessoal
ROUPARIA
Rouparia
MACAS E CADEIRA DE RODAS
Macas e cadeira de rodas
ESPERA DE FAMILIARES
Espera de familiares
VESTIÁRIO MÉDICO
Vestiário médico
SALAS CIRÚRGICAS
Salas cirúrgicas
ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO
CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZADO (CME)
( ) Própria ( ) Centralizada ( ) Terceirizada
1 autoclave vertical capacidade de 12 l.
Papel de acordo com a RDC 15
2 cadeiras
1 mesa ou bancada para preparo de material
Há fluxo de entrada e saída adequado
ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO
Estocagem e distribuição

SIM

NÃO
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ESTAR CLÍNICO
Estar clínico
CONFORTO CLÍNICO
Conforto clínico
CRO - CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL + POSTO DE ENFERMAGEM
CRO
ENFERMARIA: 6 LEITOS + WC
Enfermaria: 6 leitos + WC
ENFERMARIA: 3 LEITOS + WC
Enfermaria: 3 leitos + WC
ALMOXARIFADO
Almoxarifado
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ROTEIRO – AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DO MÉDICO INTERCAMBISTA
Unidade de Saúde
Endereço do intercambista

Município

Nome do Intercambista

RMS

Nacionalidade

Data da Graduação

Tempo do curso de
medicina

Residência Médica

Idade

Tempo formado

Moradia custeada pela
Prefeitura?

Alimentação fornecida pelo

Sexo
Município de domicílio

□ □
□
□
Sim

Mas.

Serviço Público?

Não
Fem.

□

Sim

□

□

Sim

□

Não

Não

Especialidade

Nome do Supervisor
Faculdade de Medicina e Tempo de form ado
Especialidade
Tempo que se dedica ao intercambista
Nome do Tutor
Faculdade de Medicina e Tempo de formado
Especialidade
Tempo que se dedica ao intercambista
Plano de Assistência Médica:
Paíises onde trabalhou anteriormente

□ Sim

□ Nao

Quantas horas semanais trabalha?
Além desta unidade atende em outro local?
Duração do contrato de trabalho
Pretende permanecer no Brasil ao término do
contrato?
Pretende fazer o Revalida?

□ Sim, Qual

□
□
□
Não
□
□
Sim

Sim

Pretende cursar alguma especialidade no Brasil?

Sim

Quanto ganha por mês
A família está no Brasil?

Sim

Contribui para aposentadoria

Sim

MUITO

SATISFEITO

□ Nao

□
□
□

Não
Não

Não

□
□

Não
Qual
Não

SATISFEITO

PARCIALN

PARCIALH

SATISFEITO

INSATISF.

INSATISF.

Satisfação com a profissão

5

4

3

2

1

Satisfação com as condições de trabalho na
unidade

5

4

3

2

1
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.073/14
A alteração nos anexos da Resolução CFM nº 2.056/13, faz-se necessária
tendo em vista que todo o trabalho de fiscalização está sendo construído com um novo
aplicativo e software para tornar ágeis as fiscalizações e permitir que dados estatísticos
possam ser aferidos a cada ano, com o fito de garantir que os serviços médicos de
qualquer natureza estejam sempre dentro de um padrão que garanta segurança na
assistência ao povo brasileiro.
Este trabalho é absolutamente inovador e também permitirá, com agilidade,
responder a demandas da fiscalização ou judiciais, bem como possibilitar revisões
sistemáticas dos ambientes médicos;
Portanto, como todo trabalho humano, deverá estar aberto a modificações
a partir de sugestões oriundas dos Conselhos Regionais, quando de sua implantação.

EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI
Relator
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