SERVIÇOS DE DIÁLISE - CNAE 8640-2/03
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Documentos que devem estar disponíveis em inspeções
Contrato social atualizado
Cartão CNPJ do endereço
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Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária (CMVS) – Portaria 2755/2012-SMS.G ou protocolo
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Médicos: CRM e Certificado de especialização em Nefrologia
Enfermagem: COREN e Certificado de especialização em Nefrologia
Quadro de recursos humanos (cópia)
Escala médica e escala de enfermagem (mês atual) (cópia)
Registro profissional dos demais profissionais (Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista e
Farmacêutico
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Certificado de controle de pragas urbanas
Certificado de limpeza da caixa d’água
Cadastro na AMLURB
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
Certificado do estabelecimento junto ao CREMESP
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Contratos com serviços terceirizados: hospital de retaguarda, serviço de remoção, serviço de
implantação de fístula, serviço de diagnóstico (análises clínicas e imagem), laboratório para
análise da água, serviços de limpeza, lavanderia, esterilização de materiais, manutenção
preventiva da estação de tratamento de água, fornecimento alternativo de água e suas
respectivas análises de água, manutenção preventiva de máquinas para hemodiálise,
manutenção preventiva do gerador de energia elétrica, manutenção preventiva do ar
condicionado, manutenção preventiva do elevador(se couber), fornecedor de gases medicinais,
manutenção preventiva dos equipamentos médicos e eletromédicos
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Análises físico-químicas e microbiológicas da água potável e purificada dos últimos 6 meses
(cópia)
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) dos serviços realizados
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
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Ata da PCPIEA (Programa de Controle de Prevenção de Infecção e Eventos Adversos)
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Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
Planilhas de indicadores para avaliação do serviço de hemodiálise
Carteira de vacinação de funcionários devidamente atualizada
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos
Autorização especial para produto químico (se couber) – Polícias Federal e/ou Civil e/ ou Exército
Brasileiro.
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Última conta de Água (SABESP) e de luz (ELETROPAULO)
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Núcleo de Segurança do Paciente
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Cadastro do poço artesiano: (CMVS, Outorga e suas respectivas análises de água ou em caso de
desativação: certificado de tamponamento do DAEE) (se couber)
Atualizado em Setembro de 2015

