
INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA ELABORAÇÃO
DE MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

 
 
 
 
O manual de boas práticas deverá contemplar as seguintes informações:
 
 
1.       IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.
Este item deverá conter os dados da empresa, tais com: razão social, nome de fantasia, endereço
completo, etc. bem como os dados do responsável técnico.
 
2.       RECURSOS HUMANOS.
Este item deverá descrever  as  exigências a  serem observadas pelos  profissionais  envolvidos no
processo, tais como: paramentação adequada, capacitação mínima, condições de saúde, cuidados
com a higiene, etc.
 
3.       DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
Deverá ser discriminada detalhadamente a atividade desenvolvida pela empresa.
 
4.       DESCRIÇÃO DA ÁREA FÍSICA.
Este  item  deverá  descrever  detalhadamente  todas  as  dependências  do  estabelecimento,
especificando  tamanho  da  peça,  tipo  de  revestimentos  do  piso,  paredes  e  forro,  condições  de
iluminação e ventilação, fontes de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, etc.
 
5.       DESCRIÇÃO  DOS  EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  E  UTENSÍLIOS  UTILIZADOS  NO
PROCESSO.
Deverá  constar  a  relação dos  equipamentos,  materiais  e  utensílios  utilizados  nas  atividades  da
empresa.
 
6.       DESCRIÇÃO  DOS  PROCEDIMENTOS  DE  HIGIENIZAÇÃO,  DESINFECÇÃO  E
ESTERILIZAÇÃO
Este  item  deverá  apresentar  os  produtos  e  a  técnica  utilizados  nos  procedimentos  de limpeza,
desinfecção e esterilização da área física, bancadas, equipamentos, instrumentais e utensílios, bem
como sua periodicidade.
Nos  procedimentos  de  esterilização,  apresentar  método  comprovante  da  eficiência  do  processo
químico e biológico.
 
7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Este item deverá descrever o gerenciamento dos resíduos sólidos nas etapas de geração, separação,
acondicionamento, armazenamento (interno e externo, se houver), transporte e destino final de acordo
com as Resoluções nº 283/01 do Conselho Nacional  do Meio Ambiente (CONAMA)  e  33/03  da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Caso  o  destino final  se dê através  de empresa contratada,  anexar  cópia  do contrato  e  Licença
Ambiental de Operação (LAO) emitida pela FATMA.
 
8.  RADIAÇÕES  IONIZANTES  (PARA  CLÍNICAS  MÉDICAS,    CONSULTÓRIOS  E  CLÍNICAS

ODONTOLÓGICAS)
Descrever a metodologia empregada para o desenvolvimento da atividade de RX-O, tipos de filmes
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utilizados, produtos para revelação, Equipamentos de Proteção Individual  (EPÍ s), revestimento de
portas/paredes, manutenção/aferição periódica do equipamento de RX.
 
OBSERVAÇÃO: Este manual deverá atender a legislação existente nas diversas áreas de atuação
referente a elaboração de manual de boas praticas.
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES

 

 
 
1 – Este roteiro não substitui as exigências contidas na Legislação Federal,

Estadual ou Municipal vigentes.
 
2 – Caso o estabelecimento não desenvolva ações relacionadas com um ou

mais itens acima descritos, emitir declaração no corpo do próprio manual,
elaborando justificativa para cada caso não contemplado.
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