
  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

NÚCLEO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

  

ROTEIRO DE AUTO - INSPEÇÃO SANITÁRIA 
Serviços de embelezamento 

1. DADOS CADASTRAIS 

Razão social: 

Nome comercial 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro:                                                                  CEP:                                                           Telefone: 

Responsável técnico: 

E-mail: 

Data da Inspeção: Data da Auto inspeção: 

 

2. ATIVIDADES 

  SIM NÃO NA  SIM NÃO NA 

Cabeleireiro    Massagem relaxante       

Barbearia    Banho de ofurô       

Depilação    Drenagem linfática    

Manicure/pedicure    Massagem estética    

Podologia    Estética facial    

Estética corporal    Outro: 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS / ÁREA FÍSICA  
 

SIM NÃO NA 

As dependências do estabelecimento são utilizadas somente para fins relacionados a atividade 

principal (estética ou embelezamento) 
   

Realiza limpeza e desinfecção do reservatório de água a cada seis meses 
   

Todos os ambientes do estabelecimento são providos de ventilação e iluminação que garantam 

conforto ao usuário e estejam adequadas a saúde do trabalhador 
   

Piso, paredes e teto íntegros, revestidos/pintados com material liso, resistente e impermeável, 

passíveis de limpeza e desinfecção 

   

Instalações elétricas íntegras e em funcionamento 
      

Quadro de força devidamente identificado e com acesso desobstruído 
   

Possui ralos com fecho hídrico e tampa escamoteável       

Todas as salas destinadas ao atendimento direto ao cliente dispõe de pia lavatório com 

dispensador de sabão líquido e suporte para papel toalha, coletor para lixo com tampa e 

acionamento por pedal e saco plástico 
   

As bancadas para apoio das atividades tem acabamento liso, impermeável, resistente, lavável e de 

fácil higienização 
   

O ambiente destinado ao processamento de artigos dispõe de pia com bancada para limpeza de 

materiais e bancada para o preparo, desinfecção ou esterilização de materiais 
   

Acondiciona os materiais e instrumentais enquanto aguardam a esterilização em recipiente 

exclusivo e identificado, fechado, limpo e livre de umidade 
   

Guarda os materiais esterilizados em armário ou recipiente exclusivo e identificado, fechado, limpo 

e livre de umidade  
   

  



 

                       Proprietário 

 

_______________________________________ 

 

           Responsável pelo preenchimento 

 

_______________________________________ 

 

Possui sanitários distintos para funcionários e clientes    

Os sanitários possuem piso e paredes de material liso, resistente, antiderrapante e de fácil 

higienização, com pia lavatório, dispensador de sabão  líquido e papel toalha, cesto para lixo com 

tampa e acionamento por pedal e saco plástico 
   

Depósito de Material de Limpeza dotado de tanque com profundidade superior a 35 cm para 

higienização de materiais usados no processo de limpeza das superfícies e para o descarte da 

água utilizada nestes procedimentos 
   

Disponibiliza área exclusiva para lavanderia com máquina lavadora 
   

Dispõe de equipamentos e mobiliários adequados em condições adequadas de higiene e 

ergonomia 
   

As cadeiras, armários, macas e colchões são revestidos de material resistente, impermeável e de 

fácil higienização 
   

O esgoto sanitário e as águas residuárias tem como destinação final a rede coletora de esgotos ou 

sistemas individuais de esgotamento sanitário 
   

Todos os produtos utilizados tem registro no órgão competente e são utilizados dentro do prazo de 

validade 
   

O estabelecimento disponibiliza para os funcionários equipamentos de proteção individual conforme 

o risco que estão expostos 
   

Os trabalhadores realizam exames médicos admissionais, periódicos, de mudança de função e 

demissionais 
   

Possui equipamentos de proteção contra incêndio, dentro do prazo de validade de acordo com 

legislação específica 
   

Todos os artigos e instrumentais passam pelo processo de limpeza, desinfecção ou esterilização de 

acordo com o risco existente 
   

Utiliza material descartável para proteção de macas e bacias, assim como lixas, palitos, espátulas 

de madeira e esponjas para higienização/esfoliação dos pés de uso único 
   

Todos os resíduos sólidos produzidos no estabelecimento são acondicionados em sacos plásticos 

com simbologia de substância infectante quando se tratar de lixo contaminado ou sacos sem 

simbologia, para lixo comum, em recipientes coletores providos de tampa, de material liso e 

resistente, sem arestas, de forma a permitir a adequada lavagem diária 
   

4.1 ACESSIBILIDADE SIM NÃO NA 

Promove a todos os usuários o acesso e a utilização de ambientes e equipamentos com igualdade, 
autonomia e segurança    

Possui no mínimo 01(um) banheiro acessível por pavimento    

LEGISLAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 

DECRETO Nº. 9.229 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010. 
Legenda: NA = NÃO SE APLICA 

 

Natal, ____/____/ _____        Hora : _________ 

 

 

                

 

 

 

 

    

 
 



 


