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Relação de documentos

1. Formulário de Requerimento Vigilância Sanitária, devidamente preenchido e
assinado pelo Responsável Técnico (RT) e pelo Responsável Legal (RL) da empresa
ou seu representante designado em procuração, com firma reconhecida em cartório e
assinatura legível ou rubrica com carimbo;
2. Alvará Sanitário do estabelecimento;
3. Formulário de Requerimento para vistoria do veículo;
4. Declaração dos veículos (motociclos e veículos automotivos) que realizam o
transporte com especificação do modelo, placa, chassis/renavan, capacidade de
transporte e fotos mostrando a parte interna e externa dos veículos e documento do
veículo;
5. Declaração com as especificações do material a ser transportado;
6. Declaração da validação de transporte para cada hemocomponente e amostra
biológica;
7. Declaração do profissional habilitado (Supervisor Técnico designado para
atividade de transporte) com carteira, anuidade e capacitado para desempenhar as
atividades de implantação, execução, monitoramento dos processos de transporte de
material biológico;
8. Declaração dos motoristas e habilitação compatível com o veículo;
9. Procedimento Operacional Padrão (POP) de higienização/limpeza do veículo;
10. Procedimento Operacional Padrão (POP) do transporte de hemocomponentes e
das amostras do remetente até o destino, com as devidas recomendações.
11. Plano de Contingência para acidente;
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12. Lista de presença de treinamento inicial dos motoristas;
13. Controle de registro/notificação do serviço de não conformidade.
Observações
1. Disponibilizar o veículo no momento da inspeção;
2. Outros documentos poderão ser solicitados durante a inspeção sanitária e/ou quando
as informações apresentadas no processo requererem acréscimos ou suscitarem
dúvidas.
Base legal
Portaria Conjunta nº 370, de 7 de maio de 2014 - Transporte de sangue e componentes.
RDC nº 504, de 27 de maio de 2021 - Dispõe sobre as Boas Práticas para o transporte de
material biológico humano.
Portaria Estadual n° 2, de 01 de junho de 2021 - Dispõe sobre a assunção de
Responsabilidade Técnica de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária.
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