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COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
ASSISTENCIAIS DE SAÚDE VETERINÁRIA OBSERVADOS NAS 

INSPEÇÕES SANITÁRIAS - ANO 2013 
 

Este documento tem como finalidade nortear as inspeções nos 
estabelecimentos assistenciais de saúde veterinária do município de Aracaju, 
sendo de utilidade para os inspetores e para os estabelecimentos regulados, 
visto que contém as prioridades a serem observadas, com indicação das 
respectivas bases legais, a fim de que sejam de conhecimento geral. O objetivo 
é sempre a prevenção e/ou diminuição/eliminação dos riscos sanitários à 
população e profissionais de saúde. 
As ações da Vigilância Sanitária sobre estabelecimentos de assistência 
veterinária são voltadas para a Saúde Humana (trabalhadores, clientela, 
população) e tratam especialmente dos aspectos referentes à:  
  

Prevenção de riscos e agravos à saúde do trabalhador, fiscalizar 
procedimentos, processos, estrutura física, equipamentos e substâncias 
que interfiram na saúde do trabalhador  
  
Limpeza e higiene do local, visando à segurança e o bem estar dos 
trabalhadores, clientela e proteção do meio ambiente; 
 
Fiscalização das condições de exposição ambiental e ocupacional das 
radiações ionizantes nos estabelecimentos que possuam equipamentos de 
Raios X para fins de diagnóstico por imagem;  
  
Abastecimento de Água e Proteção do Meio Ambiente através da 
adequação e fiscalização de Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos 
e de saúde (resíduos e materiais contaminados, disposição e 
armazenamento de resíduos de forma segura para o trabalhador e meio 
ambiente);  
  
Condições dos medicamentos de linha humana – com registro no Ministério 
da Saúde, utilizados em estabelecimentos médicos veterinários. 

 
Para que atendam aos padrões mínimos preconizados pela legislação vigente, 
os estabelecimentos deverão apresentar os requisitos citados a seguir:  
 
HABILITAÇÕES E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

 Certidão atualizada, emitida pelo conselho de classe, do Responsável 
Técnico (RT) pelo Estabelecimento.  
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS – POP’S 
 Disponibilidade de manual(s), contendo as normas, procedimentos e 

rotinas técnicas escritas e atualizadas (protocolos), de todos os 
processos de trabalho realizados no estabelecimento em local de fácil 
acesso às equipes de saúde. 

 
CAPACITAÇÕES 

 Registros das capacitações realizadas, com os dados referentes às 
mesmas e assinaturas do instrutor/facilitador e participantes. 

 
INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 Licença ambiental válida, concedida junto ao órgão competente 
(ADEMA). 

 Compatibilidade dos setores/ambientes com a demanda, modalidade de 
assistência prestada e atendimento aos itens específicos da legislação 
vigente (RDC Nº 50/2002 e RESOLUÇÃO CFMV Nº 1015). 

 Ventilação/climatização compatíveis com o desenvolvimento das 
atividades. 

 Garantia da continuidade do fornecimento de energia elétrica, em 
situações de interrupção do fornecimento pela concessionária, por meio 
de sistemas de energia alternativa de emergência (gerador) nos locais 
em que a energia elétrica é considerada insumo crítico.  

 Ambientes e acessos devidamente identificados. 
 Ações de manutenção preventiva e corretiva das instalações. 
 Apresentação de projeto básico de arquitetura junto à Coordenação de 

Vigilância Sanitária Municipal - COVISA/AJU, previamente à execução 
de qualquer construção nova, reforma ou ampliação na estrutura física, 
com fins de avaliação e aprovação pelo Núcleo de Engenharia e 
Arquitetura desta coordenação, conforme requisitos estabelecidos na 
RDC Nº 51/2011 e de acordo com RDC Nº 50/2002 e RESOLUÇÃO 
CFMV Nº 1015. 
  

ATIVIDADES TERCEIRIZADAS 
 Apresentação dos contratos de prestação de serviços.  
 Referência e/ou apresentação dos mecanismos utilizados pelo 

estabelecimento contratante para garantia da qualidade dos serviços 
prestados pela empresa terceirizada. 

 
HIGIENIZAÇÃO E ANTI-SEPSIA DAS MÃOS 

 Lavatórios/pias/lavabos providos de torneiras adequadas e de insumos 
(papel-toalha, sabonete líquido e soluções anti-sépticas), nos 
respectivos suportes e dispensadores, além de dispensadores com 
preparação alcoólica, em número suficiente e localizados 
adequadamente. (ver “Manual de Segurança do Paciente - Higienização 
das Mãos - ANVISA/2009” e RDC Nº 42/2010). 

 Disponibilidade de orientações sobre higienização das mãos para os 
profissionais e visitantes. 

 
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES / PROCESSAMENTO DE ROUPAS 
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 Manutenção de ambientes limpos, livre de resíduos e odores 
incompatíveis, em conformidade com as orientações contidas no 
“Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies – ANVISA/2010”. 

 Todas as etapas do serviço de processamento de roupas devem ser 
realizadas em conformidade com o Manual de Processamento de 
Roupas de Serviços de Saúde (ANVISA/2009). 

 Os funcionários responsáveis por estes serviços devem utilizar os EPI’s 
apropriados e realizar as técnicas conforme orientações contidas nos 
respectivos POP’s. 

 Os mobiliários devem ser mantidos higienizados e íntegros, sendo 
constituídos e/ou revestidos de material de fácil limpeza e desinfecção.  

 Os vetores e pragas urbanas devem ser controlados através de ações 
eficazes e contínuas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o 
acesso e/ou proliferação dos mesmos (ambientes limpos, janelas 
teladas, ralos com tampas do tipo escamoteável, acondicionamento 
adequado dos resíduos, refeições em locais apropriados, realização 
periódica de desinsetização e desratização por empresa licenciada pela 
Vigilância Sanitária). 

 Limpeza dos reservatórios de água a cada seis meses, com 
apresentação dos respectivos registros. 

 Limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado, conforme rotina 
padronizada pelo estabelecimento. 

  
PROCESSAMENTO DE ARTIGOS(instrumentais) 

 Os processos de trabalho devem refletir as descrições apresentadas nos 
respectivos POP’s, conferindo segurança e qualidade aos usuários e 
profissionais. 
  

EQUIPAMENTOS, APARELHOS E ARTIGOS (instrumentais) 
 Programa e registro das manutenções corretivas e preventivas que 

reflitam as ações do estabelecimento com relação ao gerenciamento de 
suas tecnologias. 

 Extintores de incêndio e sua validade 
 
 
PROTEÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 Orientação sobre imunização contra tétano, raiva, e contra outros 
agentes biológicos a que os trabalhadores possam estar expostos. 

 O serviço de saúde deve garantir mecanismos de prevenção dos riscos 
de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento e supervisão do uso 
de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, em número suficiente e 
compatível com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. 

 Os profissionais devem utilizar os EPI’s adequadamente, conforme a 
necessidade e orientações contidas nos respectivos POP’s. 

 Os profissionais devem ser orientados quanto às medidas a serem 
adotadas no caso de acidentes de trabalho. 
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USO SEGURO E RACIONAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
PRODUTOS PARA SAÚDE 

 Realização de controle de estoque dos medicamentos sujeitos a controle 
especial. 

 Armazenamento dos medicamentos controlados em armário ou sala de 
acesso restrito, com chave, sob guarda do Médico Veterinário 
responsável;  

 Presença de livros de registro específico para o registro da 
movimentação do estoque dos medicamentos controlados, com Termo 
de Abertura no protocolo da Vigilância Sanitária, para as seguintes 
listas: a) livro para o registro dos medicamentos das listas A1 e A2; b) 
livro para o registro dos medicamentos da listas A3, B1 e B2; c) livro 
para o registro dos medicamentos das listas C1, C2, C4 e C5 (enquanto 
não for implantado sistema informatizado);  

 Correto preenchimento dos registros específicos, em todos os campos 
necessários, obedecendo à periodicidade mínima semanal de registro, 
conforme determinado na Portaria SVS/MS 344/98 ou uso de outro 
instrumento de registro e controle a ser implementado pela ANVISA;  

 Presença de receituários originais retidos no estabelecimento, em 
função da dispensação de medicamentos controlados aos pacientes, 
corretamente preenchidos em todos os campos necessários, 
devidamente registrados no livro de registro específico;  

 Presença dos originais das segundas vias das notas fiscais de entrada 
de medicamentos controlados, devidamente registradas no livro de 
registro específico;  

 Conferência do quantitativo de estoque físico de acordo com o 
quantitativo registrado no livro de registro ou sistema informatizado 
específico (estoque atual) e vice-versa, considerando as receitas e notas 
fiscais que ainda não foram lançadas nos devidos sistemas de registro; 

 Utilização segura dos saneantes e soluções anti-sépticas 
(fracionamento, higienização das almotolias, reposição dos conteúdos, 
validade após reposição, existência de registro/notificação no Ministério 
da Saúde e rotulagem com dados completos). 

 
 
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS 

 O laboratório clínico e o posto de coleta que realizam atividades nas 
áreas de análises clínicas, patologia clínica e citologia deve apresentar 
condições gerais de organização, processos operacionais, registros e 
garantia da qualidade em conformidade com a Legislação RDC 
302/2005 e observar legislação específica de laboratórios veterinários. 

 
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES QUE UTILIZAM 
EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE 

 Os serviços que utilizam equipamentos emissores de radiação ionizante 
devem apresentar requisitos satisfatórios relacionados aos ambientes; 
equipamentos; procedimentos de trabalho; gerenciamento de resíduos; 
controle de qualidade, em conformidade com a Portaria SVS Nº 
453/1998. 
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NOTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES 
 

 O diagnóstico de zoonoses deve ser acompanhado de isolamento do 
animal, dos procedimentos de desinfecção de utensílios e de materiais 
utilizados.  

   O profissional Médico Veterinário deve proceder à devida notificação, 
junto às autoridades competentes, tanto de defesa sanitária animal, 
quanto de saúde pública da ocorrência de zoonoses de notificação 
compulsória. 

  O Médico Veterinário deve orientar os responsáveis e guardadores de 
animais sobre as disposições legais e regulamentares pertinentes e 
determinar a adoção das medidas indicadas pelas autoridades de saúde 
para evitar a transmissão de zoonoses. 

  
DESCARTE DE RESÍDUOS 

 O descarte de resíduos deve ser gerenciado conforme exigências da 
RDC ANVISA Nº 306/2004. 

 Existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, coerente com a realidade do estabelecimento e normatização 
vigente. 

 Contrato com empresa coletora de resíduos (incluindo cláusula sobre a 
destinação dos resíduos dos grupos A, B, E e resíduos radioativos. 

 
 
 
 
 
 
 
NORMAS TÉCNICAS 
 

 ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR 
 
Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde. 
 
Resolução RDC nº 51, de 6 de outubro de 2010 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a 
análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 
 
ABNT/NBR-6401 – dispõe sobre Instalações Centrais de Ar Condicionado para conforto – 
Parâmetros Básicos de Projeto. 
ABNT/NBR-7256 – dispõe sobre Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais. 
ABNT/NBR-13.534 – dispõe sobre Instalações de Elétrica em Estabelecimentos Assistenciais 
de Saúde – Requisitos de Segurança.  
  
 

 CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
 
 
Resolução RDC º 8, de 27 de fevereiro de 2009 - Dispõe sobre as medidas para redução da 
ocorrência de infecções por micobactérias de crescimento rápido – MCR em serviços de saúde. 
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Manual de Segurança do Paciente – Higienização das Mãos – ANVISA/2009. 
 
Resolução RDC nº 42, de 25 de outubro de 2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos pelos serviços de 
saúde do País, e dá outras providências. 
 

 GERAIS 
 
Resolução RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011 - Dispõe sobre os Requisitos de Boas 
Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 
  
Lei nº 3.756, de 13 de novembro de 2009 - Proíbe Fumo e seus Congêneres em Locais 
Fechados Públicos e Privados nas Edificações que Especifica e dá Outras Providências. 
 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. 
 

 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
 
Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005 / CONAMA - Dispõe sobre o tratamento e a 
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 
 
Manual – Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – ANVISA/2006 
 

 IMUNIZAÇÃO 
 
Nota Técnica nº 002/2011/ANVISA - Esclarece sobre o tratamento de resíduos resultantes de 
atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados. 
 

 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
 
Resolução-RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios Clínicos. 
 

 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 
 
Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de 
Superfícies – ANVISA / 2010. 
 

 MEDICAMENTOS 
 
Lei Federal 5991, de 17 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre o controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e corretlatos, e dá outras providências. 
 
Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 
 
Portaria 344, de 12 de maio de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial. 
 

 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS 
 
Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde – MS / 
1994. 
 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_rdc306_2004.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_302_outubro_2005.pdf
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Resolução - RE nº 2.605, de 11 de agosto de 2006 - Estabelece a lista de produtos médicos 
enquadrados como de uso único proibidos de ser reprocessados. 
 
Resolução - RDC nº 156, de 11 de agosto de 2006 - Dispõe sobre o registro, rotulagem e re-
processamento de produtos médicos, e dá outras providências. 
 
Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos, da Sociedade Brasileira de 
Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal (SOBEEG) – ANVISA/2007. 
 
 

 PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos: 
ANVISA / 2009 
 
Resolução RDC nº 6, de 30 de janeiro de 2012 - Dispõe sobre as Boas Práticas de 
Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde e dá 
outras providências. 
 

 RADIODIAGNÓSTICO 
 
Portaria nº 453, de 1º de junho de 1998 - Aprova o regulamento Técnico "Diretrizes de 
Proteção Radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico", parte integrante desta 
portaria, que estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica em radiodiagnóstico e 
disciplina a prática de raios-X para fins diagnósticos e intervencionistas.  
 

 SAÚDE DO TRABALHADOR 
 
Portaria GM/MTE 485, de 11 de novembro de 2005 - Aprova a Norma Regulamentadora nº. 32, 
que versa sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 
 

 SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

Referência técnica para o funcionamento dos serviços veterinários – ANVISA. Brasília, 04 de 
março de 2010 

Portaria Federal Nº 5 de 21 de fevereiro de 2006 do Ministério da Saúde que estabelece a Lista 
de Doenças de Notificação Compulsória para a Saúde Pública, inclusive as zoonoses. 
 
RESOLUÇÃO CFMV Nº 1015, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012 que Conceitua e estabelece 
condições para o funcionamento de estabelecimentos médicos veterinários, e dá outras 
providências. 
 

Observação: A lista acima poderá sofrer modificações, caso alguma norma 
legal venha a ser alterada ou revogada. 
 
Aracaju, 18 de abril de 2013 
 
 

Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju - COVISA/AJU 
Gerência de Alimentos e Serviços Veterinários - GASV 

 
 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_re_2605_agosto_2006.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_rdc_156_agosto_2006.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_453_junho_1998.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_485_nov_2005.pdf
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