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I. Lista de documentos específicos:
1. Alvará de Saúde anterior;
2. Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica, com Responsável Técnico, emitido pelo CREMERS,
atualizado;
3. No caso de serviço hospitalar, além do registro de Responsabilidade Técnica pelo hospital,
deverá ser encaminhado a designação do RT pelo serviço de quimioterapia habilitado em
cancerologia ou hematologia caso o serviço trabalhe exclusivamente com doenças
hematolinfopoiéticas;
4. Comprovante da especialização do médico Responsável Técnico pela Quimioterapia em
cancerologia ou hematologia caso o serviço trabalhe exclusivamente com doenças
hematolinfopoiéticas;
5. Certidão de Responsabilidade Técnica da enfermagem expedido pelo COREN, atualizada (serviços
extra-hospitalares);
6. Certificado de Registro de responsabilidade técnica do farmacêutico no CRF quando houver
preparo no local;
7. Preparo terceirizado:
Contrato com a farmácia responsável pelo preparo da terapia antineoplásica;
Certificado de Registro de responsabilidade técnica do farmacêutico no CRF, atualizado;
Alvará de saúde atualizado da farmácia contratada.

II. Especificações da área física e de infraestrutura:
1. Declaração de engenheiro/arquiteto de que não houve alteração na área física conforme o projeto
aprovado pela Equipe de Engenharia da CGVS;
2. Em caso de reformas ou ampliações, seguir as especificações do passo a passo para inicial de
alvará de saúde.
lll. Informações adicionais:
O serviço deverá manter à disposição da vigilância todos os documentos que porventura possam ser
solicitados em vistoria, de acordo com a legislação vigente, como por exemplo: PGRSS, PCMSO,
exames de exposição, registro de capacitações dos funcionários( inclusive os da limpeza e
responsáveis pelo transporte da TA), comprovação de BOAS PRÁTICAS de preparo e administração
de TA, etc.
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