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CNAE ATIVIDADE
7500-1/00 Consultório veterinário/unidade móvel veterinária

Estabelecimento:

Representante Legal:

Responsável Técnico:

CNPJ/CPF:

Fone: e-mail: 

Legenda:
S – Sim;
N – Não;
NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;
CF – Conformidade (a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção).

ITENS NECESSÁRIOS S N
N
A

C
F*

ENQUADRAMENTO
LEGAL

Cumpre a legislação que veda a realização de anestesia
geral  e/ou procedimentos cirúrgicos e/ou a internação de
animais em consultório veterinário?

art.  5º  da  Resolução  do
CFMV 1.275/2019

O setor de atendimento do consultório possui ambiente de
recepção e espera?

art.  7º,  I  da  Resolução  do
CFMV 1.275/2019

O  consultório  possui  sala  de  atendimento  médico  dos
pacientes?

art.  7º,  V da Resolução do
CFMV 1.275/2019

A  sala  do  consultório  possui  mesa  impermeável  para  o
atendimento?

art. 7º, V, a da Resolução do
CFMV 1.275/2019

O setor de atendimento médico do consultório possui pia
de higienização provida de água corrente?

art. 7º, V, b da Resolução do
CFMV 1.275/2019;  c/c  item
32.2.4.3  da  NR  32  da
Portaria  Federal
3.214/1978GM

Todas as pias de higienização estão providas de material
para  higiene,  como  papel  toalha  e  dispensador  de
detergente/sabonete líquido?

art. 15, VI da Resolução do
CFMV 1.275/2019;  c/c  item
32.2.4.3  da  NR  32  da
Portaria  Federal
3.214/1978GM

A lixeira do setor de atendimento médico do consultório é
provida de sistema de abertura sem contato manual?

art.  17  da  Resolução  RDC
222/2018  da  Anvisa;  c/c
item 32.2.4.3  da  NR 32 da
Portaria  Federal
3.214/1978GM

A  sala  de  atendimento  médico  do  consultório  possui
armários próprios para equipamentos e medicamentos?

art. 7º, V, d da Resolução do
CFMV 1.275/2019

Armazena  medicamentos,  vacinas,  antígenos  ou  outros
materiais  biológicos  em  geladeiras  e/ou  unidades  de

arts.  7º,  V,  c;  15,  I  da
Resolução  do  CFMV





OBS:
1. – A Autoridade Sanitária Fiscalizadora,  no exercício de suas atribuições,  poderá exigir  além dos itens
relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como os
que constam em normas aplicáveis ao caso;
2. – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade
Sanitária Fiscalizadora e por atualização de legislações vigentes.
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Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: _____/______/________.
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AUTODECLARAÇÃO 

Declaro estar ciente das normas sanitárias vigentes para a atividade pretendida e me comprometo ao
cumprimento das mesmas, assegurando a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos. Declaro ainda,
que as informações aqui prestadas são expressão da verdade e que o preenchimento deste roteiro com
informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções cabíveis.

_____________________________________________
Assinatura Representante Legal

________________________
CPF

_____________________________________________
Assinatura Responsável Técnico

_______________
Nº de inscrição do respectivo Conselho de Classe


