
DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE

Declaramos  para  os  devidos  fins,  que  estamos  transportando  através  da  Empresa
_____________________________, os materiais abaixo descritos, somente para Análises/Diagnósticos
Laboratoriais, sem fins comerciais; e para Fleury S.A., abaixo qualificada e empresa isenta de Inscrição
Estadual nos termos da legislação vigente, motivos pelos quais o transporte de tais materiais não se
sujeita à emissão de Nota Fiscal. Materiais estes que se destinam à Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais das
etapas necessárias a uma operação de transporte e que atende a regulamentação em vigor. (Alterado
pela Resolução ANTT n.º 701, de 25/8/04) e (Alterado pela Resolução ANTT n.º 1644, de 29/12/06)

O acondicionamento do produto está adequado para todas as etapas da operação de transporte, sendo,
de  carregamento,  descarregamento,  e  transporte.  (Alterado  pela  Resolução  ANTT  n.º  1644,  de
29/12/06).

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO:
“Espécime para Diagnóstico - CATEGORIA B, classe de risco 6, subclasse 6.2, UN 3373”

EMBALAGEM:
Conforme Instrução 650 para Embalagem - DGR IATA 2019

CONTEÚDO:
MATERIAL QUANTIDADE

DE TUBOS
PESO TOTAL (em

gramas)
VOLUME TOTAL (em

ml)
Sangue (EDTA)
Soro / Plasma (alíquota)
Urina (cristal)
Fezes
Liquor (alíquota)
Medula (EDTA)
Peça para Anátomo Patológico
Lâminas (com porta lâmina)
Líquidos biológicos (lavados)
Swabs (alíquota)
Outros (obrigatório especificar)

Quantidade de saquinhos por TEMPERATURA:
Ambiente (      ) Refrigerado (       )  Congelado (        )  

FINALIDADE:                                                                             VALOR:
Análises/Diagnósticos Laboratoriais                                           Sem valor comercial

REMETENTE:
Identificação:
Endereço completo:

CEP:
CNPJ:
Telefone para contato:

DESTINATÁRIO: Grupo Fleury S. A.
Endereço completo: Rua Luis da Rocha 
Miranda, 475 – Jabaquara – SP

CEP: 04344-010
CNPJ: 60.840.055/0001-31
Telefone para contato: (11) 5014-7541

Firmo o presente e assumo a responsabilidade pelas informações aqui descritas.

Data: _____/______/_______
Nome:
CRM/CRF/CRBIO:
CPF:
CARIMBO



FLEURY S/A

ENDEREÇO: Avenida General 
Valdomiro de Lima, 508 - 
Jabaquara 
São Paulo – SP 
04344-903
TELEFONE: 0800 775 5770
                         

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome Apropriado para o Embarque:

ESPÉCIMES PARA DIAGNÓSTICO

Número de Risco: 606
Número da ONU: 3373
Classe ou Subclasse de risco: 6.2
Descrição da Classe ou 
Subclasse de risco: Substância 
Infectante
Grupo de Embalagem: P 650

 
ASPECTO: Material líquido ou semissólido potencialmente infectante: soro, plasma, sangue, fezes, urina.
Não existe incompatibilidade química.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Capacete de segurança; luvas de segurança 
de material compatível com o(s) produto(s) transportado(s); óculos de segurança contra respingos de produtos 
químicos, tipo ampla visão. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

FOGO: Não inflamável e não oferece risco quando submetido a condições externas e extremas de calor.

SAÚDE: Há risco de contaminação com vírus, bactérias ou fungos apenas em caso de manuseio inadequado do 
material e se EPIs não forem utilizados.

MEIO AMBIENTE: Pode contaminar o meio ambiente tornando a água imprópria para consumo.

EM CASO DE ACIDENTE
8
VAZAMENTO: Use o Kit de emergência e isole a área (veículo e carga). Não toque no produto derramado. Use areia
ou terra para impedir que o líquido se espalhe. Recolha o material contaminado em sacos plásticos e contêineres 
para posterior descarte. Lave o local com água e substância desinfetante. Evite o despejo nos sistemas de águas 
pluviais (se isso ocorrer avise as autoridades públicas competentes). Utilize equipamentos de proteção individual 
(EPI) sendo, protetor respiratório com filtro, luvas de PVC, óculos de ampla visão, capacete, avental de PVC, botas 
de borracha.
                        
FOGO: Produto não inflamável. Conter o fogo no veículo ou embalagem. Use os extintores de incêndio de Pó 
Químico e água pressurizada. Isole a área e proceda à extinção das chamas. Se as chamas atingirem grandes 
proporções, mantenha o isolamento da área e chame o corpo de bombeiro (193).        
                    
POLUIÇÃO: Evite o derrame do produto nas galerias de águas pluviais. Ocorrendo o derrame notifique as 
autoridades competentes. Defesa Civil – 199.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Em caso de contato direto com a pele, lave com água e sabão. Se os olhos forem 
atingidos, lave-os com água corrente durante pelo menos 10 minutos. Obtenha assistência médica, não dê nada via 
oral para uma pessoa inconsciente. 
                                                                   
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: O tempo de observação ficará a critério médico e dependerá do tipo de exposição. 
Certifique-se de que a equipe médica está ciente dos riscos do material e que tomaram as medidas adequadas.

OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope para transporte. 

tel:(11)5014-7366


Telefones de emergência:
Defesa Civil – nº 199
Bombeiros – nº 193
Policia Militar – nº 190
Polícia Rodoviária Federal – nº 191
CETESB – nº 0800 11 3560
Central de Segurança Grupo Fleury: 0800 775 5770




