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INSTALAÇÕES 

As instalações e as condições ambientais devem ser adequadas às especificidades e volume das atividades. As suas características são elementos 

fundamentais para a manutenção da qualidade e segurança de gâmetas, tecido gonadal e embriões e devem responder às exigências de saúde e segurança 

de todo o pessoal e utentes envolvidos. 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
As instalações sanitárias têm condições de acessibilidade a pessoas 

com mobilidade condicionada, de acordo com a Lei? 
     

As zonas de trabalho estão devidamente identificadas?      

As instalações dispõem de mecanismos de alerta contra roubos ou 

intrusões? 
      

As áreas funcionais são de acesso reservado?      

As instalações são adequadas à garantia da privacidade e conforto 

dos beneficiários? 
     

A(s) sala(s) de consulta oferecem um ambiente confortável, de 

privacidade e confidencialidade? 
     

A(s) sala(s) para recolha de esperma tem condições de higiene, 

conforto, privacidade, confidencialidade?  
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Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
A(s) sala(s) para recolha de esperma tem área suficiente para acolher 

ambos os beneficiários? 
     

A(s) sala(s) para recolha de tecido gonadal/transferência de 

embriões/inseminações artificiais dispõe de uma zona de desinfeção 

pré-cirúrgica (tina de desinfeção, contígua mas exterior à sala de 

recolha)? 

     

A(s) sala(s) de repouso oferece um ambiente confortável e tem área 

suficiente para acolher ambos os membros do casal? 
     

O laboratório de andrologia e o laboratório de embriologia estão 

devidamente individualizados? 
     

O laboratório de embriologia é antecedido de uma zona de 

desinfeção das mãos, contígua mas exterior ao laboratório? 
     

As instalações dispõem de uma sala individualizada, destinada ao 

armazenamento de gâmetas, tecido gonadal e embriões 

criopreservados? 

     

As instalações dispõem de gabinete(s) separado de trabalho para o 

pessoal de laboratório / sala de reuniões? 
     

As instalações dispõem de espaço para arquivos?      
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Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
Os espaços de apoio (receção, área de espera, instalações sanitárias, 
vestiários, compartimento para lavagem, preparação e esterilização 
de material, compartimentos para arrumação de produtos e materiais 
limpos e para acumulação de “materiais sujos”) são adequados às 
especificidades e volume das atividades? 

     

Os espaços do sector laboratorial estão localizados em área afastada 
de radiações ionizantes ou de qualquer fonte potencial de infeção ou 
contaminação química ou atmosférica? 

     

O laboratório de embriologia dispõe de sistemas de renovação e 
filtração do ar? 

     

O compartimento de criopreservação permite a circulação passiva de 
ar para o exterior (junto ao solo), ou, em alternativa, possuiu um 
sistema de extração ativa de ar?  

     

O compartimento de criopreservação está equipado com sistema de 
deteção da concentração de oxigénio e respetivo alarme detetor de 
baixos níveis de oxigénio? 

     

O centro dispõe de áreas distintas para atividade laboratorial e 
transferência de embriões para tratamento de beneficiários em que a 
utente do sexo feminino tem infeção viral? 

     

 


