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-  
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
ASSISTENCIAIS DE SAÚDE OBSERVADOS NAS INSPEÇÕES 

SANITÁRIAS  
 

Este documento tem como finalidade nortear as inspeções nos 
estabelecimentos assistenciais de saúde do município de Aracaju, 
principalmente os de alta complexidade, 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 aos usuários dos serviços e 
profissionais de saúde, com foco na qualidade técnica e humanização da 
assistência prestada. 
Para que atendam aos padrões mínimos preconizados pela legislação vigente, 
os estabelecimentos assistenciais de saúde deverão apresentar os requisitos 
citados a seguir:  
 
HABILITAÇÕES E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

 Certidão atualizada, emitida pelo conselho de classe, do Responsável 
Técnico (RT) pelo Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) e 
declaração do substituto assinada pelo diretor do estabelecimento. 

 Certidões de responsabilidades técnicas, fornecidas pelos respectivos 
conselhos de classe, dos profissionais legalmente habilitados para 
responderem pelos serviços de Diálise, Farmácia, Laboratório e Posto 
de Coleta, conforme determinação das legislações que regem estes 
serviços. 

 Documento da direção contendo a relação dos coordenadores 
responsáveis pelos serviços prestados pelo estabelecimento, com seus 
respectivos números de registro nos conselhos de classe e assinaturas. 

 Documento contendo o nome do profissional legalmente habilitado que 
responda pelas questões operacionais durante o período de 
funcionamento do EAS (podendo ser o próprio RT ou técnico designado 
para este fim). 

 
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 Ata ou portaria de constituição da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar.  

 Regimento interno da CCIH. 
 Programa de Controle de Infecção Hospitalar – PCIH. 
 Documentos comprobatórios do cumprimento das demais exigências 

especificadas na legislação vigente (Portaria 2.616/1998 e RDC Nº 
48/2000). 
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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. 

 
EDUCAÇÃO CONTINUADA / CAPACITAÇÕES 

 Programa de Educação Continuada, contendo as ações planejadas, 
metodologia, conteúdos, cronograma e nomes dos profissionais 
responsáveis pelo seu planejamento e execução. 

 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)  

 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. 
  

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

 
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES / PROCESSAMENTO DE ROUPAS 

 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 são realizadas 
em conformidade com o Manual de Processamento de Roupas de 
Serviços de Saúde (ANVISA/2009). 

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

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

 Os vetores e pragas urbanas são 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. 

  
ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES CRÍTICAS E DE EMERGÊNCIA 

 A Unidade de Urgência e Emergência possui protocolo de atendimento 
com classificação de risco e garante as condições necessárias de 
assistência imediata aos pacientes. 

 A Unidade de Terapia Intensiva obedece às exigências da RDC Nº 
07/2010. 

 Disponibilidade em outros locais do estabelecimento (unidades de 
internação, sala de endoscopia, sala de teste ergométrico, unidade de 
terapia renal substitutiva) de equipamentos e materiais de emergência 
em número suficiente e em condições de pronto uso. 

 O serviço de remoção de pacientes e tipos de ambulâncias utilizadas 
obedece aos parâmetros estabelecidos na Portaria 2048/GM/2002. 

 
PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 

 As etapas do processamento de artigos (recepção, limpeza, desinfecção 
química, esterilização, monitoramento do processo de esterilização, 
armazenamento e transporte) obedecem aos requisitos de boas práticas 
preconizadas na RDC Nº 15/2012.  

 Os processos de trabalho refletem as descrições apresentadas nos 
respectivos POP’s, conferindo segurança e qualidade aos usuários e 
profissionais. 
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EQUIPAMENTOS, APARELHOS E ARTIGOS 

 Disponibilidade de equipamentos, aparelhos e artigos, em condições de 
uso e de acordo com a complexidade do serviço e demanda, 
devidamente registrados na ANVISA. 

 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 
 
SEGURANÇA DO PACIENTE 

 Mecanismos de identificação do paciente. 
 Documentação e registros referentes à ocorrência de eventos adversos 

e queixas técnicas associadas a produtos e serviços, bem como 
providências adotadas no sentido de prevenir reincidências. 

 Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes. 
 Mecanismos para prevenção das úlceras de pressão. 
 Mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente 

quando houver necessidade de remoção ou transferência do mesmo, 
com acompanhamento de relatório completo e legível, assinado pelo 
médico assistente.  
 

PROTEÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
 O serviço de saúde garante mecanismos de orientação sobre 

imunização contra tétano, difteria, hepatite B e contra outros agentes 
biológicos a que os trabalhadores possam estar expostos. 

 O serviço de saúde garante 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 utilizam os EPI’s adequadamente, conforme a 
necessidade e orientações contidas nos respectivos POP’s. 

 Os profissionais são orientados quanto às medidas a serem adotadas no 
caso de acidentes de trabalho. 

 O serviço de saúde possui comissão interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA, atuante. 

 
USO SEGURO E RACIONAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
PRODUTOS PARA SAÚDE 

 Administração segura de medicamentos, sangue e hemocomponentes.  
 Provisão necessária à operacionalização do serviço, demanda, 

modalidade de assistência e legislação vigente.  
 Documento comprobatório de constituição da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica – CFT. 
 Realização de controle de estoque dos medicamentos sujeitos a controle 

especial. 
 Realização de ações de Farmacovigilância, as quais devem estar 

contidas nos POP’s  esxistentes. 
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 Utilização segura dos saneantes e soluções anti-sépticas 
(fracionamento, higienização das almotolias, reposição dos conteúdos, 
validade após reposição e rotulagem com dados completos).  

 
CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS  

 Garantia da qualidade e da segurança dos alimentos em todas as etapas 
do preparo das refeições obedecendo a um fluxo adequado, sem 
cruzamentos.  

 Processos de trabalho descritos em POP’s e profissionais treinados para 
sua execução.  

 Condições ambientais e higiênicas dentro de padrões de qualidade e 
segurança. 

 
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 apresentam 
condições gerais de organização, processos operacionais, registros e 
garantia da qualidade em conformidade com a Legislação RDC 
302/2005. 

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

 Os serviços que utilizam equipamentos emissores de radiação ionizante 
(raios-X convencional, raios-X extra oral, raios-X contrastado, 
hemodinâmica, mamografia, tomografia computadorizada, densitometria 
óssea, arco cirúrgico, litotripsia) apresentam requisitos satisfatórios 
relacionados aos ambientes; equipamentos; procedimentos de trabalho; 
gerenciamento de resíduos; controle de qualidade, em conformidade 
com a Portaria SVS Nº 453/1998. 

 Os serviços que utilizam radiação ionizante na área de radioterapia 
apresentam: condições gerais satisfatórias de organização; recursos 
humanos; infra-estrutura física; equipamentos; garantia da qualidade; 
sistema de notificação, investigação e ações em situação de eventos 
adversos graves; registros inerentes ao tratamento; registros dos 
procedimentos clínicos nos prontuários; comprovação do cumprimento 
dos regulamentos de proteção radiológica; gerenciamento de resíduos, 
em conformidade com a RDC ANVISA Nº 20/2006.  

 Os serviços que utilizam radiação ionizante na área de Medicina Nuclear 
apresentam condições satisfatórias de organização; recursos humanos; 
infra-estrutura física; equipamentos e produtos; protocolos de 
procedimentos; preparação e administração de radiofármacos; sistema 
de proteção radiológica; registros específicos do serviço; notificação e 
investigação de eventos adversos; gerenciamento de resíduos, garantia 
da qualidade, em conformidade com os requisitos constantes na RDC Nº 
38/2008.  

  
DESCARTE DE RESÍDUOS 

 O descarte de resíduos é gerenciado conforme exigências da RDC 
ANVISA Nº 306/2004. 
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 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, E. resíduos químicos e resíduos 
radioativos. 

 
Observação: Os demais serviços especializados, a exemplo de atenção 
obstétrica e neonatal, quimioterapia, terapia renal substitutiva, hospitais 
psiquiátricos, banco de leite, atenção domiciliar, e outros, deverão seguir as 
legislações específicas para as atividades que lhes são inerentes, alem dos 
critérios gerais que lhes dizem respeito, acima apresentados.  
 
 
 

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.  
  

 ATENÇÃO DOMICILIAR 
 
Resolução RDC Nº 11, de 26 de janeiro de 2006 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de 
Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar. 
 

 ATENÇÃO MATERNA E NEONATAL 
 
Resolução RDC nº 36, de 03 de junho de 2008 - Dispõe sobre Regulamento Técnico para 
Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal. 
 
Resolução RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. 
 
Portaria nº 1.091/GM, de 25 de agosto de 1999 - Cria e estabelece as normas e critérios de 
inclusão da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal no SUS. 
 
Portaria MS/GM nº 930, de 10 de maio de 2012 – Define as diretrizes e objetivos para a 
organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente 
grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_3016_junho_1998.pdf
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 ATENÇÃO PSIQUIÁTRICA (HOSPITALAR) 
 

Portaria GM 251, de 31 de janeiro de 2002 - Estabelece diretrizes e normas para a assistência 
hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais psiquiátricos, define a estrutura, a porta de 
entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS e dá outras providências. 
 

 BANCO DE LEITE 
 
Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
o funcionamento de Bancos de Leite Humano. 
 
Manual - Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos – 
ANVISA/2008. 
 

 BIOSSEGURANÇA 
 
Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 - Dispõe sobre a política nacional de biossegurança. 
 

 CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
 
Portaria nº 2.616 GM/MS, de 12 de maio de 1998 - Expede, na forma dos anexos I, II, III, IV e V 
diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. 
 
Resolução RDC nº 48 de 2 de junho de 2000 - Aprova o Roteiro de Inspeção do Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. 
 
Nota Técnica nº 129/2008 / ANVISA - Esclarece sobre a necessidade de registro de furadeiras 
para uso em cirurgias neurológicas e ortopédicas. 
 
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. 
 
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 anti-séptica das mãos pelos serviços de 
saúde do País, e dá outras providências. 
 

 ENDOSCOPIA 
 
Resolução RDC nº 06, de 01 de março de 2013 – Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas 
de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por 
orifícios exclusivamente naturais. 
 

 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. 
 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_rdc_171_set_2006.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_2616_maio_1998.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_rdc_48_junho_2000.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_rdc306_2004.pdf
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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 
 

 HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
 
Portaria GM/MS nº 881, de 19/06/2001; Portaria SAS/MS nº 202, de 19/06/2001 e Portaria 
SAS/MS nº 210, de 20/06/2001 - Criam o Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar (PNHAH). 
 
Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (PNH/Humaniza SUS) – 
MS / Março 2003. 
 

 IMUNIZAÇÃO 
 
Portaria Conjunta ANVISA/FUNASA nº 01, de 02 de agosto de 2000 - Estabelece as exigências 
para o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação, seu licenciamento, 
fiscalização e controle, e dá outras providências. 
 
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. 
 

 MAMOGRAFIA 
 
Portaria GM/MS nº 531, de 26 de março de 2012 – Institui o Programa Nacional de Qualidade 
em Mamografia (PNQM).  
 

 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. 
 
RDC Nº 45, DE 12 de março de 2003 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de boas práticas 
de utilização das soluções parenterais em serviços de saúde. 
 
Portaria MS 4283, DE 30 de dezembro de 2010 
Aprova as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações 
e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. 

 
 MEDICINA NUCLEAR 

 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_302_outubro_2005.pdf
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Resolução ANVISA – RDC Nº 38, de 04 de junho de 2008 – dispõe sobre a instalação e o 
funcionamento de Serviços de Medicina Nuclear “in vivo”. 
 

 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
 
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
 
Resolução RDC nº 63, de 06 de julho de 2000 - Aprova o Regulamento Técnico para fixar os 
requisitos mínimos exigidos para a nutrição enteral. 
 

 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS 
 
Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde – MS / 
1994. 
 
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. 
 
Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para 
o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. 
 
Resolução RDC nº 31,de 04 de julho de 2011 - Dispõe sobre a indicação de uso dos produtos 
saneantes na categoria “Esterilizante”, para aplicação sob a forma de imersão, a indicação de 
uso de produtos saneantes atualmente categorizados como “Desinfetante Hospitalar para 
Artigos Semicríticos” e dá outras providências. 
 

 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. 
 

 QUIMIOTERAPIA 
 
Resolução RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004 - Aprova o Regulamento Técnico de 
funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. 
 

 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.  

 
 RADIOTERAPIA 

 
Resolução - RDC nº 20, de 02 de fevereiro de 2006 - Estabelece o Regulamento Técnico para 
o funcionamento de serviços de radioterapia, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos 
profissionais envolvidos e do público em geral. 
 

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/resol_rdc_220_set_2004.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/resol_rdc_20_fev_2006.pdf
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Resolução CNEN Nº 130, de 31 de maio de 2012 - Dispõe sobre os requisitos necessários para 
a segurança e a proteção radiológica em Serviços de Radioterapia. 
 

 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. 
 

 TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA 
 
Resolução - RDC nº 154, de 15 de junho de 2004 - Estabelece o Regulamento Técnico para o 
funcionamento dos Serviços de Diálise. 
 
Nota Técnica nº 006/2009 – GGTES/ANVISA - Estabelece parâmetros para execução de 
procedimentos dialíticos em ambiente hospitalar fora dos serviços de diálise abrangidos pela 
RDC/Anvisa n. 154, de 15 de junho de 2004. 
 
Resolução RDC nº 6, de 14 de fevereiro de 2011 - Altera a Resolução RDC nº 154, de 15 de 
junho de 2004, que estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de 
Diálise, republicada em 31/05/2006. 
 
Resolução RDC nº 33, de 3 de junho de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação dos Sistemas de Tratamento e 
Distribuição de Água para Hemodiálise no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 
 

 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 
 
Resolução RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. 
 

 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 
Portaria MS/GM nº 2.048, de 5 de novembro de 2002 - Aprova o Regulamento Técnico dos 
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 
 
 
 

Observação: A lista acima poderá sofrer modificações, caso uma ou outra 
norma legal venha a ser alterada ou revogada. 
 
Aracaju, 31 de janeiro de 2013 
 
 

Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju - COVISA/AJU 
Gerência de Serviços Especializados de Saúde - GSES 

 
 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_485_nov_2005.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_154_junho_2004.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_2048_nov_2002.pdf
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