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NORMAS TÉCNICAS 
 

SERVIÇOS DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
 

 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). 
 

 
 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. 

http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/port_3016_junho_1998.pdf
http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa/arquivos/gerados/resol_rdc_171_set_2006.pdf
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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. 
 
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 
 

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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 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.  
 

 

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
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 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. 
 
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. 
 
Atualizada em 08 de agosto 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/resol_rdc_20_fev_2006.pdf
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



