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As Bibliotecas são documentos que reúnem
todas as normas, portarias e resoluções
vigentes de determinado macrotema. O
objetivo é facilitar o acesso e a compreensão
do Estoque Regulatório ao público interno e
externo, bem como aprimorar o processo de
elaboração e revisão das normativas. 



Regularização de serviços e estabelecimentos sujeitos a vigilância
sanitária e boas práticas 

1.

       1.1 Requisitos para analise de projetos arquitetônicos 

           
RDC 51/11- 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.

RDC 50/02- Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

RDC 63/2011 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

      
                  1.2 Requisitos para analise de Unidade Básica de Saúde (UBS)

           PORTARIA 340/13- Redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde (UBS)

      
           

 
      1.3 Requisitos Sanitários para o funcionamento de Farmácias Hospitalares/Farmácias e

Drogarias
 

           RDC 67/07 – Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em
farmácias. (Normativa relacionada a serviços de saúde quando trata da manipulação de medicamentos
no hospital. Possui interface com medicamentos).

RDC 44/09 - Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da
dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e
drogarias e dá outras providências.

      
           

RDC 45/03 – Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em
Serviços de Saúde

      
           

1.4 Requisitos Sanitários para utilização de Soluções Parenterais e
 prestação de serviços de Nutrição Parenteral 
           

1.5 Requisitos Sanitários para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI)            

RDC 07/10 – Requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva.

      
           

1.6 Requisitos Sanitários para funcionamento de Laboratórios Clínicos e postos de
coleta laboratorial            

RDC 07/10 – Requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva.

      
           

1.7 Requisitos Sanitários para prestação de serviços de radiodiagnóstico

RDC 330/19 - Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de
radiologia diagnóstica ou intervencionista; e regulamenta o controle das exposições médicas,
ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou
intervencionistas. 

      
           



      1.8 Requisitos Sanitários para funcionamento de serviços de vacinação

          
RDC 197/2017 - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. 

      
           

       1.9 Requisitos Sanitários para prestação de serviços de diálise

           RDC 11/2014 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise.

      
           

RDC 15/2012 – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

      
           

1.10 Boas Práticas para o processamento de produtos para saúde 
           

1.11 Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde            
RDC 222/2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
(Entra em vigor em 180 dias a partir da data de sua publicação, ocorrida em 29/03/2018).

      
           

1.12 Requisitos Sanitários para serviços de medicina nuclear         

RDC 38/2008 - Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de Serviços de Medicina Nuclear “in vivo”

      
           1.14 Requisitos Sanitários para serviços de nutrição enteral e dietética        

RDC 63/2000 – Regulamento Técnico que fixa os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição
Enteral.

RDC 216/2004 - Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

      
           

1.15 Requisitos Sanitários para funcionamento de serviços de terapia antineoplásica       

RDC 220/2004 - Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. 

      
           1.16 Requisitos Sanitários para funcionamento de serviços de Endoscopia      

RDC 06/2013 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via
de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. 

      
           1.17 Boas Práticas para o processamento de roupas de serviços de saúde  
RDC 06/2012 - Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de
Serviços de Saúde.

      
           1.18  Critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal 

PORTARIA Nº 930/2012 - 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);

      
           

RESOLUÇÃO - RDC Nº 47, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013 - Aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de
Fabricação para Produtos Saneantes, e dá outras providências. 

      
           

1.16 Requisitos Sanitários para funcionamento de serviços boas Práticas de Fabricação
para Produtos Saneantes, e dá outras providências.      


