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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. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso IV do Art.11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril 

de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do Art. 54 do Regimento 

Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 

2006, republicada no D.O.U., de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 22 de 

fevereiro de 2010; adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, 

determino sua publicação: 

 

Art. 1º Ficam aprovados os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia 

Intensiva, nos termos desta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

Seção I 

Organização 

Art. 5º A Unidade de Terapia Intensiva deve estar localizada em um hospital regularizado junto 

ao órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. Parágrafo único. A regularização 

perante o órgão de vigilância sanitária local se dá mediante a emissão e renovação de alvará 

de licenciamento sanitário, salvo exceções previstas em lei, e é condicionada ao cumprimento 

das disposições especificadas nesta Resolução e outras normas sanitárias vigentes. 

Art. 6º O hospital no qual a Unidade de Terapia Intensiva está localizada deve estar cadastrado 

e manter atualizadas as informações referentes a esta Unidade no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Art. 7º A direção do hospital onde a UTI está inserida deve garantir: 

I - o provimento dos recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da unidade e 

à continuidade da atenção, em conformidade com as disposições desta RDC; 

II - a segurança e a proteção de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive fornecendo 

equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Art. 8º A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas dos 

procedimentos assistenciais e administrativos realizados na unidade, as quais devem ser: 

http://www.portalbiocursos.com.br/


 

Bio Cursos - André Barbosa Rigato Cursos 
R. Rio Içá, 10 - Vieiralves - Manaus/AM 

Fone: (92) 3228-2681 / 9166-6549 
CNPJ: 10.208.028/0001-72 – Inscrição Estadual: 04.290.387-4 

www.portalbiocursos.com.br 

I - elaboradas em conjunto com os setores envolvidos na assistência ao paciente grave, no que 

for pertinente, em especial com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

II - aprovadas e assinadas pelo Responsável Técnico e pelos coordenadores de 

enfermagem e de fisioterapia; 

III - revisadas anualmente ou sempre que houver a incorporação de novas tecnologias; 

IV - disponibilizadas para todos os profissionais da unidade. 

Art. 9º A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas relacionadas a 

biossegurança, contemplando, no mínimo, os seguintes itens: 

I - condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental; 

II - instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva 

(EPC); 

III - procedimentos em caso de acidentes; 

IV - manuseio e transporte de material e amostra biológica. 

Seção II 

Infraestrutura Física 

Art. 10 Devem ser seguidos os requisitos estabelecidos na RDC/Anvisa n. 50, de 21 de 

fevereiro de 2002. Parágrafo único. A infraestrutura deve contribuir para manutenção da 

privacidade do paciente, sem, contudo, interferir na sua monitorização. 

Art. 11 As Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Pediátricas e Neonatais devem ocupar salas 

distintas e exclusivas. 

§ 1º Caso essas unidades sejam contíguas, os ambientes de apoio podem ser compartilhados 

entre si. 

§ 2º Nas UTI Pediátricas Mistas deve haver uma separação física entre os ambientes de UTI 

Pediátrica e UTI Neonatal. 

Seção III 

Recursos Humanos 

Art. 12 As atribuições e as responsabilidades de todos os profissionais que atuam na 

unidade devem estar formalmente designadas, descritas e divulgadas aos profissionais 

que atuam na UTI. 

Art. 13 Deve ser formalmente designado um Responsável Técnico médico, um 

enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da 

equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos. 

§ 1º O Responsável Técnico deve ter título de especialista em Medicina Intensiva para 

responder por UTI Adulto; habilitação em Medicina Intensiva Pediátrica, para responder por UTI 

Pediátrica; título de especialista em Pediatria com área de atuação em Neonatologia, para 

responder por UTI Neonatal; 
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§ 2º Os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem ser especialistas em 

terapia intensiva ou em outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, 

específica para a modalidade de atuação (adulto, pediátrica ou neonatal); 

§ 3º É permitido assumir responsabilidade técnica ou coordenação em, no máximo, 02 (duas) 

UTI. 

Art. 14 Além do disposto no Artigo 13 desta RDC, deve ser designada uma equipe 

multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e 

qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação 

vigente, contendo, para atuação exclusiva na unidade, no mínimo, os seguintes 

profissionais: 

I - Médico diarista/rotineiro: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos 

matutino e vespertino, com título de especialista em Medicina Intensiva para atuação em 

UTI Adulto; habilitação em Medicina Intensiva Pediátrica para atuação em UTI Pediátrica; 

título de especialista em Pediatria com área de atuação em Neonatologia para atuação 

em UTI Neonatal; 

II - Médicos plantonistas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada 

turno. 

III - Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em 

cada turno. 

IV - Fisioterapeutas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação; 

V - Técnicos de enfermagem: no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada 

turno, além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial 

em cada turno; 

VI - Auxiliares administrativos: no mínimo 01 (um) exclusivo da unidade; 

VII - Funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade, em cada turno. 

Art. 15 Médicos plantonistas, enfermeiros assistenciais, fisioterapeutas e técnicos de 

enfermagem devem estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes 

internados na UTI, durante o horário em que estão escalados para atuação na UTI. 

Art. 16 Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados contra tétano, difteria, hepatite B 

e outros imunobiológicos, de acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde estabelecida pela Portaria MTE/GM n.º 485, de 11 de novembro de 2005. 

Art. 17 A equipe da UTI deve participar de um programa de educação continuada, 

contemplando, no mínimo: 

I - normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade; 

II - incorporação de novas tecnologias; 
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III - gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade e segurança 

de pacientes e profissionais. 

IV - prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. § 1º As atividades 

de educação continuada devem estar registradas, com data, carga horária e lista de 

participantes. 

§ 2º Ao serem admitidos à UTI, os profissionais devem receber capacitação para atuar na 

unidade. 

Seção V 

Processos de Trabalho 

Art. 21 Todo paciente internado em UTI deve receber assistência integral e 

interdisciplinar. 

Art. 22 A evolução do estado clínico, as intercorrências e os cuidados prestados devem ser 

registrados pelas equipes médica, de enfermagem e de fisioterapia no prontuário do paciente, 

em cada turno, e atendendo as regulamentações dos respectivos conselhos de classe 

profissional e normas institucionais. 

Art. 23 As assistências farmacêutica, psicológica, fonoaudiológica, social, odontológica, 

nutricional, de terapia nutricional enteral e parenteral e de terapia ocupacional devem 

estar integradas às demais atividades assistenciais prestadas ao paciente, sendo 

discutidas conjuntamente pela equipe multiprofissional. 

Parágrafo único. A assistência prestada por estes profissionais deve ser registrada, assinada e 

datada no prontuário do paciente, de forma legível e contendo o número de registro no 

respectivo conselho de classe profissional. 

Art. 24 Devem ser assegurados, por todos os profissionais que atuam na UTI, os seguintes 

itens: 

I - preservação da identidade e da privacidade do paciente, assegurando um ambiente de 

respeito e dignidade; 

II - fornecimento de orientações aos familiares e aos pacientes, quando couber, em linguagem 

clara, sobre o estado de saúde e a assistência a ser prestada desde a admissão até a alta; 

III - ações de humanização da atenção à saúde; 

IV - promoção de ambiência acolhedora; 

V - incentivo à participação da família na atenção ao paciente, quando pertinente. 

Art. 25 A presença de acompanhantes em UTI deve ser normatizada pela instituição, com base 

na legislação vigente. 

Art. 26 O paciente consciente deve ser informado quanto aos procedimentos a que será 

submetido e sobre os cuidados requeridos para execução dos mesmos. 
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Parágrafo único. O responsável legal pelo paciente deve ser informado sobre as condutas 

clínicas e procedimentos a que o mesmo será submetido. 

Art. 27 Os critérios para admissão e alta de pacientes na UTI devem ser registrados, assinados 

pelo Responsável Técnico e divulgados para toda a instituição, além de seguir legislação e 

normas institucionais vigentes. 

Art. 28 A realização de testes laboratoriais remotos (TLR) nas dependências da UTI está 

condicionada ao cumprimento das disposições da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 

- RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005. 

Seção VIII 

Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

Art. 37 Devem ser cumpridas as medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) definidas pelo Programa de Controle de Infecção do hospital. 

Art. 38 As equipes da UTI e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH - são 

responsáveis pelas ações de prevenção e controle de IRAS. 

Art. 39 A CCIH deve estruturar uma metodologia de busca ativa das infecções relacionadas a 

dispositivos invasivos, dos microrganismos multirresistentes e outros microrganismos de 

importância clínico-epidemiológica, além de identificação precoce de surtos. 

Art. 40 A equipe da UTI deve colaborar com a CCIH na vigilância epidemiológica das IRAS e 

com o monitoramento de microrganismos multirresistentes na unidade. 

Art. 41 A CCIH deve divulgar os resultados da vigilância das infecções e perfil de sensibilidade 

dos microrganismos à equipe multiprofissional da UTI, visando a avaliação periódica das 

medidas de prevenção e controle das IRAS. Art. 42 As ações de prevenção e controle de IRAS 

devem ser baseadas na avaliação dos indicadores da unidade. 

Art. 43 A equipe da UTI deve aderir às medidas de precaução padrão, às medidas de 

precaução baseadas na transmissão (contato, gotículas e aerossóis) e colaborar no estímulo 

ao efetivo cumprimento das mesmas. 

Art. 44 A equipe da UTI deve orientar visitantes e acompanhantes quanto às ações que visam 

a prevenção e o controle de infecções, baseadas nas recomendações da CCIH. 

Art. 45 A equipe da UTI deve proceder ao uso racional de antimicrobianos, estabelecendo 

normas e rotinas de forma interdisciplinar e em conjunto com a CCIH, Farmácia Hospitalar e 

Laboratório de Microbiologia. 

Art. 46 Devem ser disponibilizados os insumos, produtos, equipamentos e instalações 

necessários para as práticas de higienização de mãos de profissionais de saúde e visitantes. 

§ 1º Os lavatórios para higienização das mãos devem estar disponibilizados na entrada da 

unidade, no posto de enfermagem e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH e 

possuir dispensador com sabonete líquido e papel toalha. 
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§ 2º As preparações alcoólicas para higienização das mãos devem estar disponibilizadas na 

entrada da unidade, entre os leitos e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH. 

Art. 47 O Responsável Técnico e os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem 

estimular a adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais e visitantes. 

Seção IX 

Avaliação 

Art. 48 Devem ser monitorados e mantidos registros de avaliações do desempenho e do 

padrão de funcionamento global da UTI, assim como de eventos que possam indicar 

necessidade de melhoria da qualidade da assistência, com o objetivo de estabelecer 

medidas de controle ou redução dos mesmos. 

§ 1º Deve ser calculado o Índice de Gravidade / Índice Prognóstico dos pacientes internados na 

UTI por meio de um Sistema de Classificação de Severidade de Doença recomendado por 

literatura científica especializada. § 2º O Responsável Técnico da UTI deve correlacionar a 

mortalidade geral de sua unidade com a mortalidade geral esperada, de acordo com o Índice 

de gravidade utilizado. 

§ 3º Devem ser monitorados os indicadores mencionados na Instrução Normativa nº 4, de 24 

de fevereiro de 2010, da ANVISA 

§4º Estes dados devem estar em local de fácil acesso e ser disponibilizados à Vigilância 

Sanitária durante a inspeção sanitária ou quando solicitado. 

Art. 49 Os pacientes internados na UTI devem ser avaliados por meio de um Sistema de 

Classificação de Necessidades de Cuidados de Enfermagemrecomendado por literatura 

científica especializada. 

§1º O enfermeiro coordenador da UTI deve correlacionar as necessidades de cuidados de 

enfermagem com o quantitativo de pessoal disponível, de acordo com um instrumento de 

medida utilizado. 

§2º Os registros desses dados devem estar disponíveis mensalmente, em local de fácil acesso. 

SeçãoX 

Recursos Materiais 

Art. 50 A UTI deve dispor de materiais e equipamentos de acordo com a complexidade do 

serviço e necessários ao atendimento de sua demanda. 

Art. 51 Os materiais e equipamentos utilizados, nacionais ou importados, devem estar 

regularizados junto à ANVISA, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 52 Devem ser mantidas na unidade instruções escritas referentes à utilização dos 

equipamentos e materiais, que podem ser substituídas ou complementadas por manuais do 

fabricante em língua portuguesa. 
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Art. 53 Quando houver terceirização de fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, 

deve ser estabelecido contrato formal entre o hospital e a empresa contratante. 

Art. 54 Os materiais e equipamentos devem estar íntegros, limpos e prontos para uso. 

Art. 55 Devem ser realizadas manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos em uso 

e em reserva operacional, de acordo com periodicidade estabelecida pelo fabricante ou pelo 

serviço de engenharia clínica da instituição. 

Parágrafo único. Devem ser mantidas na unidade cópias do calendário de manutenções 

preventivas e o registro das manutenções realizadas. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 72 Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolução têm o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir da data de sua publicação para promover as adequações 

necessárias do serviço para cumprimento da mesma. § 1º Para cumprimento dos Artigos 13, 

14 e 15 da Seção III - Recursos Humanos e do Art 51 da Seção IX - Avaliação do Capítulo II, 

assim como da Seção I - Recursos Materiais dos Capítulos III, IV e V estabelece-se o prazo de 

03 (três) anos; 

§ 2º A partir da publicação desta Resolução, os novos estabelecimentos e aqueles que 

pretendem reiniciar suas atividades devem atender na íntegra às exigências nela contidas, 

previamente ao início de seu funcionamento. 

 Art. 73 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 

sanitária, nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

Art. 74 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

DIRCEU RAPOSO DE MELLO 
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