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RESUMO 
 

A diálise é um procedimento de alto custo/complexidade e requer uma articulação 
entre os níveis secundários e terciários de assistência. Nos últimos anos, houve um 
acréscimo de sua demanda, o que acarreta um custo financeiro significativo, uma 
vez que no Brasil, 95% dos tratamentos dialíticos são pagos pelo SUS. Tais serviços 
utilizam muitas tecnologias associadas a procedimentos e equipamentos, de modo 
que são considerados de alta complexidade. No Brasil, a modalidade mais utilizada 
é a hemodiálise, sendo que no Município do Rio de Janeiro, de acordo com dados 
da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, há vinte e oito estabelecimentos 
prestadores de serviço de terapia renal substitutiva, distribuídos pelas cinco Áreas 
Programáticas que compõem a cidade. Destes, vinte e quatro são clínicas de diálise 
satélite que atendem pacientes crônicos em programa dialítico e quatro prestam 
serviço de terapia renal à beira do leito nas diversas unidades hospitalares do 
Município do Rio de Janeiro. Em função da complexidade que envolve o campo de 
atuação da Vigilância Sanitária nesses serviços, torna-se fundamental a 
identificação e compreensão dos riscos que podem ocorrer nesse espaço, mediante 
o conhecimento e aplicação da legislação em vigor. Tendo em vista, o 
imprescindível papel de promover a orientação e informação quanto às boas práticas 
nos serviços de terapia renal substitutiva, este trabalho visa realizar um Programa de 
Educação Permanente desenvolvido pelos técnicos das vigilâncias sanitárias 
estadual e municipal do Rio de Janeiro. O público-alvo das ações educativas são os 
profissionais de saúde que atuam nos serviços de diálise localizados no Município 
do Rio de Janeiro, abordando as novas legislações em vigor, gerenciamento de risco 
e qualidade, a fim de promover a qualificação dos serviços e segurança do paciente. 
 

Palavras-chave: Diálise. Hemodiálise. Assistência a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Dialysis is an expensive procedure of high complexity and requires coordination 
between secondary and tertiary levels of care. In recent years there has been an 
increase of its demand, which carries a significant financial cost, as in Brazil, 95% of 
the dialysis treatments are paid for by SUS. Such services use many technologies 
associated with the procedures and equipment, so that are considered highly 
complex. In Brazil the most used method is hemodialysis, and in the city of Rio de 
Janeiro, according to data from the Health Surveillance of the State of Rio de 
Janeiro, there are twenty-eight service establishments providing renal replacement 
therapy, distributed by the five Areas Programs that make up the city. Among these 
twenty-four are satellite dialysis clinics that serve patients in chronic dialysis 
programs and four providing renal therapy service at the bedside in the various 
hospitals in the city of Rio de Janeiro. Depending on the complexity that involves the 
playing field of the Health Surveillance in these services, it is essential to identify and 
understand the risks that may occur in this space, through the knowledge and 
application of legislation. Considering the vital role of promoting guidance and 
information on good practices in renal replacement therapy services, this study aims 
at a Continuing Education Program developed by technicians from state and local 
Health Surveillance of Rio de Janeiro. The target audience of educational activities 
are the health professionals who work in dialysis centers located in the city of Rio de 
Janeiro, addressing the new legislation in place, risk management and quality in 
order to promote the qualification of the services and the security of the patient. 
 

Keywords: Dialysis. Health surveillance. Continuing education. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

 Plano de ação para minimizar riscos sanitários através da educação permanente 

em saúde 

 
1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

 Patrícia Maria de Sousa Rocca 

 Giselle Andrade dos Santos Silva 

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 

 Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro 

 Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro 

 Técnicos de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro 

 Técnicos de Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Terapia Renal Substitutiva (TRS) é um procedimento de alto 

custo/complexidade e requer uma articulação entre os níveis secundários e 

terciários de assistência. Nos últimos anos, houve um acréscimo de sua demanda, o 

que acarreta um custo financeiro significativo, uma vez que no Brasil, 95% dos 

tratamentos dialíticos são pagos pelo SUS (CAVALCANTE; FROTA, 2011). 

Os serviços de TRS utilizam muitas tecnologias associadas à procedimentos 

e equipamentos, de modo que são considerados de alta complexidade. Basicamente 

existem duas modalidades de diálise: hemodiálise (HD) e diálise peritoneal (DP) 

(LEITE, 2007). 

No Brasil a modalidade mais utilizada é a hemodiálise, de acordo com o 

Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica da Sociedade Brasileira de Nefrologia do ano 

de 2013: 89,7% dos pacientes submetidos à TRS fazem hemodiálise convencional 

(SESSO et al., 2013). 
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Segundo os dados do Censo 2013 realizado pela Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (SESSO et al., 2013) existem 658 unidades de diálise cadastradas ativas 

com programa de atendimento ao paciente crônico. O número total estimado de 

doentes renais crônicos no estágio 5 - dialítico no país em julho de 2013, foi de 

100.397. 

No Município do Rio de Janeiro, de acordo com dados da Vigilância Sanitária 

do Estado do Rio de Janeiro, há vinte e oito estabelecimentos prestadores de 

Terapia Renal Substitutiva (TRS), distribuídos pelas cinco Áreas Programáticas 

(AP1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) que compõem a cidade. Destes, vinte e quatro são 

clínicas de diálise satélite que atendem pacientes crônicos em programa dialítico e 

quatro prestam serviço de terapia renal substitutiva à beira do leito nas diversas 

unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro. O quantitativo de pacientes 

submetidos à terapia renal substitutiva no Estado do Rio de Janeiro é estimado em 

12.000 (SILVA, 2014). 

Devido às suas características, especificidades, custo elevado e tecnologias 

envolvidas, os serviços de diálise têm um caráter multidisciplinar e são classificados 

como serviços de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde- SUS (BRASIL, 

1990). A inclusão desses elementos impacta sobre a sua organização e gera outras 

tecnologias na forma de procedimentos médicos e de gestão. Dessa forma, serviços 

ampliam cada vez mais sua complexidade e, por consequência, a quantidade e as 

características dos riscos que apresentam (SILVA, 2014).  

Nesse contexto a vigilância sanitária tem um papel estratégico na contribuição 

da minimização dos riscos sanitários passíveis de ocorrências nos serviços de 

terapia renal substitutiva. 

A Vigilância Sanitária (VISA) é definida como “Um conjunto de ações capaz 

de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse à saúde (BRASIL, 1990). 

Nesse contexto as inspeções nas clínicas de diálise são o principal 

instrumento utilizado pela Vigilância Sanitária (VISA) para controlar o risco sanitário, 

garantido serviços de qualidade para a clientela assistida. Risco sanitário agrega o 

elemento de “potencial dano à saúde” e, consequentemente, a possibilidade de que 

um perigo venha causar um evento adverso (UFC, 2015). 
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É importante ressaltar que em função da complexidade que envolve campo 

de atuação da VISA em TRS, torna-se fundamental a identificação e análise dos 

riscos que ocorrem nesse espaço (UFC, 2015). Mediante o conhecimento e 

aplicação da legislação em vigor. 

Em outubro de 1996, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.042 de 

11/10/1996 (BRASIL, 1996), que estabelece o “Regulamento Técnico para o 

funcionamento dos serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS) e as normas para 

cadastramento desses estabelecimentos junto ao Sistema Único de Saúde”. Em 

resumo, essa legislação estabeleceu que as unidades só iniciassem o 

funcionamento após a expedição do alvará sanitário pelas autoridades municipal e 

estadual e que as unidades deveriam ser inspecionadas ao menos uma vez ao ano. 

 A Portaria nº 2.042 de 11/10/1996, foi substituída pela RDC/ANVISA Nº 154 

de 15/06/2004 (BRASIL, 2004), republicada em 31/05/2006, a qual foi revogada 

mediante a publicação da Resolução RDC/ANVISA nº 11 de 13/03/2014 que 

estabelece os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de 

diálise (BRASIL, 2014b). Os critérios para a linha de cuidado do paciente com DRC 

e incentivo para custeio de atendimento ambulatorial pré-dialítico, além de diretrizes 

clínicas do SUS na DRC, estão contemplados na Portaria M.S. nº 389, de 13 de 

março de 2014 (BRASIL, 2014a). Além dessas legislações, os serviços de TRS 

estão sujeitos à outras normas, que são citadas na Resolução RDC/ANVISA nº 11, a 

saber: Resolução RDC/ANVISA nº 36 de 26/07/2013 que “institui ações para a 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde” (BRASIL, 2013), Resolução 

RDC/ANVISA nº 2 de 25/01/2010, alterada pela RDC/ANVISA nº 20 de 26/03/2012 

que “dispõe sobre o Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em Estabelecimentos 

de Saúde” (BRASIL, 2012). 

Apesar da descentralização da atenção à saúde para a esfera municipal, 

estar prevista na Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080/90 (BRASIL, 1990) as ações de 

vigilância sanitária de todos os serviços de diálise do Estado do Rio de Janeiro eram 

realizadas pela VISA Estadual. Entretanto, em 08 de dezembro de 2014 foi 

publicada a Resolução Conjunta SES/SMS n° 295, a qual define a descentralização 

de ações de vigilância sanitária para o Município do Rio de Janeiro, incluindo os 

estabelecimentos extra-hospitalares que exerçam atividade de Terapia Renal 

Substitutiva e de Unidade Móvel de Terapia Renal Substitutiva, a partir de 01 de 

março de 2015 (SES/RJ, 2014).  



11 
 

Tendo em vista, o imprescindível papel de promover a orientação e 

informação quanto às boas práticas nos serviços de terapia renal substitutiva, este 

trabalho visa realizar um Programa de Educação Permanente voltado para os 

profissionais de saúde que atuam nos serviços de diálise localizados no Município 

do Rio de Janeiro, abordando as novas legislações em vigor, gerenciamento de risco 

e qualidade, promovendo desta forma a qualificação dos serviços e segurança do 

paciente. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

Para cumprir com seu objetivo de proteger a saúde da população é 

necessário que a vigilância sanitária desenvolva um amplo conjunto de ações, 

utilizando diferentes instrumentos. Esse conjunto permite uma abordagem e 

compreensão integral acerca da questão objeto de sua intervenção e um de seus 

principais instrumentos é a norma sanitária, que estabelece parâmetros e padrões. 

Esse conjunto normativo precisa ser divulgado para o setor regulado, o qual é 

composto pelos prestadores de serviço de saúde e estabelecimentos que exercem 

atividades que são passíveis de acordo com a legislação sanitária, de atuação da 

VISA. A divulgação do arcabouço normativo que rege os serviços de terapia renal 

substitutiva requer da vigilância sanitária, o desenvolvimento de atividades 

educativas para cumprir com essa finalidade. 

As atuais legislações que norteiam a assistência dialítica no Brasil foram 

publicadas em março de 2014 e passaram a vigorar a partir de setembro de 2014. 

Durante as inspeções sanitárias realizadas percebe-se que os profissionais 

possuem muitas dúvidas acerca das normas vigentes e que um elevado quantitativo 

de inadequações encontradas é oriundo da falta de conhecimento desses 

profissionais acerca dessas normas. Aumentando, desta forma, os riscos oriundos 

de uma prática inadequada, o que pode acarretar diversos prejuízos à clientela 

assistida nesses serviços, principalmente no que tange à segurança dos pacientes. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

 Elaborar um plano de ação para educação para saúde dos profissionais de 

saúde que atuam nos serviços que prestam assistência de terapia renal 

substitutiva, que estão sob a competência da VISA do Município do Rio de 

Janeiro. 

 

4.2 Específicos 

 

 Contribuir para a diminuição das inadequações sanitárias encontradas nos 

serviços de TRS em funcionamento no âmbito do Município do Rio de 

Janeiro. 

 Sensibilizar os profissionais de saúde quanto à qualidade do cuidado e 

segurança do paciente. 

 Colaborar para a qualificação da TRS oferecida pelos estabelecimentos de 

saúde. 

 

 

5. METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica e 

experiência profissional da autora, que sustentou posterior elaboração do plano de 

ação para ser realizado pelo setor de TRS da Superintendência de Vigilância 

Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (SUVISA) da Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro (SES/RJ) em conjunto com a Subsecretaria de Vigilância, 

Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses (SUBVISA) da Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ), cujo problema a ser enfrentado é a 

desinformação dos profissionais de saúde acerca da legislação sanitária vigente que 

dita as normas de boas práticas em saúde para os serviços de TRS, o que favorece 

o aumento do risco sanitário nesses locais e diminui a qualidade da assistência 

prestada. 
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Para elaboração da proposta do plano de ação para um Programa de 

Educação Permanente acerca da minimização de riscos sanitários através da 

promoção do conhecimento das novas legislações sanitárias em vigor nos serviços 

de TRS, foram descritas três etapas: diagnóstico situacional, revisão bibliográfica e 

elaboração do plano de ação. Para esta revisão, optou-se pelos seguintes critérios: 

publicações em português, utilizando as palavras-chaves nefrologia, vigilância 

sanitária, diálise; artigos, dissertações e teses publicadas no período de 1990 a 

2015, e as bases de dados utilizadas foram Scielo, Google Acadêmico, BDTD e 

BVS. 

O programa de caráter permanente será realizado continuamente a partir do 

2º semestre do ano de 2016, a fim de facilitar a participação do máximo de 

profissionais de saúde que atuam na assistência de TRS no âmbito do Município do 

Rio de Janeiro. 

Preliminarmente, os profissionais que atuam na VISA estadual e VISA 

municipal do Rio de Janeiro, se reunirão para proceder à distribuição das 

competências de cada profissional envolvido no plano de ação a ser implementado. 

As ações educativas serão realizadas no Auditório da sede da SUBVISA/RJ, sito à 

Rua do Lavradio nº 180 Lapa, com capacidade para 60 pessoas.  

Nos encontros agendados será necessária a presença de dois profissionais 

da área administrativa que fiquem responsáveis pelo controle da frequência dos 

participantes, organização do local e manejo dos recursos eletrônicos (computador e 

datashow) disponíveis para utilização pelo palestrante responsável por cada 

conteúdo.  

Deverá ser desenvolvido cronograma das ações a serem realizadas a cada 

semestre, com datas a serem definidas em conjunto com o Centro de Estudos da 

SUBVISA, os quais serão divulgados no site da Prefeitura do Rio de Janeiro bem 

como através de folhetos impressos, contendo as datas designadas para os 

profissionais por Área Programática, assim como horário e local.  

O público-alvo deste plano de ação são os profissionais que fazem parte da 

equipe multiprofissional que assiste o paciente nos estabelecimentos de TRS, a 

saber: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos e 

assistentes sociais, além dos administradores dos serviços e principalmente os 

Responsáveis Técnicos médico e enfermeiro. Os referidos profissionais serão 

agrupados de acordo com a Área Programática na qual o estabelecimento em que 



14 
 

atuam se localiza na cidade do Rio de Janeiro e serão convocados a participarem da 

atividade proposta através de Termo de Visita Sanitária, que será lavrado pelos 

técnicos de vigilância sanitária da VISA municipal, que comparecerão aos 

estabelecimentos para efetuar tal convocação e distribuir material de divulgação 

para os referidos profissionais. 

Será proposto que cada ação tenha duração máxima de 180 minutos 

divididos em apresentação do tema e dinâmica para fixação do conteúdo. Serão 

utilizadas metodologias ativas com elaboração de situações-problema, a fim de 

utilizar a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem. A 

problematização permite ao público-alvo o contato com as informações e a produção 

do conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e 

promover o seu próprio desenvolvimento, considerando-o como sujeito ativo no 

processo ensino-aprendizagem. Logo, serão contempladas nas ações educativas as 

legislações sanitárias pertinentes e sua aplicabilidade nas situações da prática 

assistencial e gerencial dos estabelecimentos que prestam serviço de Terapia Renal 

Substitutiva. 

A princípio os temas a serem abordados serão desenvolvidos e substituídos 

pela temática seguinte após todas as Áreas Programáticas terem sido contempladas 

por um mesmo conteúdo, cumprindo a seguinte ordem: 

 

1) Resolução RDC nº 11 de 13 de março de 2014 – Requisitos de Boas 

Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise. 

2) Portaria M.S. nº 389 de 13 de março de 2014 – Critérios para 

Organização da Pessoa com Doença Renal Crônica. 

3) Gestão da Qualidade na Segurança do Paciente em TRS, contemplando 

a RDC nº 36 de 25 de julho de 2013 – Institui Ações para a Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde. 

4) Protocolos de Segurança do Paciente publicados pela ANVISA – 

Aplicabilidade nos Serviços de TRS. 

5) Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções Relacionadas 

à Assistência de Saúde (IRAS) – ANVISA. 

6) O Gerenciamento de Tecnologias em Saúde nos estabelecimentos de 

TRS, contemplando a Resolução RDC nº 2 de 25 de janeiro de 2010. 
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7) Resolução RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011 – Dispõe sobre os 

Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento dos Serviços de Saúde. 

 

Os palestrantes serão selecionados de acordo com sua área de 

conhecimento e atuação, visto que se quer dar ênfase nas questões práticas do 

serviço em TRS. 

Cada partícipe receberá um certificado com carga horária de 03 horas ao final 

de cada ação educativa desenvolvida, que será emitido conjuntamente pela VISA 

estadual e municipal do Rio de Janeiro. 

Ao término do primeiro ciclo de palestras, no qual os profissionais de todas as 

Áreas Programáticas tiverem sido contemplados, serão realizadas reuniões com a 

equipe organizadora com o objetivo de avaliar todos os processos adotados nas 

atividades desenvolvidas, proceder os ajustes necessários e criar mecanismos que 

possibilitem avaliar o resultado da atividade proposta na minimização dos riscos 

sanitários nos serviços contemplados. 

Com foco na melhoria contínua, a gestão, a análise e o monitoramento dos 

processos adotados para o desenvolvimento do plano de ação utilizará como 

ferramenta o PDCA, visando a qualidade, como descrito na figura a seguir:  
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6. METAS  

 

 Diminuir o quantitativo de inadequações sanitárias constatadas nos serviços 

de TRS em funcionamento no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 

 Obter a participação de profissionais de saúde de 100% dos serviços de TRS 

do Município do Rio de Janeiro.  

 Aumentar a qualidade do cuidado e segurança do paciente nos serviços de 

TRS em funcionamento no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES 
Mês 

01/2016 
Mês 

02/2016 
Mês 

03/2016 
Mês 

04/2016 
Mês 

05/2016 
Mês 

06/2016 

 
Reunião de  

planejamento 
da execução 

das ações 
educativas: 

infraestrutura, 
financiamento 

e recursos 
humanos 

necessários 
 

Reserva do 
local onde 

serão 
realizadas as 

ações 
educativas 

 

 
 
 
 
 
 

X 

     

 
Escolha dos 
palestrantes 

e convite 
 

  
 

X 

    

 
Confecção de 

material de 
divulgação do 

evento 
 

   
 

X 

   

 
Divulgação 
do evento 

 

    
X 

 
X 

 

 
Confirmação 

do 
agendamento 

com os 
palestrantes, 

demais 
pessoas 

envolvidas e 
participantes 

     
 
 
 
 

X 
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ATIVIDADES 
Mês 

07/2016 
Mês 

08/2016 
Mês 

09/2016 
Mês 

10/2016 
Mês 

11/2016 
Mês 

12/2016 

 
Ação 

educativa nº 1 
AP 1 e AP 2 

 
 

X 

     

 
Ação 

educativa nº 1 
AP 3 e AP 4 

  
 

X 

    

 
Ação 

educativa nº 1 
AP 5 

 
Reunião de 

avaliação dos 
processos 

adotados nas 
atividades 

desenvolvidas 

   
 
 
 
 

X 

   

 
Ação 

educativa nº 2 
AP 1 e AP 2 

    
 

X 

  

 
Ação 

educativa nº 2 
AP 3 e 4 

     
 

X 

 

 
Ação 

educativa nº 2 
AP5 

 
 

Reunião de 
avaliação dos 

processos 
adotados nas 

atividades 
desenvolvidas 

      
 
 
 
 

X 
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8. IMPACTOS GERADOS 

 

Espera-se com a realização da educação em saúde reduzir os riscos 

sanitários nos serviços de saúde prestadores de terapia renal substitutiva, fomentar 

a cultura de segurança do paciente entre os profissionais de saúde visando a 

prestação de uma assistência de qualidade à clientela assistida. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do presente plano de ação busca a promoção da 

conscientização acerca da importância da educação permanente em saúde dos 

profissionais envolvidos na assistência aos portadores de doença renal crônica na 

fase dialítica, tendo em vista o enorme quantitativo populacional acometido por essa 

patologia que se beneficiará com a qualificação do cuidado prestado pelos 

profissionais que compõem os serviços nos quais são atendidos. Outro fator 

importante a ser considerado é a diminuição da ocorrência de eventos adversos 

oriundos da assistência de saúde prestada, tendo em vista a difusão da cultura da 

qualidade e segurança do paciente, que passará a ser aplicada no campo prático-

assistencial.  

Através da educação permanente em saúde com ênfase nas situações 

práticas do trabalho diário, os profissionais serão sensibilizados e munidos do 

conhecimento necessário para exercer suas atividades laborais de forma 

satisfatória, minimizando os riscos sanitários e proporcionando melhora da qualidade 

de vida dos usuários. 
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