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RESUMO 
 

O presente trabalho consiste em um plano de ação para o aprimoramento dos 
procedimentos adotados na apuração de denúncias pelo Setor de Monitoramento de 
Serviços de Terapia Renal Substitutiva da Superintendência de Vigilância Sanitária 
do Estado do Rio de Janeiro. O plano foi elaborado através da classificação das 
denúncias em níveis de prioridade e da definição das condutas a serem adotadas 
para cada nível de prioridade, considerando o conceito de risco sanitário. Assim, são 
definidas as condutas que devem ser adotadas para apuração das denúncias 
recebidas contribuindo para a eficácia, eficiência e efetividade das ações, além de 
possibilitar o maior contentamento do denunciante. Trata-se de uma proposta 
ousada e polêmica, pois questiona uma metodologia de trabalho consolidada, mas 
que merece atenção por definir estratégias de solução para adversidades 
vivenciadas na prática profissional de apuração de denúncia em serviços de diálise. 
 
Palavras-chave: Atenção primaria a saúde. Diálise. Qualidade da assistência à 

saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

This work consists of an action plan developed to improve the procedures adopted in 
the inspections, performed by the Monitoring Sector of Services of Renal 
Replacement Therapy of the Superintendence of Sanitary Surveillance of the State of 
Rio de Janeiro, for the investigation of complaints. This action plan was prepared by 
classifying complaints on priority levels and defining the conducts to be adopted for 
each priority level, considering the concept of sanitary risk. The action plan in 
question defines the conducts that should be adopted for investigation of complaints 
received, contributing to the effectiveness, efficiency and effectiveness of the actions, 
besides enable the greatest satisfaction of the complainant. It is a bold and 
controversial proposal which questions a consolidated working methodology, but it 
deserves attention for defining solution strategies for experienced adversity in the 
professional practice of a complaint investigation in dialysis services. 
 
Keywords:  Primary Health Care. Dialysis. Quality of Health Care. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 Título 

Otimização da apuração de denúncias sanitárias acerca dos serviços de 

diálise do estado do Rio de Janeiro. 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Thays Sabrine Rosa Oliveira Cavadas 

 Giselle Andrade dos Santos Silva  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federal 8.080 de 19/09/1990 (BRASIL, 1990) define vigilância sanitária:  
 

Entende-se por vigilância sanitária 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 da saúde, abrangendo: I - o controle de 
bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; eII - 
o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
 

O Sistema de Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) foi instituído pela Lei 

9.782/99, sendo integrado pelos planos federal (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA e Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - 

INCQS) e estadual (órgãos de vigilância sanitária das Secretarias de Estado de 

Saúde e seus Laboratórios Centrais - LACEN), e ainda, pelos serviços de vigilância 

sanitária dos municípios. De um modo geral, cabe a esfera federal a definição e 

coordenação do Sistema, competindo ao estado a coordenação e, em caráter 

complementar, execução de ações, e ao município, apenas a execução das ações, 

cabendo ressaltar que apesar do estágio avançado da descentralização nem todos 

os municípios dispõem de um serviço de vigilância sanitária estruturado 

(MARINHOS; COVEN, 2015, p. 8). 

No Rio de Janeiro, o Órgão de Vigilância Sanitária Estadual é a 

Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA) que ainda exerce a função de 

fiscalização dos estabelecimentos de média e alta complexidade no âmbito de 
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saúde, alimentos e medicamentos, sob a responsabilidade de Coordenações e 

Setores especializados, os quais se utilizam da inspeção sanitária como principal 

instrumento de ação. Segundo Costa e Czeresnia apud Freitas e Santos (2013, p. 

49), inspeção sanitária “consiste na verificação da aplicação das normas sanitárias 

empregadas para identificar as irregularidades presentes, as quais podem ser um 

marcador para a ocorrência de risco à saúde”. 

Entre os serviços de saúde, tem-se aqueles de Terapia Renal Substitutiva, 

especificamente Diálise, que são monitorados anualmente através de inspeção 

sistemática, podendo haver reinspeção para verificação do cumprimento de 

exigências. Existem ainda as inspeções para licenciamento, desinterdição e 

apuração de denúncia. 

O ato de denunciar pode ser considerado como um modo de participação, de 

responsabilidade social e condição para a realização da justiça e das normas 

(NASCIMENTO, 2014, p. 460), contribuindo, para o gerenciamento de risco 

sanitário, por possibilitar a identificação do risco, e conseqüentemente, a adoção de 

estratégias de intervenção para sua redução ou controle (FREITAS; SANTOS, 2013, 

p. 44).  

Neste contexto, verifica-se a necessidade de aprimoramento do fluxo das 

denúncias recebidas acerca dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva, de modo a 

direcionar o foco de atenção do Órgão Sanitário as reais demandas, além de 

possibilitar a melhor satisfação do denunciante, frente a presteza de respostas as 

suas solicitações, inclusive com a extinção imediata dos conflitos resultantes de 

hipotéticas insatisfações quanto aos serviços prestados. 

Afinal, a vigilância sanitária, por apresentar um caráter de natureza 

preventiva, deve atuar de forma eficaz utilizando ferramentas adequadas para 

alcançar o controle do risco sanitário de produtos e serviços ofertados, onde a 

priorização de ações não deve prejudicar a finalidade de maximização dos 

benefícios (MARINS et al., 2013, p. 626). 

No Brasil, a regulamentação sanitária dos serviços de diálise foi marcada pela 

“Tragédia da Hemodiálise” – em 1996, em Caruaru/PE, foram a óbito 

aproximadamente 50% dos doentes renais crônicos atendidos em uma clínica diálise 

devido à contaminação da água utilizada em seus tratamentos (Câmara Neto, 2011, 

p. 09). O acidente impulsionou a publicação da primeira norma do Ministério da 

Saúde para regulamentação do “Funcionamento dos Serviços de Terapia Renal 
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Substitutiva”, Portaria nº 2042 de 11/10/1996, a qual foi sucedida pelos seguintes 

dispositivos: Portaria nº 082 de 03/01/2000, Resolução RDC nº 154 de 15/06/2004 e 

Resolução RDC nº 11 de 13/03/2014 (atualmente em vigor). 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Desde dezembro de 2001 exerço atividades profissionais no Setor de 

Monitoramento de Serviços de Terapia Renal Substitutiva da Superintendência de 

Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, realizando inspeção sanitária nos serviços de 

diálise de todo o Estado. 

Dentre as modalidades de inspeção sanitária, tem-se aquela destinada a 

apuração de denúncias, as quais podem ser apresentadas pelo cidadão ou 

entidades, órgãos e instituições de qualquer natureza.  

A Superintendência de Vigilância Sanitária conta com um Setor próprio 

responsável pelo recebimento e gerenciamento de todas as denúncias apresentadas 

ao Órgão, realizando inclusive a classificação por grau de risco, competindo a 

apuração ao setor especializado. No entanto, devido a especificidade dos serviços 

de terapia renal substitutiva que são de alta complexidade, seria ideal que a 

classificação das denúncias recebidas também ficasse a cargo do setor 

especializado (Setor de Monitoramento de Serviços de Terapia Renal Substitutiva), 

por dispor do conhecimento especializado para tal finalidade. Deste modo, seria 

evitada, por exemplo, a instauração de denúncias que não dependem de apuração 

por meio de inspeção sanitária, por serem motivadas por simples desconhecimento 

do denunciante quanto as normas sanitárias e saberes técnico-científicos, 

demandando apenas esclarecimentos. Da mesma forma quanto a outras denúncias 

de conteúdo que não são matéria de vigilância sanitária propriamente dita, cabendo 

o encaminhamento ao Órgão competente para apuração.  

Nesse sentido, será proposta uma classificação específica para as denúncias 

relacionadas aos serviços de terapia renal substitutiva. Justifica-se assim a proposta 

de plano de ação para a temática. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Elaborar plano de ação para o aprimoramento dos procedimentos adotados 

na apuração de denúncias pelo Setor de Monitoramento de Serviços de Terapia 

Renal Substitutiva da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

4.2 Específicos 

 

 Estabelecer classificação em níveis de prioridade para as denúncias 

recebidas pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de 

Janeiro acerca dos Serviços de Diálise. 

 Definir as condutas a serem adotadas para cada nível de prioridade de 

denúncias recebidas pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado 

do Rio de Janeiro acerca dos Serviços de Diálise. 

 

5 METAS 

 

Contribuir para o aprimoramento dos procedimentos adotados na apuração de 

denúncias pelo Setor de Monitoramento de Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. 
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6 METODOLOGIA 

 

O presente estudo será realizado em três etapas: diagnóstico situacional, 

revisão bibliográfica e elaboração do plano de ação. 

Na etapa de diagnóstico situacional foi verificado que um problema a ser 

enfrentado pelo Setor de Monitoramento de Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro é a 

adequação dos procedimentos adotados na apuração de denúncias, motivando a 

escolha deste tema para a elaboração do plano de ação. 

Com base na definição do tema foi realizada a revisão bibliográfica que 

subsidiou o trabalho desenvolvido, onde foram selecionados artigos, dissertações e 

teses publicadas no período de 2011 a 2015, em português, pesquisadas através de 

palavras-chaves (diálise, terapia renal, denúncia, vigilância sanitária, satisfação do 

paciente, direito em saúde e direito do consumidor) nas bases de dados Google 

Acadêmico, BDTD, SciELO e BVS. 

A partir de então foi elaborado o plano de ação para otimização da apuração 

de denúncias, através da classificação das denúncias recebidas em níveis de 

prioridade e definição das condutas para cada nível de prioridade. 

De acordo com o plano de ação, as denúncias recebidas serão classificadas 

em níveis crescentes de prioridade, de 0 (zero) a 3 (três), considerando o risco 

sanitário que pode ser baixo, moderado ou elevado de acordo os requisitos 

implicados na Resolução RDC n° 11 de 13/03/2014 publicada pela ANVISA e que 

estabelece os requisitos de Boas Práticas para o funcionamento dos serviços de 

diálise, bem como nos demais dispositivos de normatização sanitária, incluindo 

Protocolos e Manuais de Boas Práticas (anexo 1). Será classificada ainda a 

denúncia que não apresenta risco sanitário, quando relacionada ao 

desconhecimento ou interpretação equivocada da norma sanitária, ou ainda, quando 

tratar de temas que não são matéria de vigilância sanitária.  

O critério adotado para classificação das denúncias foi baseado ainda no 

conceito de risco entendido como “possibilidade de ocorrência de eventos que 

poderão provocar danos a saúde” independente da precisão quanto a identificação 

ou ocorrência do evento, o qual é imprescindível na área de vigilância sanitária por 

complementar o sentido de risco como “probabilidade de ocorrência” de um evento 
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delimitado a variáveis de período de tempo, população exposta e fator de risco 

(COSTA, 2009, p. 14). 

 

Segue o plano de ação propriamente dito. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA 
APURAÇÃO DE DENÚNCIAS PELO SETOR DE MONITORAMENTO DE 

SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO RJ 

REQUISITOS 
DA NORMA 
SANITÁRIA 

NÃO 
CUMPRIDOS 

RISCO 
SANITÁRIO 

 

NÍVEL DE 
PRIORIDADE 

DA 
DENÚNCIA 

PROCEDIMENTOS PARA 
APURAÇÃO 

NENHUM NULO 0 Não proceder a apuração, 
esclarecendo o denunciante para 
compreensão da norma sanitária 
ou para denunciar junto ao órgão 
competente para apurar a 
denúncia, conforme o caso. 

NÃO 
IMPLICAM EM 

DANOS 

BAIXO 1 Apurar a denúncia no ato da 
inspeção sistemática, conforme 
programação anual. 

IMPLICAM EM 
FALHA NA 

PREVENÇÃO 
DE DANOS 

MODERADO 2 Apurar a denúncia em até 07 dias. 

IMPLICAM NA 
OCORRÊNCIA 

DE DANOS 

ELEVADO 3 Apurar a denúncia em até 24h. 

 

 Seguem algumas considerações acerca do plano de ação. 

 Como já foi dito no presente estudo, a inspeção é o principal instrumento de 

ação da SUVISA, no entanto, não necessariamente o recebimento de uma denúncia 

acarretará uma inspeção, como por exemplo, quando apuração depender 

exclusivamente de análise documental, podendo-se então optar pela intimação do 

estabelecimento para a apresentação dos documentos demandados, desde que tal 

procedimento não prejudique a adequada apuração. 

 As denúncias constituídas por mais de um objeto podem se enquadrar nas 

diversas classificações, devendo então ser apuradas de acordo com o procedimento 

definido para o maior nível de prioridade identificado. 
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 Durante o curso de uma inspeção sanitária pode ocorrer uma denúncia “in 

loco” a qual deverá ser apurada imediatamente. 

 Denúncias relacionadas a estabelecimentos recentemente inspecionados e 

com prazo para cumprimento de intimação poderão ser respondidas com base nos 

procedimentos adotados na inspeção. 

 Podem ocorrer ainda denúncias quanto a objetos não normatizados, cabendo 

então a conciliação da função de redução/controle de risco sanitário com o 

conhecimento técnico-científico para que a apuração seja conduzida de modo 

resolutivo. 

 Algumas denúncias relacionadas a irregularidades em serviços de terapia 

renal substitutiva podem tratar de matéria que extrapola a competência do setor de 

monitoramento específico, devendo então ser encaminhadas aos demais setores 

competentes da SUVISA. 

 De acordo com Nunesmaia e Pereira (2012, p. 68) “evidências sugerem que 

reações emocionais associadas às experiências de consumo podem ter um impacto 

significativo nas avaliações dos consumidores”. Sendo assim, sempre que possível o 

denunciante deverá ser acolhido através de um diálogo atencioso e esclarecedor, 

para que seja atribuída a denúncia apenas o teor pertinente. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

03/2015 
Mês 

04/2015 
Mês 

05/2015 
Mês 

06/2015 
Mês 

07/2015 
Mês 

08/2015 
Mês 

09/2015 
Mês 

10/2015 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL 

X        

REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

X X X X     

ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA 

   X X    

ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 

    X X X  

EXECUÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 

      X  

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

       X 

REVISÃO 
TEXTUAL 

       X 

 

 

 

8 IMPACTOS GERADOS 

 

O plano de ação em questão define as condutas que devem ser adotadas 

para apuração das denúncias recebidas de acordo com um nivelamento de 

prioridade estipulado, sendo um instrumento prático para o desencadeamento de 

ações proporcionais a gravidade das situações apresentadas, contribuindo então 

para a eficácia, eficiência e efetividade das ações da vigilância sanitária estadual no 

monitoramento de serviços de terapia renal substitutiva. 

Verifica-se também a possibilidade de maior contentamento do denunciante 

frente a resolução satisfatória de suas solicitações. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi elaborado um plano de ação para o aprimoramento dos procedimentos 

adotados na apuração de denúncias pelo Setor de Monitoramento de Serviços de 

Terapia Renal Substitutiva da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do 

Rio de Janeiro, através da classificação das denúncias em níveis de prioridade e a 

definição das condutas a serem adotadas para cada nível de prioridade. 

Trata-se de uma proposta ousada e polêmica, pois questiona uma 

metodologia de trabalho consolidada, no entanto, merece atenção por consistir em 

crítica construtiva de estratégias para resolução de adversidades provenientes da 

prática operacional, de modo que poderá contribuir para o aprimoramento dos 

procedimentos adotados na apuração de denúncias sanitárias relacionadas aos 

serviços diálise. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - ROL EXEMPLIFICATIVO DE NORMAS SANITÁRIAS UTILIZADAS NO 
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 
 
1. Nota Técnica ANVISA nº 001/2013 de 03/10/2013, “Informações de Rotulagem 

de Produtos para Saúde” (Re-esterilização de Produtos Médico-Hospitalares). 

2. Portaria MS nº 389 de 13/03/2014, “Define os Critérios para a organização da 

Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) e Institui 

Incentivo Financeiro de Custeio Destinado ao Cuidado Ambulatorial Pré-

Dialítico”. 

3. Portaria MS nº 529 de 01/04/2013, “Institui o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP), visando contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos de saúde do país”. 

4. Portaria MS nº 2095 de 24/09/2013, “Aprova os Protocolos Básicos de 

Segurança do Paciente”. 

5. Portaria MS nº 2712 de 12/11/2013, “Redefine o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Hemoterápicos”. 

6. RDC ANVISA nº 34 de 11/06/2014, “Dispõe sobre Boas Práticas no Ciclo do 

Sangue”. 

7. RDC ANVISA nº 02 de 25/01/2010, alterada pela RDC ANVISA nº 20 de 

26/03/2012, “Dispõe sobre o Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em 

Estabelecimentos de Saúde”. 

8. RDC ANVISA nº 08 de 02/01/2001, “Institui as Boas Práticas de Fabricação do 

Concentrado Polieletrolítico para Hemodiálise – CPHD”. 

9. RDC ANVISA nº 11 de 13/03/2014, “Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas 

de Funcionamento para os Serviços de Diálise”. 

10. RDC ANVISA nº 30 de 15/02/2006, “Registro, Rotulagem e Reprocessamento de 

Produtos Médicos”. 

11. RDC ANVISA nº 33 de 03/06/2008, “Dispõe sobre o Regulamento, Planejamento, 

Programação, Elaboração, Avaliação e Aprovação dos Sistemas de Tratamento e 

Distribuição de Água para Hemodiálise no Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária”. 

12. RDC ANVISA nº 34 de 11/06/2014, “Dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do 

Sangue”. 
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13. RDC ANVISA nº 36 de 26/07/2013, “Institui ações para a Segurança do Paciente 

em Serviços de Saúde”. 

14. RDC ANVISA nº 42 de 25/10/2010, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

Disponibilização de Preparação Alcoólica para Fricção Antisséptica das Mãos 

pelos Serviços de Saúde do País”. 

15. RDC ANVISA nº 45 de 12/03/2003, “Dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais em Serviços de Saúde”. 

16. RDC ANVISA nº 50 de 21/02/2002, “Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde”. 

17. RDC ANVISA nº 63 de 25/11/2011, “Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas 

de Funcionamento para os Serviços de Saúde”. 

18. RDC ANVISA nº 151 de 21/08/2001, “Aprova o Regulamento Técnico sobre 

Níveis de Complexidade dos Serviços de Hemoterapia”. 

19. RDC ANVISA nº 306 de 07/12/2004, “Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde”. 

20. RDC ANVISA nº 343 de 13/12/2002, “Aprova o Regulamento Técnico para a 

Obtenção, Testagem, Processamento e Controle de Qualidade de Sangue e 

Hemocomponentes para uso Humano”. 

21. RDC ANVISA nº 302 de 13/10/2005, “Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

Funcionamento de Laboratórios Clínicos”. 


