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A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, criada em 2008 com a 

finalidade precípua de disseminar práticas de cuidado seguras nos serviços de saúde, e no uso 

de suas atribuições enquanto estratégia de articulação e cooperação técnica entre instituições 

direta e indiretamente ligadas à saúde e educação de profissionais de saúde, manifesta seu 

posicionamento em relação à Consulta Pública Nº 753, de 12 de dezembro de 2019, que 

propõem alterações na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 7 de 24 de fevereiro de 

2010. 

A seguir é realizada uma breve análise dos artigos da RDC Nº 7 que, em caso de 

alterações ou revogações, podem impactar de maneira negativa na qualidade e segurança da 

assistência prestada por profissionais de enfermagem atuantes em unidades de terapia 

intensiva. 

 

Art. 8º (...) 

A equipe de enfermagem, formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem, corresponde à maior força de trabalho nas unidades de terapia intensiva. O 

Conselho Federal de Enfermagem disponibiliza guias para elaboração e construção de 

protocolos assistenciais de enfermagem, com a finalidade de estimular a padronização da 

assistência e torná-la mais segura1. A participação da equipe de enfermagem na elaboração de 

normas e rotinas nas unidades de terapia intensiva é fundamental e a exclusão da necessidade 

de aprovação destes documentos pelos responsáveis técnicos e coordenadores de 

enfermagem, pode gerar orientações distorcidas e desconectadas das necessidades dos 

pacientes e dos profissionais de enfermagem que o atendem.  

Recomendação da REBRAENSP: manutenção da necessidade de aprovação das normas e 

rotinas nas unidades de terapia intensiva pelos respectivos responsáveis técnicos e 

coordenadores de enfermagem. 

 

Art. 13º (...) 

A especialidade de Enfermagem em Terapia Intensiva compõe uma das linhas de atuação dos 

enfermeiros reconhecidas pela Resolução COFEN nº 581/20182. Apesar da formação 

generalista dos enfermeiros, que possibilita atuação em diversos ambientes de cuidado, a 

atenção aos pacientes críticos demanda conhecimentos e habilidades específicos, que são foco 



dos cursos de especialização. Eliminar a necessidade de título de especialista em terapia 

intensiva para os coordenadores de enfermagem em UTI pode gerar graves distorções na 

qualidade da assistência. 

Recomendação da REBRAENSP: manutenção da necessidade de título de especialista em 

terapia intensiva para os coordenadores de enfermagem em unidades de terapia intensiva. 

 

Art. 15º 

O dimensionamento de profissionais de enfermagem possui legislação específica, baseada em 

estudos científicos desenvolvidos sobre este objeto3. Estes demonstram que o 

dimensionamento inadequado de profissionais de enfermagem em UTI está associado à 

sobrecarga de trabalho e ao aumento do risco para os pacientes4. Ao eliminar as definições de 

quantificação dos profissionais das equipes que compõem unidades de terapia intensiva, a 

proposta gera uma insegurança para os profissionais, além de ir de encontro aos objetivos do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pela Portaria GM/MS nº 529/20135 e 

RDC ANVISA nº 36/20136. 

Recomendação da REBRAENSP: Manutenção das definições com atualização dos parâmetros 

quantitativos dos membros das equipes de enfermagem de acordo com a Resolução COFEN nº 

453/2017.  

 

Art.29º 

A proposta não estabelece a qualificação dos profissionais responsáveis pelo transporte dos 

pacientes graves. Ressalta-se que o transporte inadequado dos pacientes graves pode ser fator 

de aumento dos riscos e consequente diminuição na segurança desses pacientes. 

Recomendação da REBRAENSP: Definição da quantificação e qualificação dos profissionais de 

saúde responsáveis pelo transporte dos pacientes graves. 

 

 

____________________________________________ 
Antônio José de Lima Junior 
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