
                                    

 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) vem a 

público repudiar veementemente a Resolução CREMERJ Nº 316/2020, que contraria a 

Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC nº36 de 25 de julho de 2013. 

 

Na Resolução CREMERJ Nº 316/2020 consta que “Art. 1º Tornar obrigatória a criação 

dos Núcleos de Segurança do Paciente em todas as unidades hospitalares do estado do 

Rio de Janeiro.” 

 

Posicionamento da REBRAENSP: Conforme consta na RDC Nº 36/2013, a criação dos 

Núcleos de Segurança do Paciente não se restringe às unidades hospitalares. Em seu Art. 

2º consta que a “Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, 

filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.”  

 

Na Resolução CREMERJ Nº 316/2020 consta que “Art. 2º O Núcleo de Segurança do 

Paciente será criado por designação da Direção Técnica da Unidade, ou por qualquer outro 

mecanismo que a unidade julgar adequado, devendo ser coordenado obrigatoriamente por 

médico.” 

 

Posicionamento da REBRAENSP: Conforme consta na RDC Nº 36/2013, a constituição 

do Núcleo de Segurança do Paciente é uma prerrogativa da direção da instituição de saúde. 

Em seu Art. 4º, a resolução traz que “A direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo 

de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição, conferindo aos membros 

autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde.” No que tange à obrigatoriedade da coordenação do 

núcleo ser exercida por profissional médico, a REBRAENSP ressalta que a mesma deve 

ser exercida por profissional de saúde com competência (conhecimento, habilidade 

e atitude) em segurança do paciente, independente da categoria. Reforça, ainda, que 

o Art. 5º da RDC nº 36/2013, orienta que “Para o funcionamento sistemático e contínuo do 



                                    

 

 

NSP a direção do serviço de saúde deve disponibilizar: I - recursos humanos, financeiros, 

equipamentos, insumos e materiais; II - um profissional responsável pelo NSP com 

participação nas instâncias deliberativas do serviço de saúde.” 

 

A Resolução CREMERJ Nº 316/2020 traz em seu Art. 4º, Parágrafo único, que “As 

direções das unidades terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação da presente 

Resolução, para criar os respectivos Núcleos de Segurança do Paciente” e Art. 5º, que 

“Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.” 

 

Posicionamento da REBRAENSP: Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANVISA, RDC nº 53 de 14 de novembro de 2013, que altera a RDC Nº 36/2013, o prazo 

para estruturação dos Núcleos de Segurança do Paciente já foi estabelecido. Consta no 

Art. 12 que “Os serviços de saúde abrangidos por esta Resolução terão o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias para a estruturação dos NSP e elaboração do PSP e o prazo de 210 

(duzentos e dez) dias para iniciar a notificação mensal dos eventos adversos, contados a 

partir da data da publicação desta Resolução."  

 

Frente ao exposto, a REBRAENSP ressalta que a melhoria da segurança do paciente 

depende, dentre outros fatores, da cultura de segurança, do engajamento de equipes 

multiprofissionais, da alta gestão dos serviços de saúde e dos pacientes.  

 

 

Brasil, 30 de setembro de 2020. 

 

 

Conselho Nacional da REBRAENSP 


