
  
 

LEGISLAÇÃO ESTABELECIMENTOS 

GERAL 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

LEI FEDERAL 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

RDC 60/09 - Dispõe sobre a produção, dispensação e controle de amostras grátis de medicamentos e dá outras 

providências. 

RDC50/2002  - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Portaria Estadual 13/12, - Dispõe sobre a documentação necessária para abertura de processos administrativos da 

área de vigilância sanitária de estabelecimentos assistenciais de saúde e estabelecimentos de interesse à saúde. 

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

 

ACADEMIAS 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Portaria Estadual 78/2009 - Aprova a Lista de Verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação,aprova 

Normas para Cursos de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação e dá outras providências. 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33864/284972/RDC60_amostra_gratis_comentada_diagramada_site.pdf/e929e903-d30d-415a-ae82-b415636a6a0d
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=237650
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-na-area-de-alimentos


  
 

AMBULÂNCIA/TRASPORTE DE URGENCIA EMERGÊNCIA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Portaria MS 2.048/02 - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais 

de Urgência e Emergência. 

RDC 15/12 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS 

RDC 06/12 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de 

Serviços de Saúde e dá outras providências. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC 63/11 - Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

NR32/05  - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 

 

CLINICA E CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta2/rdc_06_de_31_janeiro_2012_lavanderia_hospitalar.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D36A280000138812EAFCE19E1/NR-32%20(atualizada%202011).pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm


  
 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

Portaria Estadual 40/2000 - Norma Técnica de Biossegurança em Estabelecimentos Odontológicos e Laboratórios de 
Prótese Dentária no RS 
 
Portaria MS 453/1998 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção 
radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x 
diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

RDC50/2002  - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 

CLINICA DE QUIMIOTERAPIA 

RDC 06/12 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de 

Serviços de Saúde e dá outras providências. 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

RDC 15/12 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-area-de-radiacoes
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-area-de-radiacoes
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta2/rdc_06_de_31_janeiro_2012_lavanderia_hospitalar.pdf
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm


  
 

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

RDC50/2002  - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

RDC 220/04 - Aprovar o Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica; 

CLINICA DE VACINAS 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde 

Nota Técnica UINFS/GGTES/ANVISA 002/11 - Tratamento de resíduos resultantes de atividades de vacinação com 

microorganismos vivos ou atenuados. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

RDC 197/17 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. 

Portaria Estadual 145/17 - Regulamenta a concessão do Termo de Autorização para atividade extramuros temporária 

a estabelecimentos de vacinação do setor privado. 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-220-de-21-de-setembro-de-2004
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta3/nota_tecnica_uinfsggtesanvisa_n_02_2011.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_197_2015_.pdf/44ed78c4-1293-48f9-89f4-b89ad64cb27f
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170437/13053737-1491569291-145-cevs.pdf


  
 

CLINICAS /AMBULATÓRIOS 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

RDC 06/12 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de 

Serviços de Saúde e dá outras providências. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

RDC 15/12 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde 

RDC 60/09 - Dispõe sobre a produção, dispensação e controle de amostras grátis de medicamentos e dá outras 

providências. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências. 

 RDC 6/13 - Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via 
de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. 

RDC50/2002  - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

RDC11/14 - Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise e dá outras 

providências. 

Portaria Estadual 132/09 - Dispõe sobre a regulamentação de procedimentos técnicos que visam à prevenção e ao 

controle das infecções relacionadas a Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta2/rdc_06_de_31_janeiro_2012_lavanderia_hospitalar.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33864/284972/RDC60_amostra_gratis_comentada_diagramada_site.pdf/e929e903-d30d-415a-ae82-b415636a6a0d
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0006_10_03_2013.html
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867923/(1)RDC_11_2014_COMP.pdf/5e552d92-f573-4c54-8cab-b06efa87036e
https://cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/15131510-portaria-132-de-25-de-marco-de-2009.pdf


  
 

Resolução 202/08 CIB - Aprovar a Norma Técnica para Contratação dos Serviços Ambulatoriais de Fisioterapia junto 

ao Sistema Único de Saúde – SUS no Estado, constante no Anexo I. 

RDC ANVISA N° 34/2014 - Dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue. 

COMUNIDADE TERAPEUTICA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

RDC ANVISA 29/11 - Dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que 

prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas.  

Portaria Estadual 591/13 - Regulamenta o funcionamento das Comunidades Terapêuticas - CT e dá outras 

providências. 

Portaria Estadual 78/2009 - Aprova a Lista de Verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação,aprova 

Normas para Cursos de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação e dá outras providências. 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

Portaria Estadual 2914/11 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

CONSULTÓRIO (MÉDICO, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA) 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

RDC 06/12 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de 

Serviços de Saúde e dá outras providências. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

 

http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20171034/18153454-resolucao-202-2008-contratacao-de-fisioterapia.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867975/%281%29RDC_34_2014_COMP.pdf/ddd1d629-50a5-4c5b-a3e0-db9ab782f44a
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0029_30_06_2011.html
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=263302
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-na-area-de-alimentos
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta2/rdc_06_de_31_janeiro_2012_lavanderia_hospitalar.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm


  
 

RDC 15/12 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

RDC 60/09 - Dispõe sobre a produção, dispensação e controle de amostras grátis de medicamentos e dá outras 

providências. 

 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Portaria Estadual 172/2005 – Regulamenta os Estabelecimentos de Educação Infantil; 

RDC 216/2004 – Regulamento Técnico de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; 

RDC 52/2014 - Altera a RDC 216/2004;  

Portaria Estadual 78/2009 – Aprova a lista de verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação normas 

para curso boas práticas; 

Portaria Estadual 1224/2014 - Altera a Portaria Estadual 78/2009. 

 

 

ESTÉTICA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33864/284972/RDC60_amostra_gratis_comentada_diagramada_site.pdf/e929e903-d30d-415a-ae82-b415636a6a0d
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-area-de-estabelecimentos-de-saude
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0052_29_09_2014.pdf/c05fbeae-fa2c-4a34-a062-47123c6aebb9
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-na-area-de-alimentos
http://www.ufrgs.br/cecane/downloads/download.php?id=89


  
Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

RDC 91/08 - Proíbe o uso isolado de produtos que contenham paraformaldeído ou formaldeído, para desinfecção e 

esterilização, regulamenta o uso de produtos que contenham tais substâncias em equipamentos de esterilização e dá 

outras providências. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras prov 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

RDC 36/09,  - Dispõe sobre a proibida a exposição, a venda e a entrega ao consumo de formol ou de formaldeído 

(solução a 37%) em drogaria, farmácia, supermercado, armazém e empório, loja de conveniência e drugstore. 

Lei Federal 12592/12 - Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, 

Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador 

GABINETE DE MASSOTERAPIA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

GABINETE DE PODOLOGIA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0091_28_11_2008.html
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5126700/4133525/ResoluuoRDCANVISA3609.pdf
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Profis_regul/L12592_12.html
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410


  
Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

Lei Federal 12592/12 - Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, 

Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador 

HOSPITAL 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

RDC 63/11 - N Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

 

RDC 15/12 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

Portaria Estadual 13/12, - Dispõe sobre a documentação necessária para abertura de processos administrativos da 

área de vigilância sanitária de estabelecimentos assistenciais de saúde e estabelecimentos de interesse à saúde. 

Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA/10 

RDC 50/2002  - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Portaria MS 158/16 - Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. 

RDC ANVISA N° 34/2014 - Dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue. 

RDC 42/10 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 

das  

http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Profis_regul/L12592_12.html
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=237650
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0158_04_02_2016.html
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867975/%281%29RDC_34_2014_COMP.pdf/ddd1d629-50a5-4c5b-a3e0-db9ab782f44a
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320101203112046.pdf


  
RDC 60/09 - Dispõe sobre a produção, dispensação e controle de amostras grátis de medicamentos e dá outras 

providências mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências.  

RDC 06/12 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de 

Serviços de Saúde e dá outras providências. 

RDC 11/06 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar. 

HOTEL/MOTEL/SIMILARES 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

RDC 283/05, - Regulamento técnico para o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos. 

 

 

Portaria SES/RS 78/2009 - Aprova a Lista de Verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação,aprova 

Normas para Cursos de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação e dá outras providências. 

RDC 216/04 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

RDC36/13 -  Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

Portaria Estadual 13/12, - Dispõe sobre a documentação necessária para abertura de processos administrativos da 

área de vigilância sanitária de estabelecimentos assistenciais de saúde e estabelecimentos de interesse à saúde. 

LAVANDERIA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33864/284972/RDC60_amostra_gratis_comentada_diagramada_site.pdf/e929e903-d30d-415a-ae82-b415636a6a0d
http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta2/rdc_06_de_31_janeiro_2012_lavanderia_hospitalar.pdf
MINISTERIO%20DA%20SA�DE%2011%20-06.html
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html
https://cevs.rs.gov.br/legislacao-sanitaria-atualizada-na-area-de-alimentos
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=237650
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm


  
LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 6360/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

RDC 15/12 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC50/2002  - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Lei Federal 12592/12 - Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, 

Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências.  

RDC 36/09,  - Dispõe sobre a proibida a exposição, a venda e a entrega ao consumo de formol ou de formaldeído 

(solução a 37%) em drogaria, farmácia, supermercado, armazém e empório, loja de conveniência e drugstore. 

Lei 8.078/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

SERVIÇO DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE ADORNOS 

Decreto 23.430/74 - Aprova Regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Profis_regul/L12592_12.html
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5126700/4133525/ResoluuoRDCANVISA3609.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=34731&hTexto=&Hid_IDNorma=34731


  
Portaria SES RSN° 482/05 - Aprova o Regulamento Técnico de Estabelecimentos que executam Procedimentos de 

Tatuagem e Colocação de Adornos. 

Portaria 500/10 - Regulamento técnico para Processamento de artigos por método físico em estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária no RS. 

 RDC 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

Lei 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 

dá outras providências. 

 

 

https://cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/27151533-20120425143852portaria-estadual-n-482-05.pdf
http://ulbratorres.com.br/revista/artigos/volumei2017/VERIFICA%80%C7O%20DO%20TEMPO%20EST%90RIL%20DOS%20INSTRUMENTAIS%20ODONTOL%E0GICOS.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

