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“Tragédia da Hemodiálise" em Caruaru, Pernambuco Brasil do ano de 
1996, trazendo relatos de familiares das vítimas, as implicações legais 
referentes ao padrão de qualidade da água para consumo humano e para 
o uso em hemodiálise, bem como as implicâncias penal e cível decorrentes 
desta tragédia. No Carnaval de 1996, foram reportados pacientes de uma 
clínica na Cidade de Caruaru no agreste pernambucano, que passaram mal 
depois de uma sessão de hemodiálise. Segundo as investigações a 
Tragédia da Hemodiálise deixou 60 mortos. A conclusão da investigação 
foi que a morte dos doentes renais foi provocada por uma toxina liberada 
por algas presentes na água usada na hemodiálise. No final do julgamento 
a justiça isenta Estado e Compesa de responsabilidade na tragédia de 
hemodiálise, em Caruaru, o Tribunal entendeu que responsabilidade pela 
água usada no tratamento de pacientes caberia à clínica, devido à 
especificidade e caráter técnico dos serviços. As ações judiciais possuem 
importância instrumental no contexto da democratização do acesso  ao 
tratamento de pacientes dialíticos. O Poder Judiciário não 
necessariamente elabora políticas públicas, entretanto, os resultados 
apontam para a questões relativas à argumentação utilizada nas decisões, 
tanto liminares quanto sentenças em relação à segurança e proteção do 
paciente em hemodiálise. 

Palavras-chave: Tragédia, intoxicação, toxina, hemodiálise, óbito, água. 

 

Abstract: Case report under the legal framework of the Unified Health 
System, Penal and civil code, Penal and civil procedure code. The 
"Hemodialysis Tragedy" in Caruaru, Pernambuco Brazil in 1996, bringing 
reports from relatives of the victims, the legal implications on the standard 
of quality of water for human consumption and for use in hemodialysis, as 
well as the criminal and civil implications derived from this tragedy. During 
the Carnival of 1996, patients from a clinic in the city of Caruaru, state of 
Pernambuco, who became seriously ill after a hemodialysis session, were 
reported. The investigation concluded that the death of 60 kidney patients 
was caused by a toxin released by algae present in the water used in 
hemodialysis. At the end of the trial, justice exempted the State and Compesa 
from responsibility in the tragedy of hemodialysis in Caruaru, the Court 
understood that the responsibility for the water used to treat patients would 
fall on the clinic, due to the specificity and technical area of services. Legal 
action is essential in the context of the democratization of access to 
treatment for dialysis patients. The Judiciary does not necessarily develop 
public policies, however, the results point to questions related to the 
arguments used in the decisions, both preliminary and in relation to the 
safety and protection of patients on hemodialysis. 

Key words: restorative justice, conflict resolution, legal methodology, 
mediation 

 

Resumen: Reporte de caso en el marco legal del Sistema Único de Salud, 
Código Penal y Civil, Código Procesal Penal y Civil. La “Tragedia de la 
Hemodiálisis” en Caruaru, Pernambuco, Brasil, en 1996, trayendo 
reportes de familiares de las víctimas, las implicaciones legales sobre el 
estándar de calidad del agua para consumo humano y para uso en 
hemodiálisis, así como las implicaciones penales y civiles derivadas de 
esta tragedia. Durante el Carnaval de 1996 se denunciaron casos de 
pacientes de una clínica de la ciudad de Caruaru, estado de Pernambuco, 
que enfermaron gravemente después de una sesión de hemodiálisis. La 
investigación concluyó que la muerte de 60 pacientes renales fue causada 
por una toxina liberada por algas presentes en el agua utilizada en la 
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hemodiálisis. Al final del juicio, la justicia exime al Estado y a Compesa de 
responsabilidad en la tragedia de la hemodiálisis en Caruaru, la Corte 
entendió que la responsabilidad del agua utilizada para el tratamiento de 
los pacientes recaería en la clínica, por la especificidad y área técnica de 
servicios. Las acciones legales son fundamentales en el contexto de la 
democratización del acceso al tratamiento para los pacientes en diálisis. 
El Poder Judicial no necesariamente elabora políticas públicas, sin 
embargo, los resultados apuntan a cuestiones relacionadas con los 
argumentos utilizados en las decisiones, tanto preliminares como en 
relación con la seguridad y protección de los pacientes en hemodiálisis. 

Palabras clave: Tragedia, intoxicación, toxina, hemodiálisis, muerte, 
agua. 

 

 

 

Introdução  

Estudos chamam a atenção da comunidade científica para frequência e gravidade 
dos danos causados à população por eventos adversos (EA) nos serviços de 

saúde.1,2,3,4 Os eventos adversos, além de causarem danos físicos e psicológicos 
aos pacientes, geram grandes ônus aos sistemas de saúde. Eventos adversos em 
hemodiálise trazem sérios prejuízos para os pacientes, familiares e ao sistema de 
atenção à saúde. 

A hemodiálise (HD) é, por sua vez, uma terapia de substituição da função 
renal, no qual o sangue do paciente é filtrado de forma extracorpórea, com o 

auxílio de uma máquina de hemodiálise e de um sistema de linhas e dializador.5,6 

A filtração e remoção de substâncias tóxicas e água do organismo é realizada 
por um rim artificial (ou dialisador) e de solução de diálise, composta 
principalmente por água. Sabe-se que um paciente é exposto a cerca de 18.000 
litros de água ao ano, a água também é utilizada no reprocessamento (reuso) de 
dialisadores de uso múltiplo, a sua qualidade química e microbiológica é essencial 
para evitar reações adversa. Essa água pode contaminada por produtos químicos 
e por contaminantes microbiológicos como microrganismos e endotoxinas 

causando complicações agudas.7 Logo as características da água podem 

influenciar a qualidade do tratamento dialítico e a sobrevida dos pacientes.8,9 

Na literatura, encontramos alguns relatos de surtos associados à qualidade 

da água tratada para diálise,10,11 e entretanto, a frequência real de efeitos adversos 
no tratamento dialítico não é conhecida, apenas as ocorrências catastróficas 
tendem a ser publicadas. 

Há 24 anos, a vida de 126 famílias de Caruaru e de municípios vizinhos foi 
marcada por um caso que ficou conhecido como "A Tragédia da Hemodiálise". 
Aproximadamente 60 pacientes morreram por causa de uma intoxicação. A causa 

apontada pela Secretária Estadual de Saúde foi hepatite tóxica.12 

A tragédia repercutiu em vários ambientes: epidemiológico, clínico, policial 
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e jurídico, tendo em vista na ocasião não haver no mundo registro de evento 

semelhante.13 

 

1. Estudo de caso 

No Carnaval de 1996, a imprensa local recebeu a informação de que pacientes de 
uma clínica particular atendidos pelo Sistema Único de Saúde SUS passaram mal 
depois de uma sessão de hemodiálise. Segundo a reportagem da TV Asa Branca 
Caruaru e Regiões em 04/02/2016 e Atualizado em 04/02/2016 a Tragédia da 
Hemodiálise que deixou quase 60 mortos completa 20 anos. 

"Eu vi meu marido indo embora, meus amigos indo embora, minha vida 
desabando", conta a artesã Cícera Maria dos Santos. O marido dela, o pedreiro José 
Francisco Borges, tinha 31 anos e foi uma das pessoas atingidas. Ele fazia o 
tratamento há cinco anos e levava uma vida normal. Após aquela sessão, voltou 
para casa e começou a se queixar de fortes dores. 

"Com dor de cabeça, vomitando e perdendo a visão. Por volta da meia-noite 
levamos ele de volta ao hospital. E quando chegamos lá nos deparamos com 
pacientes com os mesmos sintomas", afirmou a artesã Cícera Maria dos Santos. 
Depois da intoxicação, o marido de Dona Cícera sofreu mais de um ano internado 
no Recife. Ele acabou não resistindo e morreu em julho de 1997. 

A dona de casa Zeneide Trajano é viúva da 16ª vítima da tragédia. Ela conta 
que após as sessões de hemodiálise, o marido ficou em coma. "Começou a perder 
peso. E depois, os treze dias que ele passou no hospital, foi em coma", afirmou. 

O governo estadual designou uma comissão de investigação. A polícia 
também investigou o caso. A primeira hipótese levantada foi a contaminação da 
água usada no processo de hemodiálise. Ela vinha da Barragem de Tabocas por 
meio de caminhões- pipa fornecidos pela companhia de saneamento do estado. 

A conclusão foi que a morte dos doentes renais foi provocada por uma toxina 
chamada microcistina, liberada pelas cianobactérias, algas verde-azuladas 
presentes na água usada na hemodiálise. 

No processo de investigação desse surto, entre as diversas outras hipóteses 
levantadas pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, cresceu a suspeita de 
contaminação por agrotóxicos no manancial. No entanto, só quando uma 
pesquisadora do Departamento de Biofísica da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) levantou a hipótese de a morte por intoxicação poder ter sua 
origem em toxinas provenientes de algas cianofíceas é que a investigação tomou 
outro rumo. 

Á água de Caruaru mostrando-se escassa, contaminada e inadequada 
provocou discussão e alertou para a necessidade de melhorar a qualidade de água 
para hemodiálise. O Ministério da Saúde estabeleceu parâmetros claros a partir 
de padrões de centros mais desenvolvidos. Ao final do julgamento a justiça isenta 
Estado e Compesa de responsabilidade na tragédia de hemodiálise, em Caruaru, 
o Tribunal entendeu que responsabilidade pela água usada no tratamento de 
pacientes caberia à clínica, devido à especificidade e caráter técnico dos serviços. 
Contudo, torna-se necessário o monitoramento de microcistinas em água 
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destinada à população e ao uso em serviços de saúde pública, para evitar todos os 
riscos potenciais adversos à saúde humana. 

A Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal reza que se deve 
organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 
recuperação) que perpasse todos os níveis de atenção, promovendo, dessa forma, 
a inversão do modelo de atenção, assim como definir critérios técnicos mínimos 
para o funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados que realizam 
diálise, bem como os mecanismos de sua monitoração com vistas a diminuir os 
riscos aos quais fica exposto o portador de doença renal. 

 

2. Implicações legais referentes ao padrão de qualidade da água para 
consumo humano e para o uso em procedimentos de hemodiálise 

A gestão dos recursos hídricos e a garantia da qualidade da água conforme a 
finalidade de uso, constituem um dos objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, destacando a preocupação do poder público com relação à importância, 
não apenas da disponibilidade deste insumo, mas também da necessidade de uma 
vigilância constante quanto aos cuidados devidos para manutenção dos padrões 

de qualidade.14 

No tratamento de diálise/hemodiálise, usa-se uma grande quantidade de 
água, que deve ser idealmente pura, isenta de qualquer agente contaminante, isto 
é, deve receber tratamento excepcional e ser constantemente monitorada. A 
maior preocupação em relação à qualidade da água usada durante o processo 
refere-se aos seus parâmetros microbiológicos, físico--químicos e à presença de 
endotoxinas. O tratamento da água dialítica deve seguir, rigorosamente, os 

padrões normatizados pela legislação pertinente.15 

Segundo a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 - Dispõe dos 
procedimentos e as responsabilidades relativas ao controle e a vigilância da 
qualidade para consumo humano e seu padrão de qualidade. Estabelece a 
responsabilidade por parte de quem produz a água, no caso, os sistemas de 
abastecimento de água e de soluções alternativas, a quem cabe o exercício de 
“controle de qualidade da água” e das autoridades sanitárias de diversas 
instâncias de governo, a quem cabe à missão de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano. Também ressalta a responsabilidade dos órgãos de 
controle ambiental no que se refere ao monitoramento e ao controle das águas 
brutas de acordo com os mais diversos usos, incluindo o de fonte de 

abastecimento de água destinada ao consumo humano.16 

A avaliação da agua no caso chamado de "A Tragédia da Hemodiálise", 
mostrou que ocorreram resultados positivos em todas as análises realizadas e 
monitoradas pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, no entanto, não 
podemos afirmar que isso representa por si só a excelência do controle de 
qualidade de uma forma abrangente. Para assegurar a condição de qualidade é 
necessário além dos resultados positivos o controle, tratamento e manutenção do 
sistema de distribuição de água, e, sobretudo, a continuidade do monitoramento. 
A frequência maior de bons resultados demonstra que a continuidade do 
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monitoramento influencia. Dentre as análises realizadas somente a do parâmetro 
organoléptico, ocorreu descontinuidade tanto da APEVISA quanto da Clínica. Há 
necessidade de uma ampliação das análises em outros locais para detecção de 
bactérias responsáveis pela formação de biofilmes e/ou agentes contaminantes, 
uma vez que foi constatada presença dessas em pontos de coleta que a APEVISA 

não monitora.17 

O surto com óbitos em Caruaru PE, ocorrido em 1996, levaram o Ministério 
da Saúde a adotar importantes medidas para a terapia renal substitutiva e 
medidas como o estabelecimento de legislação específica para a implementação e 
aprimoramento da qualidade do tratamento da água de diálise, a facilitação para 
importação de máquinas parametrizadas mais modernas, mudando o cenário 
brasileiro. 

 

3. Implicações legais na área penal e cível da tragédia de hemodiálise 
em Caruaru 

No Brasil, a incorporação de tecnologias em saúde por determinação do Poder 
Judiciário, para casos individualizados em ações judiciais, tornou se um fenômeno 
com abrangência e características complexas. A judicialização da saúde, 
compreendida como o incremento gradual e significativo de ações judiciais para 
a obtenção por meio do Poder Judiciário fundamentado pelas prescrições médicas 
e urgência de obter algum insumo, ou pelos pedidos de exame diagnóstico ou 
procedimento s terapêuticos ambulatoriais e hospitalares, considerados capazes 

de solucionar determinada necessidade ou problema de políticas de saúde.18 

Á água de Caruaru mostrando se escassa, contaminada e inadequada 
provocou discussão e alertou para a necessidade de melhorar a qualidade de água 
para hemodiálise. O Ministério da Saúde estabeleceu parâmetros claros a partir 
de padrões de centros mais desenvolvidos. Ao final do julgamento a justiça isenta 
Estado e Compesa de responsabilidade na tragédia de hemodiálise, em Caruaru, o 
Tribunal entendeu que responsabilidade pela água usada no tratamento de 
pacientes caberia à clínica, devido à especificidade e caráter técnico dos serviços. 

No processo de investigação desse surto, entre as diversas outras hipóteses 
levantadas pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, cresceu a suspeita de 
contaminação por agrotóxicos no manancial. No entanto, só quando uma 
pesquisadora do Departamento de Biofísica da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) levantou a hipótese de a morte intoxicação poder ter sua origem 
em toxinas provenientes de algas cianofíceas é que a investigação tomou outro 
rumo. 

Há exatos 20 anos, o Agreste de Pernambuco se tornou palco de uma das 
maiores catástrofes da saúde pública do País. Mais de 100 pacientes renais 
crônicos que eram submetidos ao tratamento de hemodiálise no Instituto de 
Doenças Renais – IDR em Caruaru morreram vítimas da água contaminada que 
fazia a filtragem do sangue dos doentes. A causa identificada como Microsystina 
LR (cianobactéria) só foi descoberta 52 dias depois de 38 pessoas irem a óbito. 
Foram vários estudos realizados na barragem Tabocas, de onde os caminhões 
pipa costumavam extrair a água do manancial para a clínica, que ficava localizada 
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no bairro Maurício de Nassau. Esse caso mobilizou pesquisadores do mundo 
inteiro e ocorreu em fevereiro de 1996 ficando conhecido mundialmente como a 
Tragédia da Hemodiálise de Caruaru. Os médicos donos do IDR acusados pela 
Tragédia, responderam na justiça em 2003, o processo cível. Eles foram 
absolvidos, porém obrigados à pagar indenizações no valor de aproximadamente 
cem mil reais para os 126 pacientes contaminados ou famílias das vítimas que 
estão com os nomes incluídos na lista da ação civil pública movida pelo promotor 
da época em Caruaru, Ricardo Guerra Gabínio. No entanto, menos de 10 pessoas 
foram beneficiadas nessas duas décadas. O juiz de Caruaru Tadeu Passos justifica, 
que nenhum bem material foi encontrado no nome dos proprietários da clínica. 
Os nefrologistas ainda aguardam na justiça o julgamento do processo criminal, 

que ainda não tem data prevista para acontecer.19 

O Ministério da Saúde através da primeira Portaria no 2042, de 1996, 
estabeleceu o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de terapia 
renal substitutiva. Em 2000, foi editada a Portaria nº 82, do Ministério da Saúde, 
que revogou e substituiu a anterior. Mais quatro anos e a Anvisa estabeleceu novo 
regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise e substituiu o 
anterior por meio da Resolução nº 154, de 2004, que foi republicada em 2006 com 
algumas alterações. Em março de 2014, a Agência estabelece, com a Resolução nº 
11, os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise. 

A seguir algumas portarias e resoluções específicas, não obstante outras 
normativas concorrentes a serem observadas pelas clínicas de terapia renal 
substitutiva. 

Portaria n º 783, de 23 de Julho de 2001 

A Portaria nº 783, de 23 de julho de 2001, é uma norma que estabelece o 
Regulamento Técnico para o funcionamento dos serviços de diálise no Estado de 
Pernambuco em caráter suplementar à Portaria GM/MS nº 82, de 03 de Janeiro 
de 2000, substituída pela RDC nº 154 de 15 de Junho de 2004. Dentre outras 

normatizações a Portaria nº 783 de 23 de Julho de 2001 resolve que:
20

 

 As clínicas de diálise devem informar, através de fax ou de outra forma 
oficial, sob protocolo, à diretoria executiva de vigilância sanitária, a ocorrência, no 
primeiro dia útil subsequente ao fato, de qualquer uma das seguintes situações, 
independentemente da adoção das providências de sua competência: 

 Problema nas máquinas de hemodiálise, no sistema de tratamento e 
distribuição de água em- pregada no processo de diálise ou em outros 
equipamentos que possam resultar em riscos para o paciente; 

 Detecção, na água empregada no processo de diálise, de qualquer um 
dos parâmetros microbio- lógicos e físicos químicos em desacordo com os 
padrões de qualidade disposto no regulamento técnico da RDC nº 154. 

Os serviços de diálise devem encaminhar, mensalmente, à diretoria executiva 
de vigilância sanitária, sob protocolo, até o décimo dia útil do mês subsequente: 

 Laudos laboratoriais das análises realizadas da água utilizada para o 
serviço. 
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 Mapa mensal com as características físicas e organolépticas diárias da 
água, conforme disposto no item 8.3 da RDC nº 154; 

 O serviço de diálise só poderá realizar contratação de laboratório que 
estejam regularizados junto a Vigilância Sanitária nessa atividade; 

 O serviço de diálise só poderá realizar contratação de fornecimento de 
água potável, cujo trans- porte é realizado através de carro pipa, com empresas 
que atendam no mínimo, as seguintes condições: 

 Estejam regularizadas junto à APEVISA 

 A água fornecida deve ter o seu padrão de potabilidade em 
conformidade com o disposto na por- taria nº 518 de 25 de Março de 2004 – MS, 
ou do documento legal que venha a substituí-la, com- provado através do 
fornecimento, ao serviço de hemodiálise, de cópia dos laudos físico-químicos 
(semestrais) e bacteriológicos (mensais). 

 A água seja transportada em tanques cujo acabamento ou revestimento 
interior não provoque alteração nas condições físico-químicas e bacteriológicas; 

 Realize sistema de controle da água transportada, utilizando a fixação 
de lacre numerado no dispositivo de enchimento ou esvaziamento, cujo número 
deve constar no documento utilizado pela empresa para ser entregue, juntamente 
com a carga transportadora, ao serviço de diálise. 

Vale ressaltar que esta última Resolução se constitui em um novo marco 
regulador da área, em decorrência da Anvisa definir os parâmetros julgados por 
ela de sua competência, deixando ao Ministério da Saúde a definição dos critérios 
para a organização da linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica (DRC), 
que foram definidos na Portaria nº 389, de 13 de março de 2014. 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 11, DE 13 DE MARÇO DE 
2014  

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 11, DE 13 DE MARÇO DE 2014 - 
Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Diálise e dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no 
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno 
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto 
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo 
em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 
1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, 
instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião 
realizada em 13 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria 
Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Seção I: Objetivo 
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Art. 1° Esta Resolução possui o objetivo de estabelecer os requisitos de Boas 
Práticas para o funcionamento dos serviços de diálise. 

Seção II Abrangência 

Art. 2° Esta Resolução se aplica a todos os serviços de diálise públicos, privados, 
filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e 
pesquisa. 

Seção III Definições 

Art. 3° Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido pelo 
Ministério da Saúde; 

II água para hemodiálise: água tratada pelo sistema de tratamento e 
distribuição de água para hemodiálise – STDAH, cujas características são 
compatíveis com o Quadro II do Anexo desta Resolução; 

III barreira técnica: conjunto de medidas comportamentais dos profissionais 
de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente 
sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras fisicas; concentrado 
polieletrolítico para hemodiálise - CPHD: concentrado de eletrólitos, com 
ou sem glicose, apresentado na forma sólida ou líquida para ser empregado 
na terapia dialítica; 

IV desinfecção: é um processo físico ou químico de destruição de 
microrganismos na forma vegetativa, aplicado a superfícies inertes, 
previamente limpas. 

V dialisato: solução de diálise obtida após diluição do CPHD, na proporção 
adequada pa- ra uso; 

VI gerenciamento de tecnologias em saúde: procedimentos de gestão, 
planejados e im- plementados a partir de bases científicas e técnicas, 
normativas e legais, com o obje- tivo de garantir a rastreabilidade, 
qualidade, eficácia, efetividade, segurança e, em al- guns casos, o 
desempenho das tecnologias de saúde utilizadas na prestação de servi- ços 
de saúde abrangendo cada etapa do gerenciamento, desde o planejamento 
e en- trada no estabelecimento de saúde até seu descarte, visando à 
proteção dos trabalha- dores, a preservação da saúde pública e do meio 
ambiente e a segurança do paciente; 

VII licença atualizada: documento emitido pelo órgão sanitário competente 
dos estados, Distrito Federal ou dos municípios, contendo permissão para 
o funcionamento dos es- tabelecimentos que exerçam atividades sob 
regime de vigilância sanitária; 

VIII limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga 
microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, 
detergentes, produtos e acessó- rios de limpeza, por meio de ação mecânica 
(manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e 
externas, de forma a tornar o produto seguro para ma- nuseio e preparado 
para desinfecção ou esterilização; 

IX nível de ação: valor estipulado que indica a necessidade da adoção de 
providências para identificação e intervenção preventiva sobre quaisquer 
parâmetros que estejam se aproximando dos limites estabelecidos; 

X núcleo de segurança do paciente (NSP): instância do serviço de saúde 
criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à 
segurança do paciente; 

XI plano de segurança do paciente em serviços de saúde: documento que 
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aponta situa- ções de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo 
serviço de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a mitigação 
dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do 
paciente no serviço de saúde; 

XII programa de tratamento dialítico: forma de atendimento de pacientes que 
necessi- tam regularmente de terapia de substituição renal por métodos 
dialíticos; 

XIII responsável técnico - RT: profissional de nível superior legalmente 
habilitado, que as- sume perante a autoridade sanitária competente a 
responsabilidade técnica pelo ser- viço de saúde, conforme legislação 
vigente; 

XIV reúso em diálise: utilização do dialisador por mais de uma vez, para o 
mesmo pacien- te, após os respectivos processamentos; 

XV processamento em diálise: conjunto de procedimentos que envolvem 
desde a retirada do dialisador do paciente, incluindo a limpeza, verificação 
da integridade e medição do volume interno das fibras, esterilização, 
registro, armazenamento e enxágue ime- diatamente antes da instalação e 
uso no mesmo paciente; 

XVI serviço de diálise: serviço destinado a oferecer terapia renal substitutiva 
utilizando métodos dialíticos; 

XVII sessão de diálise: procedimento de substituição da função renal realizado 
em um pe- ríodo determinado, de forma regular e intermitente atendendo 
a prescrição médica; 

XVIII sistema aberto: sistema onde é possível o contato do dialisato com o meio 
ambiente; 

XIX sistema de tratamento e distribuição de água para hemodiálise – STDAH: é 
um siste- ma que tem o objetivo de tratar a água potável tornando-a apta 
para o uso em proce- dimento hemodialítico, conforme definido no Quadro 
II, sendo composto pelo subsis- tema de abastecimento de água potável – 
SAAP, pelo subsistema de tratamento de água para hemodiálise – STAH e 
pelo subsistema de distribuição de água tratada para hemodiálise – SDATH; 

XX tecnologias em saúde: conjunto de equipamentos, de medicamentos, de 
insumos e de procedimentos utilizados na prestação de serviços de saúde, 
bem como das técnicas de infraestrutura desses serviços e de sua 
organização. 

 

CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIÁLISE 

Seção I Condições Organizacionais 

Art. 4° O serviço de diálise deve possuir licença atualizada de acordo com a 
legislação sanitária local, afixada em local visível ao público. 

Art. 5° O serviço de diálise deve possuir um responsável técnico e um substituto. 
Parágrafo único. O responsável técnico só pode assumir responsabilidade por 1 
(um) serviço de diálise. Art. 6º Todos os membros da equipe de saúde 
responsáveis pelo atendimento ao paciente durante o procedimento hemodialítico 
devem permanecer no ambiente de diálise durante toda a sessão. 

Art. 7º O serviço de diálise deve dispor de normas, procedimentos e rotinas 
técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de 
fácil acesso a toda a equipe. Parágrafo único. Para a definição e elaboração das 
normas, procedimentos e rotinas técnicas, devem ser observadas as normativas 
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vigentes e as melhores evidências científicas disponíveis. 

Art. 8º O serviço de diálise deve constituir um Núcleo de Segurança do Paciente, 
responsável por elaborar e implantar um Plano de Segurança do Paciente 
conforme normativa vigente. 

Art. 9º O serviço de diálise deve implantar mecanismos de avaliação da qualidade 
e monitoramento dos seus processos por meio de indicadores ou de outras 
ferramentas. 

Parágrafo único. O serviço de diálise deve manter disponível para as autoridades 
sanitárias competentes as informações referentes à avaliação da qualidade e 
monitoramento dos processos desenvolvidos no serviço. 

                              Seção II Da Atenção ao Paciente 

Art.10. É vedada a realização de diálise peritoneal em sistema aberto. 

Art.11. O serviço de diálise deve registrar no prontuário todas as informações 
referentes à evolução clínica e a assistência prestada ao paciente. 

Parágrafo único. O prontuário deve conter registros de todos os profissionais 
envolvidos diretamente na assistência ao paciente. 

Art.12. O serviço de diálise deve garantir a assistência ao paciente em caso de 
intercorrências relacionadas ao processo de diálise, incluindo mecanismos que 
garantam a continuidade da atenção quando houver necessidade de remoção. 

Art.13. O serviço de diálise que forneça alimentos ao paciente deve garantir as 
condições higiênico-sanitárias, de acordo com a normatização vigente. 

Art.14. É obrigatória, ao final de cada sessão, a limpeza e desinfecção da máquina 
e das superfícies que entram em contato com o paciente. 

Art.15. A assistência ao paciente com sorologia positiva para hepatite B (HBsAg+) 
deve ser realizada por profissional exclusivo durante toda a sessão de 
hemodiálise. 

Parágrafo único. É vedado ao profissional que não soroconverteu, após a vacinação 
contra o vírus da Hepatite B e a adoção do protocolo de vacinação do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), atuar na sessão de hemodiálise e no processamento 
de dialisadores e linhas arterial e venosa de pacientes com sorologia positiva para 
hepatite B. 

Art.16. Os pacientes recém-admitidos no programa de tratamento dialítico com 
sorologia desconhecida para hepatite B devem ser assistidos por profissional 
exclusivo durante todo o procedimento hemodialítico, em máquinas específicas 
para esse tipo de atendimento. 

Seção III Da infraestrutura 

Art.17. O serviço de hemodiálise deve dispor de ambientes compatíveis com 
a demanda, contendo no mínimo: 

I consultório; 

II área para prescrição médica; 

III posto de enfermagem; 

IV sala de recuperação e atendimento de emergência; 

V área para guarda dos pertences dos pacientes; 

VI área de registro (arquivo) e espera de pacientes e acompanhantes; 

VII sala de utilidades; 

VIII sanitários para pacientes (masculino, feminino e adaptado); IX – sanitários 
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para funcionários (masculino, feminino); 

X depósito de material de limpeza; 

XI depósito de material (almoxarifado); 

XII área para guarda dos pertences dos funcionários;  

XIII XIII – área de maca e cadeira de rodas; 

XIV sala para hemodiálise com área para lavagem de fístulas; 

XV sala para hemodiálise de pacientes com sorologia positiva para hepatite 
B com área para lavagem de fístulas; 

XVI sala para processamento dos dialisadores; 

XVII área específica para o armazenamento dos recipientes de 
acondicionamento do dia- lisador; 

§ 1° A sala para hemodiálise de pacientes com sorologia positiva para hepatite 
B pode ser considerada opcional, desde que haja previsão de outro 
serviço de referência para o atendimento desses pacientes. 

§ 2º O serviço de hemodiálise intra-hospitalar pode compartilhar os ambientes 
descritos nos incisos I, VII ao XIII com outros setores do hospital, desde 
que estejam situados em local próximo, de fácil acesso e possuam 
dimensões compatíveis com a demanda de serviços a serem atendidos. 

§ 3º O ambiente descrito no inciso XVI não é obrigatório nos serviços que 
adotam o uso único de todos os dialisadores. 

§ 4º O dimensionamento dos ambientes deve ser compatível com a demanda 
do serviço. Art. 18. A sala para processamento de dialisadores deve ser 
exclusiva, contigua à sala para hemodiálise e possuir: 

I sistema de exaustão de ar, conforme normas específicas; 

II bancadas específicas para a etapa de limpeza, constituída de material 
resistente e pas- sível de limpeza e desinfecção, abastecidas de água tratada 
para hemodiálise, com es- gotamento individualizado. Cada bancada deve 
ser dotada de uma cuba profunda, de forma a impedir a troca de líquidos 
entre as cubas; 

III bancada específica para a etapa de esterilização do dialisador, constituída 
de material resistente e passível de limpeza e desinfecção. 

§ 1° O dimensionamento da sala de processamento e das bancadas deve ser 
adequado à demanda e às atividades envolvidas. 

§ 2° Devem ser respeitadas as barreiras técnicas para o fluxo do 
processamento. Art. 19. A sala do STDAH deve ser utilizada apenas para a 
finalidade a que se destina. 

Parágrafo único. A sala do STDAH deve dispor de acesso facilitado para sua operação 
e manutenção e estar protegida contra intempéries e vetores. 

Art. 20. O serviço de diálise peritoneal deve dispor de ambientes compatíveis com 
a demanda, dispondo no mínimo: 

I consultório; 

II área para prescrição médica; III – posto de enfermagem; 

III sala de recuperação e atendimento de emergência; 

IV área para guarda dos pertences dos pacientes; 

V área de registro (arquivo) e espera de pacientes e acompanhantes; 
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VI sala de utilidades; 

VII sanitários para pacientes (masculino, feminino e adaptado); 

VIII sanitários para funcionários (masculino, feminino); 

X depósito de material de limpeza; 

XI depósito de material (almoxarifado); 

XII área para guarda dos pertences dos funcionários; 

XIII área de maca e cadeira de rodas. 

XIV sala de treinamento para pacientes; XV – sala para diálise peritoneal; 

§ 1° O serviço de diálise peritoneal pode funcionar de forma independente ou 
compartilhar os ambientes comuns com o serviço de hemodiálise. 

§ 2° A sala para diálise peritoneal deve ser provida de ponto específico de 
despejo dos resíduos líquidos, que pode ser no próprio ambiente ou em 
local anexo. 

§ 3º O serviço de diálise peritoneal intra-hospitalar pode compartilhar os 
ambientes descritos nos incisos I e VII ao XIII com outros setores do 
hospital, desde que estejam situados em local próximo, de fácil acesso e 
possuam dimensões compatíveis com a demanda de serviços a serem 
atendidos. 

Art. 21. As salas para hemodiálise, para diálise peritoneal e para processamento 
dos dialisadores constituem-se em ambientes exclusivos e não podem servir de 
circulação ou de acesso a qualquer outro ambiente que não pertença ao serviço. 

Art. 22. O posto de enfermagem da sala para hemodiálise, da sala para diálise 
peritoneal e da sala de recuperação e atendimento de emergência deve 
possibilitar a observação visual total das poltronas/leitos. 

Art. 23. Os equipamentos de diálise e o mobiliário devem estar dispostos de forma 
que permita a circulação dos profissionais durante a terapia dialítica e 
atendimento a eventuais intercorrências, assim como a permanência do 
acompanhante, quando necessário. 

Art. 24. O serviço de diálise deve garantir a continuidade do fornecimento de 
energia elétrica, em situações de interrupção do fornecimento pela 
concessionária, por meio de sistemas de energia elétrica de emergência. 

Seção IV Do Gerenciamento de Tecnologias 

Art. 25. O serviço de diálise deve elaborar, implementar e manter um plano de 
gerenciamento das tecnologias em saúde utilizadas pelo serviços, conforme as 
normativas vigentes. 

Parágrafo único. O sistema de tratamento e distribuição de água para hemodiálise 
– STDAH  e o controle de qualidade da água para hemodiálise devem estar 
contemplados no plano de gerenciamento. 

Seção V Dos Dialisadores e Linhas Arteriais e Venosas 

Art. 26. É vedado o reúso de linhas arteriais e venosas utilizadas em todos os 
procedimentos hemodialíticos. 

Art. 27. É vedado o reúso de dialisadores: 

I com a indicação na rotulagem de “proibido reprocessar”; 

II que não possuam capilares com membrana biocompatível; 

III de paciente com sorologia positiva para hepatite B, hepatite C (tratados ou não) 
e HIV; 
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IV de paciente com sorologia desconhecida para hepatite B, C e HIV. 

Art. 28. Os dialisadores podem ser utilizados para o mesmo paciente no máximo 
20 (vinte) vezes, após ser submetido ao processamento automático, observando-
se a medida mínima permitida do volume interno das fibras. 

Art. 29. É obrigatória a medida do volume interno das fibras em todos os 
dialisadores antes do primeiro uso e após cada reúso subsequente. 

§ 1° Após a medida do volume interno das fibras, qualquer resultado indicando 
uma redução superior a 20% (vinte por cento) do volume inicial, torna 
obrigatório o descarte do dialisador, independentemente do número de 
reúsos e do método empregado para o seu processamento. 

§ 2° Todos os valores da medida do volume interno das fibras do dialisador, 
obtidos durante o seu processamento, devem ser registrados, datados e 
assinados pelo responsável pelo processo, e permanecer disponíveis para 
consulta dos pacientes e da autoridade sanitária, devendo ser mantido no 
prontuário do paciente. 

Art. 30. Todas as atividades relacionadas ao processamento de dialisadores 
devem ser realizadas por profissional comprovadamente capacitado para esta 
atividade. 

Art. 31. O serviço de diálise deve estabelecer e validar os protocolos de limpeza e 
esterilização dos dialisadores. 

Art. 32. No caso da esterilização química líquida, os dialisadores devem ser 
submetidos ao enxágue na máquina de hemodiálise, para remoção da solução 
esterilizante imediatamente antes do início da diálise. 

§ 1° O serviço de diálise deve realizar o monitoramento dos parâmetros 
indicadores de efetividade da solução esterilizante, como concentração, pH 
ou outros, no mínimo, 1 (uma) vez ao dia, antes do início das atividades. 

§ 2° O serviço de diálise deve realizar o monitoramento, por meio de testes, com 
registros dos níveis residuais do produto saneante empregado na 
esterilização dos dialisadores, antes da conexão no paciente. 

Art. 33. O recipiente de acondicionamento da solução esterilizante utilizada no 
processamento dos dialisadores deve possuir características que garantam a 
estabilidade da solução, conforme orientações do fabricante. 

Parágrafo Único. Deve ser identificado com o nome do produto, diluição realizada, 
data de diluição e de validade e identificação do profissional responsável pela 
diluição. 

Art. 34. Os dialisadores processados devem ser acondicionados em recipiente 
individualizado, com tampa, limpo e desinfetado.  

Parágrafo Único. O dialisador e o recipiente de acondicionamento devem possuir 
identificação legível, com nome completo do paciente ou outros mecanismos que 
impeçam a troca. 

Art. 35. O profissional do serviço deve apresentar ao paciente o dialisador, 
devidamente identificado com o registro da data do primeiro uso, antes de ser 
submetido à hemodiálise. Parágrafo Único. O registro da utilização de um novo 
dialisador deve ser assinado pelo paciente e mantido no prontuário do mesmo. 

                             Seção VI Dos Equipamentos e Materiais 

Art. 36. O serviço de diálise deve dispor de equipamentos compatíveis com a 
demanda prevista e com os protocolos assistenciais para seu funcionamento. 

Art. 37. Os equipamentos e outros produtos para saúde em uso no serviço de 
diálise devem estar regularizados junto à Anvisa e ser operados de acordo com as 
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recomendações do fabricante. 

Art. 38. O serviço de diálise deve possuir equipamento de hemodiálise de reserva 
em número suficiente para assegurar a continuidade do atendimento. 

Parágrafo único. O equipamento de reserva deve passar por processo de limpeza 
e desinfecção imediatamente antes do uso. 

Art. 39. As tomadas de pressão (manômetros) arterial e venosa do equipamento 
de hemodiálise devem estar isoladas dos fluídos corpóreos do paciente mediante 
utilização de isolador de pressão descartável de uso único. 

Art. 40. O serviço de diálise deve dispor de equipamentos para aferição de 
medidas antropométricas dos pacientes, incluindo balança própria para 
cadeirantes e pessoas com necessidades especiais. 

Art. 41. O serviço de diálise deve dispor de materiais e equipamentos para o 
atendimento de emergência, no próprio local ou em área contígua e de fácil acesso 
e em plenas condições de funcionamento. 

Parágrafo único. Se o serviço atender a pacientes pediátricos, deve possuir 
materiais e equipamentos de emergência compatíveis para o atendimento 
pediátrico. 

Seção VII Do Concentrado Polieletrolítico para Hemodiálise – CPHD 

Art. 42. O CPHD deve ser mantido armazenado, ao abrigo da luz, calor e umidade, 
em boas condições de ventilação e higiene ambiental, conforme orientação do 
fabricante e com controle do prazo de validade. 

Art. 43. É proibida a reutilização de recipiente para o envase do CPHD 
(embalagem primária). 

Art. 44. Os CPHD preparados em farmácias hospitalares ou no serviço de diálise, 
para uso na própria instituição, devem atender às formulações prescritas pelo 
profissional competente do serviço e à normatização sanitária vigente. 

§ 1° O serviço de diálise deve solicitar autorização do órgão de vigilância sanitária 
local para a produção do CPHD. 

§ 2° É vedada a comercialização ou o transporte externo do CPHD, mesmo entre 
filiais do serviço de diálise 

Seção VIII Da Qualidade da Água 

Art. 45. A água de abastecimento do serviço de diálise deve ter o seu padrão de 
potabilidade em conformidade com a normatização vigente. 

Art. 46. O serviço de diálise deve possuir um técnico responsável pela operação do 
STDAH. 

§ 1° O técnico responsável deve ter capacitação específica para esta atividade. 

§ 2° O técnico responsável deve permanecer no serviço durante as atividades 
relativas à manutenção do STDAH, conforme definido no plano de 
gerenciamento de tecnologias. 

Art. 47. A qualidade da água potável deve ser monitorada e registrada diariamente 
pelo técnico responsável, conforme o Quadro I do Anexo desta Resolução, em 
amostras coletadas na entrada do reservatório de água potável e na entrada do 
subsistema de tratamento de água para hemodiálise. 

Art. 48. O STDAH deve ser especificado em projeto conforme normatização vigente. 

Art. 49. A água tratada pelo STDAH deve apresentar um padrão de qualidade 
conforme estabelecido no Quadro II do Anexo desta Resolução. 

Parágrafo único. A análise da água para hemodiálise deve ser realizada por 
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laboratório analítico, licenciado junto ao órgão sanitário comp 

Art. 50. As amostras da água para hemodiálise para fins de análises físico-
químicas devem ser coletadas em ponto após o subsistema de tratamento de água 
para hemodiálise. 

Art. 51. As amostras da água para hemodiálise para fins de análises 
microbiológicas devem ser coletadas, no mínimo, nos seguintes pontos: 

I no ponto de retorno da alça de distribuição (loop); II – em um dos pontos na sala 
de processamento. 

Art. 52. O nível de ação relacionado à contagem de bactérias heterotróficas é de 
no máximo 50 (cinquenta) UFC/ml. 

Parágrafo único. Deve ser verificada a qualidade bacteriológica da água para 
hemodiálise toda vez que ocorrerem manifestações pirogênicas, bacteremia ou 
suspeitas de septicemia nos pacientes. 

Art. 53. O serviço de diálise deve manter disponíveis os laudos das análises do 
STDAH. Parágrafo único. Os registros devem ser arquivados, em conformidade 
com o estabelecido em normatização específica ou, na ausência desta, por um 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, para efeitos de inspeção sanitária. 

Art. 54. O reservatório do SDATH, quando existente, deve possuir as 
seguintes características: 

I ser constituído de material opaco, liso, resistente, impermeável, inerte e 
isento de ami- anto; 

II possuir sistema de fechamento hermético que impeça contaminações 
provenientes do exterior; 

III permitir o acesso para inspeção, limpeza e desinfecção; 

IV possuir sistema automático de controle da entrada da água e filtro de nível 
bacterioló- gico no sistema de suspiro; 

V ser dotado de sistema fechado de recirculação contínua de água 24 (vinte e 
quatro) ho- ras por dia, 7 (sete) dias por semana e a uma velocidade que 
garanta regime turbulento de vazão no retorno do loop de distribuição ao 
tanque, durante o funcionamento de to- das as máquinas; 

VI possuir fundo cônico; 

VII possuir, em sua parte inferior, canalização de drenagem que possibilite o 
esgotamento total da água; 

VIII estar protegido da incidência direta da luz solar. 

Art. 55. A condutividade da água para hemodiálise deve ser monitorada 
continuamente por instrumento que apresente compensação para variações de 
temperatura e tenha dispositivo de alarme visual e auditivo. 

Parágrafo único. A condutividade deve ser igual ou menor que 10 (dez) 
microSiemens/cm, referenciada a 25° C (vinte e cinco graus Celsius). 

Art. 56. Os procedimentos de manutenção previstos no Quadro III do Anexo desta 
Resolução devem ser realizados e registrados na frequência indicada e sempre 
que for verificada a não conformidade com os padrões estabelecidos para a água 
para hemodiálise. 

Art. 57. A manutenção, limpeza e desinfecção do STDAH devem ser realizadas 
conforme definido no plano de gerenciamento de tecnologias em saúde. 

§ 1° Durante os procedimentos de que trata o caput, deve ser colocado um alerta 
junto às máquinas de hemodiálise vedando sua utilização. 



Tárcio Marcos Lins Cavalcanti - Adriana Conrado de Almeida  
Magaly Bushatsky - Reginaldo Inojosa Carneiro Campello 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  476 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

§ 2° Deve ser realizada e registrada a análise de resíduos dos produtos saneantes 
utilizados após o processo de limpeza e desinfecção do STDAH. 

                              Seção IX Das Análises Microbiológicas do Dialisato 

Art. 58. Deve ser feita análise microbiológica mensal de uma amostra da solução 
de diálise (dialisato) colhida da máquina de diálise, imediatamente antes do 
dialisador, no final da sessão. O valor do parâmetro máximo permitido é de 200 
(duzentos) UFC/ml e o nível de ação é de 50 (cinquenta) UFC/ml. 

§ 1° Deve ser estabelecida uma rotina de coleta de amostras, com registro, de 
forma que anualmente as análises microbiológicas do dialisato tenham sido 
realizadas em amostras colhidas de todas as máquinas. 

§ 2° Quando algum paciente apresentar sinais ou sintomas típicos de bacteremia 
ou reações pirogênicas durante a hemodiálise, deve-se proceder 
imediatamente à coleta de amostra e envio para análise, sem prejuízo de 
outras ações julgadas necessárias                         

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 59. O serviço de diálise terá o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de 
publicação dessa Resolução, para adoção do descarte, após o uso, de dialisadores e 
linhas arteriais e venosas utilizadas em pacientes com hepatite B e hepatite C 
(tratados ou não). Parágrafo único. Até a extinção do prazo especificado no caput, o 
processamento de dialisadores e linhas arteriais e venosas deve ser feito em salas de 
processamento exclusivas para cada patologia. Art. 60. O serviço de diálise terá o 
prazo de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação dessa Resolução, para 
adoção do descarte, após o uso, de todas as linhas arteriais e venosas utilizadas nos 
procedimentos hemodialíticos. Parágrafo único. Até a extinção do prazo especificado 
no caput, as linhas arteriais e venosas devem ser consideradas em conjunto com os 
dialisadores, para fins de controle do reúso e descarte. Art. 61. O serviço de diálise 
terá o prazo de 4 (quatro) anos, contados a partir da data de publicação dessa 
Resolução, para substituição do processamento manual pelo processamento 
automatizado dos dialisadores. Parágrafo único. Até a extinção do prazo especificado 
no caput, os dialisadores submetidos ao processamento manual podem ser utilizados 
para o mesmo paciente no máximo 12 (doze) vezes, observando-se a medida mínima 
permitida do volume interno das fibras. Art. 62. O serviço de diálise terá o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de publicação dessa Resolução, 
para promover as adequações necessárias para o cumprimento dos outros requisitos 
não especificados nos Artigos 59 ao 61. Art. 63. O descumprimento das disposições 
contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e 
penal cabíveis. Art. 64. Ficam revogadas as Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 
nº 154, de 15 de junho de 2004, publicada no DOU de 17 de junho de 2004, Seção 1, 
pág. 65, republicada no DOU de 31 de maio de 2006, Seção 1, pág. 53, RDC n° 06, de 
14 de fevereiro de 2011, publicada no DOU de 15 de fevereiro de 2011, Seção 1, pág. 
55, RDC n° 11, de 26 de janeiro de 2004, publicada no DOU de 27 de janeiro de 2004, 
Seção 1, pág. 24 e a Resolução - RE n° 1.671, de 30 de maio de 2006, publicada no 
DOU de 31 de maio de 2006, seção 1, pág. 56. Art. 65 Esta Resolução da Diretoria 
Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Discussão 

A responsabilidade das autoridades bem como dos serviços de saúde em garantir 
a defesa dos direitos dos pacientes dialíticos são de responsabilidade direta dos 
gestores de diálise, a legislação brasileira estabelece que as clínicas de diálise 
devam realizar avaliações periódicas e manutenção adequada no controle 
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constante do sistema de distribuição da agua para diálise, bem como, medidas 
internas de controle quando o objeto em questão tratar-se de risco de 
contaminação para os pacientes em tratamento. Os dados do referente trabalho 
nos levam a refletir o porquê após 24 anos da tragédia de hemodiálise em Caruaru, 
ainda não tenha elementos pela busca e defesa dos direitos à saúde destes 
pacientes. 

As ações de fiscalização e controle da qualidade da água distribuída à 
população pelo o abastecimento de água não são recentes. Tiveram início em 

março de 1977, através do Decreto Federal no 79.367/1977.21 Esse decreto 
atribuiu competências ao Ministério da Saúde para elaborar normas e definir os 
padrões de potabilidade da água para o consumo humano em todo o território 
nacional. Junto com o decreto foi publicada pelo ministério a primeira Portaria n.º 

56 que estabelecia as primeiras normas e padrões de potabilidade22, sendo 

modificada em 1990, pela Portaria nº 36 de janeiro do mesmo ano23, 

posteriormente pela Portaria no 1.469, em dezembro de 200024 e pela Portaria 

nº 518 de março de 2004.25 

Com isto, programas de monitoramento são necessário e importantes 
instrumentos de ação sanitária para garantir a implementação de rotinas de 
manutenção nos sistemas de tratamento e distribuição da água para diálise, 
visando à prevenção dos riscos a que se expõem os pacientes em hemodiálise. 

Considerando o arcabouço normativo-legal na tragédia de hemodiálise de 
Caruaru, considerou-se a falta de comprometimento e a estagnação dos órgãos 
ambientais, de recursos hídricos, de saneamento e do serviço de diálise no estado 
de Pernambuco, que fizeram com que essa legislação fosse descumprida e 
acarretasse falhas nas medidas preventivas de natureza sanitária. 

 

Considerações finais 

As ações judiciais possuem importância instrumental no contexto da 
democratização do acesso ao tratamento de pacientes dialíticos, uma vez que o 
Legislativo e o Executivo não consigam dar conta das demandas sociais e cumprir 
com o seu papel representativo. A intervenção do Poder Judiciário não 
necessariamente elabora políticas públicas, entretanto, os resultados apontam 
para a questões relativas à argumentação utilizada nas decisões, tanto liminares 
quanto sentenças em relação à segurança e proteção do paciente em hemodiálise. 
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