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Conflito de interesse

 Não tenho conflitos de interesse





Cenário atual

 2006: Recomendação técnica – Sociedade Brasileira de Nefrologia

 2009: Nota técnica Nº 006/2009 – ANVISA

 2013: Resolução SESA N°437 – Secretaria de Saúde do Paraná 

 2019: Consulta pública estado de São Paulo 

 2020: Consulta pública estado do Espírito Santo
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E a RDC Nº11 ?
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Métodos dialíticos e indicações

Hemodiálise Intermitente 

Curta duração: até 4 horas

Estendida ou prolongada: até 12 horas

Hemodiálise Contínua

> 12 horas

Experiência da 
equipe

Recursos 
disponíveis

Quadro 
clínico



Hemodiálise intermitente

Máquina sem reservatório Máquina com reservatório

 Diversas máquinas

 Solução ácida e básica (pó ou líquido)

 Leito:

 Osmose reversa portátil

 Ponto de energia

 Ponto de água potável

 Ponto exclusivo para rejeito (máquina 

HD e osmose)

 Vedação quando fora de uso

 Sistema Genius

 Leito:

 Ponto de energia

 Área física específica para tratamento 

de água e preparo do dialisato (dentro 

ou fora do hospital)



Máquina com reservatório

 Área física específica (metragem, altura, peso, rede elétrica)

 Ultravioleta: reservatório de água e reservatório de dialisato

 Restrição: pacientes pediátricos (dialisador)

OR

Reservatório 

de água 

tratada

Preparador

Máquina 

de HDDesinfecção:

-Adaptadores 

-Frasco UF

Transporte adaptadores

Água 

potável



Terapia Renal Substitutiva Contínua (TRSC)

 Soluções dialíticas: dialisato, anticoagulante e reposição

 Bolsa de efluente

 Leito: ponto de energia

Fonte: Google



Evolução...

Ronco C. Continuous renal replacement therapy: forty-year anniversary. Int J Artif Organs 2017; 40(6): 257-264



E o controle de infecção?

Legislação



Água

 Potabilidade

 Bacteriológica

 Amostragem

 Característica físicas e organolépticas

 Cor, turvação, sabor, odor, cloro residual livre e pH

 Antes de cada sessão hemodialítica

 Análises água tratada

 Pós osmose e pós máquina:

 Microbiológica, endotoxinas e físico-química (mensal ou RDC 11?)

 Disponibilidade laudos

 Laboratório licenciado

 Coleta

 Validação técnica de coleta

 Transporte



Yadav P, England D, Vanderkolk C, Iroh Tam PY. Improving water quality in a dialysis unit using root cause analysis. 

Am J Infect Control 2017 Jul;45(7):799-804

Qualidade da água tratada e dialisato



Qualidade da água tratada e dialisato

Yadav P, England D, Vanderkolk C, Iroh Tam PY. Improving water quality in a dialysis unit using root cause analysis. 

Am J Infect Control 2017 Jul;45(7):799-804



Equipamentos

 Máquina de hemodiálise e osmose reversa

 Limpeza externa

 Desinfecção interna

 Local para desinfecção e armazenamento

 Local para diluição dos produtos utilizados

 Tempo de inatividade

 Evidência

 Troca filtros osmose reversa 

 Manutenção preventiva e corretiva (laudos)



Materiais e soluções

 Rastreabilidade

 Armazenamento 



Profissionais

 Integração

 Treinamento direcionado

 Validação do conteúdo

 Isolamento

 Rastrear principais momentos

 Troca de luvas

 Inversão de vias

 Validação na prática



 Situação especial: Surto UTI

 Auditoria de higiene das mãos

Profissionais



 Complexidade: procedimento e envolvimento 

das áreas 

 Aspecto regulatório

 Foco área física x mapeamento de processos

Conclusão
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