Processo de Revisão da Portaria
MS n. 518/2004: principais
alterações (2009 a 2011)

Portaria de Potabilidade da Água

“Estabelece as competências relativas aos
procedimentos de controle e vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade e dá outras providências”

Grupo de Trabalho: Portaria MS nº 1.288/2009 de 17/06/2009
Coordenação de Vigilância de Vigilância em Saúde Ambiental
Coordenação de Vigilância Epidemiológica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar

Coordenação de Laboratórios de Saúde Pública

Setor

Saúde

Coordenação Nacional de Saúde Bucal
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades SNSA/MCidades
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU/MMA
Agência Nacional de Águas - ANA/MMA
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA

Outros

Conselho das Cidades - Con-Cidades
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE

Setores

Associação das Empresas de Saneamento Básico Estadual - AESBE
Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON
Associação de Engenharia Sanitéria em Ambiental - ABES
4ª Câmara da Procuradoria Geral da República
Associação Brasileira das Agências Reguladoras – ABAR

Iniciativas para a divulgação da revisão da Portaria MS nº 518/2004
e para recebimento de contribuições:

o Sítio a internet: www.saude.gov.br/portaria518

o Fale conosco: portaria518@saude.gov.br

o Oficinas Regionais: 317 contribuições
Brasília – Rio de Janeiro – Recife – Manaus

o Consulta Pública: 252 contribuições

o Apresentações da Minuta da Portaria no GTVS e Reunião do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)

Competências incluídas:
Art. 6° Compete ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, por intermédio:
II - da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI): executar, diretamente ou
mediante parcerias, incluindo a contratação de prestadores de serviços, as ações de
vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano nos sistemas e
soluções alternativas de abastecimento de água das aldeias indígenas;

III - da Fundação Nacional de Saúde (Funasa): apoiar as ações de
controle da qualidade da água para consumo humano proveniente de sistemas
ou solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano, em seu
âmbito de atuação, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos nesta Portaria.
IV – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): exercer a
vigilância da qualidade da água nas áreas de Portos, Aeroportos e passagens
de Fronteiras terrestres, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos
nesta Portaria, bem como diretrizes específicas pertinentes.

Competências incluídas:
Art. 7° e 8º Compete às SECRETARIAS DE SAÚDE :
VII. Realizar em situações de surto de doença diarreica aguda ou outro agravo de
transmissão fecal-oral, os seguintes procedimentos:

a) análise microbiológica completa, de modo a apoiar a investigação epidemiológica e a
identificação, sempre que possível, do gênero ou espécie de microorganismos;
b)análise para pesquisa de vírus e protozoários no que couber, ou encaminhamento
das amostras para laboratórios de referência nacional, quando as amostras clínicas
forem confirmadas para esses agentes e os dados epidemiológicos apontarem a água
como via de transmissão;
c)envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de referência nacional para
identificação sorológica.

Competências incluídas:
Dos laboratórios de controle e vigilância

Art. 13. Compete ao Ministério da Saúde:
I - pactuar na Comissão Intergestores Tripartite os laboratórios de referência
regional e nacional para operacionalização das análises de maior complexidade na

vigilância da qualidade da água para consumo humano;

Art. 14 e 15. Compete às secretarias de saúde, pactuar na Comissão

Intergestores Bipartite os laboratórios de referência para operacionalização das
análises de vigilância da qualidade da água para consumo humano, conforme
legislação específica.

PADRÃO DE POTABILIDADE
(análises realizadas pelo controle da qualidade da água)
 Incluídas 15 substâncias químicas que representam risco a

saúde
 Incluídas 2 substâncias no padrão organoléptico de potabilidade
 Excluídos 5 parâmetros
 Alteração de VMP em 7 parâmetros
 Alteração na composição em 6 parâmetros

 2 substâncias incluídas para análise de radioatividade

