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Objetivos Específicos

 Entender  os  procedimentos  operacionais  e  as  orientações 
necessárias para implementação do SISAGUA;

 Avaliar  os  dados  no  sistema  de  informação  buscando  a 
melhoria  da  efetividade  das  ações  e  reorientações  de 
objetivos,  métodos,  investimento  de  recursos  e  outros 
aspectos.

PARA INÍCIO DE ESTUDO

Nesta unidade você entenderá o funcionamento do Sistema de Informação de Vigilância da 
Qualidade  da  Água  para  Consumo  Humano  (SISAGUA),  que  visa  produzir  informações 
necessárias  à  prática da vigilância  da qualidade da água para  consumo humano em seu 
município. Até o momento, você teve a oportunidade de saber um pouco sobre:

- Programa Vigiagua;
- Legislação e conceitos usados pelo Vigiagua;
- Finalidade do cadastramento;
- Tipos de cadastros;
- Importância e tipos de monitoramento da qualidade da água para consumo humano
- Plano de amostragem da vigilância e do controle da qualidade da água para consumo 
humano;
- Fluxograma e procedimentos para realização das ações de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano.
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1. ASPECTOS CONCEITUAIS E APRESENTAÇÃO DO SISAGUA

1.1. Introdução

O SISAGUA é tecnologicamente desenvolvido e mantido pelo Departamento de Informática 

do SUS (Datasus). Tecnicamente é de responsabilidade do Programa Nacional de Vigilância 

da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) no nível federal.

A  concepção do SISAGUA baseou-se  na  definição  de indicadores  sanitários  utilizados  na 

prevenção e no controle de doenças e agravos relacionados ao saneamento. Tais indicadores 

foram definidos com o uso da metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS),  adaptada  pela  Organização  para  a  Cooperação  Econômica  e  o  Desenvolvimento 

(OECD) – traduzido do inglês Organisation for Economic Cooperation and Development da 

estrutura  “FPEEEA”  –  Força  Motriz,  Pressão,  Estado,  Exposição,  Efeito  e  Ação,  que 

representa  um  sistema  de  indicadores  de  saúde  ambiental.  As  forças  motrizes geram 

pressões que modificam o  estado no ambiente e a saúde humana, por meio das diversas 

formas de exposição a riscos, ocasionados por condições adversas, causam efeitos à saúde e 

geram ações corretivas e preventivas (Figura 1).

Figura 1: 
Cadeia de 
interações 
envolvidas no 
processo 
saúde—
doença 
associada à 
contaminação 
da água. 
(adaptado de 
Brasil, 2005)

1.2 Objetivos do SISAGUA

O SISAGUA é um sistema de vigilância em saúde ambiental cujo objetivo geral é consolidar 

rotineiramente  dados , de forma a produzir informações necessárias à prática da vigilância 

da qualidade da água para consumo humano, exercida pelo setor saúde nas três esferas de 
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governo:  Ministério  da  Saúde,  Secretarias  Municipais  e  Estaduais  de  Saúde,  em 

cumprimento à Portaria de Potabilidade de Água. 

São objetivos específicos do SISAGUA:

 sistematizar as informações cadastrais das diversas formas de abastecimento de água,  

além  das  informações  sobre  o  controle  da  qualidade  da  água  fornecidas  pelos 

operadores  e  responsáveis  pelos  sistemas  e  soluções  alternativas  coletivas  de 

abastecimento de água;

 sistematizar  informações  para  fins  da  vigilância  da  qualidade  da  água  de  sistemas, 

soluções alternativas coletivas e individuais de abastecimento de água;

 propiciar a prática da vigilância da qualidade da água para consumo humano pelo gestor 

municipal,  estadual  e  federal  de  forma  sistematizada,  possibilitando  a  análise  da 

classificação de risco à saúde em função das diversas formas de abastecimento de água;

 possibilitar a avaliação conjunta de informações de vigilância em saúde ambiental com 

vigilância epidemiológica, de forma a identificar as situações de risco, com o propósito de 

auxiliar as tomadas de decisões sobre ações preventivas e corretivas, assim como avaliar 

os procedimentos adotados;

 promover a análise conjunta dos dados do SISAGUA com outros sistemas de informação 

dos setores saúde  , saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, dentre outros;

 disseminar  as  informações  de  forma  a  socializá-las  junto  aos  órgãos  públicos  e  a 

sociedade civil.

1.3. Estrutura do SISAGUA

O SISAGUA tem como base uma estrutura  conceitual  (Figura 2),  originada  pelos  marcos 

conceituais de vigilância e controle de qualidade da água para consumo humano e de suas 

formas de abastecimento, definidos pela Portaria nº 2.914/2011 e detalhados no Programa 

Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua). 

O SISAGUA considera a Portaria n° 2.914/2011, sobretudo seus capítulos V – Do padrão de 

potabilidade e VI – Dos planos de amostragem e o Decreto n° 5.440, de 4 de maio de 2005,  

que  estabelece  definições  e  procedimentos  sobre  o  controle  de  qualidade  da  água  de 

8



sistemas  de  abastecimento  e  institui  mecanismos  e  instrumentos  para  divulgação  de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.

Figura 2: Estrutura conceitual do SISAGUA

Para que se possa entender o funcionamento do SISAGUA, é muito 

importante compreender os conceitos de vigilância e controle e as 

diferenças entre as formas de abastecimento da água para consumo 

humano. Se achar necessário, reveja as unidades anteriores.

A Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, no capítulo II, define alguns conceitos que  

serão reapresentados no decorrer dessa unidade para facilitar a utilização do SISAGUA e 

relembrará, uma vez que já foram apresentados em unidades anteriores. 

1.3.1. Periodicidade e fonte dos dados no SISAGUA

As  informações  que  são  inseridas  no  SISAGUA  são  todas  coletadas  por  formulários  de 

entrada de dados. Como observado nas unidades deste módulo do curso, são diferentes os 

formulários de cadastro, controle e vigilância das três formas de abastecimento: sistema de 

abastecimento  de  água  (SAA),  solução  alternativa  coletiva  (SAC) e  solução  alternativa 

individual  (SAI). As  orientações  para  o  preenchimento  dos  formulários  e  os  principais 

conceitos  de  cada  campo  foram  apresentadas  nas  Unidades  3  e  5.  A  periodicidade  de 

inserção das informações no SISAGUA difere em relação aos módulos do SISAGUA, conforme 

quadro a seguir (Quadro 1).

9



Quadro 1: Periodicidade por módulo, forma de abastecimento e fonte da informação

Periodicidade Módulo Forma de abastecimento Fonte da Informação
Anual Cadastro SAA Responsável pelo SAA

SAC Responsável pela SAC
SAI Setor Saúde

Vigilância – Inspeção Sanitária SAA
SAC
SAI

Mensal Vigilância - Monitoramento SAA
SAC
SAI

Controle - Monitoramento SAA Responsável pelo SAA
SAC Responsável pela SAC

Semestral Vigilância - Monitoramento SAA Setor Saúde
SAC
SAI

Controle - Monitoramento SAA Responsável pelo SAA
SAC Responsável pela SAC

1.3.2. Atribuições e responsabilidades no SISAGUA

A operacionalização do SISAGUA requer atribuições e responsabilidades nos três níveis de 

gestão: municipal, estadual e federal.

1.3.2.1. Nível municipal

As atribuições do setor Saúde no nível municipal, no que diz respeito ao SISAGUA, são a de, 

anualmente, inserir ou atualizar os dados dos cadastros das formas de abastecimento de 

água de seu município; sistematizar e inserir, os dados mensais, trimestrais e semestrais,  

referentes ao controle da qualidade da água realizado pelo responsável pelo fornecimento 

coletivo de abastecimento de água; inserir mensal e semestralmente os dados de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano no SISAGUA; realizar análises dos dados do 

SISAGUA  e  de  outros  sistemas  de  informação  dos  setores  saúde,  saneamento,  meio 

ambiente,  recursos hídricos, dentre outros;  realizar  análise dos dados para a tomada de 

decisão e efetuar sistemática e permanentemente a avaliação de risco à saúde humana de 

cada sistema de abastecimento ou solução alternativa coletiva ou individual; e disseminar as 

informações sobre a qualidade da água e riscos associados à saúde.
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1.3.2.2. Nível estadual

São atribuições do setor Saúde no nível estadual, assessorar tecnicamente a implantação do 

SISAGUA  nos  municípios;  realizar  análises  dos  dados  agregados  dos  municípios  para  a 

tomada  de  decisão;  instrumentalizar  a  vigilância  da  qualidade  da  água  para  consumo 

humano na identificação de áreas e grupos de risco no estado; realizar análises dos dados do 

SISAGUA  e  de  outros  sistemas  de  informação  dos  setores  saúde,  saneamento,  meio 

ambiente,  recursos hídricos, dentre outros,  de forma a identificar fatores e situações de 

risco e propiciar  a  disseminação das  informações referentes ao estado junto aos  órgãos 

públicos e à sociedade civil.

1.3.2.3. Nível federal

As ações e atividades que cabem ao nível federal são: avaliar periodicamente o sistema e 

promover as atualizações  necessárias;  realizar  análises dos dados agregados  dos estados 

para a tomada de decisão; realizar análises dos dados do SISAGUA e de outros sistemas de 

informação  dos  setores  saúde,  saneamento,  meio  ambiente,  recursos  hídricos,  dentre 

outros,  de  forma a  identificar  fatores  e  grupos  de risco e  propiciar  a  disseminação  das  

informações junto aos órgãos públicos e sociedade civil.

Em 2012,  mais  de  5.000  municípios,  ou  seja,  93% dos  municípios 

brasileiros  tinham  informação  sobre  forma  de  abastecimento 

cadastrada no SISAGUA.

2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

2.1. Cadastro

Na  Unidade  3  foi  apresentada  a  importância  do  cadastramento  das  formas  de 

abastecimento de água para consumo humano (Figura 3) e, sobretudo de ter as informações 

corretas,  pois é a partir  do cadastro que se começa a conhecer um pouco sobre pontos 

importantes para as outras ações da vigilância da qualidade da água para consumo humano.

É  no módulo  “Cadastro”  que  devem ser  registradas  as  informações  sobre  as  diferentes 

formas de abastecimento de água para consumo humano, que foram estudadas na Unidade 

3. 
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Figura 3: 
Formas de 
abastecimento 
de água

O  cadastro  das  formas  de  abastecimento  deve  ser  atualizado 

anualmente,  ou  quando  existirem  alterações  nas  informações 

prestadas sobre a forma de abastecimento de água. 

O tratamento da água para consumo humano tem a finalidade de 

tornar a água potável,  de acordo com os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011, e prevenir riscos à saúde.

Os principais objetivos do tratamento são sanitários e organolépticos 

com  a  remoção  de  organismos  patogênicos  e  das  substâncias 

químicas que representam riscos à saúde e remoção de turbidez, cor, 

gosto e odor para tornar a água segura e atrativa para o consumo 

humano.  Além  desses  objetivos  o  tratamento  tem  motivo 

econômico,  com  a  redução  de  corrosividade,  dureza,  ferro,  etc. 

(BRASIL, 2006).

No formulário de cadastramento de sistemas de abastecimento de 

água  para  consumo  humano,  existem  opções  de  etapas  de 

tratamento,  tais  como: processo de dessalinização,  mistura rápida, 

coagulação,  floculação,  decantação,  filtração,  fluoretação  e 

desinfecção, além de especificar outro tipo de tratamento. Na etapa 

de tratamento desinfecção,  deve ser  marcada a opção do tipo de 

desinfecção que é feita.

Essa informação fornecida no cadastro de sistema de abastecimento 

de  água  e  solução  alternativa  coletiva  é  fundamental  para  a 
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verificação do cumprimento ao art.  24 da Portaria nº 2.914/2011: 

“Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 

passar por processo de desinfecção ou cloração. Parágrafo único. As 

águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a 

processo de filtração”.

Além da verificação do cumprimento à Portaria, essa informação é 

relevante para determinação do plano de amostragem da vigilância.

Você pode rever a importância e as etapas de tratamento no Módulo 

1.

2.2 Controle

O controle da qualidade da água para consumo humano está definido na Portaria de nº 

2.914/2011  como  conjunto  de  atividades  exercidas  regularmente  pelo  responsável  pelo 

sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar 

se  a  água  fornecida  à  população  é  potável,  de  forma a  assegurar  a  manutenção  dessa 

condição (Portaria nº 2.914/2011, art. 5º, XV).

No  módulo  de  Controle  (Figura 4),  são  registradas  as  informações  encaminhadas 

mensalmente, trimestralmente e semestralmente ao setor da saúde pelos prestadores de 

serviços,  responsáveis  pelos  sistemas  de  abastecimento  de  água  e  soluções  alternativas 

coletivas. 

Figura 4: Tela menu de controle

13



2.2.1. Controle mensal de sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de água

O controle deve encaminhar à autoridade de saúde pública, ou seja, ao setor Saúde, um 

relatório mensal para cada sistema de abastecimento de água e solução alternativa coletiva, 

contendo informações sobre o controle da qualidade da água, conforme inciso V do art. 13, 

da Portaria  nº  2.914/2011:  “encaminhar  à  autoridade  de saúde pública  dos  Estados,  do 

Distrito Federal e dos Municípios relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais 

e semestrais com informações sobre o controle da qualidade da água, conforme o modelo 

estabelecido pela referida autoridade”.

As informações sobre as análises realizadas pelo controle são compostas pelo número de 

amostras realizadas e o número de amostras fora do padrão para a saída de tratamento e 

sistema de distribuição. 

Os planos de amostragens do controle da qualidade da água são 

estabelecidos pela Portaria da Potabilidade de Água (Portaria MS nº 

2914/2011).  Verifique 

nos anexos XII, XIII e XIV 

os  parâmetros  que  devem  ser  analisados  mensalmente  pelos 

sistemas  e  soluções  alternativas  coletivas  de  abastecimento  de 

água. 

 

2.2.2. Controle semestral de sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de 

água

Os responsáveis  pelo  controle  devem encaminhar  semestralmente  relatórios  com dados 

sobre  os  padrões  de  potabilidade  para  substâncias  que  representam  risco  à  saúde  de 

monitoramento dos seguintes parâmetros: mercúrio e agrotóxicos, substâncias orgânicas e 

inorgânicas, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, radioatividade e outros 

parâmetros  de  padrão  de  aceitação  para  consumo  humano,  na  saída  de  tratamento  e 

sistema de distribuição.

Embora seu nome seja  controle  semestral,  existe  a  possibilidade de inserir  informações 

mensalmente no SISAGUA. Essa possibilidade é para que sejam registrados os resultados de 

pelo menos uma amostra por mês. O formulário contém as informações sobre a data de 

14



análise das amostras e seus respectivos valores na saída de tratamento e/ou sistema de 

distribuição.

2.3 Vigilância

No  módulo  de  Vigilância  são  registrados  os  resultados  das  análises  realizadas  em 

atendimento a Diretriz Nacional do plano de amostragem da vigilância da qualidade da água 

para  consumo  humano  (Brasil,  2006),  e,  são  também  registradas,  as  datas  de  inspeção 

sanitária realizada no sistema de abastecimento de água e solução alternativa coletiva e 

individual de abastecimento de água.

Na Unidade 5, você aprendeu que a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

é  o  conjunto  de  ações  adotadas  regularmente  pela  autoridade  de  saúde  pública  para 

verificar o atendimento à Portaria, considerados os aspectos socioambientais e a realidade 

local,  para avaliar  se a água consumida pela população apresenta risco à saúde humana 

(Portaria nº 2.914/2011, art. 5º, XVI). 

No SISAGUA, o módulo de Vigilância é subdividido em monitoramento e inspeção sanitária. 

O  monitoramento  é  uma  avaliação,  rotineira  sobre  a  qualidade  da  água  fornecida  à 

população  com  a  finalidade  de  detectar  riscos  à  saúde  e  propor  medidas  corretivas.  O 

monitoramento  de  vigilância  consiste  em  avaliar,  continuamente,  a  qualidade  da  água 

consumida pela população, permitindo a identificação de fatores de riscos e a definição de 

estratégias  de  melhoria  da  situação  existente,  além  do  acompanhamento  dos  impactos 

resultantes das medidas implementadas (Brasil, 2006). 

2.4 Relatórios

O conjunto de dados inseridos nos módulos de entrada do Sisagua resulta em um volume de 

informações sistematizadas em diferentes relatórios, denominado, Relatórios de listagem, 

Relatórios  gerenciais  e  Relatórios  de  acompanhamento.  A consolidação das  informações 

estão disponíveis para os níveis de informação apresentado na Figura 5. Essas informações 

devem ser permanentemente analisadas sob a ótica da avaliação de risco à saúde. 
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Figura 5: Níveis de 
informação

A  seguir  serão  descritos  os  relatórios  que  o  SISAGUA  possui  e  as  informações 

disponibilizadas em cada um deles. 

2.4.1. Relatórios de Listagem 

Os relatórios de listagem, como o próprio nome diz, possui a listagem dos dados inseridos 

nos  formulários  de  entrada.  Os  relatórios  de  listagem  são  compostos  por:  instituições 

responsáveis  pelo  fornecimento  de  água,  localidades  (bairros,  distritos,  dentre  outros) 

abastecidos pelas formas de abastecimento, mananciais utilizados para captação da água, 

regionais de saúde de cada UF. 

Além  dos  relatórios  citados,  é  possível  acessar  a  listagem  consolidada  das  informações 

inerentes aos sistemas,  soluções alternativas coletivas e individuais  de abastecimento de 

água, conforme demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6: Tela dos relatórios de listagem

2.4.1.1. Sistema de Abastecimento de Água – Cadastro

O relatório Sistema de Abastecimento de Água – Cadastro (Figura 7) visa apresentar uma 

listagem de todos os sistemas de abastecimento de água cadastrados em determinado ano. 

Nesta listagem são apresentadas as seguintes informações: nome do sistema; se é sistema 

sede  ou  abastecido;  se  é  isolado  ou  integrado;  se  tem  ou  não  tratamento  da  água.  O 

relatório também apresenta a totalização de sistemas sedes e abastecidos. 

Importante: Caso  seja  necessária  para  sua  avaliação  dos  dados,  é  possível  selecionar 

somente os sistemas de abastecimento sem tratamento da água.

Figura 7: Tela do Relatório de listagem de cadastro de Sistema de Abastecimento de Água.

2.4.1.2. Sistema de Abastecimento de Água – Controle Mensal

O relatório de listagem Sistema de Abastecimento de Água – Controle Mensal  apresenta 

uma listagem do consolidado de monitoramento mensal, por sistema de abastecimento de 

água. Nesta listagem são apresentados o nome do sistema, o mês do controle mensal, a data 
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da informação no SISAGUA e o totalizador de relatórios mensais. A partir do link em cada 

mês pode ser aberta a visualização do formulário de entrada de dados do controle mensal.

2.4.1.3. Sistema de Abastecimento de Água – Controle Semestral

O relatório de listagem Sistema de Abastecimento de Água – Controle Semestral apresenta 

uma listagem do consolidado de monitoramento semestral, por sistema de abastecimento 

de  água.  Nesta  listagem  são  apresentados  o  nome  sistema,  o  mês/ano  do  controle 

semestral,  a  data da informação no SISAGUA e o totalizador  de relatórios semestrais.  A 

partir do link em cada mês/ano pode ser aberta a visualização do formulário de entrada de 

dados do controle semestral.

2.4.1.4. Sistema de Abastecimento de Água – Vigilância – Monitoramento Mensal

O relatório de listagem Sistema de Abastecimento de Água – Vigilância – Monitoramento 

Mensal  pode  ser  gerado  por  UF,  por  regional  de  saúde,  por  município  ou  por  ano  de 

referência e ordenado por data da coleta ou número da amostra.  O relatório apresenta 

nome  sistema,  número  da  amostra,  data  da  coleta  ou  número  da  amostra  e  data  da 

informação no SISAGUA, com um campo totalizador de amostras. A partir do link em cada 

número da amostra ou data da coleta é aberta a visualização do formulário de entrada de 

dados da vigilância – monitoramento mensal.

2.4.1.5. Sistema de Abastecimento de Água – Vigilância – Monitoramento Semestral

O relatório de listagem Sistema de Abastecimento de Água – Vigilância – Monitoramento 

Semestral  apresenta  o  nome  sistema,  número  da  amostra,  data  da  coleta,  data  da 

informação no SISAGUA, com um campo totalizador de amostras. A partir do link em data da 

coleta  é  aberta  a  visualização  do  formulário  de  entrada  de  dados  da  vigilância  – 

monitoramento semestral.

2.4.1.6. Solução Alternativa Coletiva – Cadastro

O relatório de listagem Solução Alternativa Coletiva – Cadastro visa apresentar uma listagem 

de todas as soluções alternativas coletivas cadastradas em determinado ano. Nesta listagem 
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são  apresentadas  as  seguintes  informações:  nome  da  solução,  data  do  formulário  de 

cadastro e data da informação no SISAGUA e o totalizador de solução alternativa coletiva.

A  coluna  nome  da  solução  tem  link  para  abrir  o  formulário  de  cadastro  da  solução 

alternativa coletiva.

Importante: Caso  seja  necessária  para  sua  avaliação  dos  dados,  é  possível  selecionar 

somente as soluções alternativas coletivas sem tratamento da água.

2.4.1.7. Solução Alternativa Coletiva – Controle Mensal

O  relatório  de  listagem  Solução  Alternativa  Coletiva  –  Controle  Mensal  apresenta  uma 

listagem do consolidado de monitoramento mensal, por sistema de abastecimento de água.  

Nesta listagem são apresentados o nome do sistema, o mês do controle mensal, a data da 

informação no SISAGUA e o totalizador de relatórios mensais. A partir do link em cada mês 

pode ser aberta a visualização do formulário de entrada de dados do controle mensal.

2.4.1.8. Solução Alternativa Coletiva – Controle Semestral

Este  relatório  está  em elaboração  no Sisagua.  O  objetivo  do Relatório  listagem  Solução 

Alternativa Coletiva – Controle Semestral  é  apresentar  o  consolidado de monitoramento 

semestral realizado pelas soluções alternativas coletivas de abastecimento de água. Nesta 

listagem serão apresentados o nome da solução alternativa coletiva, o mês/ano do controle 

semestral,  a  data da informação no SISAGUA e o totalizador  de relatórios semestrais.  A 

partir do link em cada mês/ano poderá ser aberta a visualização do formulário de entrada de 

dados do controle semestral.

2.4.1.9. Solução Alternativa Coletiva – Vigilância – Monitoramento Mensal 

O relatório de listagem Solução Alternativa Coletiva – Vigilância – Monitoramento pode ser 

gerado por UF, por regional de saúde, por município, por ano de referência ou ordenado por 

data da coleta ou número da amostra. O relatório apresenta nome da solução, número da 

amostra, data da coleta, data da informação no SISAGUA, com um campo totalizador de 

amostras. A coluna data da coleta tem link para abrir o formulário de vigilância da solução 

alternativa coletiva.

19



2.4.1.10. Solução Alternativa Coletiva – Vigilância – Monitoramento Semestral

Este relatório está em elaboração no Sisagua. O relatório de listagem Solução Alternativa 

Coletiva – Vigilância – Monitoramento Semestral apresenta o nome da solução alternativa 

coletiva, o número da amostra,  a data da coleta, a data da informação no SISAGUA e o  

campo totalizador de amostras. A partir do link em data da coleta é aberta a visualização do 

formulário de entrada de dados da vigilância – monitoramento semestral.

2.4.1.11. Solução Alternativa Individual – Cadastro

O relatório de listagem Solução Alternativa Individual Coletiva – Cadastro visa apresentar 

uma listagem de todas as soluções alternativas individuais cadastradas em determinado ano. 

Nesta  listagem  são  apresentadas  as  seguintes  informações:  nome  da  solução,  data  do 

formulário  de  cadastro  e  data  da  informação  no  SISAGUA  e  o  totalizador  de  solução 

alternativa coletiva.

A  coluna  nome  da  solução  tem  link  para  abrir  o  formulário  de  cadastro  da  solução 

alternativa coletiva.

2.4.1.12. Solução Alternativa Individual – Vigilância – Monitoramento Mensal 

O relatório de listagem Solução Alternativa Individual – Vigilância – Monitoramento pode ser  

gerado por UF, por regional de saúde, por município, por ano de referência ou ordenado por 

data da coleta ou número da amostra, apresenta o nome do grupo de domicílios, número da 

amostra ou data da coleta e data da informação no SISAGUA, com um campo totalizador de 

amostras. A coluna número da amostra ou data da coleta tem link para abrir o formulário de 

vigilância da solução alternativa individual.

2.4.1.13. Solução Alternativa Individual – Vigilância – Monitoramento Semestral

Este relatório está em elaboração no Sisagua. O relatório de listagem Solução Alternativa 

Individual – Vigilância – Monitoramento Semestral apresenta o nome da solução alternativa 

individual, o número da amostra, a data da coleta, a data da informação no SISAGUA e o 

campo totalizador de amostras. A partir do link em data da coleta é aberta a visualização do 

formulário de entrada de dados da vigilância – monitoramento semestral.
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2.4.2. Relatórios gerenciais

Os relatórios gerenciais apresentam as informações relativas ao percentual  da população 

abastecida por cada forma de abastecimento e também o consolidado do monitoramento da 

qualidade da água em termos quantitativo e qualitativo.  A Figura 8 apresenta os relatórios 

gerenciais.

Figura 8: Tela dos Relatórios Gerenciais.

2.4.2.1. Relatório Gerencial de cobertura de abastecimento de água

Os relatórios  de Cobertura de Abastecimento de Água — por  Município e Cobertura de 

Abastecimento de Água — por UF (Figura 9) podem ser obtidos por forma de abastecimento 

e  apresentam  uma  tabela  com  todos  os  nomes  das  formas  de  abastecimento  e  os 

percentuais da população abastecida.

Este relatório permite identificar como está a universalização, no município e no estado, do 

abastecimento de água por meio de sistema, haja vista que este indicador refere-se à uma 

diretriz da Lei nº 11445/2011 (Lei de Saneamento Básico). 

Figura 9: Tela do Relatório sobre a Cobertura Populacional de Sistema de Abastecimento de 

Água.
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2.4.2.2. Relatórios gerenciais de controle da qualidade da água

Os  relatórios  de  controle,  que  contêm  informações  sobre  os  aspectos  quantitativos  e 

qualitativos das ações realizadas pelos prestadores de serviço, são os seguintes: Controle do 

Sistema de Abastecimento de Água — Mensal por SAA (Figura 10), Controle do Sistema de 

Abastecimento de Água — Mensal por Município, Controle do Sistema de Abastecimento de 

Água — Mensal por UF, Controle do Sistema de Abastecimento de Água – Semestral (Figura 

11)  e  Controle  da  Solução  Alternativa  Coletiva  –  SAC  –  mensal  e  Controle  da  Solução 

Alternativa Coletiva – SAC – semestral.

Esses relatórios permitem uma análise das ações do controle com relação ao cumprimento 

do plano de amostragem e da qualidade da água fornecida pelos prestadores de serviço.

Os  relatórios  gerenciais  de  controle  de  sistema  de  abastecimento  de  água  por  SAA,  

município e UF têm a mesma estrutura. Constam desses relatórios informações sobre o total 

de amostras obrigatórias determinadas pelo plano de amostragem definido pela Portaria nº 

2.914/2011, total de amostras realizadas, percentual de cumprimento com a Portaria e o 

percentual de amostras realizadas em conformidade com a Portaria, ou seja, percentual de 

amostras dentro do padrão em cada um dos parâmetros analisados: turbidez, cor, pH, cloro 

residual,  coliformes totais,  bactérias  heterotróficas,  fluoreto e número de amostras  com 

presença  de  Escherichia  coli.  As  informações  são  apresentadas  separadamente  para  as 

amostras na saída do tratamento e no sistema de distribuição.

Figura 10: Tela do Relatório gerencial de controle mensal do Sistema de Abastecimento de Água

Figura 11: Tela do Relatório Gerencial sobre o controle semestral do Sistema de Abastecimento de 
Água.
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2.4.2.3. Relatório Gerencial de Controle da Qualidade da Água - amostras fora do padrão 

O  relatório  de  amostras  fora  do  padrão  realizadas  pelo  controle  (Figura  12)  permite 

identificar a alteração da qualidade da água de consumo humano, com base no consolidado 

dos resultados analíticos do monitoramento dos parâmetros básicos. A partir desse relatório 

também é possível verificar ao longo do tempo a recorrência de amostras fora do padrão  

para cada forma de abastecimento.

O relatório  pode  ser  gerado  por  UF,  por  regional  de  saúde,  por  município,  por  ano  de 

referência ou por forma de abastecimento e apresenta o nome da forma de abastecimento, 

o mês do controle, a quantidade de amostras de turbidez, cor, cloro residual livre, coliforme 

total e fluoreto. 

Figura 12: Relatório de amostras fora do padrão realizadas pelo controle

2.4.2.4. Relatórios gerenciais de Monitoramento — Vigilância

Os relatórios  gerenciais  de  Monitoramento  -  Vigilância  por  Município;  Monitoramento - 

Vigilância  por  Regional  de  Saúde  e  Monitoramento  -  Vigilância  por  UF  (Figura  13)  

apresentam  para  os  parâmetros  turbidez,  cloro  residual,  fluoreto  e  coliformes  totais  as 

seguintes informações: número de amostras obrigatórias,  número de amostras realizadas 

por forma de abastecimento, percentual de cumprimento com a Diretriz Nacional (total de 

amostras realizadas pelo total de amostras obrigatórias), percentual de amostras realizadas  

em conformidade com a Portaria nº 2.914/2011 por forma de abastecimento e número de 

amostras com presença de Escherichia coli também por forma de abastecimento.
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Figura 13: Relatório Gerencial Anual de Vigilância por município. 

2.4.2.5. Relatório de amostras fora do padrão realizadas pela vigilância

O relatório de amostras fora do padrão realizadas pela vigilância (Figura 14) pode ser gerado 

por  UF,  por  regional  de  saúde,  por  município,  por  ano  de  referência  ou  por  forma de 

abastecimento e apresenta o nome da forma de abastecimento, a data da coleta, o número 

da  amostra  e  os  resultados  das  análises  das  amostras  de  cloro  residual  livre,  turbidez, 

fluoreto, coliforme total e  Escherichia coli. Esse relatório permite acompanhar a existência 

de recorrência de amostras fora do padrão por formas de abastecimento.

Figura 14: Relatório de amostras fora do padrão realizadas pela vigilância

2.4.3. Relatórios de Acompanhamento 

Os Relatórios de Acompanhamento do Sisagua foram inicialmente elaborados com vistas a 

verificar o atendimento das metas dos indicadores de gestão do Sistema Único de Saúde. 

Atualmente, são utilizados também como referência para o desenvolvimento da vigilância da 

qualidade da água para consumo humano (Figura 15). 

Figura 15: Tela dos relatórios de acompanhamento
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Dentre os relatórios existentes, o Relatório de Acompanhamento “Consolidado de Cadastro 

e Controle” apresenta o total  das  formas de abastecimento cadastradas  e o número de 

relatórios de controle (Figura 16).

Figura 16: Relatório de Acompanhamento dos indicadores Consolidados de Cadastros e Controle

O Relatório de Acompanhamento de cumprimento da Diretriz para os parâmetros básicos 

apresenta  o  total  das  amostras  obrigatórias  e  amostras  realizadas  pela  vigilância  da 

qualidade da água para consumo humano do parâmetro coliformes totais,  cloro residual 

livre e turbidez (Figura 17).

Figura 17: Relatório de cumprimento da Diretriz para Parâmetros Básico 

O SISAGUA tem três relatórios denominados Indicadores Básicos por município, regional de 

saúde e UF que apresentam número total de relatórios de controle recebidos e número de 

relatórios  exigidos,  número  de  amostras  realizadas  de  cloro  residual  livre  e  número  de 

amostras  de  cloro  residual  livre  exigidas,  número  de  amostras  realizadas  de  turbidez  e 

número de amostras  de turbidez exigidas,  número de amostras  realizadas  de coliformes 

totais e número de amostras de coliformes totais exigidas. Esses relatórios são consolidados 

por semestre e por ano.
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3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DADOS

A análise e a avaliação dos dados nessa seção referem-se aos dados do SISAGUA, pois na 

Unidade 7 haverá oportunidade de estudar os aspectos introdutórios da análise de situação 

em saúde.

Os relatórios são fontes fundamentais para análises quantitativa e qualitativa dos dados.  

Neles podem ser encontradas informações sobre sistemas de abastecimento de água sem 

tratamento,  amostras  fora  do  padrão,  acompanhamento  da  qualidade  da  água  para 

consumo e fontes de abastecimento que se encontram vulneráveis. Os relatórios podem ser 

usados como uma ferramenta de gestão para responder algumas perguntas (Figura 18).

Figura 18: Tipos de análise

Quantos e quais são sistemas de abastecimento de água?

Com o relatório de listagem Sistema de Abastecimento de Água – Cadastro será possível  

obter essa resposta, além de saber se eles têm ou não tratamento.

Quantas e quais são soluções alternativas coletivas sem tratamento?

Com o relatório de listagem Solução alternativa coletiva – Cadastro, será possível obter essa 

resposta, além de saber se eles têm ou não tratamento.

Qual o percentual da população abastecida por determinada forma de abastecimento?

Os  relatórios  de  cobertura  são  importantes  quando  se  precisa  saber  o  percentual  da 

população que é atendida por determinada forma de abastecimento e também se ocorreu 

erro referente à população estimada abastecida. Por exemplo: se o percentual da população 
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abastecida for maior que a população residente no município, provavelmente existe um erro 

no dado sobre número de economias residenciais.

Quantos e quais são os sistemas de abastecimento com relatórios mensais de controle?

O relatório de listagem Sistema de Abastecimento de Água – Controle Mensal  apresenta 

uma lista com os sistemas de abastecimento de água e os meses com relatórios mensais.

Quais as formas de abastecimento que apresentam amostras fora do padrão?

Os relatórios de amostras fora do padrão permitem uma análise se o problema foi pontual 

ou se é recorrente, assim como a análise qualitativa dos resultados.

Qual o percentual de amostras fora do padrão em determinado parâmetro no SAA?

Com os relatórios de controle mensal e de vigilância mensal do sistema de abastecimento de 

água será possível identificar os percentuais de amostras fora do padrão.

O controle realizou o número de amostras estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011?

Com os  relatórios  de  controle  é  possível  que se  faça  uma análise  do cumprimento dos 

prestadores de serviço quanto ao plano de amostragem e da qualidade da água, assim como 

verificar  a  diferença  entre  a  água  na  saída  de  tratamento  e  a  água  no  sistema  de 

distribuição.

A vigilância realizou o número de amostras de acordo com a Diretriz Nacional?

Com os relatórios de vigilância, é possível que se faça uma análise do cumprimento do plano 

de amostragem do município e da qualidade da água por forma de abastecimento.

Quais municípios têm informações no SISAGUA?

Com o Relatório de Acompanhamento “Consolidado de Cadastro e Controle” será possível 

identificar quais os municípios têm informações de cadastro e o número de relatórios de 

controle que foram recebidos.

Está sendo realizado monitoramento mensal de cianobactérias?

O formulário de controle mensal do sistema de abastecimento de água tem essa informação.
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Estão sendo realizadas amostras de agrotóxico pelo controle?

Com o Relatório de Listagem de controle semestral, será possível monitorar essa ação.

Outras análises

Ao analisar os resultados das formas de abastecimento a partir de uma série histórica dos 

resultados de determinados parâmetros, talvez possa ser considerado um problema sazonal.

Ao analisar os dados do SISAGUA devem ser levados em consideração os indicadores da 

metodologia Forças Motrizes, Pressões, Estados, Exposições, Efeitos e Ações (FPEEEA), pois 

as ações dependerão do conjunto de outros indicadores do SISAGUA e indicadores de outros 

sistemas de informação. 

O SISAGUA deve ser utilizado para verificar os indicadores relacionados à qualidade da água 

para auxiliar  na  análise  de outros  problemas.  Casos  de diarreia  podem ser  associados à 

qualidade  da  água,  por  exemplo.  Nesse  caso  podem  ser  analisados  os  percentuais  de 

amostras fora do padrão de coliformes totais e de E.coli. Os casos de dengue podem estar 

associados à falta de abastecimento de água o que levaria a população armazenar água de 

forma inadequada.

As perguntas apresentadas são apenas algumas que podem ser respondidas com a análise 

dos dados do SISAGUA, mas o importante é que se conheça o SISAGUA e veja outras análises  

que podem ser feitas.
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RESUMINDO...

Você  aprendeu  sobre  os  módulos  que  compõem  o  SISAGUA.  Os  relatórios  são  de 

fundamental importância para verificar se o controle e a vigilância estão desempenhando 

suas responsabilidades, conforme estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 e pela Diretriz 

Nacional.  São imprescindíveis para o setor Saúde planejar suas ações relacionadas com a 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e contribuir com informações para 

auxiliar outras ações na área da saúde.

As  informações  sobre  as  formas  de  abastecimento  que  estão  no  SISAGUA  devem  ser 

analisadas especificamente, ou seja, sobre aquela forma de abastecimento: quais as etapas 

de tratamento e se são adequadas ao manancial usado para a captação. 

Primordialmente,  as  informações devem ser  analisadas  para  verificar  a  quais  os  riscos  a 

população está exposta ao receber a água de determinada forma de abastecimento, seja 

pela  ausência  de  tratamento  ou  pela  qualidade.  Essas  informações  devem  ser 

compartilhadas com outras áreas do governo, como saneamento e desenvolvimento social, 

por exemplo, no sentido de contribuir para outras políticas públicas do governo.

O SISAGUA é uma ferramenta para as ações do Vigiagua, mas você é que fará a diferença a  

utilização dessa ferramenta.

Aproveite as próximas unidades do curso para ver como usar as informações do SISAGUA 

para interpretar os dados das ocorrências das doenças transmitidas pela água, tendo como 

referência  os  dados  da  qualidade  da  água  para  consumo  humano  e  como  usar  essas 

informações em caso de situações de emergência.
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