
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental

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

Aristeu de Oliveira Júnior

São Paulo/SP, 03 de maio de 2017



DATASU
S

DEMA
S

DSAST

SVS

SE

CGVAM/Vigiagua



l O SISAGUA é um instrumento do Programa VIGIAGUA que tem 
como finalidade auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde 
associados à qualidade da água de consumo humano. 
l O objetivo do sistema é auxiliar na promoção da melhoria da 

qualidade da água destinada à população a partir da geração de 
informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão 
e execução de ações do setor saúde relacionadas ao abastecimento 
de água para consumo humano. 



Referencial teórico



Evolução das normas de Potabilidade e do Sisagua

EVOLUÇÃO DO SISAGUA



Anual

Mensal , trimestral 
e semestral

Rotina

ESTRUTURA E FREQUÊNCIA DE ENTRADA DE DADOS



ENTRADA DE DADOS INFORMAÇÕES



“Tradução”

“Tradução”

Usuários do Sisagua

Estudos CGVAM e
Solicitação de dados

Mapeamento de banco de dados 
CGVAM + DEMAS

“Tradução”

Usuários do BI do Sisagua
+

Painel público de informações

Resultado dos indicadores 
institucionais do Vigiagua

Painel público



l 2013: Mapeamento das necessidades, desenvolvimento e 
homologação do sistema;
l Jan/2014: Disponibilização do “Sisagua 2014” (módulos de entrada 

de dados: cadastro, controle e vigilância)
l 2014/2015: construção de relatórios no Sisagua

Histórico de implementação do Sisagua



l Set/2015: Apresentação da nova ferramenta (BI MicroStrategy) para 
elaboração dos relatórios do Sisagua
l Jun-ago/2016: Oficinas de construção conjunta de relatórios do 

Sisagua (BI MicroStrategy) →1) GO, 2) SP, 3) RS e SC, 5) BA e AL e 5) PR

Histórico de implementação do Sisagua



Resumo do desenvolvimento do projeto de BI do Sisagua



Controle Mensal / Parâmetros básicos
Pós-filtração/pré-desinfecção (SAA/SAC)
Saída do tratamento (SAA/SAC)
Sistema de distribuição (SAA)
Ponto de consumo (SAC)

Controle mensal (resumo das análises)
(1° escopo)

















www.saude.gov.br
http://sisagua.saude.gov.br/sisagua/

Obrigado!

“Os romanos consideravam que a água estava fora do Direto. O 
fato dos juízes participarem deste fórum é um sinal de avanço.”

Herman Benjamin (STJ). 
    Brasília, 26 de abril de 2017 – Cerimônia de abertura do 2°encontro preparatório 

do Fórum Mundial de água
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