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INTRODuÇÃO

Desde a implantação do Programa nacional de Vigilância em Saúde Ambiental 
relacionada à Qualidade da água para consumo Humano – Vigiagua, o 
ministério da Saúde – mS, por meio da coordenação geral de Vigilância em 

Saúde Ambiental – cgVAm, tem desenvolvido esforços para aprimorar e fortalecer 
a implantação do Programa em estados e municípios.

Assim, o Vigiagua incorporou os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – 
SuS, e forneceu subsídios para a estruturação da Vigilância da qualidade da água para 
consumo humano nas diferentes esferas de gestão. o desenvolvimento do Programa 
nacional ocorreu por meio da elaboração de materiais técnicos e normativos, da 
capacitação de técnicos das esferas estadual e municipal, da concepção de um 
sistema de informação, e da articulação intra e intersetorial com os diversos setores 
afetos ao abastecimento de água. 

Após um longo período da publicação da primeira versão do documento “Programa 
Vigiagua” (2005), e da implementação das suas ações, fez-se necessária a realização 
de um diagnóstico situacional sobre a implantação do Programa nas Secretarias 
Municipais de Saúde, com o objetivo de compreender as fortalezas e dificuldades para 
implantação nos municípios, sobretudo daqueles classificados como “silenciosos”, 
que são aqueles que não possuem dados inseridos no Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano – Sisagua, para o ano 
de referência, ou seja, não possuem nem mesmo cadastro(s) da(s) forma(s) de 
abastecimento existentes no município.

Essa situação sugere dificuldades relacionadas à inserção de dados no Sisagua, 
à infraestrutura laboratorial e à realização de análises de campo, ou, até mesmo, 
de compreensão básica do Vigiagua e da norma de potabilidade.

Neste sentido, para avaliar as reais dificuldades enfrentadas pelos profissionais 
do Programa Vigiagua, foi elaborado pela equipe técnica do Vigiagua na esfera 
federal um questionário para realizar este Inventário nacional com o apoio 
do Departamento de ouvidoria geral do SuS – DogeS, que dispõe de equipe 
especializada em inquéritos telefônicos por meio do Disque Saúde 136.
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o DePArTAmenTo De ouVIDorIA gerAl Do SuS – DogeS
o Departamento de ouvidora-geral do Sistema Único de Saúde – DogeS foi criado 
em 9 de junho de 2003 pelo Decreto nº 4.726 e integra a Secretaria de gestão 
estratégica e Participativa – SgeP do ministério da Saúde. constitui-se em um 
espaço para o acolhimento, tratamento e encaminhamento de manifestações 
da população aos gestores do SuS quanto aos serviços por ele prestados. Atua 
com ações para o fomento à participação social, à consolidação da gestão 
participativa mais efetiva e à disseminação de informações em saúde, além 
de mediar as necessidades do usuário e os gestores do SuS, constituindo-se 
em instrumento garantidor da democratização e da ampliação dos direitos 
do cidadão.

o DogeS tem como objetivo ampliar e consolidar o Sistema nacional de ouvidoria 
do SuS – Sno, ou seja, a formação de uma rede de ouvidorias que compartilhe a 
mesma concepção de trabalho eficaz e humanizado, contribuindo para a melhoria 
do SuS. outra competência desse departamento, estabelecida pelo Decreto nº 7.797, 
de agosto de 2012, é viabilizar e coordenar a realização de estudos e pesquisas no 
campo da ouvidoria em Saúde, para subsidiar a formulação de políticas de gestão 
do SuS, implementando assim o conceito de ouvidoria ativa.
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OBJETIVO

o presente documento tem como objetivo apresentar o diagnóstico situacional da 
estruturação e implantação do Programa nacional de Vigilância da Qualidade da 
água para consumo Humano nas Secretarias municipais de Saúde, com base na 
análise dos dados do Inventário nacional.
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METODOLOGIA

1) elABorAÇÃo Do QueSTIonárIo e gloSSárIo
o questionário foi elaborado pela equipe do Vigiagua/cgVAm/DSAST/SVS/mS, 
abordando tópicos importantes da estruturação e do desenvolvimento das ações 
do Programa Vigiagua. o questionário foi organizado em dois blocos, conforme as 
áreas de interesse da pesquisa:

I - Institucionalização e estruturação da Vigilância em Saúde Ambiental – VSA; 

II - Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano – Vigiagua –  
      execução das Ações do Programa;

Além do questionário, foi elaborado um glossário de termos utilizados no Inventário, 
para possíveis esclarecimentos de dúvidas dos teleatendentes durante a realização 
da pesquisa. 

2) elABorAÇÃo De roTeIro De PeSQuISA PArA oS TeleATenDenTeS 
o roteiro foi elaborado com base no questionário para ser utilizado pela equipe de 
teleatendimento e teve o objetivo de padronizar a condução da ligação e facilitar 
a identificação do profissional, no município, mais indicado para responder ao 
questionário (Anexo 1), ou seja, aquele que atuasse efetivamente ou dirigisse os 
processos relacionados ao Programa. 

3) cAPAcITAÇÃo DA eQuIPe De TeleATenDenTeS
Os teleatendentes foram capacitados por profissionais que atuam no Vigiagua na 
esfera federal, com o propósito de esclarecer possíveis dúvidas do questionário 
e do Programa.

Também foi disponibilizado o endereço eletrônico pesquisa.vigiagua@saude.gov.br 
que poderia ser concedido ao entrevistado pelos teleatendentes, quando as dúvidas 
não pudessem ser sanadas no momento da entrevista.
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A capacitação de 15 teleatendentes ocorreu em 08 de junho de 2015, com 4 horas 
de duração. os assuntos abordados foram: breve histórico sobre a Vigilância em 
Saúde Ambiental, conceitos e os objetivos do Vigiagua, os principais instrumentos 
legais, a estrutura organizacional e as principais ações desenvolvidas pelos 
profissionais do Programa, bem como o objetivo do Inventário. 

em seguida, o questionário foi apresentado aos teleatendentes, para esclarecimento 
das dúvidas.

4) conTATo com conSelHo nAcIonAl De SecreTArIAS munIcIPAIS De 
SAÚDe (conASemS)
Para sensibilização dos dirigentes municipais sobre a realização do Inventário 
nacional do Programa Vigiagua, e por se tratar de um questionário extenso, antes 
de iniciar os contatos telefônicos pelos teleatendentes, foi solicitado o apoio do 
conASemS para envio de um informe, por e-mail, para os gestores municipais 
informando sobre a realização da pesquisa para o Inventário nacional.  o e-mail 
enviado encontra-se no anexo 2.

5) conTATo TeleFônIco PArA AgenDAmenTo DA enTreVISTA 
O primeiro contato telefônico teve como objetivo a confirmação sobre o recebimento 
do questionário via e-mail enviado pelo conASemS e agendamento da data para 
a realização da entrevista.

6) conTATo TeleFônIco PArA enTreVISTA
A entrevista foi realizada por meio de inquérito telefônico, operacionalizado pelos 
teleatendentes do Disque Saúde 136, no período de 25/08/2016 a 11/05/2017.

A amostra foi composta pelos 5.570 municípios brasileiros e o público 
alvo foram os responsáveis por coordenar as ações do Programa Vigiagua 
nos municípios. 

7) conSolIDAÇÃo e APreSenTAÇÃo DoS reSulTADoS  
Após a finalização dos contatos telefônicos com os municípios, os resultados foram 
consolidados e estão apresentados a seguir.
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8) reAlIzAÇÃo DA PeSQuISA PIloTo com oS munIcíPIoS Do eSTADo 
Do Acre
A pesquisa piloto buscou avaliar primeiramente se a abordagem utilizada pelos 
teleatendentes foi adequada para localizar o técnico responsável pelo Programa 
Vigiagua no município. Também avaliou se o questionário era coerente com o 
Programa e se o tempo disponível para o responder era adequado. 

o estado do Acre foi selecionado por possuir somente 22 municípios e entre eles 
alguns serem considerados como “silenciosos” em relação ao Programa Vigiagua 
no ano da pesquisa. este piloto no estado do Acre foi realizado no período de 15/07 
a 11/08/2016.

O piloto no estado do Acre permitiu identificar as seguintes informações:

�� Os participantes da pesquisa informaram que não houve dificuldade para 
responderem as perguntas;

�� o tempo médio das entrevistas foi de 22 minutos, tempo considerado 
adequado para a realização;

�� os teleatendentes, por meio das perguntas de sondagem, conseguiram ter 
acesso à área de Vigilância em Saúde. Do total de contatos realizados (22 
municípios), 40% (9 municípios) finalizaram a pesquisa com sucesso, ou 
seja, todas as perguntas foram respondidas. Foi realizado o agendamento 
para realização de entrevista em data posterior e previamente marcada 
com 2 municípios (10%); e não se obteve sucesso ao tentar contatar 11 
municípios (50%); 

�� Dos 9 municípios entrevistados com sucesso, em 6 a pesquisa foi realizada 
com entrevistados ocupantes de cargo de coordenação ou gerência da 
vigilância em saúde (4 coordenadores e 2 gerentes). nos outros 3 municípios 
a entrevista foi realizada com profissionais ocupantes de cargo técnico 
(2 fiscais sanitários e 1 engenheiro);

�� os teleatendentes foram capacitados para esclarecer possíveis questiona-
mentos. em caso da dúvida não ter sido sanada pelo teleatendente, o entrevis-
tado teve a possibilidade de enviar e-mail ao endereço criado para a pesquisa. 
Durante a execução do piloto não foram recebidas dúvidas. Assim, enten-
deu-se que os teleatendentes possuíam informações suficientes para esclare-
cer as dúvidas apresentadas pelos entrevistados.
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Tabela 1 – Situação Geral do piloto – acre

Situação geral Total %

Finalizada com sucesso 9 40

Finalizada sem sucesso 11 50

Agendamento 2 10

Total geral 22 100,0

Dos contatos finalizados sem sucesso, as justificativas foram relativas ao número 
de telefone contatado. em 2 municípios os telefones sempre se encontravam 
ocupado; em 6, o telefone não foi atendido, e; em 3, a ligação não se completava. 
Verificou-se, portanto, que a principal dificuldade em realizar a pesquisa se deu 
em razão da base de contatos. 

É importante destacar que, dos 9 municípios onde a pesquisa foi finalizada com 
sucesso, 3 (mâncio lima, marechal Thaumaturgo e Santa rosa do Purus) eram 
classificados como silenciosos no Sisagua. 

os municípios mâncio lima e marechal Thaumaturgo responderam que não 
realizam ações de Vigilância em Saúde. Já o município Santa rosa do Purus 
respondeu que realizava ações do Vigiagua, mas que não alimentava o Sisagua 
em razão de indisponibilidade de internet e computadores.

o município de marechal Thaumaturgo relatou não conhecer o Programa Vigiagua, e 
o município Mâncio Lima relatou conhecer o programa, mas destacou dificuldades 
para implantação das ações do Vigiagua, como: 

�� escassez de recursos humanos;

�� Rotatividade profissional;

�� Falta de capacitação dos profissionais que atuam no programa;

�� Infraestrutura laboratorial insuficiente;

�� Falta de materiais e insumos para coleta de amostras;

�� Indisponibilidade de transporte para execução de atividades;

�� Recursos financeiros insuficientes.
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Após ser finalizado o piloto, iniciou-se a pesquisa em todos os municípios 
brasileiros. 

Quadro 1 – reSumo doS reSultadoS da peSquiSa piloto realizada no eStado do acre 

Situação resultados

Bom

• Perguntas de sondagem adequadas para a localização do responsável  
  pelo Vigiagua

• Questionário coerente

• Tempo de duração da pesquisa adequado

• contato com sucesso com municípios “silenciosos”

regular
• Base de contatos com necessidade de atualizações

ruim
• Baixo percentual de ligações finalizadas com sucesso (40%)
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RESuLTADOS E DISCuSSÃO

SITuAÇÃo gerAl 
A amostra foi composta pelos 5570 municípios brasileiros e o público alvo era 
formado pelos dirigentes de Vigilância em Saúde Ambiental ou responsáveis pelo 
Vigiagua, indicados previamente por e-mail. A pesquisa foi realizada no período 
de 25/08/16 a 11/05/2017. 

A seguir, serão apresentados os resultados e avaliações parciais da pesquisa 
realizada.

Tabela 2 – Situação Geral

Situação geral Total %

Finalizada com sucesso 1.933 34,7

Finalizada sem sucesso 3.637 65,3

Total geral 5.570 100,0

Do total de 5.570 municípios a pesquisa foi finalizada com sucesso em 1.933 
municípios (34,7%), ou seja, nessas tentativas todos os questionamentos foram 
realizados e respondidos até o final. 

Nos demais municípios, 3.637 (65,3%), a pesquisa foi finalizada sem sucesso devido 
aos seguintes motivos: número de telefone errado (67 municípios); municípios 
não atenderam a ligação (2.648 municípios); telefone esteve ocupado em todas 
as tentativas (62 municípios); a ligação caiu e não se conseguiu retorná-la (21 
municípios); o responsável por responder à pesquisa não se encontrava no local 
(95 municípios);  telefone não completava a ligação (471 municípios); não quis 
responder a pesquisa (11 municípios);  já respondeu a pesquisa anteriormente (1 
município) e desistiu de responder (1 município).

na Figura 1 encontra-se apresentado o percentual dos municípios por unidade da 
Federação – UF, e Brasil, que finalizaram a pesquisa com sucesso.
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Figura 1 – percentual doS municípioS por uF e BraSil que Finalizaram a peSquiSa 
com SuceSSo
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observa-se que somente nos estados de Acre, Santa catarina e goiás a pesquisa 
foi finalizada com sucesso em mais de 50% dos municípios (68%, 63% e 55%, 
respectivamente). os estados do maranhão e Amapá apresentaram o menor 
percentual de municípios que finalizaram a pesquisa, 6%.

merece ser comentado que como o Distrito Federal não possui municípios e 
sim regiões administrativas a tentativa de realização da pesquisa foi somente 
com ligação para um único telefone que em todas as tentativas encontrava-se 
ocupado.

O mapa por UF dos municípios que finalizaram a pesquisa com sucesso encontra-
se apresentado na Figura 2. 

como pode ser observado a região norte apresentou o menor quantitativo de 
municípios que finalizaram a pesquisa com sucesso. 

São Paulo foi o estado com maior quantitativo de municípios onde a pesquisa foi 
realizada com sucesso, totalizando 348 municípios.
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Figura 2 – mapa doS municípioS que Finalizaram a peSquiSa com SuceSSo

A seguir, na Figura 3, encontra-se o número de municípios que finalizaram a 
pesquisa com sucesso de acordo com o porte populacional. 

Municípios que finalizaram 
a pesquisa com sucesso
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Figura 3 – Número de muNicípios que fiNalizaram a pesquisa com sucesso de acordo com 
a população
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InSTITucIonAlIzAÇÃo e eSTruTurAÇÃo
A Vigilância em Saúde Ambiental é um conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes 
e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a 
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco 
ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. com o objetivo 
de verificar se as ações de Vigilância em Saúde Ambiental são desenvolvidas no 
município conforme definido na Instrução Normativa nº 01, de 7 de março de 2005, 
foram realizadas as seguintes perguntas: A Secretaria municipal de Saúde realiza 
ações de Vigilância em Saúde Ambiental? Quais ações?

As tabelas 3 e 4 apresentam o consolidado das respostas dos entrevistados para 
estas perguntas, respectivamente. 
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Tabela 3 – conSolidado daS reSpoStaS SoBre a realização de açõeS de ViGilância em Saúde 
amBiental

Situação geral Total %

realizam ações de Vigilância em Saúde Ambiental 1.775 89,1

não realizam ações de Vigilância em Saúde Ambiental 158 10,9

Total geral 1.933 100,0

Do total de 1.933 dirigentes ou representantes do Vigiagua que responderam à 
pesquisa, 1.775 (89,1%) afirmaram que a Secretaria Municipal de Saúde realiza 
ações de Vigilância em Saúde Ambiental. 

Para os 158 municípios que declararam que a Secretaria municipal de Saúde 
não realiza ações de Vigilância em Saúde Ambiental, a pesquisa foi encerrada e a 
situação geral classificada como finalizada com sucesso.

cabe ressaltar que para essa resposta, considerou-se “executar ações” como 
sendo executar pelo menos uma ação da área.  e ainda, que não foram incluídas 
ações relacionadas aos programas de Doença Transmissíveis por vetores e 
antropozoonoses como a Dengue, a malária, Doença de chagas, Febre Amarela, 
Hantaviroses, controle de zoonoses, entre outros.

Atualmente, dentro da coordenação geral de Vigilância em Saúde Ambiental – 
cgVAm, as áreas de atuação são: Vigilância da qualidade da água para consumo 
humano – VIgIAguA; Vigilância em saúde de populações expostas a poluentes 
atmosféricos – VIgIAr; Vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes 
químicos – VIgIPeQ; Vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos 
decorrentes de desastres – VIgIDeSASTreS.

Tabela 4 – açõeS de ViGilância em Saúde amBiental realizadaS peloS municípioS

Situação geral Total %

Vigiagua 1.770 99,7

Vigipeq 118 6,6

Vigidesastres 245 13,8

Vigiar 232 13,1

outros 305 17,2
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Pode-se observar que 99,7% dos municípios (1770) realizam ações do programa 
Vigiagua, 6,6% (118 municípios) realizam ações do Vigipeq, 13,8 % (245 municípios) 
realizam ações do Vigidesastres, 13,1% (232 municípios) realizam ações do Vigiar 
e 4,1% (72 municípios) realizam ações do Vigifis - Vigilância em Saúde Ambiental 
associada aos Fatores Físicos.

Vale ressaltar que, para esta pergunta, mais de uma resposta era permitida, ou 
seja, um mesmo município pode desenvolver mais de uma ação.

É importante observar que 17,2% dos municípios responderam que realizam outras 
ações de vigilância em saúde ambiental, sendo que muitas dessas outras ações 
citadas são na verdade ações/programas semelhantes, mas com nomenclaturas 
diferentes ou que utilizam os nomes dos sistemas de informações, como Vigisolo, 
Sissolo, Sisagua e Vigifis.

outra observação importante é que no estado de São Paulo o Vigiagua, em alguns 
municípios ainda é chamado de Proágua. Todas as respostas que apresentaram 
nomenclaturas diferentes foram consideradas como ações realizadas em vigilância 
em saúde ambiental.

com o objetivo de compreender a importância dada à área de Vigilância em Saúde 
Ambiental, buscou-se verificar se nos municípios ocorreu a introdução das ações 
de Vigilância em Saúde Ambiental na estrutura da Secretaria municipal de Saúde. 
essa introdução pode ter sido, por exemplo, por meio de uma normativa (lei, decreto, 
portaria) ou pela inserção da área no organograma da SmS.

essa inserção pode ser considerada como um indicador da importância política e 
institucional dada à área, visto que o processo de inserção de uma área na estrutura 
do SuS requer a pactuação com o conselho de saúde, a destinação de orçamento, de 
recursos humanos e insumos, de estrutura física, além de capacitação de pessoal, 
entre outros.

Quanto maior o comprometimento do gestor com a área, maior serão os recursos 
destinados. Aqui, entende-se recurso no sentido amplo (recurso financeiro e 
orçamentário, recursos humanos, estrutura física, etc). Dentro deste contexto, 
foi realizada a seguinte pergunta: a Vigilância em Saúde Ambiental está 
institucionalizada na estrutura da Secretaria de Saúde?
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Tabela 5 – conSolidado daS reSpoStaS doS entreViStadoS SoBre a inStitucionalização da 
ViGilância em Saúde amBiental na eStrutura da Secretaria de Saúde

Situação geral Total %

Sim 1334 75,2

não 343 19,3

não sabe/não respondeu 97 5,5

Total geral 1775 100,0

Podemos observar que em 75% dos municípios, onde a pesquisa foi finalizada 
com sucesso, a Vigilância em Saúde Ambiental está institucionalizada na estrutura 
da Secretaria de Saúde.

cabe destacar que o objetivo da primeira pergunta foi saber se a SmS desenvolve 
ações de Vigilância em Saúde Ambiental. Já com o objetivo de saber se as ações do 
Vigiagua estão inseridas dentro da VSA ou se são desenvolvidas dentro de outras 
vigilâncias (por exemplo, a Vigilância Sanitária), foi realizada a seguinte pergunta: 
Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, o Vigiagua está inserido em qual setor?

Tabela 6 – Setor onde o ViGiaGua eStá inSerido dentro da Secretaria municipal de Saúde

Situação geral Total %

Vigilância em Saúde Ambiental 262 19,7

Vigilância Sanitária 855 64,0

Vigilância epidemiológica 89 6,7

Vigilância em Saúde 121 9,1

outras 7 0,5

Total geral 1334 100,0

como pode ser observado, o Vigiagua está inserido dentro da Vigilância Sanitária 
em 64% dos municípios (855) que concluíram a pesquisa com sucesso, ou seja, 
aqueles que responderam “sim” na pergunta anterior, diferentemente do que ocorre 
na esfera federal onde o Vigiagua está inserido na Vigilância em Saúde Ambiental.  
em 19,7% (262 municípios), o Vigiagua está inserido dentro da Vigilância em Saúde 
Ambiental. em 9,1% (121 municípios), está inserido dentro da Vigilância em Saúde; 
e em 6,7%, encontra-se inserido dentro da Vigilância epidemiológica. 
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em seguida, buscou-se conhecer como estão estruturados os recursos Humanos 
que atuam no Vigiagua, o perfil acadêmico e o nível de capacitação dos profissionais 
que atuam no Programa (Tabelas 7, 8 e 9, respectivamente).

Em relação ao vínculo empregatício (se o profissional é servidor ou se atua por 
contrato), pretendia-se conhecer a forma com que os profissionais estão vinculados 
ao SuS. os vínculos de trabalho protegidos proporcionam estabilidade e direitos 
aos trabalhadores, permitindo que as ações desenvolvidas possam ser planejadas, 
executadas e avaliadas a curto, médio e longo prazo e não sejam descontinuadas 
pela perda da força de trabalho. os vínculos trabalhistas que garantem proteção 
aos trabalhadores são o vínculo estatutário e celetista (BrASIl, 2006).

Ressalta-se que, para a eficaz implantação do Vigiagua no município, é necessário 
que os gestores da vigilância em saúde priorizem a estruturação de uma equipe 
mínima capacitada e estável para organização e execução das ações.

Tabela 7 – número de proFiSSionaiS que atuam no ViGiaGua de acordo com Vínculo 
empreGatício, níVel de eScolaridade e tempo de SerViço

 Atuação no Vigiagua Total

exclusiva 1.319

Atuação também em outros programas 3.982

Tipo de vínculo empregatício

Servidores públicos 3.983

contratado 1.045

nível de escolaridade

nível médio 2.810

nível superior 1.815

Pós-graduação 706

Tempo de atuação no Vigiagua

Atuação há menos de 1 ano 498

Atuação entre 1 e 3 anos 1.431

Atuação entre 4 e 5 anos 949

Atuação há mais de 5 anos 2.030
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Como pode ser observado, a maioria dos profissionais que atua no Vigiagua também 
desenvolve ações em outros programas, são servidores públicos que possuem 
nível médio e que atuam há mais de 5 anos no cargo.

Quanto à formação dos entrevistados para atuarem no Programa Vigiagua, a Tabela 
8 mostra o número de profissionais capacitados na temática.

Tabela 8 – número de proFiSSionaiS que atuam no ViGiaGua capacitadoS de acordo com tipo 
de curSo

Situação geral Total

curso Básico do Vigiagua 2.131

operacionalização do Sisagua 2.097

coleta de amostras 2.690

Inspeção Sanitária 2.739

o Curso Básico do Vigiagua tem como objetivo capacitar gestores e profissionais do 
SuS (nível superior e técnico) sobre os fundamentos conceituais, técnicos e legais 
que orientam as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, 
no âmbito do setor saúde, e para sistematizar e interpretar dados e identificar 
situações de risco e emergência para proposição de medidas de vigilância e 
controle adequadas e oportunas. Observa-se que dos 3.982 profissionais que atuam 
no Vigiagua, apenas 2.131 foram capacitados no curso básico do Vigiagua, o que 
corresponde a cerca de 54% dos profissionais. Os demais municípios declararam 
que não receberam nenhuma capacitação.

o curso Operacionalização do Sisagua tem como objetivo capacitar gestores e 
profissionais do SUS (nível superior e técnico) sobre o Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano (Sisagua), bem como os 
passos para sua operacionalização (coletar, transmitir e disseminar dados gerados 
rotineiramente de forma a produzir informações necessárias à prática da vigilância 
da qualidade da água para consumo humano). 

com relação ao curso de operacionalização do Sisagua, a situação também não 
é diferente das demais capacitações, apenas cerca de 53% dos profissionais 
receberam capacitação para o desenvolvimento dessa atividade.
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o curso Coleta de amostras tem como objetivo capacitar os profissionais do SUS 
(nível superior e técnico) para a correta aplicação das técnicas de coleta e de 
preservação de amostras de água, normalmente ministrado pelo laboratório central 
de Saúde Pública - lAcen ou coordenação geral de laboratórios - cglAB.

o curso de Inspeção Sanitária visa capacitar gestores e profissionais do SUS (níveis 
superior e técnico) para compreender a importância da realização da inspeção 
sanitária para identificação dos riscos presentes no abastecimento de água, de 
forma a caracterizá-los para o melhor controle e gerenciamento, no intuito de 
eliminar, diminuir ou prevenir a exposição e o adoecimento da população frente 
aos riscos levantados nestas formas de abastecimento. 

eXecuÇÃo DAS AÇÕeS DA VIgIlâncIA DA QuAlIDADe DA águA PArA 
conSumo HumAno
A atuação da Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano deve se dar 
sobre todas e quaisquer formas de abastecimento de água coletivas ou individuais 
na área urbana e rural, de gestão pública ou privada, incluindo as instalações 
intradomiciliares. A seguir, será apresentada uma sequência de perguntas que 
tiveram como objetivo conhecer as ações que eram desenvolvidas nos municípios 
pelos profissionais relacionados ao Programa Vigiagua.

A identificação e o cadastramento das formas de abastecimento de água são 
ações consideradas básicas e estratégicas do programa, que têm por intuito o 
conhecimento de cada forma de abastecimento de água, seu respectivo tratamento, 
responsável técnico, a cobertura populacional de cada uma das diversas formas 
de abastecimento, coletivas e individuais, na localidade em questão, entre outras 
informações que possam subsidiar o planejamento e o desenvolvimento das ações. 

essas atividades devem ser realizadas anualmente, e sempre que necessário, 
por meio do preenchimento das seguintes informações: detalhamento do tipo de 
tratamento adotado; mananciais utilizados para captação; instituição responsável 
pelo respectivo sistema e/ou solução alternativa. 

essas informações subsidiam a análise de situação de saúde relacionada ao 
abastecimento de água para consumo humano no país, com vistas a minimizar os 
riscos associados ao consumo de água que não atenda ao padrão de potabilidade 
estabelecido pelo ministério da Saúde. Destaca-se que para uma boa gestão de 
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riscos é importante que a geração de informações se dê em tempo hábil para o 
planejamento, tomada de decisão e execução de ações de saúde relacionadas à 
água para consumo humano. 

Para ter o conhecimento se os municípios realizam estas ações foram realizadas 
as seguintes perguntas: São realizadas pelo Município as ações de identificação 
e cadastramento das formas de abastecimento de água? Essas informações são 
inseridas no Sisagua? 

Tabela 9 – conSolidado daS reSpoStaS doS municípioS SoBre a realização daS açõeS de 
identiFicação e cadaStramento daS FormaS de aBaStecimento de áGua 

Situação geral Total %

Sim 1.676 94,4

não 88 5,0

não sabe/não respondeu 11 0,6

Total 1.775 100

observa-se que 94,4% dos municípios (1.676) responderam que realizam 
identificação e cadastro das formas de abastecimento de água para consumo 
humano, 5,0% dos entrevistados (88 municípios) responderam que não realizam 
esta ação e 0,6% (11 municípios) não souberam responder.

Quando a resposta a esta questão foi negativa ou não foi respondida, a pergunta 
seguinte não foi realizada.

É importante ressaltar que a alimentação de dados de cadastro, controle e vigilância 
da qualidade da água para consumo humano tem a finalidade de auxiliar o 
gerenciamento de riscos à saúde. 

Tabela 10 – número e percentual de municípioS que inSerem oS dadoS de identiFicação e 
cadaStro daS FormaS de aBaStecimento de áGua no SiSaGua

Situação geral Total %

Sim 1.610 96,0

não 54 3,3

não sabe/não respondeu 12 0,7

Total 1.676 100
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Do total de municípios (1.676 municípios) que realizam o cadastramento e 
identificação das formas de abastecimento de água para consumo humano para 
o determinado ano, 96% (1.610 municípios) inserem estas informações no Sisagua, 
mas 3,3% (54 municípios) responderam que não inserem estas informações no 
Sisagua. entretanto, quando comparamos estes 54 municípios com os municípios 
classificados como silenciosos nos relatórios de implementação do Vigiagua no 
Sisagua (no período da realização da pesquisa, ano 2015), somente 3 municípios 
foram encontrados. 

outra importante ação do Programa Vigiagua é a realização de inspeção sanitária 
nas formas de abastecimento de água, que se constitui na verificação in loco do 
manancial e de todas as instalações e equipamentos de um sistema ou solução 
alternativa de abastecimento de água e das condições e procedimentos de operação 
e manutenção, a fim de verificar a adoção de boas práticas e avaliação de cada 
etapa ou unidade do processo de produção, fornecimento e consumo de água e 
identificação dos perigos e riscos. 

Tal prática deve ser desenvolvida rotineiramente de forma a identificar e avaliar 
potenciais riscos associados ao processo de produção de água para consumo 
humano, tendo em vista a prevenção de agravos e doenças de transmissão hídrica.

Para verificar a realização desta ação pelos municípios as seguintes perguntas foram 
realizadas: São realizadas inspeções sanitárias das formas de abastecimento de 
água? Quantas inspeções foram realizadas nos últimos 12 meses? O(s) relatório(s) 
da(s) inspeção(ões) sanitária(s) foi (foram) enviado(s) ao responsável pelo sistema 
ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água?

As respostas encontram-se consolidadas nas Tabelas 11, 12 e 13, a seguir.

Tabela 11 – número e percentual de municípioS que realizam inSpeçõeS SanitáriaS daS 
FormaS de aBaStecimento de áGua

Situação geral Total %

Sim 1.352 76,2

não 407 23,0

não sabe/não respondeu 174 0,8
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em relação à pergunta sobre a realização de inspeção sanitária nas formas de 
abastecimento de água para consumo humano existentes no município (Tabela 
11), foi observado que 76,2% dos municípios (1.352) responderam que realizam 
essa ação, 23% (407 municípios) não realizam e 0,8% (174 municípios) não 
souberam responder.

Quando a resposta foi negativa ou a pergunta não foi respondida, a pergunta 
seguinte não foi feita.

Tabela 12 – número de FormaS de aBaStecimento de áGua para conSumo humano que Foram 
inSpecionadoS peloS municípioS noS últimoS 12 meSeS

Situação geral Total

SAA 27.973

SAc 14.995

SAI 11.641

Total geral 54.609

Tabela 13 – número e percentual de municípioS que enViaram o(S) relatório(S) da(S) 
inSpeção(õeS) Sanitária(S) ao reSponSáVel pelo SiStema ou Solução alternatiVa coletiVa de 
aBaStecimento de áGua

Situação geral Total %

Sim 1.023 75,7

não 265 19,6

não sabe/não respondeu 64 4,7

Do total dos municípios que realizam inspeções sanitárias nas formas de 
abastecimento de água para consumo humano (1.352 municípios), conforme 
apresentado na tabela 11, observa-se que 1.023 municípios enviam os relatórios ao 
responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água. 
entretanto, 265 municípios responderam que não enviam os relatórios, tornando a 
atividade de inspeção sem efetividade, pois, o relatório final é o instrumento onde 
são apontadas as recomendações para a implementação de melhorias (aspectos 
de regulamentação, eliminação de perigos, etc.), em ordem de prioridade e com 
prazo para o cumprimento das medidas exigidas. Quanto aos municípios que não 
souberam responder ao questionamento, foram contabilizados 64 (4,7%).
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o monitoramento da qualidade da água para consumo humano, realizado pelo 
setor saúde, é uma atribuição dos profissionais que trabalham no Vigiagua. Este é 
um procedimento programado de amostragem, mensuração e subsequente registro 
de diversas características da água, com vistas à avaliação da conformidade da 
água quanto ao uso pretendido, bem como da eficiência do tratamento da água, 
da integridade do sistema de distribuição e da qualidade da água destinada ao 
consumo humano. 

em um primeiro momento, os profissionais do Vigiagua devem aferir o 
monitoramento realizado pelo controle da qualidade da água (prestadores de 
serviços de abastecimento de água). Para tal, é de responsabilidade dos prestadores 
de serviço, segundo a Portaria de Potabilidade do ministério da Saúde, 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.

Com o objetivo de verificar como esta ação acontece nos municípios, as perguntas a 
seguir foram feitas aos entrevistados: Com que frequência o Vigiagua do Município 
recebe os dados de controle da qualidade da água, enviados pelos prestadores de 
serviços? Quais dessas informações são inseridas no Sisagua?

Quando a resposta foi o “prestador não envia os dados” ou quando a pergunta não 
foi respondida, as próximas perguntas não foram realizadas.

Tabela 14 – Frequência de receBimento doS dadoS de controle da qualidade da áGua

Situação geral Total %

mensal 1.363 81,3

Trimestral 95 5,7

Semestral 54 3,4

Anual 28 1,7

o prestador não envia os dados 93 5,5

não sabe/não respondeu 15 0,9

outra 28 1,7

Total 1.676 100
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nota-se que 81,3% das autoridades de saúde dos munícipios entrevistados (1.363) 
recebem os dados de controle de qualidade da água com frequência mensal, 5,7% 
(95 municípios) recebem com frequência trimestral, 3,4% (54 municípios) recebem 
com frequência semestral e 1,7% (28 municípios) com frequência anual.

observa-se também que 5,5% (93 municípios) responderam que o prestador de 
serviço não envia os dados de controle para o setor saúde. É importante verificar 
se estes prestadores alimentam diretamente o Sisagua ou se estes municípios não 
possuem dados de controle de qualidade da água. cabe ressaltar que, segundo a 
Portaria de Potabilidade do ministério da Saúde é de competência dos responsáveis 
pelo abastecimento de água para consumo humano 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.

Tabela 15 – inFormaçõeS FornecidaS peloS reSponSáVeiS pelo aBaStecimento de áGua que 
São inSeridaS no SiSaGua, peloS proFiSSionaiS do proGrama ViGiaGua

Situação geral Total %

controle mensal 1545 63,7

controle semestral 683 28,2

não alimentam o Sisagua 40 1,7

Total 2422 100

Verifica-se que 63,7% (1.545 municípios) inserem dados de monitoramento da 
qualidade da água para consumo humano realizado pelo controle com frequência 
mensal no Sisagua e 28,2% (683 municípios) inserem dados de controle de 
frequência semestral. É importante destacar a necessidade da geração de 
informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução 
de ações de saúde relacionadas à água para consumo humano. 

nesse sentido, salientamos a importância da alimentação dos dados no Sisagua, o 
que permite a geração de relatórios sobre as formas de abastecimento utilizadas 
pela população e a respectiva qualidade da água consumida.
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o monitoramento da qualidade da água para consumo humano também deve ser 
realizado pela autoridade de saúde dos municípios e uma das etapas é a realização 
de análise dos parâmetros que compõem o padrão de potabilidade definido na 
Portaria de Potabilidade, com o objetivo de avaliar a qualidade da água consumida 
pela população. Para que isso aconteça de forma sistemática é necessário que 
existam laboratórios capazes de realizar a análise dos parâmetros do padrão de 
potabilidade. 

os parâmetros básicos de monitoramento da qualidade da água para consumo 
humano são turbidez, coliformes totais/e.coli, residual do agente desinfetante, pH 
e flúor. Para avaliar a existência destes laboratórios e avaliar qual a capacidade 
laboratorial de cada município em realizar o monitoramento da qualidade da água 
para consumo humano, bem como a alimentação oportuna dos dados no Sisagua, 
foram feitas as seguintes perguntas: Quais laboratórios realizam as análises dos 
parâmetros básicos para Vigilância? Para quais parâmetros são realizadas análises 
em campo pelo Vigiagua? Os resultados das análises são inseridos no Sisagua?

Tabela 16 – número de municípioS que utilizam oS laBoratórioS para realizarem aS análiSeS 
doS parâmetroS BáSicoS para ViGilância

Situação geral Total

laboratório central de Saúde Pública (lacen) 985

laboratório de baixa complexidade regional 615

laboratório de baixa complexidade municipal 66

laboratório de universidade 49

laboratório privado 89

outros 89

observa-se que os laboratórios centrais de Saúde Pública eram os mais utilizados 
pelos municípios para a realização dos parâmetros básicos de monitoramento 
da qualidade da água para consumo humano pelo setor saúde. em seguida, os 
laboratórios de baixa complexidade regional foram apontados pelos municípios 
para análise dos parâmetros básicos. observa-se, ainda, que poucos municípios 
utilizavam os laboratórios de baixa complexidade municipais para realização dessas 
análises. Alguns municípios utilizavam os laboratórios de universidade e privados 
para a realização dessas análises. 
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Alguns parâmetros básicos, como residual do agente desinfetante e outros 
parâmetros físico-químicos, como pH, turbidez, cor e fluoreto, são realizados em 
campo e, portanto, exigem equipamentos e insumos disponíveis para realização 
do monitoramento no momento da realização da coleta.

Tabela 17 – parâmetroS analiSadoS em campo pelo ViGiaGua

Situação geral Total

cloro residual livre 1.438

Dióxido de cloro 141

cloramina 67

Turbidez 791

pH 929

cor 370

Fluoreto 353

outro 333

não realizam 207

não sabe/não respondeu 8

observa-se que o parâmetro mais monitorado em campo é o cloro residual livre 
(1.438 municípios responderam que realizavam esta análise em campo); seguido 
por pH e cor, em 936 e 802 municípios, respectivamente. Destaca-se que 207 
municípios responderam que não realizam nenhuma análise em campo. ressalta-
-se, também, que para essa pergunta, mais de uma alternativa pôde ser marcada.

É importante ressaltar que as análises de cloro residual livre devem ser sempre 
realizadas em campo, por este composto ser volátil.
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Tabela 18 – número e percentual de municípioS que inSerem oS dadoS do monitoramento 
da qualidade da áGua no SiSaGua

Situação geral Total %

Inserem os dados 1.702 88,0

não inserem os dados 75 3,9

não sabe/não respondeu 156 8,1

Total 1.933 100

em relação à inserção de dados no Sisagua, pode-se observar (Tabela 18) que 
3,9% (75 municípios)  dos municípios não inserem os dados no Sisagua. Do total 
dos municípios que responderam que realizavam análise dos parâmetros básicos 
pela vigilância da qualidade da água para consumo humano, 1.702 municípios 
(88,0%) inseriam os dados no Sisagua. cabe destacar que 8,1% dos entrevistados 
(156 municípios) não souberam responder ao questionamento.

Além dos parâmetros básicos de rotina a vigilância também realiza coleta de 
amostras de água para análise de parâmetros de alta complexidade (substâncias 
orgânicas e inorgânicas, tais como agrotóxicos e metais). Assim, buscou-se verificar 
se os municípios estão realizando este monitoramento, por meio das seguintes 
perguntas: São coletadas amostras de água para análises dos parâmetros de alta 
complexidade (exemplo: agrotóxicos, substâncias orgânicas e inorgânicas)? Quais 
coletas de amostra de água para análise dos parâmetros de alta complexidade 
são realizadas? Quais laboratórios realizam as análises dos parâmetros de alta 
complexidade para Vigilância? Os resultados das análises são inseridos no Sisagua?

na Tabela 19 encontram-se os resultados do número de municípios que realizavam 
a coleta de amostras de água para análises dos parâmetros de alta complexidade.

Tabela 19 – número e percentual de municípioS que realizaVam a coleta de amoStraS de áGua 
para análiSeS doS parâmetroS de alta complexidade 

Situação geral Total %

realizavam coleta 410 21,2%

não realizavam coleta 1.353 70,0%

não sabia/não respondeu 170 8,8%

Total 1.933 100
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Pode-se verificar que a maioria dos municípios que finalizou com sucesso a 
pesquisa não realizavam amostragem de água para análise dos parâmetros de 
alta complexidade, totalizando 1.353 municípios (70,0%). Apenas 410 municípios 
(21,2%) coletavam água para análises dos parâmetros de alta complexidade pela 
Vigilância da qualidade da água para consumo humano.

na Tabela 20 estão apresentados os parâmetros de alta complexidade que eram 
analisados pelos municípios.

Tabela 20 – Grupo de parâmetroS de alta complexidade analiSadoS peloS municípioS

Situação geral Total

Agrotóxicos 283

Substâncias orgânicas 231

Substâncias Inorgânicas 217

Parâmetros organolépticos 255

Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção 158

radioatividade da água 93

não sabia/não respondeu 9

Pode-se observar que os grupos de parâmetros mais analisados foram agrotóxicos 
e parâmetros organolépticos, respectivamente. É importante destacar que mais de 
uma alternativa podia ser selecionada.

É importante avaliar se as análises não eram realizadas devido à indisponibilidade 
de laboratórios ou ao desconhecimento da necessidade de sua realização pela 
Vigilância, ou outros motivos que impediam a realização dessa ação. neste 
contexto, a Tabela 20 apresenta os laboratórios que recebiam as amostras de 
agua coletadas pelos profissionais do Vigiagua para realização das análises de 
parâmetros de alta complexidade. 
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Tabela 21 – laBoratórioS que realizam análiSeS de alta complexidade

Situação geral Total

laboratório de referência nacional 36

laboratório central de Saúde Pública (lacen) 198

laboratório de universidade 20

laboratório privado 98

outros 54

não sabe/não respondeu 4

em relação aos laboratórios que realizavam as análises da vigilância dos parâmetros 
de alta complexidade, observa-se que a maioria dos municípios (198) enviava 
suas amostras para os laboratórios centrais de Saúde Pública (lacen). Ainda, 
98 municípios enviavam as análises para laboratórios privados, 54 municípios 
responderam que enviam para outros laboratórios que não foram listados, e 36 
municípios enviavam as amostras para os laboratórios de referência nacional.

esta informação é importante para avaliar a capacidade analítica dos laboratórios 
em atender a demanda nacional de análises de água para consumo humano. 
Deve-se também avaliar a distância na qual se encontra o laboratório, pois este 
fator pode inviabilizar o envio das amostras devido ao tempo de preservação destas.

Tabela 22 – número e percentual de municípioS que inSerem oS dadoS daS análiSeS de 
parâmetroS de alta complexidade no SiSaGua

Situação geral Total %

Sim 373 89,5

não 35 8,4

não sabe/não respondeu 2 0,5

Do total de 410 municípios que responderam que realizavam análises dos 
parâmetros de alta complexidade (exemplo: substâncias orgânicas e inorgânicas), 
pela resposta da pergunta descrita na tabela 21, novamente observa-se que alguns 
municípios realizavam o monitoramento dos parâmetros de alta complexidade 
para avaliação da qualidade da água para consumo humano mas não inseriam os 
dados no Sisagua (35 municípios). mas a maioria dos entrevistados, 373 municípios, 
inseriam tais dados no Sisagua, e, ainda, 2 municípios não responderam à pergunta. 
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Alguns entraves enfrentados pelos municípios para realização das análises de 
qualidade da água são a inexistência de laboratórios e a dificuldade logística de 
transporte das amostras para o laboratório. 

Com objetivo de verificar se as ações de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano não estão sendo realizadas devido à falta de infraestrutura, 
laboratorial, recursos físicos e/ou humanos, realizou-se a seguinte pergunta: 
O município deixou de enviar amostras nos últimos 6 meses por indisponibilidade 
do laboratório? Por qual motivo?

na Tabela 23 encontra-se o consolidado do número de municípios que deixaram 
de enviar amostras nos últimos 6 meses por indisponibilidade do laboratório.

Tabela 23 – número e percentual de municípioS que não enViaram amoStraS noS últimoS 6 
meSeS por indiSponiBilidade do laBoratório

Situação geral Total

Sim 447

não 1.317

não sabe/não respondeu 69

Total 1.933

Pode-se observar que 447 municípios deixaram de enviar amostras nos 
últimos seis meses da realização da pesquisa, devido à indisponibilidade do 
laboratório. Além disso, 69 municípios não souberam responder, e o restante, 
1.317 municípios, não enfrentaram dificuldades de envio de amostras por 
indisponibilidade de laboratórios.
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Tabela 24 – motiVoS peloS quaiS a ViGilância interrompeu o enVio de amoStraS para Serem 
analiSadaS noS últimoS 6 meSeS

motivos Total

Falta de insumo 295

Falta de manutenção de equipamento 22

Falta de recursos financeiros 27

Indisponibilidade de recursos humanos 37

outros 45

não sabia/não respondeu 21

Nota-se que a principal dificuldade referida pelos municípios foi a falta de insumo 
para realização das análises de monitoramento de qualidade da água, seguida de 
indisponibilidade de recursos humanos, falta de manutenção de equipamentos 
e falta de recursos financeiros, respectivamente. É importante destacar que mais 
de uma opção podia ser respondida. cabe ressaltar, ainda, que 21 municípios são 
souberam ou não responderam a esta pergunta. 

Todas as dificuldades apontadas pelos municípios influenciavam diretamente no 
cumprimento do quantitativo mínimo de amostras da Diretriz nacional do Plano de 
Amostragem da Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano. 

A aferição do cumprimento desses quantitativos possibilita que os gestores 
responsáveis pela Vigilância em Saúde avaliem a situação dos municípios e 
direcionem os esforços para aperfeiçoar o monitoramento da qualidade da 
água, aumentando, por conseguinte, a capacidade do Vigiagua em inferir sobre a 
qualidade da água consumida pela população.

na Tabela 25 encontra-se o percentual de cumprimento da Diretriz, de acordo 
com a disponibilidade de laboratórios para os municípios que responderam com 
sucesso o questionário. 
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Tabela 25 – percentual de atendimento da inFraeStrutura laBoratorial diSponíVel

% de amostras analisadas Total

menos de 10% 37

10 a 25% 53

26 a 50% 75

51 a 75% 110

76 a 100% 1.441

não sabia/não respondeu 217

Total 1.933

Do total dos municípios que responderam à pesquisa, 74,5% (1.441 municípios) 
alegaram que a capacidade laboratorial para atender o quantitativo de amostra 
estabelecido pela Diretriz nacional do Vigiagua era de 76 a 100% e 5,7% (110 
municípios) responderam que era de 51 a 75%. 

É importante destacar que 165 municípios (8,5%) responderam que a capacidade 
laboratorial para atender o quantitativo de amostras estabelecido pela Diretriz 
nacional do Vigiagua era de menos de 50%. e ainda, 11,2% (217 municípios) não 
souberam responder ou não responderam a esta pergunta. 

Para estabelecer a rotina de coleta e análises de amostras de água, bem como 
realizar o acompanhamento das etapas para realização dos exames/ensaios e a 
obtenção de relatórios, os profissionais de saúde podem utilizar o GAL (Gerenciador 
de Ambiente laboratorial), que é um sistema informatizado desenvolvido para 
os laboratórios centrais de Saúde Pública que realizam exames de média e alta 
complexidade das amostras de origem humana, animal e ambiental. São objetivos 
do sistema: 

i.�Informatizar toda a rede de laboratórios que realizam exames de interesse 
de saúde pública; 

ii.�Disponibilizar dados para as Vigilâncias nas esferas municipal, estadual 
e Federal; 

iii.�Possibilitar o gerenciamento da rede de laboratórios de saúde pública desde 
a solicitação de exames até a emissão do laudo final.
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Com a finalidade de verificar se os gestores e profissionais da equipe Vigiagua 
utilizavam o gAl para gerenciar a rotina de coleta foi realizada a seguinte questão: 
O GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial) está sendo utilizado para solicitação 
das análises pela Vigilância?

os resultados consolidados para esta questão estão apresentados na Tabela 26.

Tabela 26 – número e percentual de municípioS que utilizaVam o Gal

Situação geral Total %

Sim 1.600 82,8%

não 149 7,7%

não sabia/não respondeu 184 9,5%

Podemos observar que a maioria dos municípios que finalizou a entrevista com 
sucesso, 82,8% (1.600 municípios) utilizavam o sistema gAl para solicitação 
de análises. e apenas 7,7% (149 municípios) não utilizavam o sistema gAl para 
solicitação de análises. entretanto, 9,5% (184 municípios) não souberam responder 
ou não responderam a esta pergunta.

É importante destacar que atualmente ocorre a integração do Sisagua com o 
gerenciador de Ambiente laboratorial (gAl), excluindo a necessidade das etapas de 
impressão de laudos no gAl e digitação dos resultados das análises de qualidade da 
água no Sisagua. Essa inovação tecnológica otimiza o fluxo das informações entre 
os Laboratórios de Saúde Pública e a Vigilância, conferindo maior confiabilidade 
aos dados e maior agilidade na alimentação do sistema.

conforme já mencionado, o Vigiagua tem como objetivo promover saúde e prevenir 
agravos e doenças de transmissão hídrica, por meio de ações de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano. Para tal, o monitoramento da qualidade 
da água apresenta caráter investigativo, que se caracteriza pela atuação em 
situações de emergências e surtos de  doenças de transmissão hídrica, em conjunto 
com as vigilâncias epidemiológica e sanitária, visando à identificação do agente 
patogênico ou de determinada substância química , bem como a fonte de exposição. 
este monitoramento ainda possibilita a adoção de medidas para controle do agente 
e mitigação dos riscos à saúde da população.
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A atuação do Vigiagua em situações de surtos de doenças de transmissão hídrica 
ou agravos relacionados a água de consumo é baseada na identificação da forma 
de abastecimento de água, que abastece a população envolvida, e na avaliação 
do histórico de dados de qualidade da água, gerados pelo setor saúde e pelos 
responsáveis pelo abastecimento de água, em conjunto com os indicadores 
ambientais e epidemiológicos. Tais informações podem apoiar na identificação 
das causas ou origem dos surtos/epidemias relacionados à qualidade da água.

Para verificar se os profissionais que atuam no Vigiagua têm conhecimento da 
ocorrência de surtos no município e se atuam de forma articulada com a equipe 
da Vigilância epidemiológica na investigação da ocorrência destes, uma vez que a 
ocorrência dos surtos de doenças de transmissão hídrica pode estar relacionada ao 
consumo de água contaminada por agentes biológicos, químicos ou físicos foram 
realizadas as seguintes perguntas: Ocorreram surtos de transmissão hídrica nos 
últimos 12 meses no município? O Vigiagua participou da investigação do surto?

na Tabela 27 pode-se observar o número e percentual de municípios que 
verificaram a ocorrência de surtos de transmissão hídrica nos últimos 
12 meses.

Tabela 27 – número e percentual de municípioS que VeriFicaram a ocorrência de SurtoS de 
tranSmiSSão hídrica noS últimoS 12 meSeS

Situação geral Total %

Sim 58 3,0

não 1.701 88,0

não sabia/não respondeu 174 9,0

De acordo com a pesquisa, 88% do total de municípios entrevistados com sucesso 
(1.701 municípios) informaram que não ocorreram surtos de doença de transmissão 
hídrica nos últimos 12 meses no município, 3,0% (58 municípios) responderam 
afirmativamente que ocorreram surtos relacionados à água de consumo nos 
últimos 12 meses no município e 9,0% (174 municípios) não souberam responder 
ou não responderam à pergunta.

Já na Tabela 28 verifica-se o número e percentual de municípios onde ocorreram 
surtos de doença de transmissão hídrica e o Vigiagua participou da investigação 
deste surto.
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Tabela 28 – número e percentual de municípioS onde o ViGiaGua participou da inVeStiGação 
epidemiolóGica do Surto doençaS de tranSmiSSão hídrica

Situação geral Total %

Sim 52 89,7

não 6 10,3

observa-se que, dos municípios que responderam que ocorreram surtos 
de doenças de transmissão hídrica nos últimos 12 meses, em 89,7% 
(52 municípios) a equipe do Vigiagua participou do processo de investigação 
juntamente com a Vigilância epidemiológica, e em 10,3% (6 municípios) a equipe 
do Vigiagua não participou do processo de investigação.

cabe destacar que a Vigilância epidemiológica (Ve) é a área responsável pela 
coordenação da investigação dos surtos de doenças de transmissão hídrica. no 
entanto, a Vigilância da qualidade da água para consumo humano deve participar 
da investigação juntamente com a Ve, quando levantada a possibilidade da água 
como responsável pela transmissão de determinada doença ou agravo.

e o município que não dispuser de condições para promover a investigação 
epidemiológica de surto de Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar deverá 
comunicar o fato à Secretaria de estado da Saúde que o apoiará para a consecução 
da ação de investigação.

o Vigiagua também atua no acompanhamento e realização do monitoramento 
ambiental do Vibrio cholerae, considerando-se a avaliação de risco à saúde e 
os critérios de priorização de áreas /municípios elencados em documentos do 
ministério da Saúde. Tal ação deve ser executada em conjunto com a Vigilância 
epidemiológica, laboratórios de Saúde Pública e, quando necessário, órgãos 
ambientais e prestadores de serviço de saneamento.

o objetivo do monitoramento ambiental do Vibrio cholerae é detectar em tempo 
oportuno a circulação destes patógenos, para subsidiar a tomada de decisão e 
adotar as medidas de prevenção e controle da ocorrência de cólera, com o intuito 
de evitar a disseminação do patógeno e a propagação da doença no país. os 
achados do monitoramento ambiental do V. cholerae permitem sensibilizar a 
Vigilância epidemiológica e a assistência à saúde para que estas se preparem, 
antecipadamente, visando oferecer à população o atendimento adequado, caso 
ocorram casos da doença.
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Além disso, a detecção do V. cholerae no ambiente é um indicativo de áreas 
vulneráveis que necessitam de ações preventivas para evitar a ocorrência de surto 
de cólera, como melhorias na infraestrutura do saneamento. As melhorias sanitárias 
precisam ser planejadas adequadamente, pois demandam maiores prazos para 
sua execução. 

neste sentido, a Tabela 29 apresenta o número de municípios que responderam 
realizar o monitoramento ambiental do Vibrio cholerae, de forma a subsidiar a 
tomada de decisão e adotar as medidas de prevenção e controle da ocorrência 
de cólera, com o intuito de evitar a disseminação do patógeno e a propagação da 
doença no país.

e a Tabela 30 apresenta o número e o percentual de municípios onde é realizado 
o monitoramento ambiental do Vibrio cholerae e os profissionais do Vigiagua são 
os responsáveis pela realização das coletas.

Tabela 29 – número de municípioS que realizam o monitoramento amBiental do ViBrio 
cholerae (patóGeno da cólera)

Situação geral Total

Sim 332

não 1195

não sabe/não respondeu 406

Tabela 30 – número e o percentual de municípioS onde é realizado o monitoramento 
amBiental do ViBrio cholerae e oS proFiSSionaiS do ViGiaGua São oS reSponSáVeiS pela 
realização daS coletaS

Situação geral Total %

Sim 280 84,3

não 48 14,5

não sabe/não respondeu 4 1,2
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Podemos observar que a maioria dos municípios (1195) que finalizou a pesquisa 
com sucesso não realizava o monitoramento do V. cholerae. Somente 332 
municípios responderam que realizavam o monitoramento do V. cholerae. É 
importante destacar que 406 não souberam responder ou não responderam à 
pergunta.

Do total de municípios que realizavam o monitoramento ambiental do Vibrio 
cholerae, em 83,8% (280 municípios) a equipe do Vigiagua era responsável pela 
coleta das amostras. em 14,4% (48 municípios) não é a equipe do Vigiagua que 
realiza a coleta das amostras. e, além disso, 1,2% (4 municípios) não souberam 
responder ou não responderam à pergunta.

entretanto, cabe ressaltar que nem todos os municípios tem a recomendação 
para realizar o monitoramento ambiental do V. cholerae. os principais critérios 
a serem observados para a seleção de municípios mais vulneráveis serão 
apresentados a seguir, porém outros poderão ser incorporados considerando 
as particularidades locais:

�� municípios que possuem fronteiras com países endêmicos ou, mesmo, 
recebem imigrantes de áreas endêmicas são considerados como portas de 
entrada do V. cholerae para a reintrodução da doença no País. os casos 
importados de países epidêmicos devem ser rapidamente diagnosticados e 
tratados para impedir a disseminação da doença.

�� municípios que possuem elementos favoráveis à transmissão da doença, 
ou seja, aqueles que possuem locais onde já foi isolado o V. cholerae.

Ainda em situações de emergência em saúde, como a ocorrência de desastres 
naturais, a equipe do Vigiagua deve intensificar as ações, com vistas a detectar, 
prevenir e mitigar os riscos à saúde da população envolvida nesses eventos. 
Logo, buscou-se verificar a ocorrência destes eventos nos últimos 12 meses que 
interromperam o abastecimento de água e afetou a qualidade da água distribuída 
à população.

na Tabela 31 observa-se o número e o percentual de municípios que relataram 
a ocorrência de desastres naturais (Seca/estiagem ou enchente/inundação) 
ou tecnológicos (ocasionados por ação humana) nos últimos 12 meses, que 
interrompeu o abastecimento de água.   
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Tabela 31 – número e o percentual de municípioS que relataram a ocorrência de deSaStreS 
naturaiS ou tecnolóGicoS noS últimoS 12 meSeS, com interrupção do aBaStecimento de áGua   

Situação geral Total %

Sim 238 12,3

não 1.533 79,3

não sabe/não respondeu 162 8,4

Verifica-se que 79,3% dos municípios que finalizaram a pesquisa com sucesso 
(1.533municípios) responderam que não ocorreram desastres naturais ou 
tecnológicos nos últimos 12 meses no município. em 12,3% (238 municípios) 
ocorreram desastres nos últimos 12 meses. ressalta-se que 162 municípios (8,4%) 
não souberam responder ou não responderam à pergunta.

Tabela 32 – número e percentual de municípioS onde a qualidade da áGua diStriBuída para 
a população Foi comprometida deVido à ocorrência de deSaStreS amBientaiS

Situação geral Total %

Sim 112 47,1

não 120 52,9

Do total de 238 municípios que relataram a ocorrência de desastres nos últimos 
12 meses, em 47,1% (112 municípios) verificou-se que a qualidade da água 
distribuída à população foi comprometida. esta constatação reforça a importância da 
intensificação das ações do Vigiagua, tendo em vista que em situações de desastres, 
a qualidade da água pode ser muito prejudicada, tornando-se veículo de transmissão 
de doenças, durante o desastre e pós-desastre, caso as medidas cabíveis não sejam 
implementadas em tempo oportuno.

Na verificação do comprometimento do abastecimento de água e ou alteração 
da qualidade da água deve ser distribuída à população solução de hipoclorito de 
sódio 2,5% para que seja realizada a desinfecção da água intradomiciliar, com 
o intuito de prevenir doenças de transmissão hídrica. Além disso, população 
considerada vulnerável, ou seja, aquela população que não recebe água tratada 
em sua residência (população cuja água utilizada para consumo humano for 
proveniente de poço, cacimba, fonte, rio, riacho, açude, barreira, etc.) também 
deve receber esta solução. 
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É competência da Secretaria estadual de Saúde realizar, anualmente, o planejamento 
da necessidade de cada município para recebimento da solução de hipoclorito de 
sódio a 2,5%. em alguns municípios o Vigiagua é o responsável pela distribuição 
desta solução.

A Tabela 33 apresenta o número e o percentual de municípios onde o Vigiagua é 
o responsável por esta distribuição.

Tabela 33 – número e o percentual de municípioS onde o ViGiaGua era reSponSáVel pela 
diStriBuição da Solução de hipoclorito de Sódio a 2,5%

Situação geral Total %

Sim 1.020 52,7

não 637 32,9

não sabe/não respondeu 276 14,4

observa-se que em 1.020 municípios entrevistados (52,7%) a equipe do Vigiagua 
era responsável pela distribuição da solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. em 
637 municípios (32,9%) a equipe do Vigiagua não era responsável pela distribuição, 
276 municípios (14,4%) não souberam responder ou não responderam à pergunta.

o grau de risco à saúde associado às diferentes formas de abastecimento de água 
pode ser avaliado e classificado a partir dos critérios de avaliação de risco, que 
permitem a identificação de fatores ou situações de risco por meio da análise 
dos indicadores da vigilância da qualidade da água, indicadores ambientais, 
epidemiológicos e sanitários, de forma a subsidiar a tomada de decisão pelo setor 
saúde. A classificação de risco deve ser realizada em cada sistema e solução 
alternativa, coletiva ou individual de abastecimento de água.

A classificação do risco norteará a autoridade de saúde pública em sua atuação 
junto ao(s) responsável(is) pelo sistema ou solução alternativa coletiva de 
abastecimento de água para a correção de situações de risco identificadas, ou 
ainda quanto à urgência e aos procedimentos administrativos a serem adotados 
nessas situações (ofício, processo administrativo de infração sanitária, solicitação 
de ação civil pública, dentre outros). 

A Tabela 34 apresenta o número e o percentual dos municípios que realizavam 
a classificação e avaliação do grau de riscos à saúde, segundo as respostas dos 
entrevistados.
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Tabela 34 – número e percentual doS municípioS que realizaVam claSSiFicação e aValiação 
do Grau de riScoS à Saúde

Situação geral Total %

Sim 851 44,0

não 837 43,3

não sabe/não respondeu 245 12,7

De acordo com as respostas apresentadas, 44,0% (851 municípios) realizavam 
classificação e avaliação do grau de riscos à saúde e 43,3 (837 municípios) não 
realizavam. observa-se também que, 12,7% (245 municípios) não souberam 
responder ou não responderam à pergunta.

Após a realização da classificação e avaliação do grau de riscos à saúde é 
importante que sejam elaborados relatórios técnicos, contendo informações que 
deverão ser disponibilizados para a população sobre o abastecimento de água 
no município. esta é uma importante ação da vigilância da qualidade da água 
para consumo humano de avaliação e prevenção de riscos à saúde da população.

na tabela 35 encontra-se o número e o percentual de municípios que elaboravam 
relatórios técnicos sobre a situação do abastecimento de água e os respectivos 
riscos à saúde.

Tabela 35 – número e o percentual de municípioS que elaBoraVam relatórioS técnicoS 
SoBre a Situação do aBaStecimento de áGua e oS reSpectiVoS riScoS à Saúde

Situação geral Total %

Sim 533 27,6

não 301 15,6

não sabia/não respondeu 1.099 56,8

Nota-se, entretanto, que somente 27,6% dos municípios que finalizaram a pesquisa 
com sucesso (533 municípios) elaboravam relatórios técnicos sobre a situação do 
abastecimento de água e os respectivos riscos à saúde, 15,6% (301 municípios) 
responderam que não elaboravam relatórios técnicos. e 56,8% (1.099 municípios) 
não souberam responder ou não responderam à questão.
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estes relatórios podem ser divulgados por diversos meios de comunicação que se 
encontram listados na Tabela 36, com o respectivo número dos municípios que 
os utilizam. cabe destacar que mais de um meio podia ser selecionado durante 
a entrevista.

Tabela 36 – meioS de comunicação utilizadoS para diSponiBilizar inFormaçõeS SoBre o 
aBaStecimento de áGua à população peloS municípioS

meios de comunicação Total

Página na internet 520

carro de som 543

Folder/ Panfleto 605

rádio 659

Jornal impresso 248

outros 360

não disponibilizava informações 327

observa-se que 659 municípios responderam que o meio de comunicação 
mais utilizado era o rádio, seguido de folder/panfleto, 605 municípios. 520 
municípios responderam que utilizavam páginas na internet para divulgação de 
informações ao consumidor, e 457 municípios utilizavam carros de som. e ainda, 
360 municípios responderam que utilizam outro meio de comunicação como, 
por exemplo, palestras e visitas dos agentes comunitários de saúde, durante 
realização de ações de educação ambiental. Também cabe ressaltar que 327 
municípios responderam que não disponibilizavam informações ao consumidor 
sobre a qualidade da água distribuída. 

A vigilância da qualidade da água para consumo humano possui interface de 
atuação com diversos setores, como saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, 
defesa civil, instituições de ensino e pesquisa, entre outros órgãos governamentais 
e não-governamentais, com vistas ao desenvolvimento de ações e políticas públicas 
que minimizem os riscos e/ou agravos provenientes de doenças de transmissão 
hídrica, considerando que o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade 
compatível com o padrão de potabilidade é um dos determinantes sociais da saúde, 
essencial para a promoção da saúde.
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no âmbito do Sistema Único de Saúde, ressalta-se, ainda, a importância de 
integração com as demais áreas que direta ou indiretamente possuem interface 
com o campo de atuação do Vigiagua, a saber: Vigilância epidemiológica, Programa 
Saúde da Família, educação em Saúde, Saúde Bucal, laboratórios de Saúde Pública 
e Vigilância Sanitária, dentre outros.

A Tabela 37 apresenta o número de municípios que realizavam articulação 
intersetorial.  

Tabela 37 – órGãoS/inStituiçõeS aS quaiS o ViGiaGua realizaVa articulação interSetorial

Órgãos/Instituições Total

Saneamento 805

recursos hídricos 375

meio ambiente 833

Instituições de ensino e pesquisa 254

outros 216

não realiza articulação intersetorial 452

observa-se um maior número de municípios que responderam que trabalhavam 
de forma articulada com outros setores como meio ambiente e saneamento, 833 
e 805 municípios respectivamente. 375 municípios responderam que também 
trabalhavam de forma articulada com o setor de recursos hídricos e 254 municípios 
com instituições de ensino e pesquisa. cabe ressaltar que, do total de municípios 
que finalizam a pesquisa com sucesso, 452 municípios responderam que não 
realizavam articulação intersetorial.
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Tabela 38 – áreaS com aS quaiS o ViGiaGua realiza articulação intraSetorial

áreas Total

Vigilância epidemiológica 1.445

Vigilância sanitária 1.522

Atenção básica 1.089

Saúde bucal 731

outras 174

não realiza articulação intrassetorial 55

não sabia/não respondeu 14

observa-se que um maior número de municípios respondeu que realizam 
articulações com a Vigilância Sanitária municipal e com a Vigilância epidemiológica, 
1.522 e 1.445 municípios, respectivamente. Também é importante destacar a 
articulação dos municípios com a Atenção Básica e Saúde Bucal, 1.089 e 731 
municípios, concomitantemente. Alguns municípios responderam que realizavam 
articulações com outras áreas que não foram aqui relacionadas, zoonoses, 174 
municípios no total. Ainda, 55 municípios responderam que não realizavam 
articulação intrasetorial e 14 municípios não responderam à pergunta.

As atividades de educação em Saúde também estimulam a prevenção de doenças, a 
promoção da saúde e o engajamento da população, e sua participação, em assuntos 
relacionados à saúde e qualidade de vida, através de ações educativas. Para tanto, 
é importante que a equipe do Vigiagua desenvolva ações de educação em saúde 
ambiental nos municípios, em especial para orientar a população abastecida 
sobre a realização do tratamento intradomiciliar e a limpeza e conservação dos 
reservatórios de água.

na Tabela 39 pode-se observar o número e o percentual dos municípios que 
desenvolvem ações de educação em saúde ambiental.
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Tabela 39 – número e percentual doS municípioS onde a equipe do ViGiaGua deSenVolVe 
projetoS de educação em Saúde amBiental

Situação geral Total %

Sim 414 21,4

não 1.345 69,6

não sabia/não respondeu 174 9,0

Pode-se observar que somente 21,4% dos municípios que finalizaram a pesquisa 
com sucesso (414) responderam que existem projetos de educação em saúde 
desenvolvidos pelo Vigiagua. A maioria dos municípios, 69,6% (1.345) responderam 
que não existiam projetos de educação em saúde desenvolvidos pelo Vigiagua. 
e ainda, 9,0% (174 municípios) não souberam responder ou não responderam 
à pergunta.

Para garantir a efetividade da atuação do Vigiagua, é necessário que sejam 
realizadas avaliações periódicas no intuito de confrontar o que havia sido pactuado 
e o que havia sido, de fato, cumprido. As avaliações periódicas permitem conhecer o 
desenrolar das ações propostas no dia-a-dia, identificando os principais obstáculos 
e desafios encontrados. 

Na tabela 40 observa-se que 59,6% dos municípios (1.159 municípios) que finalizam 
a pesquisa informaram que realizavam avaliações periódicas das ações. entretanto, 
594 municípios (30,7%) não realizavam. e, 187 municípios não souberam responder 
ou não responderam à pergunta.

Tabela 40 – número e percentual doS municípioS que realizaVam aValiaçõeS periódicaS daS 
açõeS do ViGiaGua 

Situação geral Total %

Sim 1.152 59,6

não 594 30,7

não sabia/não respondeu 187 9,7
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Tabela 41 – FormaS de realização daS aValiaçõeS periódicaS daS açõeS do ViGiaGua

Tipos de Documentos Total %

relatórios 922 80,0

Informes 166 14,4

outros 65 5,6

A forma de avaliação das ações do Vigiagua mais utilizada pelos municípios que 
responderam que realizavam avaliações periódicas foram os relatórios, totalizando 
922 municípios (80,0%), seguida de informes, 166 municípios (14,4%). 

A Figura 4 apresenta as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios 
quanto à execução das ações do Vigiagua.

As principais dificuldades relacionadas com o desenvolvimento/implantação do 
Programa Vigiagua e da sua operacionalização encontram-se apresentadas na 
Figura 4 na qual observa-se que as mais recorrentes foram: escassez de recursos 
humanos, falta de capacitação dos profissionais, indisponibilidade de transporte 
para execução das atividades, infraestrutura laboratorial e recursos financeiros, 
45,2%, 41,1% e 37%, respectivamente.

Figura 4 – principal(iS) diFiculdade(S) relacionada(S) ao deSenVolVimento/implantação e da 
operacionalização daS açõeS do ViGiaGua

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Total 

Escassez de recursos humanos 

Falta de capacitação dos profissionais que atuam no programa 

Indisponibilidade de transporte para execução de atividades 

Recursos financeiros insuficientes 

Infraestrutura laboratorial insuficiente 

Rotatividade profissional 

Falta de priorização do Vigiagua pelos gestores 

Falta de materiais e insumos para coleta de amostras 

Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) do Programa 

Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) da Portaria 

Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) da Diretriz 

Indisponibilidade de internet e computadores 

Falta de material de escritório 

Não sabe/não respondeu 
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É relevante observar que o desconhecimento ou dificuldade de entendimento 
de alguns instrumentos como o Programa Vigiagua, a Diretriz nacional do Plano 
de Amostragem da Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano e a 
Portaria de Potabilidade também foram apontados como dificuldades relacionadas 
ao desenvolvimento/implantação das ações do Vigiagua, corroborando com a 
dificuldade já relatada de falta de capacitação dos profissionais.
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CONSIDERAÇõES fINAIS

A partir do desenvolvimento deste inventário foi possível verificar as principais 
limitações dos aspectos estruturais e operacionais para a efetiva implementação 
do Programa nacional de Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano 
nas Secretarias de Saúde dos municípios brasileiros. esta avaliação perpassou pelo 
mapeamento do quadro institucional, baseado no levantamento de informações 
sobre o setor responsável pelo programa Vigiagua, quantidade e capacitação 
do corpo técnico para o desenvolvimento das ações, mapeamento da estrutura 
laboratorial disponível e desenvolvimento das ações inerentes ao programa.

O perfil do quadro de pessoal sob os aspectos da formação, capacitação, quantitativo 
e vínculo empregatício apresenta uma situação vulnerável quanto ao número 
de profissionais que realizam as ações de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e as respectivas formações acadêmicas. com relação ao grau de 
instrução dos profissionais, verifica-se uma predominância de profissionais com 
o nível médio. Um dos principais problemas identificados foi a alta rotatividade 
de profissionais na área, dificultando o andamento e continuidade das ações do 
Programa Vigiagua. 

no que tange às capacitações para operacionalização do Programa Vigiagua, os 
municípios que responderam ao inventário possuíam técnicos capacitados em 
algum curso do programa. embora o percentual dos municípios capacitados tenha 
se apresentado baixo, verificou-se uma predominância entre as capacitações nos 
curso de inspeção sanitária e coleta de amostras.

Apesar de algumas secretarias municipais de saúde possuírem laboratórios para 
realizar o monitoramento da qualidade da água, verificou-se que o quantitativo 
de amostras definido pela Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância 
da Qualidade da água para consumo Humano não era atendido por um grande 
percentual de Secretarias municipais de Saúde.

os resultados indicam também que para intensificar o monitoramento da 
qualidade da água para consumo humano realizado pelo Vigiagua, é necessário o 
fortalecimento da vigilância e da rede de laboratórios. Além disso, o descumprimento 



50

do plano de amostragem da vigilância foi destacado pelas SmS e está relacionado 
a uma variedade de fatores limitantes para o monitoramento integral da qualidade 
da água, conforme exposto a seguir: dificuldade para o transporte de amostras, 
capacidade laboratorial insuficiente e a deficiência de estrutura laboratorial.

em consideração à disponibilização das informações à população, os resultados 
obtidos com o inventário demonstraram que a maior parte das Secretarias de 
Saúde dos municípios não realiza esta atividade.

Considerando os resultados apresentados, verifica-se que, em alguns aspectos 
relacionados à vigilância da qualidade da água para consumo, tanto no viés da 
estruturação, como operacional, será necessário reavaliar as estratégias e ações 
adotadas atualmente, com vistas a garantir o pleno desenvolvimento do Programa.

É importante destacar que apenas 34,7% dos municípios brasileiros (1.933 
municípios) responderam com sucesso todo o questionário do inventário. Porém, 
tratando-se da primeira pesquisa de implementação do Programa Vigiagua utilizando 
a metodologia de teleatendimento do sistema de ouvidoria do SuS, bem como o 
grande número de municípios brasileiros, pode-se inferir que a pesquisa cumpriu 
seu objetivo no sentido de trazer subsídios para o aprimoramento e fortalecimento 
das ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano.



51

ANEXOS

ANEXO 1
Questionário entregue as teleatendentes para realização da pesQuisa

inVentário naCional de VigilÂnCia da Qualidade da água para ConsuMo 
HuMano, 2016

1. a secretaria Municipal de saúde realiza ações de Vigilância em saúde ambiental?

(     ) sim  

(     ) não (ir para questão 41 e 42)

ObS.: aqui, entende-se como ações de Vsa como: as ações realizadas com o 
objetivo de conhecer e a detectar ou prevenir de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 
humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde 
ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças 
e outros agravos à saúde, em especial: água para consumo humano ar; solo, 
contaminantes ambientais e substâncias químicas; desastres naturais; acidentes 
com produtos perigosos; fatores físicos; e, ambiente de trabalho.

assim, não deverão ser incluídas ações relacionadas aos programas de doença 
transmissíveis por vetores e antropozoonoses como a dengue, a malária, doença de 
Chagas, febre amarela, hantaviroses, controle de zoonoses, entre outros.

2. Quais ações? (pode marcar mais de uma resposta)

(     ) Vigiagua - Vigilância da Qualidade da água para Consumo Humano

(    ) VigipeQ - Vigilância em saúde de populações expostas a Contaminantes 
Químicos

(     ) Vigidesastres - Vigilância em saúde ambiental dos riscos associados aos 
desastres

(      ) Vigiar - Vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica

(     ) VigiFis - Vigilância em saúde ambiental associada aos Fatores Físicos

(     ) outras _____________________
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3. A Vigilância em Saúde Ambiental está institucionalizada na estrutura da Secretaria 
de Saúde?

(     ) Sim 

(     ) não (ir para 5)

OBS.: Institucionalizada pode ser: Portaria e/ou lei e/ou Decreto. 

4. Dentro da Secretaria municipal de Saúde, o Vigiagua está inserido em qual setor?

(     ) Vigilância em Saúde Ambiental 

(     ) Vigilância Sanitária 

(     ) Vigilância epidemiológica 

(     ) Vigilância em Saúde 

(     ) outros _____________________

5. Informe o número de profissionais que atuam no Vigiagua segundo os seguintes 
fatores: 

(     ) Atuam exclusivamente no Vigiagua? _____________________

(     ) Atuam no Vigiagua e outros programas? _____________________

(     ) Quantos são servidores públicos? _____________________

(     ) Quantos são contratados? _____________________

(     ) Quantos possuem nível médio? _____________________

(     ) Quantos possuem nível superior? _____________________

(     ) Quantos possuem pós-graduação? _____________________

(     ) Quantos atuam há menos de 1 ano? _____________________

(     ) Quantos atuam entre 1 e 3 anos? _____________________

(     ) Quantos atuam entre 4 e 5 anos?  _____________________

(     ) Quantos atuam há mais de 5 anos?  _____________________

6. Informe o número de profissionais que atuam no Vigiagua capacitados em cada 
um dos seguintes cursos: 

(     ) curso Básico do Vigiagua  _____________________

(     ) operacionalização do Sisagua  _____________________

(     ) coleta de amostras  _____________________

(     ) Inspeção Sanitária _____________________
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7. São realizadas pelo Município as ações de identificação e cadastramento das 
formas de abastecimento de água?

(    ) Sim  

(    ) não (ir para 9)

8. essas informações são inseridas no Sisagua?

(     ) Sim  

(     ) não

9. São realizadas inspeções sanitárias das formas de abastecimento de água?

(     ) Sim  

(     ) não (ir para 11)

10. Quantas inspeções foram realizadas nos últimos 12 meses? 

SAA nº _____________________

SAc nº  _____________________

SAI nº  _____________________

11. o(s) relatório(s) da(s) inspeção(ões) sanitária(s) foi (foram) enviado(s) ao responsável 
pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água?

(     ) Sim 

(     ) não

12. com que frequência o Vigiagua do município recebe os dados de controle da 
qualidade da água, enviados pelos prestadores de serviços?

(    ) mensal 

(    ) Trimestral

(    ) Semestral

(    ) Anual

(    ) outra. Qual?

(    ) o prestador não envia os dados (ir para 14)
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13. Quais dessas informações são inseridas no Sisagua? (pode marcar mais de 
uma resposta)

(   ) controle mensal

(   ) controle semestral

(   ) outros  _____________________

14. Quais laboratórios realizam as análises dos parâmetros básicos para Vigilância? 
(pode marcar mais de uma resposta)

(     ) laboratório central de Saúde Pública (lacen)

(     ) laboratório de baixa complexidade regional

(     ) laboratório de baixa complexidade municipal 

(     ) laboratório de universidade 

(     ) laboratório privado 

(     ) outros  _____________________

OBS.: Parâmetros básicos: turbidez, cloro residual livre, composto residual ativo, 
coliformes totais (escherichia coli) e fluoreto.

15. os resultados das análises são inseridos no Sisagua?

(     ) Sim  

(     ) não

16. São coletadas amostras de água para análises dos parâmetros de alta 
complexidade (exemplo: agrotóxicos, substâncias orgânicas e inorgânicas)? 

(   ) Sim

(   ) não (ir para 20)

OBS.: Parâmetros de alta complexidade: parâmetros previstos no padrão de 
potabilidade, por exemplo: substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, 
cryptoporium, cianobactérias/cianotoxinas, organolépticas e produtos secundários 
da desinfecção.
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17. Quais coletas de amostra de água para análise dos parâmetros de alta 
complexidade são realizadas? (pode marcar mais de uma resposta)

(    ) Agrotóxico  

(    ) Substâncias orgânicas

(    ) Substâncias inorgânicas

(    ) Parâmetros organolépticos

(    ) Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção

(    ) radioatividade da água

(    ) não são realizadas (ir para 19)

18. Quais laboratórios realizam as análises? (pode marcar mais de uma resposta)

(     ) laboratório de referência nacional

(     ) laboratório central de Saúde Pública (lacen)

(     ) laboratório de universidade 

(     ) laboratório privado 

(     ) outros  _____________________

19. os resultados são inseridos no Sisagua?

(     ) Sim  

(     ) não

20. o município deixou de enviar amostras nos últimos 6 meses por indisponibilidade 
do laboratório? 

(     ) Sim  

(     ) não (ir para 22)

21. Por qual motivo?

(     ) Falta de insumo

(     ) Falta de manutenção de equipamento

(     ) Indisponibilidade de recursos humanos

(     ) Falta de recursos financeiros

(     ) outros  _____________________
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22. Para quais parâmetros são realizadas análises em campo pelo Vigiagua? (pode 
marcar mais de uma resposta)

(     ) cloro residual livre / cloro 

(     ) Dióxido de cloro

(     ) cloramina

(     ) Turbidez

(     ) pH

(     ) cor

(     ) Fluoreto

(     ) outro _____________________

(     ) não são realizadas

OBS.: Análise em campo = no momento da coleta.

23. considerando o quantitativo mínimo de amostras da Diretriz nacional do Plano 
de Amostragem da Vigiagua, qual o percentual de cumprimento pode ser atendido 
pela infraestrutura laboratorial disponível?

(     ) menos de 10% das amostras 

(     ) 10 a 25% das amostras

(     ) 26 a 50% das amostras 

(     ) 51 a 75% das amostras 

(     ) 76 a 100% das amostras

24. o gAl (Sistema gerenciador de Ambiente laboratorial) está sendo utilizado para 
solicitação das análises pela Vigilância? 

(     ) Sim  

(     ) não

25. ocorreram surtos de transmissão hídrica nos últimos 12 meses no município? 

(     ) Sim  

(     ) não (ir para 27)

26. o Vigiagua participou da investigação do surto?

(     ) Sim  

(     ) não
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27. o município realiza monitoramento ambiental do patógeno da cólera 
(Vibrio cholerae)?

(     ) Sim  

(     ) não (ir para 29)

28. o Vigiagua é responsável pelas coletas de amostras?

(     ) Sim  

(     ) não

29. ocorreram desastres naturais (Seca/estiagem ou enchente/inundação) 
ou tecnológicos (ocasionados por ação humana) nos últimos 12 meses que 
interrompeu o abastecimento de água?   

(     ) Sim  

(     ) não (ir para 31)

30. A qualidade da água distribuída para a população foi comprometida?

(     ) Sim  

(     ) não

31. o Vigiagua é responsável pela distribuição da solução de hipoclorito de sódio 
a 2,5%? 

(     ) Sim  

(     ) não

32. O Vigiagua do Município realiza classificação e avaliação do grau de riscos à 
saúde?

(     ) Sim  

(     ) não (ir para 34)

33. São elaborados relatórios técnicos sobre a situação do abastecimento de água 
e os respectivos riscos à saúde?

(     ) Sim  

(     ) não
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34. Qual o meio de comunicação utilizado para disponibilizar informações sobre 
o abastecimento de água à população? (pode marcar mais de uma resposta)

(     ) Página na internet 

(     ) carro de som

(     ) Folder/ Panfleto

(     ) rádio 

(     ) Jornal impresso

(     ) outro _____________________ 

(     ) não disponibiliza informações

35. com quais órgãos o Vigiagua do município realiza articulação intersetorial? 
(pode marcar mais de uma resposta)

(    ) com os setores de saneamento

(    ) recursos hídricos

(    ) Órgãos de  meio ambiente 

(    ) Instituições de ensino e pesquisa

(    ) outros _____________________

(    ) não realiza articulação intersetorial

36. com quais órgãos o Vigiagua do município realiza articulação intrasetorial? 
(pode marcar mais de uma resposta)

(     ) Vigilâncias epidemiológica 

(     ) Vigilância sanitária

(     ) Atenção básica 

(     ) Saúde bucal 

(     ) outros  _____________________

(     ) não realiza articulação intrasetorial

37. existem projetos de educação em saúde desenvolvidos pelo Vigiagua?

(     ) Sim  

(     ) não
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38. Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) relacionada à operacionalização do 
Vigiagua? (pode marcar mais de uma resposta)

(     ) escassez de recursos humanos

(     ) Rotatividade profissional

(     ) Falta de capacitação dos profissionais que atuam no programa

(     ) Infraestrutura laboratorial insuficiente

(     ) Falta de materiais e insumos para coleta de amostras

(     ) Indisponibilidade de internet e computadores

(     ) Indisponibilidade de transporte para execução de atividades

(     ) Recursos financeiros insuficientes

(     ) Falta de material de escritório

(     ) Falta de priorização do Vigiagua pelos gestores

(     ) Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) do Programa Vigiagua

(      ) Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) da Portaria de Potabilidade  
        da água - atualmente a Portaria mS n° 2.914/2011

(     ) Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) da Diretriz Nacional do  
        Plano de Amostragem

39. São realizadas avaliações periódicas das ações do Vigiagua? 

(     ) Sim  

(     ) não (finalizar)

40. De que forma? 

(     ) relatórios 

(     ) Informes 

(     ) outros.  _____________________ 

As questões 41 e 42 só serão realizadas caso a pergunta 1 seja respondida como nÃo:

41. Tem conhecimento sobre o Programa nacional de Vigilância da Qualidade da 
água para consumo Humano - Vigiagua?
(     ) Sim  

(     ) não (finalizar)
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42. Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) relacionada(s) ao desenvolvimento/ 
implantação das ações do Vigiagua? (pode marcar mais de uma resposta)

(     ) escassez de recursos humanos

(     ) Rotatividade profissional

(     ) Falta de capacitação dos profissionais que atuam no programa

(     ) Infraestrutura laboratorial insuficiente

(     ) Falta de materiais e insumos para coleta de amostras

(     ) Indisponibilidade de internet e computadores

(     ) Indisponibilidade de transporte para execução de atividades

(     ) Recursos financeiros insuficientes

(     ) Falta de material de escritório

(     ) Falta de priorização do Vigiagua pelos gestores

(     ) Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) do Programa Vigiagua

(     ) Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) da Portaria de Potabilidade  
       da água – atualmente a Portaria mS n° 2.914/2011

(     ) Desconhecimento (ou dificuldade de entendimento) da Diretriz Nacional do  
         Plano de Amostragem

(    ) outros. Quais?  _____________________
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ANEXO 2
e-mAIl enVIADo Pelo conASSemS PArA ForTAlecer A reAlIzAÇÃo 
Do InVenTárIo nAcIonAl Do ProgrAmA De VIgIlâncIA DA QuAlIDADe 
DA águA PArA conSumo HumAno

Prezado (a), 

A presente mensagem tem como propósito informar sobre a realização do Inventário 
nacional sobre o Programa nacional de Vigilância da Qualidade da água para consumo 
Humano – Vigiagua, que será realizado pela coordenação geral de Vigilância em Saúde 
Ambiental em parceria com a ouvidoria geral do SuS.

Assim, a equipe da ouvidoria entrará em contato com o representante da Secretaria 
de Saúde, para primeiras instruções e agendamento da entrevista. 

o Inventário nacional do Programa nacional de Vigilância da Qualidade da água 
para consumo Humano consiste em um instrumento de coleta de informações com 
o objetivo de fornecer um diagnóstico situacional sobre a implantação do Programa 
nas Secretarias municipais de Saúde. os resultados subsidiaram a coordenação 
geral de Vigilância em Saúde Ambiental nas ações de planejamento, de apoio e 
revisão do programa.

encaminhamos nesta mensagem o questionário, para seu conhecimento. 
Solicitamos que o encaminhe à equipe da Vigilância, preferencialmente à equipe 
da Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano - Vigiagua, caso exista.

Informamos que este deve ser preenchido, entretanto só será respondido em 
entrevista telefônica feita pela equipe da Ouvidoria. Por favor, não responda esse 
e-mail. As dúvidas deverão ser encaminhadas por meio do endereço eletrônico: 
pesquisa.vigiagua@saude.gov.br 

Assim, com o propósito de construirmos propostas efetivas para apoio às Secretarias 
municipais de saúde, solicitamos sua especial atenção às respostas do questionário. 

Desde já agradeço pela colaboração e nos colocamos à disposição para futuros 
esclarecimentos.
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