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PRIMEIRA ETAPA

INTRODUÇÃO
OS RASTROS FÍSICOS E EMOCIONAIS
“O rio amanheceu naquela condição, os
peixes e as capivaras mortos. E ninguém
sabia o que fazer”. Com essas poucas
palavras, um servidor municipal de Saúde
do território atingido traduziu o choque
provocado pelo rompimento da Barragem
de Fundão, operada pela Samarco em
Mariana, Minas Gerais. Era dia 5 de
novembro de 2015. Por onde correu, a
lama de rejeitos arrastou vidas, histórias,
rotinas e planos. E deixou um rastro de
metais pesados e de poluição atmosférica
e ambiental presente até hoje e que
perdurará.
As águas do Rio Doce passaram, abruptamente, a dividir seu
curso com uma avalanche de objetos, restos de construções,
troncos arrancados e corpos humanos e de animais inertes.
Ante esse cenário de arrasamento sem precedentes na região,
pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) projetaram,
setorialmente, os impactos socioeconômicos, materiais e
imateriais, do desastre. Todo esse instrumental analítico
concorre para subsidiar a agenda de ações reparatórias em
andamento e as ainda previstas, pela Fundação Renova, nos
45 municípios atingidos de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O objetivo é que as medidas de mitigação sejam justas e
contribuam, efetivamente, para soluções estruturais e não
paliativas. E que devolvam às pessoas as condições para
alcançarem seu potencial produtivo, em sintonia com as
necessidades e interesses próprios. Por isso, estão em foco
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Os efeitos do
rompimento da
Barragem de Fundão
desencadearam
profundos abalos
físicos, emocionais
e psíquicos em
populações inteiras.

o protagonismo das populações atingidas, a
real participação comunitária, a perspectiva de
ressarcimento integral e transparência e acesso à
informação.
Além das inestimáveis perdas imediatas, os efeitos
de um evento dessa magnitude repercutem no
tempo e no espaço. E, no caso do rompimento da
Barragem de Fundão, desencadearam profundos
abalos físicos e emocionais em populações
inteiras, cujo modo de vida esteve, desde sempre,
umbilicalmente ligado a um Rio Doce que parece
ter deixado de existir.
Na frente da saúde, construíram-se dois relatórios
em 2019, no sentido de levantar hipóteses
qualificadas em torno das disfuncionalidades
impostas aos moradores. Primeiramente,
lançaremos aqui os resultados extraídos da coleta
e análise dos dados secundários de três bancos
do Sistema de Informações do Ministério da
Saúde (SIS/DATASUS): o Sistema de Informações
Hospitalares (SIH), o Sistema de Informações de
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Mortalidade (SIM) e o Programa Nacional
de Imunizações (PNI). Foram levantadas
as incidências de agravos à saúde nos
45 municípios atingidos, em comparação
aos 85 municípios de controle (não
atingidos) de Minas Geras e do Espírito
Santo, nos três anos pré e pós-rompimento
da barragem (2012 a 2018).
O universo de localidades atingidas
engloba Aimorés, Alpercata, Barra Longa,
Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre,
Caratinga, Conselheiro Pena, Córrego Novo,
Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia,
Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga,
Itueta, Mariana, Marliéria, Naque, Periquito,
Pingo d’Água, Ponte Nova, Raul Soares,
Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa
Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São
Domingos do Prata, São José do Goiabal,
São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sobrália,
Timóteo e Tumiritinga (em Minas Gerais); e,
no Espírito Santo, Aracruz, Baixo Guandu,

Colatina, Conceição da Barra, Fundão,
Linhares, Marilândia, Serra e São Mateus.
Vale frisar que as plataformas utilizadas,
apesar de oferecerem importante base
analítica, guardam limitações importantes,
como a subnotificação e algumas
inconsistências derivadas dos registros
não sistemáticos em todos os bancos
e municípios. Tais lacunas – somadas à
já complexa busca pelo entendimento
articulado dos danos individuais e
coletivos ocasionados por um desastre
dessa magnitude – exigiram um empenho
superlativo no trabalho de pesquisa e
metabolização de informações, estatísticas
e relatos. A FGV buscou, nesse contexto,
alcançar a máxima precisão possível.
Estudos subsequentes, envolvendo o
levantamento de dados primários, em
amostra representativa das regiões atingidas
e de comparação, permitirão aprofundar os
conhecimentos até então enfeixados.
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PRIMEIRA ETAPA

O CAMPO
Os efeitos deletérios à saúde física e
emocional da população, desencadeados
por desastres naturais ou tecnológicos,
tendem a dilatar-se no tempo, com a
hipótese de aflorarem manifestações de
agravos e doenças no curto, médio e longo
prazos. No que se refere aos casos de
câncer e abortos, por exemplo, ambos em
foco no presente relatório, os impactos
se alongam em anos e mesmo décadas,
conforme já pacificado pelas literaturas
nacional e internacional.
Para radiografar esse processo, são
aplicadas metodologias epidemiológicas,
que permitem caracterizar riscos,
avaliar necessidades emergenciais das
pessoas e dos sistemas médicos, bem
como prognosticar desdobramentos
para a saúde pública. Esses métodos,
combinados, podem amplificar
o entendimento das sequelas, e,

No que se refere aos
casos de câncer e
abortos, por exemplo,
os impactos se
alongam em anos e
mesmo décadas.
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portanto, subsidiar o desenho e a
implementação de ações adequadas
quanto a um planejamento de esforços
compensatórios e de mitigação dos
danos para o futuro.
A análise dos bancos de dados SIH,
SIM e PNI do SIS/DATASUS envolveu o
estudo comparativo entre os padrões
de ocorrências de agravos à saúde e
doenças em dois recortes:
» Temporal – antes e depois do
rompimento da barragem;
» Geográfico – municípios atingidos e
não atingidos (de controle).
Devido ao pequeno número de
moradores em algumas regiões, e por
nem todas contarem com unidades
hospitalares para internação, os dados
foram analisados de maneira agregada,
considerando-se, isoladamente, ambos
os grupos – municípios atingidos, com
um total de 2.271.976 residentes vs.
municípios não atingidos, com 1.106.582
pessoas. Foi utilizada a medida de
incidência mensal por 100 mil habitantes,
abrangendo o período de 2013 a 2018.
Cabe explicar, por fim, a medida de
Riscos Relativos (RR), construída no
presente relatório: RRs excedentes
a 1 indicam ameaça maior para os
moradores de municípios atingidos, seja
em comparação a eles mesmos, antes
do desastre, como aos municípios de
controle, posteriormente.
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O DIAGNÓSTICO
ATÉ 400% DE AUMENTO EM ABORTOS
Diversos agravos aumentaram de forma
marcante após o desastre nos municípios
atingidos, em relação aos municípios
controles. Os dados do Sistema de
Informações Hospitalares (SIH) indicam
uma situação extremamente preocupante
quanto à escalada de abortos: foi
registrada uma expansão de até 400%
após o rompimento, a depender do tipo
de ocorrência.
Aplica-se, nesse sentido, o conceito
de “plausibilidade biológica” para
a associação entre o problema e a
contaminação por metais pesados, como
o arsênio. A substância, amplamente
presente nos territórios atingidos pelos
dejetos liberados pelo rompimento
da Barragem de Fundão, tem efeitos
abortivos apontados pela literatura
médica.
Quando comparados os RR nos
municípios atingidos em relação aos
controles, seis categorias trazem números
que fogem muito à curva, entre eles:
» “Abortos não especificados – completos
ou não especificados, complicados por
infecções do trato genital ou dos órgãos
pélvicos”;
» “Abortos espontâneos – completos
ou não especificados, com outras
complicações ou com complicações
não especificadas”.

Observa-se, nesses quesitos, um
risco de 60% a 420% maior para os
grupos atingidos. De acordo com essa
metodologia, as regiões atingidas pelo
rompimento da barragem foram até
quatro vezes mais expostas à possibilidade
de abortos do que as não atingidas.
É importante sinalizar que os dados são
agregados para todos os municípios,
podendo existir diferenças entre eles em
razão da heterogeneidade do conjunto
analisado.
CÂNCER E CHIKUNGUNYA
GERAM ALERTA
Também chamaram atenção os casos de
hospitalizações por câncer, com ênfase
nas neoplasias malignas de placenta,
timo e traqueia. No entanto, várias outras
neoplasias apresentaram taxas superiores
a 1 nos municípios atingidos, tais como
as malignas de útero, vagina, intestino
retossigmoide, ovário, seio piriforme,
vesícula biliar, pelve renal, reto, língua e
glândula tireoide.
“Antes, a gente mandava [pacientes
encaminhados para tratamento de
radioterapia em Ponte Nova] nos carros
de cinco lugares. Hoje, estão indo em vans.
Biópsia era uma palavra estranha para a
gente. Dá medo, mas é a realidade que
estamos vivendo”, afirmou um servidor
de Saúde do município de Barra Longa.
“É uma coincidência muito grande”,
complementou outro.

ABORTOS E DOENÇAS INFECCIOSAS EXPLODEM

ATÉ

400%
DE AUMENTO
NOS CASOS DE
ABORTO

454%
MAIS CASOS DE
CHIKUNGUNYA
NOS MUNICÍPIOS
ATINGIDOS

Fonte: Fundação Getulio Vargas.
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Como a data dos diagnósticos indica
que alguns casos provavelmente tiveram
início antes do desastre, os RR elevados
apontam, paralelamente, para um
recrudescimento do curso natural da
doença.
Outra questão grave se refere a uma
proliferação de doenças infecciosas de
transmissão vertical (por artrópodes),
sobretudo Chikungunya, febre amarela
e febre maculosa, assim como o
crescimento da toxoplasmose congênita
e da sífilis congênita não especificada,
o que coincide com os relatos de
moradores.
No caso da Chikungunya, que apresenta
os números mais impressionantes, o
volume é 454% maior nos municípios
atingidos.

INDÍCIOS DE REDUÇÃO NA EXPECTATIVA
DE VIDA E MAIOR LETALIDADE DE
DOENÇAS
Em referência à análise do SIM (Sistema
de Informações de Mortalidade), a idade
média ao morrer nos municípios atingidos,
após o desastre, era de 63,17 anos e, nos
de controle, de 66,97. Ou seja, os atingidos
estão falecendo mais de três anos mais
cedo, em média, por causas diversas.
A salientar que, além de aumentarem
nos municípios atingidos, as arboviroses,
sífilis congênitas não especificadas e
neoplasias deram um salto de letalidade.
Percebe-se um RR muito elevado,
particularmente, para a mortalidade em
função de: febre hemorrágica devida ao
vírus da dengue; febres hemorrágicas virais
não especificadas; infecções agudas não

RISCOS RELATIVOS EM MUNICÍPIOS ATINGIDOS
FEBRE HEMORRÁGICA:
VÍRUS DA DENGUE

RR 5,35

SÍFILIS CONGÊNITA
NÃO ESPECIFICADA

RR 5,35

FEBRES HEMORRÁGICAS
VIRAIS NÃO ESPECIFICADAS

INFECÇÕES AGUDAS NÃO
ESPECIFIC. DAS VIAS AÉREAS

RR 5,35

RR 5,35

ATINGIDOS MORREM TRÊS ANOS MAIS CEDO
IDADE MÉDIA AO MORRER
NOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS
NO PÓS-DESASTRE

IDADE MÉDIA AO MORRER
NOS MUNICÍPIOS CONTROLE
NO PÓS-DESASTRE

63,17 ANOS

66,97 ANOS

Fonte: Fundação Getulio Vargas.
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especificadas das vias aéreas; bronquite
aguda não especificada; vírus transmitidos
por artrópodes hematófagos (insetos e
aracnídeos).
QUEDA GENERALIZADA NO PROGRAMA
NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI)
A análise do PNI (um dos maiores
programas do gênero no mundo) se
concentrou na cobertura vacinal, definida
como o total de doses de imunizantes
aplicadas por habitante de cada município.
A premissa era de que a passagem da lama
de rejeitos proveniente do rompimento
poderia ter causado uma desestruturação
dos serviços de saúde das localidades
atingidas, provocando uma queda
imediatamente após novembro de 2015.
Com efeito, é possível detectar um recuo
generalizado nas taxas de cobertura vacinal,
que afeta tanto os municípios atingidos
quanto os de controle, em especial entre os
anos imediatamente anteriores ao desastre

(2015) e os imediatamente posteriores.
(2016). Trabalha-se com duas hipótese para
explicar esse processo:
1) Consequência do desmonte dos serviços
de saúde em Minas Gerais, pelo menos no
Vale do Rio Doce;
2) Ocorrências no PNI para todo o país,
naquele momento.
INVESTIGAÇÕES SOBRE CÂNCER DE
MAMA E COLO DE ÚTERO
Os objetivos iniciais do trabalho incluíam
ainda a análise do Sistema de Informações
sobre Câncer de Colo de Útero (SISCOLO)
e do Sistema de Informações sobre Câncer
de Mama (SISMAMA). Porém, os bancos
com os dados referenciais completos não
foram disponibilizados a tempo pelo SISUS.
E as suas interfaces públicas disponíveis
na internet vão somente até 2015, o que
inviabilizou a utilização dos respectivos
registros no presente estudo.
SAÚDE | 11
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CONCLUSÕES
O SIH (Sistema de Informações
Hospitalares) guarda dados acerca das
internações registradas na rede pública.
Nem todos os municípios dispõem de
hospitais, encaminhando os pacientes
que requerem internação a centros mais
complexos em cidades maiores. Aqui,
focalizamos os casos mais graves das
doenças analisadas, o que abre espaço para
subnotificações. Ou seja, as incidências
reais podem ser superiores.
No que se refere aos abortos, o quadro
demanda atenção máxima. Os riscos
relativos – da ordem de 400% de expansão
para alguns deles, após o desastre –
evidenciam uma situação de saúde séria e
preocupante, cujas consequências podem
atravessar gerações.
Os dados colhidos externam um cenário
igualmente delicado em relação ao
aumento de câncer e à proliferação de
doenças infecciosas transmitidas por
vetores (arbovírus), como febre amarela,
vírus Chikungunya e febre maculosa, nos
municípios atingidos.
Aumentaram as neoplasias malignas
referentes a base da língua, glândula
parótida, seio piriforme, junção
retossigmoide, reto, vesícula biliar, traqueia,
vagina, útero, ovário, pelve renal, ureteres,
glândula tireoide e próstata.
Ainda que analisados três anos após o
desastre – um período relativamente
curto para o desenvolvimento de certos
tipos de câncer –, cabe apontar que os
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riscos encontrados são altos (e muito altos
em alguns casos). E, como a população
está exposta de forma contínua a eventuais
contaminantes ambientais nas regiões
atingidas, essas circunstâncias podem vir a
agravar condições de saúde preexistentes.
Já na avaliação do banco do SIM (Sistema de
Informações de Mortalidade), os municípios
atingidos pelo rompimento da barragem
apresentaram uma média de idade ao morrer
três anos inferior à dos controles, além de
maior letalidade por arboviroses, notadamente
a febre amarela. O impacto desse processo se
reflete inclusive no acionamento de bombas
de fumaça nas ruas de uma das cidades
atingidas, fato inédito antes do desastre.
Por fim, a leitura do banco do PNI não
explicitou diferenças significativas entre as
incidências analisadas nos grupos de atingidos
e de controles. Existe, porém, uma baixa
cobertura vacinal para todos esses municípios
a partir de 2016, que mostraram melhoras em
2019, quando da execução da pesquisa. Essa
queda pode transparecer os impactos sobre
o sistema de saúde da região como um todo,
mas não foi possível corroborar essa hipótese
por meio dos dados secundários.
Em linhas gerais, por fim, uma informação é
essencial tanto para o presente estudo como
para inferir análises em outras áreas, algumas
das quais apresentam, ainda, obstáculos para
a obtenção de dados primários e mesmo
secundários: o quadro ora apresentado vai
ao encontro de relatos da população dos
municípios atingidos e de suas respectivas
secretarias de Saúde.
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INTRODUÇÃO E CAMPO
Na primeira parte do presente volume,
trouxemos os resultados da apuração
e análise exploratória dos dados do
Sistema de Informações Hospitalares
(SIH), Sistema de Informações de
Mortalidade (SIM) e Programa Nacional
de Imunizações (PNI).
Nessa segunda etapa procederemos,
com a mesma metodologia, à abordagem
de outros três bancos do DATASUS: o
Sistema de Informações Ambulatoriais
(SIA), o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e o
Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos (SINASC).
Um dos grandes desafios dos
profissionais da FGV, para além
das brechas nas notificações e do
entrelaçamento dos temas e dados
abordados, foi desenvolver toda
essa estrutura sob a ótica dos atores
locais. Como previamente afirmado, as
estratégias de recuperação devem mirar
a centralidade das pessoas atingidas,
fomentando a consciência e autonomia
necessárias para que se tornem os
agentes de suas demandas.
“Os atingidos chegam para a gente e
falam que entendem que atingido é
quem teve a vida transformada pela
chegada da lama, e não exatamente
porque a lama passou em cima, mas
porque a lama modificou relações,
modificou tudo. Ela tirou meu vizinho,
eu não tenho mais relação com o rio,
não tenho sinal telefônico, não tenho ‘n’
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coisas que eu tinha antes, porque a lama
passou em cima do terreno”, conta um
representante da Cáritas Brasileira, cuja
Matriz de Danos alusiva ao rompimento
da Barragem de Fundão também passou
pelo filtro da FGV.
Nesse cenário, mensurar as
consequências de um desastre requer
a compreensão não apenas da forma
como o ambiente foi modificado, mas,
em especial, de que maneira os diversos
grupos sociais, sobretudo os mais
pobres e vulnerabilizados – populações
ribeirinhas, estuarinas e indígenas, por
exemplo –, sofreram com as forçosas
transformações em seus modos de vida,
nas dimensões materiais e imateriais.
A potência e a soberania dos cidadãos
são aspirações legítimas e orientam as
diretrizes e critérios para as ações de
recuperação exequíveis e sustentáveis,
em termos técnicos e financeiros.
Dimensionar as especificidades
socioculturais envolvidas, transcendendo
as prementes compensações
econômicas, exige a coleta participativa
dessas experiências locais. Uma vivência
assim pode e deve ser transformadora
para a comunidade, refletindo-se na
construção de ferramentas para práticas
e políticas futuras.
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O DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO SINAN (SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO): DA INFLUENZA
À SÍFILIS EM GESTANTES
De acordo com a análise do SINAN,
diversos casos expressaram riscos
relativos (RR) muito superiores a 1 –
ou seja, aumento comprovado – nos
municípios diretamente atingidos pelo
rompimento da barragem, conforme
tabela a seguir.
Há, ainda, várias outras ocorrências que
apresentaram relevante crescimento
percentual nos municípios atingidos.
Apontam, assim, para uma clara inferência
no pós-desastre, corroborando e
alargando a avaliação da primeira etapa.

São os casos de febre pelo vírus
Chikungunya; doença aguda pelo
vírus Zika; toxoplasmose congênita;
doenças causadas por protozoários,
complicando a gestação, parto e
puerpério; meningite; transtorno
mental; doenças exantemáticas; e
tétano acidental.
EXPLOSÃO DE ATENDIMENTO A
CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A violência doméstica, sexual e de
outros tipos, analisadas em conjunto
nesta pesquisa, tiveram um aumento
impressionante nos municípios
atingidos, superando os 70%,
enquanto nos de controle a elevação
foi de 20%.

RISCOS RELATIVOS EM MUNICÍPIOS ATINGIDOS
SÍFILIS EM
GESTANTE

INFLUENZA HUMANA
DE TIPO PANDÊMICO

RR 2,25

RR 2,22

LEISHMANIOSE
VISCERAL

OCULOPATIA POR
TOXOPLAMOSE

RR 2,17

RR 1,54

Fonte: Fundação Getulio Vargas.
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Os dados corroboram relatos de atores públicos que
atuaram nos municípios atingidos. Eles reportaram não
somente o crescimento da violência como associaram
o processo às alterações na dinâmica de trabalho dos
atingidos e à distribuição desigual das indenizações em
desfavor das mulheres. É o que fica claro nos trechos de
depoimentos a seguir:

“E muitos companheiros iniciaram o uso
de álcool, de drogas. Essa ociosidade veio
trazendo uma violênca doméstica dentro
da casa, não só com a mulher, mas com os
filhos também. Então, desde o início, eu
falo que a mulher foi muito prejudicada por
esse auxílio”.
“E aí muitas mulheres que às vezes
plantavam, produziam alguma coisa, não
tinham mais sua renda e ficavam reféns, de
certa forma, do companheiro e perderam
muito a sua liberdade. Então foram iniciando
os vários conflitos familiares, vários casos
de violência doméstica (...)”.
“A violência doméstica teve um link com
a questão do desastre no seguinte
ponto: houve [...] indenização para os
atingidos com o rompimento da barragem.
E [...] essas indenizações iam para o grupo
familiar e, muitas das vezes, esse grupo
familiar, o titular dele, era um homem.
E após o recebimento dessa importância,
da indenização, o homem já mudava o perfil
dele dentro da estrutura familiar. Aí acabou
gerando a violência doméstica, acabou
gerando o divórcio, e, para que a mulher
pudesse ter acesso à parte que lhe cabia, já
que a indenização era para o grupo familiar,
ela teve de acionar Judiciário […]”.
18

AUMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS
E ACIDENTES POR ANIMAIS
PEÇONHENTOS
Merecem ênfase, também, os acidentes
por animais peçonhentos, que tiveram um
salto de 41%, bem como as ocorrências
de doença de Creutzfeldt-Jakob, um
tipo de encefalopatia, neurodegenerativa
fatal, que cresceram nos municípios de
Mariana, Ponte Nova, Resplendor e São
Mateus. Os números são baixos; contudo,
chamam atenção pela raridade da doença
e pelo fato de que nenhum caso foi
detectado nos municípios controles.
Vale ressaltar que, à exceção dos
acidentes por animais peçonhentos
e da violência doméstica, todos os
agravos que apresentaram aumento
correspondem a doenças infecciosas

(a maioria de transmissão vetorial).
“A gente começa a se questionar se
as questões de saúde têm a ver com a
água. Porque tem metal pesado, está
na água, está no fundo... quando chove
forte, o rio fica laranja. Existem várias
conversas, e nada fica efetivamente
claro”, lamenta um servidor municipal da
região.
A seguir, um balanço dos municípios
que relataram crescimento nos
principais agravos, no âmbito do SINAN:
febre de Chikungunya (38 localidades),
doença aguda pelo vírus Zika (39),
febre amarela (30), leishmaniose
tegumentar americana (13),
sífilis não especificada (27), influenza
humana por novo subtipo (19) e
violência doméstica, sexual e/ou
outras violências (34).

NÚMERO DE MUNICÍPIOS QUE RELATARAM
CRESCIMENTO NOS PRINCIPAIS AGRAVOS
Doença aguda pelo
vírus zika

39 municípios

Febre de Chikungunya

38 municípios

Violência doméstica, sexual
e/ou outras violências

34 municípios

Febre amarela

30 municípios

Sífilis não especificada

27 municípios

Influenza humana
por novo subtipo

19 municípios

Leishmaniose tegumentar
americana

13 municípios
Fonte: Fundação Getulio Vargas.
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ANÁLISE DO SIA (SISTEMA DE
INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS):
DOBRA A DEMANDA POR
ATENDIMENTO ENTRE 2015 E 2018
Em referência aos atendimentos
ambulatoriais, os casos com maior
diferença percentual entre municípios
atingidos e controles são, em ordem
decrescente: doenças respiratórias
agudas (DRA); dengue; pneumonias;
abortos; febre de Chikungunya;
leishmaniose tegumentar americana;
leishmaniose visceral; Zika (e outras
febres transmitidas por vetores) e
dermatites.
Além de preocupar as comunidades, o
receio de contaminação ronda também
os profissionais que as atendem: “Para a
gente estar aqui, cuidando da saúde do

outro, deviam dar um tratamento melhor,
porque eu sofri um ano e seis meses, de
ter vergonha [por causa da aparência de
uma dermatite]. Quando vou a Barreto
mais vezes, meu olho também irrita,
sabe? Estou usando um colírio, fico
com o olho pesado, inchado, vermelho.
Porque, querendo ou não, a gente tem
contato também”, descreveu um técnico
municipal de Saúde de Barra Longa.
Já as doenças respiratórias agudas e a
dengue apresentaram um aumento de
casos 10 vezes superior nos atingidos
em relação aos controles, de acordo com
o SIA. E os registros de Leishmaniose –
tanto visceral (LV) quanto tegumentar
americana (LTA) –, Chikungunya e
Zika apontam para fortes altas nas
localidades atingidas, em face às de
comparação.

As doenças
respiratórias agudas e
a dengue apresentaram
um aumento de casos
10 vezes superior nos
atingidos em relação
aos controles, de
acordo com o SIA.

A propósito, a leishmaniose é uma
doença causada por protozoários do
gênero Leishmania, de transmissão
vetorial. A LV tem evolução crônica, com
acometimento sistêmico, e, se não tratada,
evolui a óbito em até 90% dos casos.
Já a LTA, não contagiosa, provoca úlceras
na pele e mucosas.
Por fim, em termos absolutos, a análise
dos dados ambulatoriais evidencia um
crescimento expressivo dos atendimentos
(mais do que o dobro da demanda frente ao
cenário pré-desastre) entre 2015 e 2018.
ANÁLISE DO SINASC (SISTEMA DE
INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS)
O banco de dados do SINASC apresenta
os principais registros e estatísticas
relacionados à gestação e ao parto, que
podem ser utilizados para avaliar a saúde
de grávidas e recém-nascidos. Por exemplo:
o número de semanas de gestação, o
peso da criança ao nascer e o Apgar (uma
medida de aferição das variáveis centrais,
como frequência cardíaca, respiração,
tônus muscular, prontidão reflexa e cor
da pele no primeiro e no quinto minutos
após a concepção). Bebês de baixo peso
são considerados problemas de saúde
pública por sua associação a altas taxas de
mortalidade.
A partir dessa base, foi possível detectar
um número menor de nascimentos entre
os municípios atingidos em relação aos de
controle. Embora não representativa em
termos estatísticos, essa relação indica a
necessidade de um estudo ao longo do
tempo, para acompanhar se tais diferenças
se mantêm constantes ou apontam para
alguma tendência. Além disso, essa
redução pode estar associada ao aumento
de abortos nesses municípios após o
rompimento da barragem.
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SEGUNDA ETAPA

CONCLUSÕES
Apesar de algumas assimetrias, foram
encontradas diferenças extremamente
significativas entre os municípios atingidos e
controles no SINAN e no SIA. A vasta maioria
delas confirma os relatos de moradores, com
poucas excessões, como diarreia (mencionada
pelos atingidos, mas não detectada nos
bancos de dados do DATASUS) e leishmaniose
(auferida no DATASUS, mas que não foi
destacada pelos moradores).
De acordo com a análise do banco do SINAN, os agravos que
aumentaram nos municípios atingidos e não ascenderam nos
municípios controles foram: toxoplasmose congênita; síndrome
de Creutzfeldt-Jakob; síndrome respiratória aguda; doença aguda
vírus Zika; violência doméstica e outras; acidentes por animais
peçonhentos; influenza por novo subtipo; doenças causadas por
protozoários afetando gestação, parto e puerpério; leishmaniose
visceral; transtorno mental; sífilis congênita; sífilis em gestante;
e vírus Chikungunya. Em resumo, destacam-se as doenças
infectocontagiosas, em particular as de transmissão vetorial.
É plausível que o fenômeno esteja associado à grande alteração
ambiental causada pelo rompimento da barragem, que quebrou o
frágil equilíbrio ecológico de parasitas e hospedeiros, estabelecido
por longos períodos de tempo antes do desastre.
Já entre os agravos notificados no banco do SIA sobressaem os
abortos, doenças respiratórias agudas, dermatites e leishmanioses.
Vale aqui uma ressalva: é necessário investigar a disparidade de
notificações em Ipatinga, exponenciais na comparação com todos
os demais municípios. Por exemplo, em ocorrências de abortos:
Ponte Nova (dois casos), Governador Valadares e Serra (seis), Colatina
(sete) e Ipatinga (300). Ou de bronquite: Governador Valadares,
Colatina, Aracruz e Serra (cinco), Mariana (17), Rio Doce (62),
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ADENDO

OS PARÂMETROS
INTERNACIONAIS DE AFERIÇÃO

Ponte Nova (96) e Ipatinga (1.598); e
pneumonia: Fundão e Bugre (11), Ponte
Nova e Conselheiro Pena (28), Aracruz
(41), São Mateus (46) Aimorés (69),
Colatina (113), Governador Valadares
(230), Serra (614) e Ipatinga (3.606).
Por seu turno, no banco do SINASC,
repara-se uma diminuição do número
de nascimentos entre os municípios
atingidos, assim como redução do peso
dos recém-nascidos. Embora pouco
relevante do ponto de vista estatístico,
pode corroborar uma tendência à
expansão de abortos naquelas regiões,
no pós-desastre. A hipótese, fortemente
amparada pelos dados do SIH, expostos
na Etapa 1 do presente relatório, precisa
ser continuamente investigada em
pesquisas futuras. Vários relatos de
campo mencionam, inclusive, aborto entre
animais domésticos, como vacas.
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É importante trabalhar com a possibilidade
de que o crescimento dos abortos
espontâneos, tanto em mulheres quanto
em animais, esteja vinculado à intoxicação
por arsênio, mineral encontrado nas regiões
atingidas pelos dejetos advindos do
rompimento da barragem.
As análises aqui descritas constituirão,
assim, o arcabouço para os necessários
estudos subsequentes, envolvendo
os recortes clínico-epidemiológicos
e toxicológicos baseados em dados
primários, a serem coletados entre
populações atingidas e controles e que
deverão elucidar, inequivocamente, os
diversos pontos aqui abordados.
De maneira enfática, as novas explorações
precisam se desenvolver à luz de que os
efeitos na saúde, muitas vezes, tardam a
emergir nesse tipo de desastre.

Com o objetivo de alicerçar as avaliações
sobre os impactos do rompimento da
Barragem de Fundão, a FGV elaborou
em 2019 o relatório “Parâmetros
internacionais para aferição de danos
à saúde na ocorrência de desastres”. O
trabalho aborda as principais orientações
fornecidas pela Organização Mundial
da Saúde, Banco Mundial, Federação
Internacional das Sociedades da Cruz
Vermelha, Organização Pan Americana
da Saúde, Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe,
Organização das Nações Unidas e ONGs
comprometidas com a assistência de
desastres.
No processo de levantamentos e
análises de dados recomendado por
essas instituições, figura a realização de
entrevistas e pesquisas de campo, enfim,
o contato direto in loco. Os documentos
internacionais preconizam a amplitude
e diversidade das consultas, abarcando
homens e mulheres de várias idades,
diferentes grupos étnicos e religiões,
pessoas com deficiências e necessidades
especiais, entre outros grupos, de
modo a garantir que as demandas de
todas as populações atingidas sejam
contempladas. As entrevistas realizadas
com pessoas de origens e características
distintas propiciam a identificação de
seus interesses e prioridades específicos.
Os organismos internacionais prescrevem
a estruturação coordenada de um plano de

comunicação de riscos à saúde, sensível
às necessidades dos atingidos e em
situação de vulnerabilidade. Informações
confiáveis – disponibilizadas com rapidez
e assiduidade, por meio de linguagens e
canais acessíveis à população – permitem
que todos os expostos ao risco possam
tomar decisões embasadas para proteger
a si e a suas famílias.
Nesse ponto, vale lembrar a fala de um
servidor municipal da região do Rio Doce
sobre a situação logo após o rompimento
da Barragem de Fundão: “Começaram os
questionamentos que a gente não sabia
responder, mas a população esperava
que a gente respondesse. Se podia beber
água ou não. A questão do consumo da
água mesmo. Nem perto do rio a gente
sabia que não podia chegar. Mas eu tinha
as mesmas dúvidas que a população, eu
não sabia se os alimentos podiam ser
consumidos com aquela água”.
Por outro lado, é interessante salientar
os relatos dos próprios atingidos. Eles
classificam a comunicação utilizada
pelos funcionários da Fundação Renova
– nos contatos para a formulação da
Matriz de Danos com vistas ao Programa
de Indenização Mediada (PIM) – de
“muito técnica”, a ponto de dificultar a
compreensão da abordagem.
Na mesma linha, os servidores municipais
envolvidos reportam falta de clareza
quanto aos programas de reparação.
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E, por fim, a própria municipalidade
não sabe como orientar adequadamente
os cidadãos, frente à ausência de
critérios e planos objetivos de
acompanhamento e prestação de contas
por parte da Fundação Renova. Esse
quadro, além de embaraçar o devido
ressarcimento aos atingidos, pode criar
relações conflituosas entre a prefeitura
e a população, no lugar da aderência
pretendida.
Para superar barreiras como essas, o
plano de comunicação deve estabelecer
uma ponte de confiança com as
comunidades, o que abrange: admitir
as incertezas associadas à contingência
de riscos, incluindo-as em previsões e
advertências; ser transparente e não
ocultar informações negativas, como
taxas de causalidades; ter rapidez
na disseminação de informação;
utilizar métodos de fácil assimilação
para comunicar dados científicos;
buscar o diálogo com os moradores,
sua colaboração em planejamentos,
intervenções e processos decisórios;
assegurar a articulação entre diferentes
autoridades de saúde e a mídia através
de uma mensagem uníssona; prevenir
a difusão de elementos contraditórios
e mudanças abruptas na informação
divulgada; e propagar esclarecimentos
em múltiplas plataformas e redes sociais.
As orientações internacionais apontam
como estratégias eficientes, nesse
sentido, citar terceiros que desfrutem
de credibilidade; mencionar fontes
seguras; sinalizar disposição para ser
responsabilizado; descrever conquistas
e avanços; demonstrar conformidade
com os mais altos padrões profissionais
e éticos; reportar pesquisas científicas e
estudos específicos; relatar os processos
de revisão, aprovação e consultoria;
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identificar parceiros que estejam
colaborando; e revelar disposição para
compartilhar os riscos.
Deve haver prioridade para o
engajamento de lideranças locais,
de forma a mobilizar as relações
comunitárias; personalizar intervenções
para populações, gênero, circunstâncias
e linguagem; escutar as demandas
dos residentes e operar formas de
comunicação bidirecionais; efetuar
monitoramento e aferição permanentes;
utilizar suporte visual, simulações e
contação de histórias como recursos; e
estimular a comunidade na condução
de sua própria análise de epidemias e
decisões a serem tomadas em nível local.
Na construção das mensagens
que irão anunciar os riscos à saúde
para a população, aconselha-se
identificar o que o público-alvo deve
saber, bem como eventuais equívocos
ou mal-entendidos que precisam ser
evitados ou corrigidos; desenvolver
material de apoio para cada comunicado,
com o auxílio de tabelas, quadros
explicativos, imagens, ilustrações,
citações etc.; conceber informes simples
e curtos; e inibir a proliferação de
rumores infundados.
A preparação das mensagens
necessita englobar, igualmente, o
mapeamento dos stakeholders e de
suas preocupações centrais. Sob essa
ótica, devem ser redigidas notas para
grupos específicos, a exemplo de
trabalhadores da saúde, atores locais
e ONGs. O objetivo é encorajar as
pessoas a criarem sistemas de apoio
suplementares à assistência
institucional, converter reações
negativas em ações positivas e
sedimentar relações de credibilidade.

Já para a promoção do bem-estar
psicossocial, as organizações
internacionais recomendam: garantir
que a saúde mental esteja incorporada
aos serviços básicos de cuidado
comunitário; identificar e proteger
grupos especialmente atingidos, como
pessoas socialmente marginalizadas;
oferecer os primeiros socorros
psicológicos; assegurar atendimento
clínico de saúde mental e medicamentos;
atuar para que os serviços básicos
continuem respondendo à demanda
maior decorrente do desastre; canalizar
a fase de recuperação como uma
oportunidade para melhorar os serviços
de linha de base.
Sugere-se ainda, nesse campo:
disseminar informações oportunas à

população atingida sobre o desastre,
esforços de socorro, direitos envolvidos
e mecanismos de enfrentamento;
assessorar indivíduos e prestadores
de cuidados no desenvolvimento de
estratégias de gestão pessoal; facilitar
a implementação de programas
administrados pela comunidade; e treinar
outros profissionais atuantes no território
e líderes comunitários (chefes de aldeia,
professores etc.) em habilidades básicas
de atendimento psicológico.
Por último, os documentos internacionais
propõem que a equipe técnica
responsável compartilhe os resultados
de suas avaliações, de maneira acessível,
com os entrevistados, a comunidade, as
instituições da governança do desastre e
outros entes de destaque.
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Com base nos relatórios:
“ANÁLISE DE AGRAVOS NOTIFICADOS ÀS BASES DO DATASUS - PARTES 1 E 2”
“O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO NA PERSPECTIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
UMA ANÁLISE QUALITATIVA A PARTIR DE ESTUDOS DE CASO EM BARRA LONGA (MG), RESPLENDOR (MG) E
LINHARES (ES)”
“A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO”
Esses documentos estão ou serão disponibilizados nos links abaixo:
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/pareceres-e-relatorios/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://projetoriodoce.fgv.br/home

O trabalho da FGV, base para o presente Relatório, abarcou 45 municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de
Fundão. À luz das demandas dos atingidos e outras informações e estudos, entretanto, esse número ainda pode ser maior.

