APOIO À SAÚDE FÍSICA E
MENTAL DA POPULAÇÃO
ATINGIDA
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 14
“... eu mesmo sofro de depressão depois desse crime e ninguém nunca me atendeu, o médico aqui é o mesmo que sempre foi... não
mudou nada...” (Atingido, Baixo Guandu/ES)

EDIÇÃO: SET/2020

“Nós estamos tomando esse remédio rigorosamente. A gente toma o remédio e cai na cama. Se essa barragem estourar, nós vamos estar
lá dormindo” (Atingida, Aimorés/MG)

PROGRAMA DE APOIO À
SAÚDE FÍSICA E MENTAL
DA POPULAÇÃO ATINGIDA

STATUS DO PROGRAMA: NÃO APROVADO PELO CIF
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 146,39 milhões

Orçamento Total Planejado
Orçamento Gasto

R$ 63,51 milhões

43%
CRONOGRAMA

OBJETIVO RESUMIDO
Desenvolver ações de apoio à saúde física e mental para a população atingida e
realizar estudos epidemiológico e toxicológico para avaliar riscos, danos e impactos
decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
• As bases mínimas do Programa,
aprovadas pelo CIF em outubro
de 2018, não foram cumpridas
pela Fundação Renova, que já
foi notificada pelo CIF pelo seu
descumprimento;
• Nova versão do Programa foi
apresentada em julho de 2020 e está
em avaliação pela Câmara Técnica
de Saúde (CT-Saúde) para, depois,
passar pela aprovação do CIF;
• Na avaliação da Ramboll, são
poucas as ações de apoio à saúde
dos atingidos que foram realizadas
pela Fundação até o momento. Além
disso, estas ações cobrem apenas os
municípios de Mariana e Barra Longa
(MG);
• Nos demais municípios atingidos
somente o monitoramento da
qualidade da água para consumo
humano tem sido realizado.

Apoio e Fortalecimento do SUS
A Fundação Renova deve apoiar
e fortalecer as redes de saúde dos
estados e municípios atingidos
para o desenvolvimento de ações
de atenção à saúde (assistência e
vigilância em saúde), por meio dos
Planos de Ação em Saúde. Até o
momento, apenas Mariana e Barra
Longa, em Minas Gerais, contam com
aporte de profissionais de saúde
cedidos pela Fundação Renova.
Planos de Ação em Saúde
Até meados de 2020, onze (11)
municípios atingidos já haviam
enviado seus Planos de Ação em
Saúde para avaliação pela CT-Saúde/
CIF e Fundação Renova. Somente os
municípios de Mariana e Barra Longa,
em Minas Gerais, estão com Planos
de Ação em Saúde em execução.
Isso porque o município de Mariana
ingressou com uma ação judicial
contra a Fundação Renova; e, no caso
de Barra Longa, o município conta
apenas com ações emergenciais,
já tendo a Fundação Renova
sido notificada pelo CIF pelo seu
descumprimento.

PLANOS DE AÇÃO EM SAÚDE

Cronograma original (set/2017)

Cronograma atual (jun/2020)

Início

02/03/2016

02/03/2016

Término

29/12/2026

21/03/2029

Estudos Epidemiológico e Toxicológico
A Deliberação CIF nº 197, de 28 de setembro de 2018, determinou que a
Fundação Renova celebrasse convênio com Fundações de Amparo e Apoio
à Pesquisa para desenvolvimento dos estudos epidemiológico e toxicológico.
O convênio com FAPES e FAPEMIG foi assinado em fevereiro de 2020.
Todavia, até o momento nenhum edital foi publicado e, portanto, nenhum
dos estudos previstos foi iniciado. Já a realização do estudo de Avaliação de
Risco à Saúde Humana está paralisada devido à sua judicialização.
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Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano
O monitoramento da qualidade da água para consumo humano é uma das ações de Vigilância em Saúde. Ele vem sendo
realizado desde setembro de 2018 através do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano
(PMQACH) e tem previsão de duração de dez (10) anos.
A execução do monitoramento foi temporariamente interrompida pela pandemia do novo coronavírus, mas até março de
2020 contemplava 270 pontos de abastecimento de água de 29 municípios.
O monitoramento mostrou que a qualidade da água para consumo não atende aos padrões de potabilidade definidos
pelo Ministério da Saúde em diversas localidades.
Falta, ainda, criar uma estratégia eficiente de comunicar os resultados do monitoramento aos órgãos responsáveis e
também à população atingida.

PONTOS CRÍTICOS
• Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana está paralisado. Foi realizado apenas em Mariana/MG, Barra
Longa/MG e Linhares/ES, após quase 5 anos da ocorrência do desastre;
• Não há uma estratégia para comunicar resultados das ações e estudos que fazem parte do Programa;
• Os estudos epidemiológico e toxicológico ainda não foram iniciados.

Ramboll Brasil | São Paulo
Telefone [11] 2832 8000
Rua Princesa Isabel, 94 12° Andar — Brooklin
São Paulo — SP
04601-000

