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Para aquecer a conversa:

Nas próximas Oficinas vamos conhecer melhor as PORTAS em que de-
vemos bater para recuperar os DIREITOS que perdemos com a tragédia 
provocada pela Samarco para fortalecer as lutas e alcançar a reparação 
integral dos danos que atingiram nossas comunidades, onde DIREITOS 
sempre foram pouco acessíveis. 

Agora as condições de vida e saúde estão piores. Mas, por outro lado, este 
TSUNAMI nos acordou para exigir nossos direitos. O direito à saúde é 
um dos mais comprometidos.

SAÚDE:
EM QUE PORTAS BATER?

Participar e fazer valer este direito
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Impactos sobre a vida e a saúde 
A tragédia provocada pela Samarco já era temida pelos moradores antes do rompimento. 

O rompimento da Barragem de Fundão, uma tragédia prevista, aumentou antigos problemas 

das populações locais. Desde então, os afetados pela mineração sofreram perdas de vidas e 

de bens, a deterioração de sua saúde e do meio ambiente. A tragédia teve efeitos socioeconô-

micos e psicossociais imediatos e outros que ainda se manifestarão. Ela também acentuou 

problemas anteriores de desigualdade social, injustiça ambiental e violência. 

Quais são as principais doenças das pessoas atingidas?

Como consequência destes impactos as pessoas atingidas têm reclamado da perda de sua 

saúde:

Impactos na saúde física: Doenças respiratórias e de pele, diarreias e outras causadas 

pelo uso de água não potável e pela contaminação com as poeiras que vêm de rejeitos.

Impactos psicossociais: A perda da saúde mental tem impactos na vida individual, 

familiar e social como depressão, insônia, ansiedade, estresse pós-traumático, compor-

tamento suicida, alcoolismo e uso abusivo de outras drogas. Estes males são resultantes 

da perda de espaço, como as casas, o rio, os manguezais, e da sensação de medo e inse-

gurança sobre onde morar, e como se sustentar.

Além disso, há graves impactos ambientais em longo prazo, pois houve a destruição de 

mais de mil hectares de cobertura vegetal. Seus efeitos se apresentarão no tempo, no solo, na 

cadeia alimentar e no ciclo das águas, contribuindo para a alteração dos períodos de chuvas 

e enchentes, e dos ciclos de vida de animais transmissores de doenças como dengue, chikun-

gunya e zika, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose. Também houve contami-

nação do solo e das águas com metais pesados. Estes impactos resultam em efeitos sobre a 

saúde que, se não forem monitorados, se tornarão invisíveis e esquecidos.

A saúde como direito de todos

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. 
Constituição de 1988, artigo 196. 

A Constituição de 1988 protege a saúde e a define como um direito fundamental do ser hu-

mano. A Lei determina que o cuidado com a vida das pessoas deve ser observado pelo Poder 

Público e pela sociedade. 



3

Saúde: em que portas bater?

www.comriocommar.com.br

A partir daí a União, os Estados e os Municípios organizaram uma rede de ações e serviços 

públicos de saúde: o Sistema Único de Saúde (SUS). Ele deve garantir o atendimento integral 

da população, ou seja, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. É dever 

do SUS a promoção, prevenção e recuperação da saúde, abrangendo desde educação em saúde 

e fornecimento de medicamentos, próteses, exames e tratamentos, até a realização de cirur-

gias. Para tal o SUS se organiza como um sistema com unidades de Saúde que têm funções 

diferenciadas. Vamos aqui conhecer 3 delas, que atendem mais diretamente às demandas 

apresentadas nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem. 

UBS
ATENDIMENTO DE ROTINA - Consultas, tratamentos, medi-

camentos gratuitos, vacinas e acompanhamento médico de roti-

na. Aberto em horário comercial.

PROBLEMAS ATENDIDOS - É a porta de entrada para o aten-

dimento a todos os problemas de saúde. Faz acompanhamento 

pré-natal, de hipertensos, diabéticos, problemas como tubercu-

lose, hanseníase e outras doenças.

CAPS
ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - Local de referência e trata-

mento para pessoas que sofrem com algum tipo de sofrimento 

psicossocial.

PROBLEMAS ATENDIDOS - Tratamento psicológico e psiqui-

átrico, acompanhamento clinico, reinserção social, acesso ao 

trabalho e lazer, autonomia para exercício dos direitos, fortale-

cimento dos laços familiares e comunitários. 

HOSPITAL
ATENDIMENTO HOSPITALAR - Emergências, casos mais 

complexos e que precisam ser acompanhados. 

PROBLEMAS ATENDIDOS - Há atendimento de situações de 

emergência (pronto atendimento e pronto socorro) e de situa-

ções que  necessitam de internação, cirurgias ou exames mais 

elaborados.

QUANDO PROCURAR UMA UBS, HOSPITAL OU CAPS?

cAps

hospital

ubs
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PROMESSAS DA RENOVA

O QUE? QUANDO?
Início do estudo epidemiológico. Em andamento

Início da construção do Plano de Apoio juntos aos municípios. Setembro de 2018 

Início do estudo sobre a população toxicologicamente exposta. Outubro de 2018 

Início do estudo sobre saúde do trabalhador. Dezembro de 2018

Emissão de relatório sobre saúde mental. Dezembro de 2018

É muito importante iniciar uma relação com a UBS do seu bairro antes de procurar o CAPS 

ou o hospital. É lá que você vai encontrar um acompanhamento mais cotidiano para sua saúde. 

Em muitos casos você vai encontrar o seu médico e equipe de família (ESF). 

A Lei determina que todos os brasileiros tenham atendimento digno e dentro prazo. O Poder 

Público também é obrigado a desenvolver políticas econômicas e sociais voltadas à redução 

dos riscos de doenças e outros danos à saúde. Não se cale, exija seus direitos.

Responsabilidades da Fundação Renova
Além das responsabilidades do Estado pela saúde de TODOS, existem as responsabilidades 

das empresas que provocaram a maior tragédia ambiental da Brasil. A sociedade afetada pela 

tragédia da Samarco e os órgãos públicos que a defendem processaram as mineradoras. Foram 

assinados acordos em que elas se comprometem com a REPARAÇÃO INTEGRAL dos danos. 

Em resposta ao desastre provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, foi criado o 

Comitê Interfederativo (CIF), que é assessorado por 11 Câmaras Técnicas (CTs). O CIF deve 

orientar e validar os atos da Fundação Renova, criada para desenvolver as ações necessárias 

para que as empresas assumam suas responsabilidades. 

A Fundação Renova e seus Programas foram criados para atender às demandas emergen-

ciais e gigantescas do momento crítico, mas devem se articular com as políticas públicas 

nacionais e locais nos setores de saúde, água, meio ambiente, educação, emprego e renda, 

entre outros. 

Passados 3 anos, a Fundação Renova ainda não concluiu a avaliação dos prejuízos causados 

pela tragédia. Seus Programas ainda carecem de estudos adequados sobre as doenças vindas 

da lama e estão desarticulados por falta de um plano de ação. Não foram feitos Relatórios 

extremamente importantes para o Programa de saúde, como o toxicológico, mesmo elencados 

como prioritários na TTAC. Em abril de 2018 estas ações ainda estavam sondo iniciadas, con-

forme vemos no cronograma abaixo.
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Fonte: Fundação Renova1

As Câmaras Técnicas, através de documentos como as Notas Técnicas e Ofícios, vêm de-

nunciando a precariedade dos Programas em execução, pela falta destes estudos e planos 

adequados. A CT Saúde tem questionado especialmente os estudos sobre a qualidade da água 

e a precariedade do PG 014: Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Im-

pactada2. Vemos assim como as ações da Renova estão muito distantes das reivindicações e 

deliberações dos órgãos gestores e da população. Fique de olho.

Em que portas podemos bater? 

Quando os serviços públicos garantidos como direitos pela Constituição não são fornecidos, 

os cidadãos, individual ou coletivamente, devem exigi-los. Há alguns canais que podem ser 

utilizados para isso, canais de acesso à política universal do SUS, e canais de participação 

nas políticas de reparação. Vejam: 

Conselhos Municipais

Conselhos são espaços participativos que servem para controlar e fiscalizar as políticas 

públicas. Eles têm representantes dos governos e da sociedade. O Conselho municipal de 

saúde pode ser um espaço importante para receber reivindicações e discutir propostas, 

assim como Conselhos de Meio Ambiente, Educação, Assistência Social, Criança e Ado-

lescente e outros. 

Comitês de Bacia Hidrográfica

Em nossa região há vários Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). O CBH Doce abrange 

toda a Bacia atingida, sendo atuante no Comitê Interfederativo (CIF). Ele é composto por 

membros do poder público e da sociedade civil. Você pode levar reivindicações sobre da-

nos causados pelas alterações no sistema dos rios e mangue, como: coceiras, manchas na 

pele, laudos de potabilidade, ocorrência de morte de peixes e manguezais. 

Espaços participativos do TAC

As Câmaras Técnicas (CTs) foram criadas para assessorar o CIF e orientar, acompanhar 

e monitorar a execução dos Programas da RENOVA. Em agosto de 2018, com a homolo-

gação do TAC governança, as CTs foram abertas à participação dos atingidos. Também foi 

prevista a criação de 39 Comissões Locais, de 6 Câmaras Regionais e de um fórum de 

Articulação das Câmaras Regionais, compostos pelos atingidos, com a supervisão dos 

1 Veja os Relatórios Mensais de Atividades da Fundação para o CIF, no site da Renova.
2 Veja as Notas Técnicas da CT Saúde de abril, maio e junho e o Ofício nº3, de setembro, de 2018.
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Ministérios e Defensorias Públicas, e custeados pelas mineradoras. Estes fóruns terão 

poderes para adequar as medidas reparatórias às necessidades e territorialidades e farão 

a ligação entre a sociedade e as Câmaras Técnicas do CIF. Também estão sendo criadas 

Assessorias Técnicas escolhidas pelas Comissões Locais para assessorá-las.

A Câmara Técnica de Saúde é quem "define" as responsabilidades da Renova em Saú-

de e pode exigir o seu cumprimento. Além dela, as CTs de Organização Social e Auxilio 

Emergencial e a de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social, também respon-

dem por demandas relativas à proteção social. A população tem o direito de participar 

e as CTs têm que ouvir sempre os atingidos. 

Poder Executivo

Procurar a Secretaria de Saúde ou a Coordenadoria da atenção básica para exigir 

mais médicos no posto de saúde pode ser uma forma de participar. Os representantes da 

sociedade podem reivindicar reuniões com gestores das unidades de saúde, com coorde-

nadores, ou secretários, ou entregar e protocolar ofícios e abaixo-assinados na prefeitura 

ou unidades de saúde. 

Poder Legislativo

Também podemos levar as demandas por melhorias nos serviços públicos aos verea-

dores e deputados. Eles podem ajudar a marcar uma reunião com o Secretário municipal 

ou a viabilizar um ônibus que levará a comunidade para protestar na frente da Secretaria. 

Movimentos, Associações. Sindicatos, Igrejas, Pastorais

Podemos discutir os problemas de saúde em uma reunião do nosso movimento, sindi-

cato, igreja ou associação. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, assim como o 

Fórum Capixaba em Defesa do Rio Doce (FCRD) são espaços importantes de organização 

e luta, e estão alcançando várias conquistas. Outros Fóruns e Movimentos também estão 

contribuindo, como o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, e o MST, Movimento 

dos Sem Terra. Na diocese católica de Colatina temos ainda as Pastorais da Saúde e da 

Criança. Na Arquidiocese de Vitória temos a Pastoral dos Pescadores.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública pode ajudar na busca por tratamentos ou medicamentos negados 

pelo Estado. Para isso, basta procurar o Núcleo de Saúde munido de documentos pessoais, 

relatórios de profissionais do SUS e outros documentos que demonstrem a necessidade 

do tratamento. Além destes canais ainda temos as Ouvidorias municipais e a Ouvidoria 

do SUS. Os endereços estão no site da Rede ComRioComMar.
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O que fazer para demandar os serviços públicos

Quando a relação com o poder público e a Renova é difícil, é fundamental que a demanda 

seja apresentada em nome de centenas de pessoas e por várias organizações juntas. A mobili-

zação, os protestos e a pressão são meios para reinvindicação. Por exemplo, a comunidade or-

ganiza uma manifestação no momento da entrega de um abaixo-assinado ou um movimento 

organiza ocupações ao mesmo tempo em que também atua via Conselho.

Exemplos de mecanismos de mobilização e pressão mais comumente utilizados: 

• Abaixo-assinado

• Ofício

• Ocupação de prédio público

• Manifestação em frente a prédio público

• Passeata ou ato público

Envolvendo a comunidade
Você pode aproveitar esta Cartilha para fazer uma reunião em sua comunidade. Para aque-

cer a conversa, ouça as pessoas. Pergunte a elas sobre sua saúde e como ela se manteve após 

o rompimento da barragem. Melhorou ou piorou? 

Explique que a lama da Samarco também deixou marcas na saúde física e psicológica. Peça 

que as pessoas apontem os problemas de saúde que surgiram em consequência da tragédia. 

Pergunte se sabem que caminhos devem percorrer para ter acesso aos serviços de saúde. Ex-

plique quais são as garantias da lei e como a Justiça pode ser uma aliada. 

Em seguida prepare a votação. Mostre a urna, distribua as cédulas e faça uma leitura cole-

tiva das propostas que estão listadas no Jornal do  Jornal ComRioComMar Opinião Popular. 

Cada pessoa pode apoiar 3 propostas que já estão na lista. Pode também escrever uma nova 

proposta na cédula. Lembre que todos devem identificar a sua cédula com o número do celular 

e a data de nascimento. 

Mensalmente haverá uma lista informando as propostas mais votadas na sua comuni-

dade. As listas vão mudar durante o processo e você pode apresentar e apoiar novas propostas. 

Nos jornais você verá o conjunto das propostas de todas as regiões 

No final os resultados serão levados às autoridades para que a opinião da sua comunidade 

seja considerada. Mobilize sua comunidade!
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Para saber mais
Você pode saber mais sobre a tragédia e os impactos na saúde em 
decorrência do Rompimento da Barragem de Fundão em:

Documentários:
Memórias Rompidas – TV Assembleia. https://www.youtube.com/watch?v=uxGORp0HGic
Krenak: Vivos na Natureza Morta - Canal Futura. https://www.youtube.com/watch?v=4Cp9Ka1s2a8
Raízes: A Formação da Identidade Capixaba. https://www.youtube.com/watch?v=2U6boXUxOIA

Comitê de Bacia Hidrográfica. http://www.cbh.gov.br/Default.aspx. 

Livros e artigos:
LACAZ, Francisco A. C.; PORTO, Marcelo F. S; PINHEIRO, Tarcísio M. M. P. Tragédias brasileiras contemporâneas: o caso do 
rompimento da barragem de rejeitos de Fundão/Samarco. http://www.scielo.br/pdf/rbso/v42/2317-6369-rbso-42-e9.pdf>
MARCHESINI, Vitor. Redução de vulnerabilidade a desastres: dimensões políticas, científicas e socioeconômicas. (2015). 
https://www.researchgate.net/publication/301621903_Reducao_de_vulnerabilidade_a_desastres_dimensoes_politicas_cientifi-
cas_e_socioeconomicas>
SILVA, Camila. Lama, Luto e Luta: A vivência dos atingidos pelo desastre da Samarco e a organização popular no Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB) como estratégia de enfrentamento. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 2017. https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19882/2/Camilla%20Veras%20Pessoa%20da%20
Silva.pdf. 
Vozes e silenciamentos em Mariana: crime ou desastre ambiental? Graça Caldas (organizadora). 2ª ed. – Campinas, SP: 
BCCL/ UNICAMP. 2017. http://www.labjor.unicamp.br/wp-content/uploads/2018/04/2a_edicao_digital_vozes_e_silenciamen-
tos_em_Mariana_06042018_LABJOR_09-04.pdf.

Documentos
BRASIL. Ministério Público Federal. Minas Gerais. Avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da Barragem de 
Fundão em Mariana-MG, do Ministério Público. http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/770/relato-
rio_final_ft_03_02_2016_15h5min.pdf. 
BRASIL. Ministério Público Federal. Minas Gerais. (2018). TAC Governança. http://wikiriodoce.org/images/3/33/TAC_Gover-
nanca.pdf
Fundação RENOVA. Relatório Mensal de Atividades. Abril/2018. https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uplo-
ads/2018/05/relatorio_mensal-de-atividades_abr18r1.pdf

Para conversar na comunidade
1. Que problema de saúde mais afeta a sua comunidade?

2. Qual a solução para este problema?

3. Que ação pode ser feita para conseguir esta solução?
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