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Plano construído em conjunto entre 
Secretaria Municipal de Saúde 

Comissão de Atingidas e Atingidos de Barra Longa
 Coletivo de Saúde 

 Assessoria Técnica dos Atingidos

E com a ajuda de MUITOS PARCEIROS



1. Contextualização do município
População
Equipes
Estrutura



2. Principais consequências do rompimento (Gerais)
Moradia (destruição de uma comunidade inteira, de 
mais de 40 casas, rachaduras em mais de 300, 
moradores desabrigados)
 Acesso (Vias de acessos interditadas, pontes 
destruídas)
 Ambiente ( Destruição de matas, cachoeiras, áreas 
de lazer, praças, campos de futebol, igrejas, escolas, 
etc; morte de animais de pequeno e grande porte)
 Socioeconômicos (Perda de produção e comercio, 
perda de postos de trabalho (impactos 
socioeconômicos)
 Imposição de novos modo de vida na cidade, 
mudança no ritmo de vida, intenso fluxo de veículos, 
trabalhadores homens desconhecidos, assédio.



3. Indicadores de Saúde
Foram utilizados tanto dados

     dos sistemas de informação do SUS quanto os 
dados coletados pela população organizada no 
Coletivo de Saúde (criado após o rompimento da 
barragem da Samarco).
    Foram utilizados também dados de pesquisas 
realizadas no município pós-rompimento .



Dados SINAN
↑ acidente por animais peçonhentos,
↑  atendimento Anti-rábico,
↑ violência interpessoal autoprovocada,
↑ acidente de trabalho grave.

2016 houve um surto de Dengue cujo agravo nunca tinha 
sido registrado em períodos anteriores a este desastre. 
Em 2018 os casos de Febre Amarela registradas pelo 
município refletem o surgimento de novos agravos 
preocupantes pela equipe de Saúde do Município. 
2016 – Surto de diarréia e 2018 – Conjuntivite



Dados EPISUS

 Características dos atendimentos segundo motivo do atendimento:
 IVAS; Diabetes; Transtornos mentais, Hipertensão; Dermatites; Cefaleia.





4. PLANO DE AÇÃO
 • Atenção Básica
 • Atenção Especializada
 • Saúde Mental
 • Urgência e Emergência
 • Vigilância em Saúde
 • Assistência Farmacêutica

  • Assistência Laboratorial
 • Sistema de Informação/Regulação
 • Educação permanente

LUTA!LUTA!





ATENÇÃO BÁSICA

Aumento de mais 1 equipe da Atenção Básica:

•2 Enfermeiros/as
•2 Técnicos/as de enfermagem
•1 Médico de saúde da família e comunidades
Infraestrutura: 
•Reforma das Unidades Básicas de Saúde atingidas sede e/ou 
rurais;
•Materiais permanentes e tecnológicos para as unidades atingidas;
•Material médico-hospitalar e de escritório para os atendimentos e 
atuação das equipes



SAÚDE MENTALSAÚDE MENTAL

Construção de um Núcleo de Atenção Psicossocial com:

•Aluguel e cessão de imóvel para desenvolvimento das ações da equipe no 
NAPS;
•Adequação desse imóvel com equipamentos, móveis e estrutura 
necessária para funcionamento da unidade;
•Fornecimento dos materiais necessários à manutenção do Núcleo.
•1 Automóvel (4 portas) e 1 Van com capacidade igual ou superior a 15 
(quinze) lugares para transporte da equipe e pacientes

2 psicólogos/as
2 terapeutas ocupacionais
1 assistente social
1 psiquiatra
2 Oficineiros médio e superior
1 Profissional Praticas integrativas
1 Supervisor
2 Administrativos Médio e Superior
1 Serviços gerais

EQUIPE



 Fundação Renova não implementa acordos 
já firmados no território com relação a:
◦ Urgência e Emergência
◦ Vigilância em Saúde
◦ Assistência Farmacêutica 
◦ Sistema de Informação/Regulação
◦ Educação permanente



 Contratação de pessoal: 
Não queremos que a contratação seja pela Renova (terceirização 

na saúde) X Lei de Responsabilidade Fiscal (município já está no teto de 
gastos com pessoal) – Renova joga a responsabilidade de resolver para o 
município.

 Reorganizar o serviço de saúde o município:
Exemplo: não existia serviço de saúde mental e agora existirá um 

serviço com 13 profissionais

 Novos estudos que chegam constantemente no município:
Faz com que cada dia novas demandas cheguem no município e 

novas preocupações surjam para a população e para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
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