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RESUMO: A mídia tem papel importante para informar a população sobre as 
consequências à saúde pública em razão de eventos como o ocorrido em 
Brumadinho, Minhas Gerais, após o rompimento de sua barragem. Conforme 
noticiado pelo G1 em 05 de fevereiro de 2019 a Fundação Oswaldo Cruz – 
Fiocruz concluiu que a população afetada pelo rompimento da barragem em 
Brumadinho está sob o risco de surto de doenças como febre amarela, dengue, 
esquistossomose e leptospirose — além do agravamento de doenças 
respiratórias, problemas de hipertensão e transtornos mentais como depressão 
e ansiedade. Noticiou-se, ainda, que o pesquisador Carlos Machado de Freitas, 
um dos responsáveis pelo levantamento, destacou o risco de aumento das 
doenças transmitidas por mosquitos vetores, como a dengue e febre amarela. 
Disse que no caso de Barra Longa (MG) - cidade vizinha ao local do rompimento 
da barragem da Samarco, em 2015 - depois de Mariana, houve um aumento 
expressivo de mais de 3.000% de casos de dengue pontuando que a área de 
Brumadinho foi uma área de transmissão de febre amarela. Enfatizou os riscos 
de problemas respiratórios e de pele, principalmente a partir do momento em 
que a lama começa a secar porque ela se transforma em poeira e a população 
passa a ter contato com ela efeito este sentido logo nas primeiras semanas, após 
o evento. Além disso, a longo prazo poderá ser sentida, a contaminação por 
chumbo, cádmio e mercúrio, que já foram identificados na lama. Ainda, há a 
contaminação da água do Rio Paraopeba, promovendo outras doenças 
decorrentes. Pretende-se pelo presente estudar os impactos à saúde pública 
ocasionados pelo rompimento da barragem em Brumadinho e os meios 
mitigatórios para prevenir a população. Procurar-se-á demonstrar como as 
informações chegam à população e como é compreendida. Quais são os 
programas de saúde ou medidas de saúde adotadas para mitigar tal impacto a 
saúde pública. E, ainda, verificar se o sistema SUS – Sistema Único de Saúde, 
está apto a receber tal demanda. E, por fim, como a mídia tem informado e, com 
que frequência, sobre prevenção e mitigação dos danos oriundos à saúde 
pública, em razão este evento trágico em respeito aos Direitos Humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS. DIREITO A INFORMAÇÃO. 
SAÚDE PÚBLICA. BRUMADINHO. SUS. 


