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RESUMO 

 

Introdução: Entre 2016-2018 houve um surto de febre amarela (FA) nos estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo o qual poderia estar ligado ao rompimento da 
barragem de rejeitos de Fundão no município de Mariana, Minas Gerais, em 2015. 
Presumiu-se que o surto da doença poderia ter relação com a degradação 
ambiental, levando a uma alteração do ciclo dos vetores. Outra possibilidade seria 
o fato de a cobertura vacinal ser considerada baixa nestes locais antes do acidente. 
Objetivo: Descrever o cenário epidemiológico da FA nos municípios atingidos pelo 
desastre de Mariana/MG. Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo 
de caráter exploratório, utilizando dados secundários dos casos notificados de FA, 
óbitos e cobertura vacinal nos 39 municípios atingidos pelo desastre no período de 
2010-2020. Resultados: Para o Espírito Santo foram confirmados 262 casos da 
doença e este valor representa 24,5% dos casos notificados no período de 2012 a 
2020. O número de óbitos em decorrência da doença foram 83, ou seja, 32% dos 
casos confirmados. Em Minas Gerais foram notificados 1.013 casos de FA, este 
valor representa 34% do total de casos notificados no período analisado. O número 
de óbitos foi de 267, isto significa, 26% dos casos confirmados da doença. 
Observou-se que a transmissão foi predominante no sexo masculino em idade 
economicamente ativa. A cobertura vacinal nos municípios de Minas Gerais 
prosseguiu acima dos 80% na maioria dos municípios afetados pela tragédia, 
enquanto nos municípios pertencentes ao Espírito Santo a cobertura vacinal se 
manteve baixa apresentando uma média de 31,5% para os cinco municípios 
afetados. Conclusões: Não foi possível estabelecer uma relação direta entre o 
aumento do número de casos de FA na área de estudo com o rompimento da 
barragem em Mariana/MG. Os achados neste estudo expandem o conhecimento 
acerca do perfil epidemiológico da doença nos municípios atingidos, direta e 
indiretamente. Acredita-se que aumento dos casos de FA na região, pode ter sido 
decorrente de negligência e falta de planejamento, fazendo-se necessário o 
fortalecimento dos sistemas de vigilância em saúde. 
 
 
Palavras-chave: Febre amarela, Desastres ambientais, Cobertura Vacinal, 
Notificação de Doenças, Sistemas de Informação em Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos anos a segurança de barragens tem sido uma preocupação 

pública mundial, cada vez mais frequente devido a acidentes envolvendo 

rompimentos e outros incidentes de natureza diversa, com graves consequências 

ambientais, socioeconômicas e à saúde (ANA 2019, 2020). No Brasil, até o ano de 

2021, existiam 872 barragens de mineração cadastradas no Sistema Integrado de 

Gestão de Segurança de Barragens de Mineração (SIGSM) sendo que, destas, 51 

possuem algum risco de comprometimento da estrutura de segurança. O estado de 

Minas Gerais possuía, em 2021, maior concentração de barragens classificadas 

com risco alto 42 (82%). Destas, três se encontravam em nível de emergência. O 

estado entra em destaque também pelos dois acidentes considerados mais graves 

ocorridos no Brasil (i) Barragem de Fundão, pertencente a mineradora Samarco, 

uma empresa joint venture da companhia Vale do Rio Doce e da anglo-australiana 

BHP-Billiton, ocorrido no município de Mariana, em novembro de 2015, (ii) 

Barragem de Rejeitos B1, da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, em janeiro 

de 2019 (FREITAS e MENEZES, 2016; COTA et al. 2020; ANM, 2021).  

No dia 5 de novembro de 2015, o município de Mariana (MG), localizado na 

região central de Minas Gerais na Bacia Hidrográfica do Rio Doce no Sudeste 

brasileiro, foi palco do desastre causado pelo rompimento da barragem de rejeitos 

de mineração de Fundão, que integrava o complexo minerário Germano. O 

rompimento da barragem de rejeitos liberou mais de 34 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos que percorram mais de 650 km entre o local da ruptura e a foz no Oceano 

Atlântico. Passando pelos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce em direção à foz 

no Oceano Atlântico e causou a destruição mais de 1.775 hectares de margens da 

bacia do Rio Doce, sendo que, destes, 324 hectares são de Mata Atlântica 

acometendo o ecossistema local e causando grandes impactos socioambientais. O 

desastre atingiu trinta e nove municípios as margens do Rio Doce, sendo trinta e 

cinco municípios no estado de Minas Gerais e quatro no Espírito Santo. O desastre 

foi classificado em duas escalas: a primeira, microrregional, que abrangeu os 

municípios afetados de forma mais direta e devastadora em um raio de 77 km, 



8 
 

 

desde o local do acidente. Já a segunda escala, classificada em macrorregional, 

está relacionada aos impactos mais indiretos ocorridos ao longo de 570 km da calha 

do rio Doce até sua foz envolvendo municípios dos dois estados (FREITAS e 

MENEZES, 2016; LACAZ, et al. 2017; FREITAS, et al. 2019).  

Segundo Motta et al. (2016), estima-se, com base Censo Demográfico do 

IBGE (2010), que aproximadamente 1 milhão e quatrocentos mil habitantes 

residiam em toda área impactada pelo desastre. As regiões atingidas eram 

compostas em sua maioria por municípios de pequeno porte e com diferentes 

indicadores socioeconômicos, considerados inferiores à média de seus respectivos 

estados, como baixos níveis de escolaridade, renda e desenvolvimento. Esses 

fatores podem indicar dificuldades na capacidade de resposta local aos impactados 

pelo rompimento da barragem, visto que, municípios de pequeno porte podem ter 

menor capacidade financeira, administrativa e de planejamento do que os de maior 

porte (MOTTA, et al. 2016). Essas peculiaridades resultam em situações de maior 

risco à população residente em locais de desastres ambientais quando se 

relacionam os processos sociais, as mudanças na paisagem e os impactos sobre a 

saúde. Todavia, é preciso ressaltar que os impactos de um desastre podem afetar 

a saúde da população de forma desigual dentro de um mesmo território ocorrendo 

em diferentes escalas de níveis críticos e temporais e, portanto, atingindo com maior 

intensidade os grupos sociais mais vulneráveis e em condições ambientais 

favoráveis ao agravamento das vulnerabilidades reforçando que os desastres são 

um problema socioambiental e de saúde (FREITAS, et al. 2014). Dentre as 

consequências ambientais e desfavoráveis à saúde, Freitas e Ximenes (2012), 

apontaram para a possibilidade de alteração nos ciclos de reprodução dos vetores 

causadas por inundações. Não é incomum que desastres ambientais causados por 

acidentes com barragens estejam relacionados com desequilíbrio ambiental 

causando alterações nos ciclos de reprodução dos vetores, hospedeiros e 

reservatórios de doenças e nas formas de exposições ambientais dos humanos 

(OPAS, 2014).  
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As principais doenças que envolvem a participação de vetores ou 

hospedeiros intermediários (malária, dengue, filariose linfática, esquistossomose, 

febre Chikungunya, oncocercose, doença de Chagas, leishmanioses, Zika, febre 

amarela e encefalite japonesa) são responsáveis por cerca de 17% da carga global 

de doenças infectocontagiosas, causando mais de 700.000 mortes por ano e 

afetando desproporcionalmente as populações mais pobres (OMS, 2017). Segundo 

Barcellos et al. (2009), e dados da OMS (2017), as doenças de transmissão vetorial 

apresentam grande incidência e prevalência, causando altas taxas de mortalidade 

e morbidade no Brasil e no mundo.  

O ciclo de vida dos vetores, reservatórios e hospedeiros envolvidos na cadeia 

de transmissão dessas enfermidades está associado de maneira direta à dinâmica 

ambiental dos ecossistemas onde estes vivem. Portanto, desequilíbrios ambientais 

podem influenciar a incidência de algumas “doenças transmitidas por insetos”. Os 

autores ainda chamam a atenção para existência de outros fatores que influenciam 

a dinâmica das doenças transmitidas por vetores como, por exemplo, fatores 

sociodemográficos (BARCELLOS, et al. 2009). Outros autores como Freitas e 

Menezes (2016), também apontaram para a existência de uma possível relação 

entre desastres ambientais, como o causado pelo rompimento da barragem em 

Mariana, a probabilidade de aumento no número de casos de doenças ligado a 

transmissão pelo mosquito Aedes aegypti. Um outro debate levantado por alguns 

pesquisadores foi a relação do desastre com a barragem com surto de febre 

amarela em municípios localizados na bacia do Rio Doce Minas Gerais ocorrido nos 

dois anos seguintes ao rompimento da barragem (CAMPOS, et al. 2018). 

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda que pode levar a 

quadros graves de hemorragia e óbito (OMS 2017). O agente etiológico causador 

da doença é um arbovírus do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae, transmitido 

por vetores artrópodes da família Culicidae, conhecidos como mosquitos e 

pernilongos. A transmissão do vírus se dá através da picada de mosquitos fêmeas 

infectadas com o vírus, sendo importante salientar que não há transmissão de 

pessoa para pessoa. Os mosquitos são considerados os verdadeiros reservatórios 
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da FA, pois uma vez infectados permanecem assim durante toda a sua vida 

(BRASIL, 2019). Atualmente, são reconhecidos dois ciclos de circulação do vírus da 

FA: um urbano e outro silvestre. No ciclo de transmissão urbana, que não ocorre no 

Brasil desde a década de 1940, seu vetor primário é o Ae. aegypti, tendo o homem 

como hospedeiro principal. Já no ciclo silvestre, a febre amarela é transmitida por 

mosquitos silvestres do gênero Haemagogus e Sabethes, sendo considerado uma 

zoonose entre primatas-não-humanos (hospedeiros principais e amplificadores do 

vírus); os humanos (hospedeiros acidentais) e os vetores (culicídeos - mosquitos 

silvestres). (TAKATA, 2017; BRASIL, 2018; 2019).  

No Brasil, as espécies vetoras de FA mais frequentes em áreas silvestres 

são: Haemagogus janthinomys e Hg. Leucocelaenus, Sabethes chloropterus e Sa. 

Albiprivus. Estes vetores têm como principal fonte de infecção as espécies de 

primatas não humanos (PNH), consideradas com maior susceptibilidade ao vírus 

amarílico, os macacos dos gêneros Allouata (macaco guariba), Cebus (macaco 

prego), Atelles e Callithrix (BRASIL, 2017; FIOCRUZ, 2017). Outras espécies 

vetoras, com potencial de transmissão, que foram encontradas infectadas com o 

vírus da FA e podem, de certa forma, contribuir para a manutenção do vírus na 

natureza, são:  Haemagogus albomaculatus, Sabethes glaucodaemon, Sabethes 

chloropterus, Sabethes cyaneus, Sabethes soperi. Espécies como Aedes serratus, 

Aedes scapularis, Psorophora ferox e Aedes albopictus, também foram 

documentadas infectadas com o vírus, porém existe a necessidade de mais estudos 

para avaliar sua importância na epidemiologia do vírus na natureza (BRASIL, 2019). 

Na região Sudeste, pesquisas apontam para a circulação das espécies 

Haemagogus janthinomys, Haemagogus leucocelaenus (vetores primários) 

infectadas pelo vírus da febre amarela nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Outras espécies (Sabethes chloropterus, Aedes scapularis e Ae. 

taeniorhynchus), com papel secundário na transmissão, também foram encontradas 

positivas para o vírus da FA nestes dois estados. Das duas espécies confirmadas 

como vetores primários nestes dois estados, é sabido que o Hg. janthinomys 

geralmente pica em densidade muito maior nas copas das árvores, enquanto o Hg. 



11 
 

 

Leucocelaenus pica com mais frequência e se abriga no nível do solo da floresta. 

Apesar disso, ambas as espécies podem picar tanto a nível da copa das árvores os 

macacos, quanto os humanos a nível do solo. Essas duas espécies possuem 

hábitos diurnos, com o Hg. leucocelaenus apresentando uma atividade 

hematofágica predominante à tarde e o Hg. Janthinomys, no geral, atingindo o seu 

pico por volta do meio-dia. E, apesar de serem primatofílicos, podem picar outros 

animais e se adaptarem a ambientes modificados (POSSAS et al. 2018; Li et al. 

2022; REZENDE et al. 2018; ABREU et al. 2020; SACCHETTO et al. 2020). 

No ciclo urbano da doença, a primeira epidemia de FA descrita no Brasil foi 

em 1865 na cidade do Recife/Pernambuco. A última epidemia registrada em centro 

urbano ocorreu no Rio de Janeiro entre 1928 e 1929, com a confirmação de 738 

casos e 478 óbitos. Após esse período houve poucos registros da doença em seu 

ciclo de transmissão urbana, sendo que último registro de casos ocorreu em 1942, 

na cidade de Sena Madureira/Acre (BRASIL, 2004). 

A febre amarela em seu ciclo silvestre é uma doença considerada endêmica 

na região Amazônica brasileira. Fora dessa região (Extra-amazônica) os casos 

ocorrem, geralmente, em períodos epizoóticos/epidêmicos, caracterizando as 

ondas de reemergência do vírus no país. O primeiro registro no Brasil ocorreu por 

volta de 1920, no sítio de Mulungú, município de Bom Conselho do Papa Caça/PE, 

contudo, a doença só foi reconhecida pela comunidade científica, a partir da 

ocorrência da primeira epidemia de transmissão silvestre, ou seja, sem a 

participação do Ae. aegypti, no Vale do Canaã, Espírito Santo, na década de 1930 

(SOPER, 1936). A partir de então, outras epidemias de transmissão silvestre foram 

registradas com destaque para a de 1952, com registro de 221 casos (considerada 

de grande magnitude) envolvendo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 

Goiás, Mato Grosso e Acre. A partir daí outros surtos, de menor magnitude, 

ocorreram nos anos de 1973 (Goiás), 1984 (Região Norte), 1993-1994 (Maranhão), 

1996 (Amazonas), 1998-2000 (Pará, Tocantins, Goiás), 2001-2003 (Minas Gerais), 

2007-2009 (Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul) (BRASIL 2004; 2015; 2019).  
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A descoberta de um método eficaz de vacinação contra a febre amarela 

aconteceu em 1937, pelos pesquisadores Theiler e Smith, nos laboratórios da 

Fundação Rockefeller em New York, após o desenvolvimento da cepa 17D. Logo 

após sua constatação imunogênica, a cepa foi trazida para o Brasil e produzida pelo 

Instituto Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro em 1937. A vacina contra febre amarela 

consistente de vírus vivo atenuado da subcepa 17DD, passou a ser utilizada como 

melhor alternativa para o controle da FA no país. O imunológico é seguro e eficaz 

para prevenção e controle da FA. Em geral, é bem tolerado e raramente associado 

a eventos adversos graves. Tais efeitos adversos da pós vacinação contra febre 

amarela vão desde manifestações locais à sistêmicas, sendo que neste último caso, 

podem variar de moderadas a graves com evolução ao óbito (BRASIL, 2004; 

2021b). Os surtos de FA, por sua vez, podem estar ligados ao fato de algumas áreas 

consideradas de risco possuírem cobertura vacinal inadequada, indivíduos não 

imunizados em área onde ocorre o ciclo silvestre da doença, manutenção do 

estoque de vacinas durante períodos de surtos e existência de áreas sem 

recomendação de vacinação até 2018 no Brasil (ABREU et al. 2019; BRASIL 2017; 

2021b; PEREIRA et al 2020).  

 

 

Fonte: SVS/MS. 

Figura 1 - Cobertura vacinal acumulada de febre amarela, segundo faixa etária, 
municípios do Brasil, 2008- 2020. 
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No início do século XX quase todo território brasileiro era considerado área 

de risco para febre amarela. Após o desaparecimento da transmissão urbana na 

década de 1940 e a manutenção do ciclo silvestre, houve a necessidade de 

reavaliar de forma mais constante as possíveis áreas de transmissão da doença 

levando em consideração os aspectos epidemiológicos, ambientais, dentre outros. 

Em 2003, a delimitação das áreas de risco passou a ser classificada como: 

enzoótica ou endêmica; epizoótica ou de transição; indene de risco potencial e 

indene (Figura 2A) (BRASIL, 2004). Com a expansão da circulação viral da FA em 

2007 e início de 2008, para além da região amazônica no sentido leste e sul do país, 

as áreas de risco passaram a ser classificadas como Áreas Com Recomendação 

de Vacina (ACRV) e Áreas Sem Recomendação de Vacina (ASRV). A nova 

classificação levou em conta diversos fatores como: evidências da circulação viral, 

ecossistemas, corredores ecológicos, trânsito de pessoas, tráfico de animais 

silvestres, critérios de ordem operacional e voltados para a organização da rede de 

serviços de saúde (Figura 2B) (BRASIL, 2017).  

Em 2016, a FA reemergiu no extremo leste brasileiro causando o maior surto 

de febre amarela já observado. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde 

expandiu gradativamente as ACRV. A reemergência do vírus no país (2016) 

modificou os cenários de riscos reconhecidos anteriormente induzindo a 

modificação da política de vacinação e, atualmente (2020), todo o território brasileiro 

está classificado como ACRV, ou seja, a vacinação foi estendida de forma gradativa 

a todo país, passando a fazer parte do calendário de vacinas dos municípios 

brasileiros (BRASIL, 2019b; 2021b).  
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Fonte: SVS/MS. 
 

Figura 2 – Áreas com e sem recomendação de vacinação para febre amarela, 
Brasil, 1997 a 2020.  

Notas: 
A) Áreas consideradas de risco para febre amarela de 1997 a 2008 e mapa das Áreas Com 
Recomendação de Vacina (ACRV) e Áreas Sem Recomendação de Vacina (ASRV) em 2010, Brasil. 
B) Evolução das Áreas Com Recomendação de Vacina (ACRV) e Áreas Sem Recomendação de 
Vacina (ASRV) de febre amarela entre 2012 a 2020, Brasil.  
 

 

Até 2016, casos esporádicos de FA eram notificados no país, entretanto, 

neste mesmo ano, o vírus reemergiu na região extra-amazônica, mais 

especificamente na região sudeste do país, atingindo os estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Nestas regiões foram registrados 779 

casos humanos confirmados no período de monitoramento de julho de 2016 a junho 

de 2017, com 262 óbitos e uma taxa de letalidade de 33,6%. Nos anos seguintes 

*A 

*B 
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no período entre 2017 e 2018 foi registrado um surto ainda maior com registro de 

1.266 casos humanos confirmados e 415 óbitos e taxa de letalidade de 32,8% 

(ESCOSTEGUY, et al. 2019). Estados antes considerados não endêmicos, como 

Espírito Santo e no Rio de Janeiro confirmaram 93 casos, com 22 e 1 óbito, 

respectivamente, no período de dezembro de 2016 até março de 2017; em Minas 

Gerais foram registrados 349 casos e 118 óbitos confirmados no mesmo período 

(CAVALCANTE e TAUIL, 2017). A região Sudeste, possuía a época do surto, um 

grande contingente populacional de pessoas não vacinadas, pois muitos de seus 

municípios não tinham recomendação de vacina por se encontrarem em “áreas de 

transição” ou “indenes” (BRASIL, 2017).  De acordo com Cavalcante e Tauil (2016), 

esta situação poderia contribuir diretamente para os casos da doença na região. 

Com base nessas premissas o presente estudo visa fornecer informações sobre as 

notificações de casos febre amarela, dados sociodemográficos e vacinação nos 

municípios afetados pelo rompimento da barragem. 

 

1.1  Pergunta de pesquisa 

Como as notificações e a cobertura vacinal de febre amarela se 

comportaram, nos municípios atingidos pelo desastre, no período de 2010 a 2020?  

 

2. HIPÓTESES 
 

H0 O desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana no estado de Minas Gerais tem relação com o aumento no número de 

casos de febre amarela.  

H1 O desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana no estado de Minas Gerais não tem relação com o aumento no número de 

casos de febre amarela. 

H2 Municípios com menor cobertura vacinal tiveram maior incidência de casos de 

febre amarela após o desastre. 

H3 Municípios com maior cobertura vacinal tiveram maior incidência de casos de 

febre amarela após o desastre. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

Doenças cujos patógenos são transmitidos por artrópodes vetores 

representam um problema de saúde pública e podem ser considerados como uma 

das maiores causas de morbidade e mortalidade no mundo e no Brasil 

(BARCELLOS, et al. 2009; GITHEKO, et al. 2000). Os desequilíbrios ambientais, 

sobretudo os causados por ação antrópica, como o rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana/MG, podem alterar na biologia e comportamento desses 

insetos e a interação destes com o ambiente (FREITAS, et al. 2019; CAMPOS, et 

al. 2018). Ainda pouco se sabe sobre como esse desastre afetou a fauna local de 

insetos e possíveis hospedeiros, o que indica uma necessidade de desenvolver 

estudos sobre as consequências desse desequilíbrio na ecologia e comportamento 

de vetores de patógenos de doenças e o possível aumento no número de casos de 

enfermidades como a febre amarela nos locais afetados pelo desastre (FREITAS e 

XIMENES, 2012). Sabe-se que a degradação ambiental decorrente de desastres 

envolvendo barragem de resíduos sólidos poderia influenciar nos habitats silvestres 

e relação desta com as alterações no ciclo dos vetores, hospedeiros, reservatórios 

de patógenos e nas formas de exposição dos seres humanos (OPAS, 2014). 

Do ponto de vista da Vigilância Entomológica, Epidemiológica e da Saúde 

Coletiva é importante a compreensão não apenas do quantitativo de mortalidade, 

morbidade, incidência das doenças causadas por agentes etiológicos e transmitidas 

por insetos vetores, mas também interpretar os aspectos socioeconômicos nos 

quais as comunidades atingidas estão inseridas para melhor compreender estas 

relações e favorecer a identificação da emergência de novos problemas 

relacionados às necessidades em saúde decorrentes destes tipos de acidentes e 

para a redução de riscos (FREITAS, et al.2014; BARCELLOS, et al. 2009).  

Febre amarela é uma doença infecciosa aguda febril transmitida por vetores 

artrópodes e causada por um vírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae. De 

acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde a vacinação contra a FA é a 

medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença (BRASIL, 
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2019). Reafirmar a vacinação e medidas de controle vetorial que previnam a 

proliferação de mosquitos associadas a melhoria das condições sociais da 

população programas de educação sanitária é imprescindível para o controle da 

doença (BRASIL 2019; CAVALCANTE e TAUIL 2016; GOMES et al. 2021).  

Em 2015, o município de Mariana/MG foi palco de um desastre envolvendo 

o rompimento da barragem de rejeitos de mineração causando grande devastação 

ambiental, mortes e inseguranças socioeconômicas nas populações atingidas ao 

longo da calha do rio Doce. No ano seguinte ao desastre ocorreu um grande surto 

de febre amarela na região da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Em razão disso, 

alguns pesquisadores como Barcellos et al. (2009) e Freitas e Menezes (2016) 

presumiram que o surto na região pudesse estar ligado à degradação ambiental 

causada pelo rompimento da barragem, atividades de mineração e ao fato de a 

cobertura ser considerada baixa em muitos municípios do estado de Minas Gerais 

e Espírito Santo. Diante do exposto, surgiu o interesse em analisar o cenário 

epidemiológico da febre amarela descrevendo o comportamento das notificações e 

cobertura vacinal da doença nos municípios atingidos pelo desastre.  

 

4. OBJETIVO GERAL   
 

Descrever o cenário epidemiológico da febre amarela nos municípios 

atingidos pelo desastre da barragem de rejeitos de mineração de Fundão de 

Mariana/MG (2015), no período de 2010 a 2020. 

 

2.1. Objetivos Específicos  
 

• Analisar o perfil epidemiológico da febre amarela e de epizootias nos 

municípios afetados pelo desastre no período de 2010 a 2020. 

• Descrever o perfil sociodemográfico dos municípios atingidos pelo desastre 

no período de 2010 a 2020. 

• Analisar a cobertura vacinal da febre amarela nos municípios atingidos pelo 

desastre no período de 2010 a 2020. 
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5- MÉTODOS 

 

5.1. Áreas de Abrangência do Estudo 

 

A área de estudo delimitada neste trabalho contabilizou os 39 municípios 

afetados pelo rompimento da barragem de Fundão no Mariana/MG no ano de 2015. 

Desses, 34 municípios eram pertencentes ao Estado de Minas Gerais e cinco ao 

estado do Espírito Santo, todos localizados na região da Bacia do Rio Doce 

(Figuras 3 e 4). 

 

 
Fonte:  todamateria.com. 

Figura 3 - Localização dos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo afetados 
pelo rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana/MG, 2015. 
 

5.1.1. Espírito Santo 

O estado do Espírito Santo (ES) é uma das 27 unidades federativas do Brasil 

e está localizado na região Sudeste do país. Sua área territorial é de 46.074,447km², 

fazendo fronteira com o estado da Bahia ao Norte, Oceano atlântico ao Leste, Rio 
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de Janeiro ao Sul e Minas Gerais ao Oeste (ESPÍRITO SANTO, 2022a; IBGE, 

2010a). De acordo com o último censo realizado em 2010, o estado possuía uma 

população estimada em 3.514,952 habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,740, caracterizando o estado com alto desenvolvimento 

humano que o coloca na sétima posição do ranking geral no Brasil (IBGE, 2010a). 

O clima do ES é tropical úmido, com temperaturas médias anuais entre 22ºC 

e 24ºC e volume de precipitação superior a 1.400 mm por ano, especialmente 

concentrada no verão (ESPÍRITO SANTO, 2022a). A vegetação típica da região é 

composta por floresta tropical e vegetação litorânea e seu relevo é caracterizado 

por baixada litorânea (40% do território) e serras (interior) com altitudes superiores 

a 2.000 metros. Com relação à sua hidrografia, seu principal rio é o Rio Doce, com 

853 quilômetros de extensão desde a nascente em Minas Gerais até a 

desembocadura no Oceano Atlântico, na cidade de Linhares (ESPÍRITO SANTO, 

2022a, b).  

Entre os anos de 2016/2017 o estado do Espírito Santo foi atingido por um 

surto de febre amarela. Em razão disso e do alarmante volume de epizootias 

registradas o estado que até então ASRV passou a integrar em 2018 a área com 

recomendação de vacina para a doença (BRASIL, 2017; 2018). 

 

5.1.2. Minas Gerais 

 

O estado de Minas Gerais (MG) também está localizado na região Sudeste 

do Brasil e possui uma área de aproximadamente 586.520,732 km² subdivididos em 

853 municípios. Seu território fica localizado entre os paralelos 14º13'58" e 

22º54'00" de latitude sul e os meridianos de 39º51'32" e 51º02'35" a oeste de 

Greenwich. O estado faz limite com São Paulo na região Sul e Sudoeste, Mato 

Grosso ao Sul a Oeste, Goiás e Distrito Federal a Oeste, Rio de Janeiro a Sudeste, 

a Noroeste com o Goiás, Norte e Nordeste com a Bahia e a Leste com o Espírito 

Santo (IBGE, 2010b; MINAS GERAIS, 2022a). Segundo estimativa do último censo 

(2010), o número de pessoas que residiam no estado era de 19.597.330 habitantes 
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e IDHM de 0,731, caracterizando o estado com alto desenvolvimento humano, que 

o coloca na nona posição do ranking geral no Brasil (IBGE, 2022b). 

O clima do estado é tropical, variando de mais frio e úmido no Sul até 

semiárido em sua porção setentrional. A cobertura vegetal de Minas Gerais possui 

quatro tipos de biomas principais: Mata Atlântica, Cerrado, Campos de Altitude ou 

Rupestres e Mata Seca. As temperaturas médias anuais costumam ser são 

superiores a 18°C na maior parte do estado, exceto nos planaltos mais elevados do 

centro-sul do estado, onde, as temperaturas podem ser inferiores a 18°C durante o 

inverno. O território de MG possui regiões de planalto, chapadas e de depressão 

com altitudes que variam de 700 m a mais de 2000 m. (MINAS GERAIS, 2022a). A 

rede hidrográfica do estado é bastante ampla contando com aproximadamente 17 

bacias hidrográficas federais, das quais podemos destacar a Bacia do Rio Doce, 

que abriga um dos rios mais importantes do estado, o rio Doce. Nascendo entre as 

encostas das serras da Mantiqueira e Espinhaço, o Rio Doce percorre cerca de 853 

km até desaguar no Oceano Atlântico, no Espírito Santo (MINAS GERAIS, 2022a).  

Entre os anos de 2016/2018 o estado de Minas Gerais foi atingido por um 

surto de febre amarela com registro de casos humanos e epizootias. E apesar do 

estado fazer parte ACRV o surto foi considerado o pior já registrado pelo Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2017; 2018). 

 

5.1.3. A Bacia Hidrográfica do Rio Doce  

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Figura 4) está localizada nos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 

86.715 quilômetros quadrados, dos quais, 86% estão localizados no Leste de Minas 

Gerais e os outros 14% no Nordeste do Espírito Santo onde tem sua foz no Oceano 

Atlântico. Fazem parte da bacia hidrográfica 225 municípios, sendo 200 mineiros e 

25 capixabas (ANA, 2016; MINAS GERAIS, 2022a). 

A Bacia é rica em biodiversidade, sendo 98% do seu bioma composto de 

Mata Atlântica, e os outros 2% pelo bioma de Cerrado. O relevo da região é bastante 
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acidentado. A região apresenta clima tropical de altitude com três subtipos: verões 

frios, nas altas elevações, brandos, nas altitudes médias, e quentes, nas áreas 

menos elevadas. A precipitação média anual variando de 900 a 1500 mm (ANA, 

2016; MINAS GERAIS, 2022a).  

 

 
Fonte: ANA, 2016. 

Figura 4 – Características fisiográficas da Bacia do Rio Doce em 2015, com 
destaque para pontos do rio (fotos - água com deposição de sedimentos) de 
diferentes municípios impactados pelo desastre ambiental da Barragem de Fundão, 
em Mariana. 
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Sua economia é baseada em atividades de mineração, silvicultura de 

eucaliptos, indústrias siderúrgicas de grande porte, geração de energia hidrelétrica, 

exploração de pedras preciosas e semipreciosas, pecuária de corte e leiteira, 

suinocultura, cana de açúcar, cafeicultura, além de atividades agrícolas de 

subsistência da comunidade local (ANA, 2016; CBH-Doce, 2022). 

 

5.1.4. Município de Mariana, Minas Gerais  

Dentre os municípios mineiros que fazem parte da bacia do Rio Doce, este 

estudo destaca o município de Mariana/MG, palco do acidente com a barragem de 

rejeitos de Fundão. O município de Mariana possui uma extensão territorial de 

1.194,208 Km2 e está localizado na vertente sul da Serra do Espinhaço, na Zona 

Metalúrgica de Minas Gerais, conhecida como Quadrilátero Ferrífero (MINAS 

GERAIS, 2022c). O município possui uma estimativa populacional de 61.288 mil 

habitantes e um IDHM (2010) de 0,742, indicando que o município possui um alto 

nível de desenvolvimento humano. O clima predominante na região é o tropical de 

altitude úmido, com temperatura média anual de 19°C e pluviosidade média anual 

de 1.804 mm. O bioma predominante é característico de Mata Atlântica, mas é 

possível encontrar regiões de cerrado e mata de transição. A maior parte do 

município possui relevo ondulado com presença de planalto (IBGE, 2010c; MINAS 

GERAIS, 2022b). 

Com relação à economia, pode-se dizer que as principais atividades 

econômicas locais estão voltadas para o setor de mineração, turismo cultural e 

comércio (IBGE, 2010c; MINAS GERAIS, 2022c). 

 

5.2. Caracterização do Estudo e obtenção dos dados 

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo de caráter exploratório referente 

à incidência de casos e óbitos de febre amarela em seres humanos, cobertura 

vacinal e epizootias nos 39 municípios atingidos pelo desastre, no período de 2010 
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a 2020, visando traçar um perfil epidemiológico da FA cinco anos antes e cinco 

depois após o desastre da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Os 

dados foram obtidos em boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e na base 

de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

através da ferramenta TABNET, a qual faz uso do banco de dados de doenças e 

agravos de notificação, assim como informações demográficas e socioeconômicas, 

imunizações, demográficas. Para este estudo foram consideradas as notificações 

de casos de FA distribuídas por ano e local de notificação, segundo as variáveis 

‘caso notificado’, ‘caso confirmado’, ‘óbito’, 'epizootia notificada’, ‘epizootia 

confirmada’, ‘faixa etária’ e ‘sexo’ (DATASUS/TABNET). Ainda, para os 34 

municípios atingidos pelo desastre que compõe o estado Minas Gerais, foram 

utilizadas publicações do Portal da Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de 

Saúde (TABNET-MG) e para os cinco do Espírito Santo, os boletins epidemiológicos 

publicados no portal da Secretaria do Estado de Saúde do Estado (SESA-ES). Os 

dados sobre cobertura vacinal e doses de vacinas aplicadas segundo a faixa etária 

nos 39 municípios, foram obtidos da base de dados do DATASUS/TABNET 

(APÊNDICES 1 e 2). Como forma de estabelecer os perfis sociodemográficos para 

conhecer as populações residentes nos 39 municípios, foram utilizados dados sobre 

a população rural, população urbana e população total (IBGE/2010); projeção da 

população total do ano de 2020 (Projeções Anuais/IBGE 2010-2020); IDHM e setor 

de ocupação (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/IBGE/Censo 

demográfico 2010). 

5.3. Análises dos Dados 

Os dados foram obtidos dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde 

referentes aos casos de FA no Brasil e foram organizados por Unidade Federativa, 

(iniciando pelo estado do Espírito Santo por conter o menor número de municípios 

atingidos pelo desastre, seguido por Minas Gerais) e tabulados, segundo o período 

de monitoramento informado na vigilância de casos humanos e epizootias em 

primatas não humanos. Para os casos humanos de FA, foram calculadas as Taxas 

de Incidência para cada período de monitoramento (intervalo de um ano) – número 
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total de casos confirmados dividido pela população total residente em seu respectivo 

estado no ano final do monitoramento x 100 mil. Além disso, foram calculadas as 

Taxas de Letalidade (TL) e as Taxas de Mortalidade (TM) para os referidos períodos 

e estados. Para o cálculo da Taxas de Letalidade e Mortalidade foram utilizadas as 

seguintes fórmulas:  TL = número de óbitos por FA confirmados no período / número 

de casos confirmados de FA no período x 100; e TM = número de óbitos por FA no 

período / população estimada x 100.000.  

A cobertura vacinal foi agregada na forma de média exponencial para melhor 

visualização gráfica. Para tal, foi calculada a média anual de cobertura vacinal para 

cada um dos municípios atingidos pelo desastre. A cobertura vacinal é um indicador 

usado para estimar a proporção da população-alvo vacinada. Sua forma de cálculo 

utiliza o total de últimas doses do esquema da vacina de interesse, no numerador, 

dividido pela estimativa da população alvo, no denominador, multiplicado por 100 

(TEIXEIRA e MOTA, 2010). Atualmente o MS preconiza a imunização contra a febre 

amarela a partir de 9 (nove) meses (com uma dose reforço aos quatro anos) a 59 

anos de idade em uma dose única (BRASIL, 2019). A busca por dados da 

entomofauna da febre amarela nos municípios atingidos pelo desastre foi realizada 

na literatura e em boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e dos respectivos 

estados. A análise dos dados foi realizada com o auxílio do Software Microsoft Excel 

na estruturação das tabelas e figuras para melhor visualização e análise descritiva 

de cada um dos indicadores selecionados neste estudo.  

 

5.4. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Por se tratar de uma análise com base em fontes de pesquisa secundária 

disponível em sítios oficiais de domínio público, não houve necessidade de 

submeter o estudo ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), orientado pela Resolução 

CNS nº 510/2016  
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6. RESULTADOS  

Os dados sobre notificações de casos humanos, epizootias e cobertura 

vacinal foram analisados no período de 2012 a 2020, não sendo possível a análise 

dos dois anos anteriores (2010-2011), devido à indisponibilidade do boletim 

epidemiológico deste período no banco de dados do Ministério da Saúde. Com 

relação aos dados sociodemográficos, apenas os dados referentes ao período de 

2010 foram utilizados neste estudo devido à ausência dados mais atualizados na 

base de dados do IBGE. As análises serão apresentadas por estados para facilitar 

sua observação e interpretação. 

 

6.1. Espírito Santo 

Tabela 1 - Casos humanos de febre amarela notificados, número óbitos e epizootias 
no Espírito Santo, segundo o Ministério da Saúde no período de 2010 a 2020.  
 

 
Fonte: Brasil/SVS/MS, 2021 

Nota: N/I- Não informado 
Nota: *Os períodos se apresentam de acordo com os períodos de monitoramento descrito nos 

boletins do MS selecionados neste estudo. 

Ao avaliar os casos notificados da FA em todo estado do Espírito Santo nos 

oito anos analisados (2012-2020), verificou-se a ocorrência de 1.071 casos 

humanos de FA, com confirmação de 258 (24,1%), demostrando uma incidência de 

6,23/100 mil habitantes. No mesmo período foram contabilizados 83 óbitos, o que 

significa (32%) dos casos confirmados, com taxa de letalidade de 32,2% e uma taxa 

de mortalidade de 2,0/100 mil habitantes. Houve também o registro de 888 

epizootias, com 537 casos confirmados, representando 52% das epizootias 
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notificadas no período. Ao observar o período mais crítico (2016/2017) percebe-se 

que este foi onde ocorreu o maior número de casos notificados da doença 878, ou 

seja, (82%) do total de casos notificados nestes oito anos, chamando a atenção 

para o fato de que todas as mortes registradas ocorreram neste período. É possível 

observar ainda que após o surto de 2016/2017 houve a redução do número de 

casos humanos notificados, assim como das epizootias (Tabela 1). 

 

Tabela 2 - Casos confirmados por febre amarela e evolução, segundo o município 
de registro, no Espírito Santo, 2010 a 2020. 
 

DATASUS (2017) SESA (2017)  

Município Casos 
confirmados 

Óbitos Casos 
confirmados 

Óbitos   

Aracruz - - 1 1   

Baixo Guandu - 1 5 -   

Colatina - 7 22 4   

Linhares - 1 1 1   

Marilândia - - 2 1   

Total  9 31 7   
Fonte: DATASUS/Tabnet, 2021 e SESA/ES 2017. 

 

Com relação ao número de óbitos por município no ano de 2017, foram 

registradas nove ocorrências em três dos municípios afetados pelos rejeitos 

oriundos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG (Tabela 2).O 

município de Colatina registrou sete  casos, enquanto Baixo Guandu e Linhares 

apenas um caso em cada município. Já nos boletins epidemiológicos 

disponibilizados na website da SESA foi possível observar no ano de 2017 que o 

município de Colatina registrou, até 27 de junho, 22 casos confirmados para febre 

amarela e quatro óbitos no mesmo período. Observou-se que em todos os 

municípios atingidos pelo desastre houve casos confirmados da doença. Apenas o 

município de Baixo Guandu não registrou óbitos no período.  

Durante a busca por casos notificados e confirmados de febre amarela no 

Espírito Santo na base de dados do DATASUS/MS, não houve retorno para a 

pesquisa realizada. O retorno de informações ocorreu apenas para o casos de febre 
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amarela, segundo a evolução, apenas para o ano de 2017. Nas buscas realizadas 

nos boletins epidemiológicos na página da web da SESA/ES não foram encontrados 

informações sobre os anos anteriores e posteriores a 2017.  

Tabela 3 - Óbitos confirmados por febre amarela, segundo a faixa etária, no Espírito 
Santo, 2010 a 2020. 
 

Município 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos Total 

Aracruz N/I N/I 
N/I N/I 

- 

Baixo Guandu 1 - - - 1 

Colatina 2 2 2 1 7 

Linhares 1 - - - 1 

Marilândia N/I N/I N/I N/I - 

Total 4 2 2 1 9 

Fonte: DATASUS/Tabnet, 2021. 

Nota: N/I- Não informado 

Foram notificados o total de nove óbitos segundo a faixa etária em três 

municípios do estado (Tabela 3). O município de Colatina registrou óbitos nas 

quatro faixas etárias apresentadas. A faixa etária entre 30 a 39 anos apresentou 

registro de óbitos em três municípios.  

 

Fonte: DATASUS/Tabnet, 2021. 

Figura 5 – Número de óbitos confirmados por febre amarela, segundo o sexo, no 
Espírito Santo, 2010 a 2020 . 
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Com relação ao número de óbitos registrado segundo o sexo, a população 

masculina registrou nove casos, enquanto para a população do sexo feminino não 

foram encontrados registros de casos. O município mais afetado foi Colatina, com 

sete óbitos na população do sexo masculino (Figura 5). 

 

 

Fonte: DATASUS/Tabnet, 2021. 

Figura 6 –Cobertura vacinal (em porcentagem) para febre amarela nos municípios 
do Espírito Santo atingidos pelo desastre da barragem de Fundão, 2010-2020.  
 
 

A cobertura vacinal de febre amarela, nos cinco municípios afetados pelo 

desastre no estado do Espírito Santo, demonstrou que uma média de 2,53% da 

população havia sido vacinada no ano de 2010 (Figura 6). Entre 2011 e 2016 a 

cobertura vacinal apresentou uma média de 1,63%, saltando para 77,39% no ano 

seguinte (2017). Contudo, é possível observar que houve um declínio da cobertura 

a partir de 2018, finalizando em 2020 com uma média de 55,21% nos cinco 

municípios (APÊNDICE 1, Tabela 4).  
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Fonte: DATASUS/Tabnet, 2021. 

Figura 7 - Cobertura vacinal de febre amarela acumulada estratificada por município 
do Espírito Santo atingido pelo desastre da barragem de Fundão no período 2010-
2020. 
 
Notas: 
A) Cobertura vacinal do município Aracruz/ES no período de 2010 a 2020; 
B) Cobertura vacinal do município Baixo Guandu/ES no período de 2010 a 2020; 
C) Cobertura vacinal do município Colatina/ES no período de 2010 a 2020; 
D) Cobertura vacinal do município Linhares/ES no período de 2010 a 2020; 
E) Cobertura vacinal do município Marilândia/ES no período de 2010 a 2020; e 
F) Cobertura vacinal acumulada dos municípios atingidos pelo desastre de Mariana no período de 
2010 a 2020. 
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Ao observar a cobertura vacinal por município verificou-se que Marilândia 

apresentou a maior cobertura vacinal (46,88%) dentre os cinco municípios atingidos 

pelo desastre no período de 2010 a 2020, sendo ainda maior que a média dos cinco  

municípios (Figura 7 F). Linhares foi o município que menos vacinou sua população 

no período apresentou cobertura de apenas 21,79% (Figura 7 D,  APÊNDICE 1, 

Tabela 4). 

 

 
Fonte: DATASUS/Tabnet, 2021 

 

Figura 8 - Cobertura vacinal (doses aplicadas) de febre amarela nos municípios do 

Espírito Santo atingidos pelo desastre, segundo a faixa-etária, 2010 – 2020. 

 

Ao observar as doses aplicadas do imunizante contra febre amarela por 

idade, observou-se que a faixa etária entre os 15 a 49 anos registrou o maior número 

de doses aplicadas, 241.113 doses entre 2010 e 2020 (Figura 8). Em crianças 

menores de um ano de idade foram aplicadas 17.204 doses e 16.683 doses do 

imunizante na população de 60 e mais (Figura 8, APÊNDICE 1 e Tabela 6). 
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IBGE, 2021. 

Figura 9 – Índice de desenvolvimento humano, população rural, população urbana, 
população total, estimativa populacional (2020), percentual de extremamente 
pobres residentes nos municípios do Espírito Santo atingidos pelo desastre da 
barragem de Fundão, 2010-2020. 

 

Ao se analisar os dados sociodemográficos do Censo de 2010 nos cinco 

municípios, observou-se que o total de pessoas residentes em áreas rurais era de 

55.541 (15%) habitantes para uma população total de 375.114  pessoas. O IDHM 

nesses municípios foi de 0,724, com percentual de 2,48% de pessoas 

extremamente pobres residentes nas cinco localidades (Figura 9, APÊNDICE 1, 

Tabelas 1 e 2).  
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IBGE, 2021. 

Figura 10 – Percentual de trabalhadores no setor agropecuário e mineração nos 
municípios do Espírito Santo atingidos pelo desastre da barragem de Fundão, IBGE, 
2010.  
 

Com relação ao setor de ocupação, percebe-se que o setor agropecuário é 

predominate nestes municípios. Marilândia apresentou maior percentual de 

pessoas desenvolvendo atividades no setor agropecuário com 45,89% e apenas  

0,36% desenvolviam alguma atividade no setor de mineração. A ocupação no setor 

agropecuário nos outros municípios  se manteve abaixo dos 25% (Figura 10) Já as 

atividades desenvolvidas no setor de extrativismo mineral ficou abaixo dos 1% na 

maioria dos municípios. (APÊNDICE 1, Tabela 3). 
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6.2. Minas Gerais 

 

Tabela 4 - Casos humanos de febre amarela notificados, número de óbitos e 
epizootias em Minas Gerais, segundo a Ministério da Saúde, no período de 2010 a 
2020. 
 

 
Fonte: Brasil/SVS/MS, 2021. 

Nota: N/I- Não informado 
Nota: *Anos se apresentam de acordo com os períodos de monitoramento descrito nos boletins do 
MS selecionados neste estudo. 
 

O quantitativo de casos notificados de FA em Minas Gerais no período de 

2012 – 2020 demostrou que o estado foi bastante afetado, com registro de 3.013 

casos notificados, sendo destes 1.013 (34%) casos confirmados, e incidência de 

4,72/100 mil habitantes. No mesmo período ocorreram 267 óbitos por febre amarela, 

ou seja, 26% dos casos confirmados, apontando para uma letalidade de 26,4%. A 

taxa de mortalidade observada no período foi de 1,24/100 mil hab. Ainda nesse 

período, foram confirmadas 466 epizootias representando 11% do total de 

epizootias notificadas em todo o período analisado para o estado (Tabela 4). Nos 

períodos de 2016/2017 e 2017/2018 houve um maior número de ocorrência de 

casos da doença. No período entre 2016/2017 foram confirmados 465 (15,4%) 

casos, com 152 (57%) óbitos (letalidade de 33%), taxa de mortalidade de 0,72/100 

mil hab. E 1.879 (44%) epizootias confirmadas. O período de 2017/2018 foram 

confirmados 384 (12,7%) casos, 115 (43%) óbitos (letalidade de 30%), taxa de 

mortalidade de 0,54/100 mil hab. E 1.407 (33%) epizootias confirmadas do total de 

registros nos 8 anos analisados (Tabela 4). 

 

A série histórica do período demostrou um padrão de incidência anual de 

febre amarela irregular no estado de Minas Gerais, coincidindo com o período de 
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reemergência do vírus de 2016/2017, apresentando uma incidência de 2,20/100 mil 

e 1,81/100 mil habitantes para o período de 2017/2018, seguindo em queda nos 

anos seguintes (Tabela 4). Os óbitos em decorrência de febre amarela não foram 

informados nos boletins de 2018/2019 e 2019/2020, observando que neste último 

boletim não foram encontradas informações acerca do número de epizootias 

confirmadas no estado.  

Tabela 5 – Casos humanos de febre amarela notificados, nos municípios de Minas 
Gerais atingidos pelo rompimento da barragem e Mariana/MG, 2010 a 2020. 
 
Município  2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

 Aimorés 
 

- - - 10 2 - - 12 

 Alpercata - - - - 1 - - - 1 

 Barra Longa - - - - 1 3 - - 4 

 Bom Jesus do Galho - - - - 18 - - - 18 

 Caratinga - 1 - 11 242 1 - - 255 

 Conselheiro Pena - - - - 2 1 - - 3 

 Dionísio - - - - - 1 - - 1 

 Governador 
Valadares 

- - - 2 23 3 1 - 29 

 Ipatinga 1 2 3 5 67 4 2 - 84 

 Mariana - - - - 6 149 14 11 180 

Naque - - - - 1 - - - 1 

 Raul Soares - - - - - 1 - - 1 

 Resplendor - - - - 23 5 - - 28 

 Santa Cruz do 
Escalvado 

- - - - - 1 - - 1 

Santana do Paraíso - - - - - 1 - - 1 

São Domingos do 
Prata 

- - - - - 4 - - 4 

Timóteo - - - - 5 - - - 5 

Total 1 3 3 18 399 176 17 11 628 

Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 

Quando se observou o período disponível (2012 a 2020) para os municípios 

atingidos pelo desastre, percebe-se que o município de Ipatinga registrou 

notificações de casos da doença em praticamente em todos os anos da série 

histórica, enquanto a maioria dos municípios só começaram a ter registros de casos 

em 2017 e 2018 (Tabela 5). Observa-se que o ano de 2017 registrou o maior 
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número de casos notificados de FA (399), sendo o município de Caratinga o que 

mais registrou ocorrências 242 (38,5%) do total de casos de FA em todos os 

municípios do período analisado. No ano de 2018 começa a haver uma queda no 

número de casos de febre amarela notificados, com exceção do município de 

Mariana.  

Tabela 6 – Óbitos por Febre amarela nos municípios atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão, Minas Gerais 2010 – 2020. 
 

Município  2016 2017 2018 Total 

Barra Longa - 1 1 2 

Caratinga 3 4 - 7 

Ipatinga 2 11 - 16 

Mariana - 2 5 7 

Resplendor - 6 - 6 

São Domingos do Prata - - 1 1 

Total 5 24 7 36 

Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 

Em relação aos óbitos ocorridos em decorrência da FA, os dados obtidos nas 

bases de dados oficiais não contemplaram os primeiros seis anos da série histórica 

proposta, sendo assim não fizeram parte da análise. Observou-se que no período 

analisado (2016 a 2018), foram notificados o total 36 óbitos nos municípios afetados 

pelo desastre (Tabela 6). O município de Ipatinga registrou 14 óbitos (39%), seguido 

por Resplendor com seis (17%) dos registros e Mariana com quatro (11%). O ano 

de 2017 registrou o maior número de óbitos do período de estudo 24 (67%).  
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Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 
Figura 11 - Notificações de casos e óbitos por febre amarela, segundo a sexo, nos 
municípios de Minas Gerais atingidos pelo desastre da barragem de Fundão, 2010 
a 2020 
 

A maior parte das notificações dos casos ocorreu predominantemente na 

população masculina, com registro de 434 casos, ou seja, 73% das notificações em 

ambos os sexos, enquanto na população feminina houve registro de 164, 

representando 27% do total de casos registrados (Figura 11). Com relação ao 

número de óbitos segundo o sexo, a população masculina também demostrou ser 

mais afetada do que a feminina, ocorrendo 33 óbitos (APÊNDICE 2, Tabela 4).   

Embora para a elaboração da Tabela 6 e Figura 11 tenha sido utilizada a 

mesma base de dados, os números divergentes são explicados pela exclusão do 

ano de 1978, onde foi registrado um (1) óbito por FA no município de Ipatinga, pois 

não fazia parte do recorte temporal deste estudo. Todavia, não foi possível realizar 

a exclusão deste, para os óbitos por FA segundo o sexo, uma vez que não houve 

possibilidade de identificar o ano de 1978 e em que sexo o óbito ocorreu nesta 

busca. Quando comparadas, a Tabela 5 e Figura 11, embora tenha sido utilizada 

a mesma base de dados, levando em conta as variáveis utilizadas para busca foi 
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observado divergência nos números. Isso pode ser devido a diversos fatores como 

subnotificações, problemas no lançamento de dados, dentre outros.  

 

 

Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 
Figura 12 – Notificações de casos de febre amarela, segundo a faixa etária, no 
estado de Minas Gerais, 2010 a 2020 
 

Com relação aos números casos de FA por faixa etária, observa-se que maior 

parte das notificações ocorreu dos 20 aos 69 anos de idade. Na mesma faixa etária 

e período analisado, foram notificados 491 casos chegando a representar 80,4% do 

total de registrado nos municípios afetados pelo desastre segundo a faixa etária. 

Dos 30 a 39 anos concentrou-se 126 (21%) dos óbitos do período, seguido da faixa 

entre 40 e 49 anos com 110 (18,4%) registros (Figura 12; APÊNDICE 2, Tabela 3). 

 
 

Total: 598 
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Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 
Figura 13 – Cobertura vacinal (em porcentagem) para febre amarela por ano nos 
municípios do Minas Gerais atingidos pelo desastre da barragem de Fundão, 2010-
2020. 
 

A cobertura vacinal no período entre 2010 a 2020 em MG se manteve acima 

dos 90% nos municípios afetados pelo desastre. Estas porcentagens mantiveram-

se altas até o ano de 2016, um ano após o desastre com a barragem, seguido de 

uma leve queda. Todavia, mantendo-se acima dos 80% nos demais anos 

analisados da série histórica (Figura 13; APÊNDICE 2, Tabela 6).  
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Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 

Figura 14 - Cobertura vacinal (em porcentagem) para febre amarela nos municípios 
de Minas Gerais atingidos pelo desastre com registro de casos de febre amarela – 
2010-2020. 

 

Ao se analisar os municípios afetados pelo desastre e com registro de casos 

de febre amarela, a média de cobertura vacinal observada se manteve acima dos 

80%, chegando em alguns casos a ultrapassar os 100% (Figura 14). Dentre os 

municípios com maior registro de casos da doença destacou-se Caratinga, onde 

houve o maior número de notificações e onde atingiu-se uma cobertura vacinal de 

93,09% (Figura 14). Na sequência, o município de Mariana com o segundo maior 



40 
 

 

registro de notificações obteve uma cobertura vacinal de 95,68% e o município de 

Ipatinga com 85,22%. (APÊNDICE 2, Tabela 6). 

 

 
Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 

Figura 15 - Doses aplicadas de vacina contra a febre amarela nos municípios de 
Minas Gerais atingidos pelo desastre, segundo a faixa-etária – 2010-2020. 

 
Ao observar as doses do imunizante aplicadas por idade observou-se que a 

faixa etária entre os 15 a 49 anos de idade registrou o maior número de aplicações, 

336.120 doses Em crianças menores de um ano de idade foram aplicadas 140.926 

doses e na população dos  60 e mais anos de idade foram aplicadas 37.383 doses 

do imunizante contra febre amarela (Figura 15; APÊNDICE 2, Tabela 8). 
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IBGE, 2021. 

Figura 16 – Índice de desenvolvimento humano, população rural, população 
urbana, população total, estimativa populacional (2020), percentual de 
extremamente pobres residentes nos municípios de Minas Gerais atingidos pelo 
desastre da barragem de Fundão, 2010-2020.  

 

Em relação aos dados sociodemográficos da população residente nos 

municípios atingidos pelo desastre, observou-se que a população em áreas rurais 

era de 112.068 (11%) do total de habitantes para o período. O média a IDHM nestes 

municípios foi de 0,667, com a média de 5,49% de pessoas extremamente pobres 

residentes (Figura 16; APÊNDICE 2, Tabela 1 e 2). Outro ponto importante é o 

setor de trabalho e ocupação em atividades realizadas em áreas rurais ou próximas 

às zonas de mata nos municípios afetados pelo desastre (Figura 17), uma vez que 

a transmissão da doença tem ocorrido em áreas rurais trazendo destaque para o 

setor agropecuário onde se tem uma média de 28,91% dos trabalhadores rurais 

exercendo atividades agrícolas (APÊNDICE 2, Tabela 5). 
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IBGE, 2021. 

 

Figura 17 – Percentual de trabalhadores no setor agropecuário e mineração nos 
municípios de Minas Gerais atingidos pelo desastre da barragem de Fundão, 2010-
2020  

 

Observou-se que Mariana possui mais trabalhadores no setor de mineração 

14,64%, do que trabalhadores que exercem alguma atividade no setor agropecuário 

6,92%. Fato que destoa dos outros municípios que possuem mais trabalhadores no 

setor agropecuário, chegando a quase 50% em alguns destes e apresentando baixa 

atividade no setor de mineração. (APÊNDICE 2, Tabela 5). 
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7. DISCUSSÃO 
 

No período analisado (2012-2020), foram confirmados 24,5% (n=262) casos 

de febre amarela no estado de Espírito Santo, com taxa de incidência de 6,23. Do 

total de casos observados, 32% (n=83) evoluíram para o óbito, representando 

letalidade de 32,2% e taxa de mortalidade de 2,0/100 mil hab. em todo o estado. A 

letalidade observada, neste estudo, vai de encontro aos achados de Siqueira et al. 

(2021) e Gava et al. (2022), confirmando que a FA teve letalidade de 

aproximadamente 30% no estado. Houve também o registro de epizootias por FA 

no estado com confirmação de 52% das ocorrências notificadas. As espécies de 

PNH, encontradas na literatura, positivas para o vírus da febre amarela no estado 

durante período do surto foram: Alouatta spp., Callicebus sp., e Callithrix sp. 

(FERNANDES, et al. 2017; GIOVANETTI, et al. 2019). O período de 2016/2017 foi 

considerado o mais crítico devido ao elevado número de casos apresentados, 

chegando a 82% do total de casos notificados e registro de todos os óbitos ocorridos 

nos oito anos analisados. 

No mesmo período (2012-2020), para o estado de Minas Gerais foram 

observados 1.013 casos de FA confirmados, este valor representa 34% do total de 

casos notificados com taxa de incidência de 4,47. O número de óbitos constatado 

chegou a 26% (n=267) dos casos confirmados da doença, representando letalidade 

de 26,4% e taxa de mortalidade de 1,24/100 mil hab. A taxa de letalidade, observada 

neste estudo, se aproximou dos 30% achados de Cotta (2017), cabendo ressaltar 

que casos graves da doença podem alcançar uma alta letalidade entre 20% e 50% 

dos casos (BRASIL, 2019a). As epizootias confirmadas representaram 11% 

(n=466). As espécies de PNH, encontradas na literatura, com alta positividade do 

vírus da febre amarela no estado de Minas Gerais durante o surto foram: Alouatta, 

Callicebus, Sapajus e Callithrix (REZENDE et al. 2018; SACCHETTO et al. 2020). 

O período de 2016/2017, registrou 15,4% (n=465) dos casos de FA no estado do 

recorte temporal analisado. O número de óbitos atingiu 57% (n=152) dos casos 

confirmados, com letalidade de 43% e taxa de mortalidade de 0,72%. O mesmo 

período registrou 44% (n=1.879) das epizootias de todo o recorte temporal. O 
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monitoramento de 2017/2018, registrou que 12,7% (n=384) dos casos da doença 

da série analisada com incidência de 1,81. Os óbitos deste período atingiram 43% 

(n=115) dos casos confirmados e as epizootias 33% (n=1.407) dos casos da série 

histórica analisada (2012-2020).  

Com a reemergência e expansão da transmissão silvestre da febre amarela 

fora da região endêmica amazônica, a região Sudeste do Brasil enfrentou a partir 

de 2016, um surto da doença que se agravou em 2017 e 2018, coincidindo com o 

período pós desastre da barragem de Fundão em Mariana/MG em 2015. Ao 

descrever o cenário epidemiológico da febre amarela nos municípios atingidos pelo 

desastre de Mariana/MG (2015), no período de 2010 a 2020, observa-se que o 

estado de Minas Gerais (ACRV), até 2003 considerado como “área de transição”, 

foi bastante atingido pelo surto ocorrido, registrando um elevado número de 

notificações de casos de febre amarela, óbitos e epizootias. O estado do Espírito 

Santo até 2008, era dividido em “áreas indenes” ao sul do estado, “áreas indenes 

de risco potencial” ao norte e não possuía relevante circulação viral. Todavia, em 

2016/2017, registrou elevação no número de notificações, óbitos e epizootias por 

febre amarela (BRASIL, 2004; 2017; 2018). Por ser classificado como ASRV contra 

febre amarela, o Espírito Santo teve suas ações desencadeadas e início da 

vacinação a partir da identificação dos primeiros casos da doença em PNH, sem 

datar o ano (COTTA, 2017; GAVA, et al. 2022).  

Achados semelhantes foram encontrados nos estudos de Gomes et al. 

(2021), onde descrevem que o início do surto se deu em 2016 e atingiu grandes 

proporções em 2017 e 2018 no estado do Espírito Santo e, principalmente, em 

Minas Gerais que registrou um alarmante número de casos confirmados e óbitos 

pela doença. Uma provável explicação para o fato trazida por Gomes et al. (2021), 

corroborando os achados de Abreu e et al. (2019), foi que o vírus encontrou na 

região sudeste condições de sobrevivência favoráveis durante um longo período. 

Os achados de Cavalcante e Tauil (2016), apontam que a FA tem apresentado uma 

incidência cíclica ao longo dos anos com aumento de casos a cada cinco ou sete 

anos e sazonalidade coincidente com o período de alta transmissão nas estações 
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chuvosas. Essa tendência cíclica é associada, pelos autores, com o aumento da 

circulação viral em razão da ampliação no número de PNH suscetíveis.  Noronha e 

Camacho (2017), também chamam a atenção para a potencialização do risco de 

exposição ao vírus em ASRV ou com baixas coberturas vacinadas aliado a 

existência de espécimes de primatas suscetíveis nestes locais.  

O surto que atingiu os estados do Espírito Santo e Minas Gerais demostrou 

um padrão de incidência irregular, com a série histórica dos casos notificados no 

período registrando uma incidência anual mais elevada nos períodos de 

monitoramento no Espírito Santo de 2016/2017 a 2017/2018, e em Minas Gerais 

seguindo em queda nos anos seguintes. Neste período, estudos indicam que a 

expansão do vírus seguiu um padrão sazonal com maior transmissão nos meses de 

dezembro a maio, todavia, as epizootias registradas ao longo de 2018, apontam 

que a circulação do vírus continuou mesmo no período de baixa transmissão (junho 

a novembro) (BRASIL, 2017; 2019; OPAS, 2022; POSSAS, et al. 2018; 

SACCHETTO, et al. 2020).  

Resultados semelhantes também foram encontrados nos estudos de 

Cavalcante e Tauil (2017), onde apontam que a área de circulação viral da febre 

amarela se expandiu atingindo a região sudeste do país, sobretudo nos estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Corroborando as informações 

observadas em boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, ao afirmarem que 

a febre amarela vem ao longo dos anos se manifestando de tempos em tempos de 

forma epidêmica, principalmente fora da Região Extra-amazônica, no país e com a 

ocorrência de surtos de intensidade variável (BRASIL, 2017).   

Situando a transmissão viral dentro de outros contextos, cita-se as realidades 

locais dos municípios afetados pelo desastre, de forma isolada. Nos municípios do 

Espírito Santo pode-se observar que há um desencontro entre as informações do 

banco de dados do Ministério da Saúde DATASUS/TabNet e as informações 

publicadas nos boletins epidemiológicos da SESA. Observou-se que, no banco de 

dados do DATASUS, não foram encontrados registros de casos confirmados de FA 

em nenhum dos cinco municípios analisados do Espírito Santo onde foram 
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encontrados apenas os dados acerca dos casos segundo a evolução em destaque 

os casos de óbito usados neste estudo. Salienta-se que os dados estavam 

disponíveis apenas para os municípios de Minas Gerais. Já nos boletins 

epidemiológicos da SESA, foram encontrados registros de casos confirmados e 

óbitos pela doença em todos os cinco municípios. Essa divergência de informações 

nos bancos de dados e boletins epidemiológicos é explicada por Siqueira et al. 

(2020), quando apontam como possíveis causas os problemas ocorridos no 

processamento e transferência das informações. Achados semelhantes também 

foram relatados por Casali et al. (2019) ao destacarem em seu estudo que a 

incompletude de registros fragiliza a fidedignidade dos dados, pois estes são 

ferramentas imprescindíveis para elucidação de casos. Isso poderia gerar 

dificuldades na compreensão da real magnitude do surto na região sudeste, como 

observado no presente estudo. 

Em relação aos dados sociodemográficos encontrados neste estudo, os 

achados demonstram que, tanto os casos notificados quanto os óbitos por FA 

ocorrem de forma predominante no sexo masculino na faixa etária considerada 

economicamente ativa, entre 15 e 79 anos, em ambos os estados. A exposição 

ocorreria em áreas rurais ou zonas de mata em decorrência de atividades laborais, 

lazer ou turismo destacando que a ocupação e o uso do solo podem ser tidos como 

um fator determinante para a ocorrência de febre amarela silvestre. Os achados 

neste estudo são semelhantes aos encontrados na literatura os quais expõem que 

a ocupação trabalhista em atividades realizadas em áreas rurais é um dos maiores 

fatores de risco para a população masculina economicamente ativa. Uma vez que 

pessoas do sexo masculino, têm maior risco por causa da exposição profissional 

relacionada à penetração em zonas silvestres e ao fato destes apresentarem uma 

suposta resistência a realizar a vacinação (VASCONCELOS 2002; MENEZES, et 

al. 2008; RIBEIRO e ANTUNES e ANTUNES, 2009; CAVALCANTE e TAUIL 2016; 

VALE et al. 2017; CASALI et al. 2019; SIQUEIRA et al. 2020; FANTINI et al. 2021). 

A vacinação ainda é a principal medida de prevenção contra febre amarela 

em humanos. Apesar disso, antes de 2018, o Brasil era dividido em áreas com 



47 
 

 

recomendação de vacinação (ACRV) e áreas sem recomendação de vacinação 

(ASRV). Em 2010, apenas a faixa do litoral brasileiro que vai do Piauí até o Rio 

Grande do Sul era considerada área sem recomendação de vacinação. Algumas 

das explicações para o fato de a cobertura vacinal não abranger toda a população 

antes do surto de FA iniciado em 2016 foram a ocorrência de eventos adversos 

graves e até letais relacionados à vacina que inibiu a ampliação à toda população, 

além de barreira culturais, dificuldades de acesso aos imunológicos (CAVALCANTE 

e TAUIL, 2016; NORONHA e CAMACHO, 2017; CHAVES et al. 2020). Entretanto, 

após o surto ocorrido entre 2016-2018, concentrado na região sudeste, o Ministério 

da Saúde ampliou a vacinação estendendo-a todo o país (GARCIA, 2018). E, 

apesar da expansão da ACRV, estudos demonstram que a cobertura vacinal nos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo são relativamente baixas em grande parte 

de seus municípios, o que por sua vez, pode ter facilitado a propagação ainda maior 

do vírus nestes estados, principalmente no Espírito Santo (CAVALCANTE e TAUIL, 

2017; VALADARES, et al. 2017; CAMPOS, et al. 2018; POSSAS et al. 2018; 

REZENDE, et al. 2018; SIQUEIRA et al. 2021). Para Noronha e Camacho (2017), o 

surto de FA de 2016 revelou coberturas vacinais insuficientes principalmente em 

ACRV e fragilidades existentes no programa de imunização, uma vez que os casos 

de FA foram mais frequentes em homens adultos não vacinados. Mesmo em 

regiões consideradas endêmica com recomendação de vacina, as coberturas 

vacinais em muitos municípios se apresentaram baixas antes de 2015. O que não 

mudou muito após a ocorrência de notificações de casos no período do surto entre 

2016-2018 em alguns municípios (CHAVES et al. 2020). 

Neste estudo foi possível observar que a cobertura vacinal nos municípios do 

Espírito Santo afetados pelo desastre durante período analisado foi relativamente 

baixa, corroborando os achados dos autores descritos anteriormente, ao contrário 

do que foi observado para Minas Gerais, que também foi afetado pelo desastre, 

porém apresentou índices elevados de cobertura vacinal. O que poderia explicar tal 

fato? Tentando elucidar a questão, Gomes et al. (2021), trazem em seu estudo os 

achados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que apontam para a falta de 

planejamento dos órgãos responsáveis como uma das possíveis causas e 
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consequências para ocorrência do surto de grandes proporções da última década 

na região sudeste do Brasil, que atingiu principalmente as áreas rurais. Outro ponto 

levantado pelos autores, também muito importante, foi o fato de a distribuição da 

vacina estar centrada em grandes centros urbanos, deixando muitas vezes as zonas 

rurais desamparadas. Para os autores, a possibilidade de se ter uma população não 

vacinada aumenta o risco e a suscetibilidade desta de contrair a doença. Outra 

crítica levantada por estes está relacionada ao fato de, antes de 2017, a vacina 

estava restrita apenas a pessoas residentes ou visitantes de ACRV e que somente 

após o “boom” de casos houve a expansão de sua disponibilidade, o que pode ter 

favorecido a diminuição do número de casos da doença entre 2018 e 2019, 

seguindo na linha apontada neste estudo. 

Quando se observa a cobertura vacinal, segundo as doses aplicadas por 

faixa etária, os achados são semelhantes em alguns aspectos aos encontrados por 

Li et al. (2022), quando descrevem a falha na cobertura para indivíduos até os 15 

anos e acima de 60 anos para os estados da região sudeste, principalmente Minas 

Gerais e Espírito Santo. Todavia, o número de doses aplicadas em indivíduos na 

faixa etária considerada economicamente ativa foi mais elevado, e de acordo com 

Paula et al. (2021), houve uma recomendação do Ministério da Saúde para que a 

vacinação de grupos populacionais de maior risco fosse priorizada. Dentro desse 

grupo de risco se encaixa a população masculina em idade economicamente ativa 

residente em áreas rurais ou silvestres e trabalhadores agropecuários sob maior 

exposição aos vetores e ao vírus (CAVALCANTE e TAUIL, 2016). Apesar da 

recomendação do Ministério da Saúde, a distribuição dos imunizantes ficou 

centrada nos grandes centros urbanos como apontaram Gomes et al. (2021), fato 

que pode dificultar o acesso de populações residentes em zonas rurais ao 

imunizante e atravancar o alcance da cobertura vacinal considerada ideal (95% a 

100%) em municípios com baixa cobertura. Essa centralidade em grandes centros 

urbanos, de certo modo, parece ser um contrassenso ou necessidade de melhor 

planejamento e logística, visto que um dos objetivos do Programa Nacional de 

Imunização é imunizar com homogeneidade um maior percentual de pessoas 

(CHAVES et al. 2020). 
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Além disso, entende-se que para o planejamento e desenvolvimento de 

estratégias de controle e prevenção da doença é fundamental compreender as 

mudanças no perfil epidemiológico da FA e o perfil sociodemográfico dos municípios 

afetados pelo rompimento da barragem (Casali et al. 2019; CHAVES et al. 2020). 

Os dados encontrados neste estudo acerca do perfil sociodemográfico apontam que 

a maioria dos municípios afetados pelo desastre são considerados de pequeno 

porte e possuem indicadores socioeconômicos inferiores à média de seus estados. 

Durante a análise observou-se que boa parte desses municípios possuem um IDHM 

abaixo da média de seus respectivos estados. Em relação ao percentual de pessoas 

extremamente pobres residindo nestes municípios em 2010, este foi considerado 

alto em alguns municípios, chegando ao dobro da média de extremamente pobre 

no Brasil no mesmo período. Vormittag et al. (2018), também perceberam a partir 

de seus estudos a existência de certas vulnerabilidades socioeconômicas, 

ambientais e iniquidades e, de acordo com Motta et al. (2016), tais fatores podem 

dificultar as ações locais para mitigação dos impactos do rompimento da barragem, 

visto que, municípios pequenos tendem a ter menor capacidade financeira, 

administrativa e de planejamento.   

Considerando que, de modo histórico, a transmissão da FA no Brasil é 

predominantemente silvestre, a vigilância, prevenção e controle da doença são 

alguns dos principais objetivo para redução dos casos silvestres e manutenção da 

ausência dos casos urbanos no Brasil. O controle vetorial urbano reduz a 

possibilidade de transmissão da doença por meio da interrupção do contato ser 

humano-mosquito (BRASIL, 2019). Havendo a possibilidade da reintrodução do 

vírus em ambiente urbano deve-se sempre prezar pela manutenção de uma 

cobertura vacinal elevada, principalmente em áreas de risco e infestadas por Ae. 

aegypti. Soma-se a isso a adoção de medidas comportamentais e de educação 

sanitária da população, vigilância entomológica na identificação e conhecimento das 

principais espécies envolvidas na transmissão do patógeno, o que contribuiria para 

o controle vetorial da febre amarela e epizootias em primatas não humanos. 

(ROMANO et al. 2011; TAUIL, 2010; VALADARES et al. 2017; BRASIL, 2019; 

GAVA e CAMACHO; 2022). 
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Algumas limitações foram observadas durante a elaboração deste trabalho. 

A primeira delas é referente ao recorte temporal (2010-2020), uma vez que os dados 

para os dois primeiros anos (2010-2011) não estavam disponíveis nas bases de 

dados do Ministério da Saúde. Ao tentar acessar o link do boletim Epidemiológico 

para o período, que está disponibilizado na página do Ministério da Saúde, o retorno 

da busca informou: “Não é possível acessar esse site”. Outra limitação se deu 

devido à escassez de dados sobre a culicidofauna de cada município atingido pelo 

desastre, limitando as discussões. Também foi observada a falta de dados 

sociodemográficos devido à não realização do censo demográfico de 2020 em 

decorrência da pandemia de COVID-19, por este motivo o estudo não utilizou dados 

atuais sobre IDHM, população urbana e rural, setor de ocupação para realizar um 

comparativo dos dados sociodemográficos da população residentes nas áreas 

atingida pelo desastre no período (2010-2020). A ausência de dados mais 

atualizados sobre a febre amarela em algumas bases de dados e divergência 

encontradas em algumas informações também se demostraram uma limitação para 

este estudo. Por fim cabe destacar a ausência de análises estatísticas que serão 

realizadas posteriormente. 

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Inicialmente, pretendia-se traçar o fluxo do avanço da doença partindo do 

local de rompimento da barragem e tentar elucidar a existência ou não de uma 

relação entre o desastre e o aumento nos de casos de febre amarela. Para tal, 

buscou-se obter dados que ajudassem a elucidar a relação entre esses fatos, como 

apontado por outros autores. 

As análises aqui realizadas demonstraram que não foi possível esclarecer 

uma relação direta entre o aumento do número de casos de FA nos municípios 

atingidos e o desastre causado pelo rompimento da barragem em Mariana/MG 

rejeitando-se a hipótese H0 e aceitando-se a H1. Por outro lado, é notório o 

elevando número de casos da doença nos anos de 2016/2017 para os dois 

estados. Casali et al. (2019) sugerem a existência de uma relação do aumento 
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dos casos de FA em áreas de desmatamento, uma vez que a degradação 

ambiental favorece o aumento da população de mosquitos que por sua vez terão 

maior facilidade em infectar os macacos que vivem em fragmentos de florestas. 

Uma outra questão estaria relacionada aos danos causados ao meio ambiente 

em decorrência de atividades mineradoras que causam grande devastação 

ambiental. Já que o desastre de Mariana causou a destruição de matas, habitats 

naturais, matando animais, devastando e de ecossistemas aquáticos ao longo da 

Bacia do Rio Doce, aonde os municípios analisados neste estudo estão 

localizados (CASALI et al. 2019).  

Percebeu-se que os três municípios de Minas Gerais, afetados pelo desastre, 

com maior registro de casos de FA, foram aqueles que sofreram impacto direto e 

apresentaram uma cobertura vacinal considerada alta, acima dos 85%, aceitando-

se a H3. Para o Espírito Santo, levando em conta os cinco municípios, a média de 

cobertura vacinal foi considerada baixa (31,5%), porém houve registros de casos da 

doença entre 2016/2017, aceitando-se a H2. Os achados não corroboram os de 

Casali et al. (2019) que apontaram para a existência de municípios na região 

sudeste com baixa cobertura vacinal o que pode aumentar a vulnerabilidade e 

aumento da propensão da circulação viral. Todavia, as razões que levaram à 

expansão da febre amarela ainda são desconhecidas, como aponta Goldani (2017), 

sendo necessário estudos mais detalhados e uma série de ações pensadas de 

acordo com as necessidades especificas de cada localidade para ser ter uma 

compreensão mais detalhada da situação. 

Dessa forma, não foi possível traçar um perfil epidemiológico do impacto do 

desastre de Mariana nas notificações de febre amarela nos municípios atingidos 

pelo desastre. Todavia os achados neste estudo expandem o conhecimento acerca 

do perfil epidemiológico da doença nos municípios afetados pelo rompimento da 

barragem. É preciso que haja fortalecimento do sistema de vigilância de epizootias 

e entomológico como eixos principais da detecção precoce da circulação viral nos 

municípios atingido direta e indiretamente pelo rompimento da barragem de 

Fundão. Salienta-se que novos trabalhos relacionados à região de estudo serão 
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fundamentais para a determinação do nível do dano ambiental em relação ao 

desastre e os casos de FA ocorridos na região.  

Conclui-se que os aumento dos casos de febre amarela nos municípios 

afetados pela tragédia podem ter sido decorrentes de negligência e falta de 

planejamento, fazendo-se necessário o fortalecimento dos sistemas de vigilância 

em saúde. Destaca-se ainda que a vacina é considerada um meio bastante eficaz 

no combate à doença e, portanto, existe a necessidade de se reafirmar a 

importância da vacinação e de medidas vigilância e controle para a prevenção da 

proliferação dos mosquitos transmissores da febre amarela. E por fim, ressalta-se 

que a Saúde Coletiva junto com a vigilância entomológica, devem trabalhar os 

efeitos à saúde causados pelos desastres na transmissão vetorial de doenças uma 

vez que o enfrentamento da febre amarela deve consistir em ações de curto e longo 

prazo envolvendo o conhecimento científico que deem suporte à formulação de 

políticas públicas que trabalham com a vigilância de vetores e alocação de vacinas.   

 

8.1. Recomendações 

 

• Realização de pesquisa e monitoramento entomológica na região da bacia 

hidrográfica do Rio Doce para mapeamento do panorama da fauna de 

possíveis vetores do vírus da febre amarela, a fim de contribuir para 

investigação dos casos; 

• Realização de monitoramento e avaliação da cobertura vacinal em todos os 

municípios afetados pela tragédia; 

• Melhoria a qualidade das informações em saúde;  

• Implementação de programas de educação permanente em epidemiologia 

para melhorar a qualidade dos registros e informações; 

• Implementação de programas e ações de combate e controle, movendo 

esforços para os grupos mais vulneráveis (homens, adultos jovens, com 

ocupação de característica rural); 
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•  Realização de estudos associando dados ambientais, entomológicos e 

sociodemográficos mais aprofundados. 
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10. APÊNDICES 
 
10.1. Apêndice 1 - Espírito Santo 

 

Tabela 1 - Estimativa Populacional da população residente nos munícipios atingidos 
pelo desastre de Mariana/MG, Brasil 2010-2020. 

 
Fonte: MS/SVS/DASNT/CGIAE, 2021. 

 
 
Tabela 2 - Índice de desenvolvimento humano municipal, população rural, urbana e 
total e percentual de extremamente pobres residentes nos municípios do Espírito 
Santo, Brasil, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, segundo o Censo 
de 2010 e projeção da população total residente no ano de 2020. 

Município 
IDHM 
2010 

População 
rural 2010 

População 
urbana 2010 

População 
total 2010 

População 
total 2020* 

Percentual de 
extremamente 

pobres 2010 

Aracruz 0,752 10.381 71.451 81.832 103.101 3,13 

Baixo Guandu 0,702 6.569 22.512 29.081 31.132 4 

Colatina 0,746 13.393 98.395 111.788 123.400 1,12 

Linhares 0,724 19.739 121.567 141.306 176.688 2,52 

Marilândia 0,696 5.459 5.648 11.107 12.963 1,64 

Total 0,724 55.541 319.573 375.114 447.284 2,48 

       
Brasil 0,727 29.830.007 160.925.792 190.755.799 211.755.692 6,62 

Espírito Santo 0,740 583.480 2.931.472 3.514.952 4.064.052 2,67 
Fonte: Brasil/IBGE, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aracruz 83.720 85.647 87.584 89.531 91.518 93.525 95.453 97.356 99.305 101.220 103.101

Baixo Guandu 29.752 29.889 30.027 30.166 30.307 30.450 30.587 30.723 30.862 30.998 31.132

Colatina 114.367 115.293 116.223 117.159 118.114 119.078 120.004 120.918 121.580 122.499 123.400

Linhares 144.567 147.782 151.012 154.260 157.575 160.922 164.138 167.118 170.364 173.555 176.688

Marilândia 11.363 11.494 11.627 11.760 11.895 12.032 12.164 12.293 12.700 12.833 12.963

Total 383.769 390.105 396.473 402.876 409.409 416.007 422.346 428.408 434.811 441.105 447.284
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Tabela 3 - Percentual de ocupação segundo o setor de atividade nos municípios do 
Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem, segundo Censo de 2010. 

Fonte: Brasil/IBGE, 2021. 

 

Tabela 4 - Cobertura vacinal nos municípios do Espírito Santo atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, no período de 2010 a 2020. 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

 

Tabela 5 - Cobertura vacinal nos municípios do Espírito Santo atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, no período de 2000 a 2010.  

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

 

 

 

 

 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Total

Aracruz 5,69 5,31 5,46 8,97 5,51 5,43 5,84 74,54 67,42 53,95 69,11 28,67

Baixo Guandu 0,26 0,26 0,77 0,51 0,00 0,50 0,00 89,22 107,00 87,71 83,45 34,11

Colatina 0,22 0,14 0,14 0,13 0,72 0,14 0,39 114,03 83,14 55,30 16,75 25,91

Linhares 2,59 0,31 0,04 0,00 0,21 0,04 0,19 54,78 60,18 49,96 60,78 21,79

Marilândia 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 1,75 110,53 98,56 117,69 160,77 46,88

Total 2,53 1,48 1,45 2,22 1,63 1,40 1,64 77,39 71,61 56,36 55,21 25,85

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Aracruz - 1,59 0,08 1,17 74,79 107,53 107,73 96,48 90,59 37,76 5,69 46,33

Baixo Guandu 43,91 56,63 64,81 33,70 59,48 77,05 85,21 95,77 105,13 25,13 0,26 59,57

Colatina 54,05 11,38 - 32,34 89,47 105,84 111,19 107,27 93,07 24,80 0,22 55,31

Linhares 4,89 0,49 0,04 0,13 56,16 90,68 98,83 98,24 97,16 28,13 2,59 43,48

Marilândia 88,70 7,14 - - 78,90 111,48 120,79 67,91 103,79 23,39 0,81 53,36

Total 23,78 8,20 3,88 11,50 69,93 97,44 103,26 99,08 95,30 29,29 2,53 48,72

http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
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Tabela 6 - Cobertura vacinal contra febre amarela, doses aplicadas por faixa etária 
nos municípios do Espírito Santo afetados pelo desastre,  no período  de 2010 a 
2020. 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município

Menor de 1 

ano
1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 49 anos 15 a 59 anos

60 anos e 

mais

65 anos e 

mais
Ignorado  Total

ARACRUZ 4.653 8.603 7.139 7.787 3.713 55.998 4.827 335 19 93.085

BAIXO GUANDU 1.581 2.302 2.191 2.050 347 16.210 2.554 8 4 27.249

COLATINA 4.238 9.106 7.590 8.815 271 90.437 3.096 1 2 123.559

LINHARES 6.062 13.242 10.687 10.080 2.228 78.040 6.156 91 28 126.629

MARILANDIA 670 959 1.171 873 8.061 428 50 215 40 12.468

TOTAL 17.204 34.212 28.778 29.605 14.620 241.113 16.683 650 93 382.990

http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
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10.2 - Apêndice 2 - Minas Gerais 

 
Caracterização dos municípios – aspectos sociodemográficos de Minas Gerais. 

 
Tabela 1 - Estimativa populacional dos municípios atingidos pelo desastre de 
Mariana/MG para o período de 2010 a 2020. 

 

Brasil/IBGE, 2021. 

 

Município 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aimorés 24.959 25.275 25.247 25.221 25.193 25.167 25.141

Alpercata 7.172 7.372 7.385 7.398 7.411 7.424 7.436

Barra Longa 6.143 5.614 5.492 5.372 5.250 5.131 5.015

Belo Oriente 23.397 25.467 25.779 26.083 26.396 26.700 26.994

Bom Jesus do Galho 15.364 15.240 15.163 15.087 15.010 14.935 14.862

Bugre 3.992 4.071 4.072 4.073 4.074 3.982 3.983

Caratinga 85.239 89.826 90.400 90.927 91.503 92.062 92.603

Conselheiro Pena 22.242 22.805 22.834 22.863 22.892 22.921 22.949

Córrego Novo 3.127 2.948 2.903 2.859 2.814 2.771 2.728

Dionísio 8.739 8.231 8.104 7.980 7.852 7.729 7.609

Fernandes Tourinho 3.030 3.283 3.320 3.357 3.394 3.431 3.466

Galiléia 6.951 6.929 6.901 6.873 6.844 6.817 6.790

Governador Valadares 263.689 275.014 276.245 277.448 278.685 279.885 281.046

Iapu 10.315 10.736 10.780 10.823 10.867 11.004 11.045

Ipaba 16.708 17.924 18.096 18.265 18.438 18.607 18.769

Ipatinga 239.468 255.024 257.143 259.213 261.344 263.410 265.409

Itueta 5.830 6.002 6.014 6.026 6.039 6.051 6.063

Mariana 54.219 58.360 58.957 59.541 60.142 60.724 61.288

Marliéria 4.012 4.059 4.054 4.049 4.044 4.039 4.034

Naque 6.341 6.765 6.823 6.880 6.939 6.996 7.051

Periquito 7.036 6.962 6.924 6.886 6.847 6.810 6.773

Pingo-d'Água 4.420 4.752 4.800 4.846 4.894 4.941 4.986

Raul Soares 23.818 23.974 23.920 23.868 23.814 23.762 23.711

Resplendor 17.089 17.400 17.399 17.398 17.398 17.397 17.396

Rio Casca 14.201 13.950 13.852 13.757 13.659 13.564 13.473

Rio Doce 2.465 2.567 2.578 2.588 2.599 2.610 2.620

Santa Cruz do Escalvado 4.992 4.898 4.863 4.828 4.793 4.758 4.725

Santana do Paraíso 27.265 31.703 32.451 33.182 33.934 34.663 35.369

São Domingos do Prata 17.357 17.495 17.461 17.427 17.393 17.359 17.327

São Pedro dos Ferros 8.356 8.094 8.015 7.937 7.858 7.781 7.706

Sem-Peixe 2.847 2.747 2.718 2.690 2.661 2.633 2.606

Sobrália 5.830 5.718 5.676 5.636 5.594 5.553 5.514

Timóteo 81.243 86.792 87.563 88.316 89.090 89.842 90.568

Tumiritinga 6.293 6.593 6.628 6.663 6.698 6.732 6.765

Total 87.073 92.510 93.239 93.952 94.684 95.395 96.082
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Tabela 2 – Índice de desenvolvimento humano municipal, população rural, urbana 
e total e percentual de extremamente pobres residentes nos municípios de Minas 
Gerais, Brasil, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, segundo o 
Censo de 2010 e projeção da população total residente no ano de 2020. 

 

Fonte: Brasil/IBGE, 2021. 

 

 

Municípios IDHM 2010
População 

rural 2010

População 

urbana 2010

População 

total 2010

População 

total 2020 

Percentual de 

extremamente 

pobres 2010

Aimorés 0,684 5.259 19.700 24.959 25.141 4,99

Alpercata 0,646 1.512 5.660 7.172 7.436 4,2

Barra Longa 0,624 3.830 2.313 6.143 5.015 7,57

Belo Oriente 0,686 3.715 19.682 23.397 26.994 4,04

Bom Jesus do Galho 0,623 5.340 10.024 15.364 14.862 11,71

Bugre 0,627 2.461 1.531 3.992 3.983 6,59

Caratinga 0,706 14.765 70.474 85.239 92.603 4,75

Conselheiro Pena 0,662 4.641 17.601 22.242 22.949 7,72

Córrego Novo 0,632 1.089 2.038 3.127 2.728 9,31

Dionísio 0,702 1.574 7.165 8.739 7.609 4,8

Fernandes Tourinho 0,646 1.014 2.016 3.030 3.466 5,57

Galiléia 0,654 1.259 5.692 6.951 6.790 5,52

Governador Valadares 0,727 10.389 253.300 263.689 281.046 2,36

Iapu 0,654 3.151 7.164 10.315 11.045 8,95

Ipaba 0,665 1.680 15.028 16.708 18.769 3,63

Ipatinga 0,771 2.500 236.968 239.468 265.409 1,13

Itueta 0,635 2.531 3.299 5.830 6.063 6,9

Mariana 0,742 6.577 47.642 54.219 61.288 3,57

Marliéria 0,657 1.168 2.844 4.012 4.034 2,29

Naque 0,675 380 5.961 6.341 7.051 4,17

Periquito 0,651 1.747 5.289 7.036 6.773 8,22

Pingo D'Água 0,619 385 4.035 4.420 4.986 5

Raul Soares 0,655 8.334 15.484 23.818 23.711 5,85

Resplendor 0,670 4.257 12.832 17.089 17.396 6,1

Rio Casca 0,650 2.867 11.334 14.201 13.473 3,5

Rio Doce 0,664 812 1.653 2.465 2.620 4,08

Santa Cruz do Escalvado 0,625 3.262 1.730 4.992 4.725 5,37

Santana do Paraíso 0,685 2.014 25.251 27.265 35.369 3,18

São Domingos do Prata 0,690 6.852 10.505 17.357 17.327 4,15

São Pedro dos Ferros 0,659 1.573 6.783 8.356 7.706 1,79

Sem-Peixe 0,654 1.340 1.507 2.847 2.606 10,18

Sobrália 0,631 1.701 4.129 5.830 5.514 12,06

Timóteo 0,770 119 81.124 81.243 90.568 1,03

Tumiritinga 0,626 1.970 4.323 6.293 6.765 6,27

Total 0,667 112.068 922.081 1.034.149 1.113.820 5,49

Brasil 0,727 29.830.007 160.925.792 190.755.799 211.755.692 6,62

Minas Gerais 0,731 2.882.114 16.715.216 19.597.330 21.292.666 3,49
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Tabela 3 - Notificações de casos de febre amarela nos municípios atingidos pelo 
desastre de Mariana/MG, segundo a faixa-etária, 2010. 

 

Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 
 

Tabela 4 – Notificações de casos de febre amarela nos municípios atingidos pelo 
desastre de Mariana/MG, segundo o sexo, 2010 a 2020. 

Município Notificação Masculino Feminino Total 

Aimorés 9 3 12 

Alpercata - 1 1 

Barra Longa 3 1 4 

Bom Jesus do Galho 14 4 18 

Caratinga 177 76 253 

Conselheiro Pena 3 - 3 

 Dionísio 1 - 1 

Ipatinga 67 18 85 

Mariana 125 55 180 

Naque - 1 1 

Raul Soares 1 - 1 

Resplendor 25 3 28 

Santa Cruz do Escalvado - 1 1 

Santana do Paraíso 1 - 1 

São Domingos do Prata 4 - 4 

Timóteo 4 1 5 

Total 434 164 598 
Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG, 2021. 

 

Município Notificação
Menor 1 

ano

1 a 4 

anos

5 a 9 

anos

10 a 14 

anos

15 a 19 

anos

20 a 29 

anos

30 a 39 

anos

40 a 49 

anos

50 a 59 

anos

60 a 69 

anos

70 a 79 

anos

80 anos 

e mais
Total

Aimorés 1 - - 1 1 2 - 1 2 3 - 1 12

Alpercata - - - - - - - 1 - - - - 1

Barra Longa - - - - - 1 1 - 2 - - - 4

Bom Jesus do Galho - - - 3 - 2 1 2 5 2 3 - 18

Caratinga - 4 6 10 15 40 60 48 33 20 10 7 253

Conselheiro Pena - - - - 1 - - 1 - 1 - - 3

Dionísio - - - - - 1 - - - - - - 1

Ipatinga 3 - - 2 1 12 17 19 14 9 7 1 85

Mariana 1 2 3 5 11 33 40 29 19 24 9 4 180

Naque - - - - - - - - 1 - - - 1

Raul Soares - - - - 1 - - - - - - - 1

Resplendor - - - 1 - 1 4 7 10 4 1 - 28

Santa Cruz do 

Escalvado - - - - - 1 - - - - - - 1

Santana do Paraíso - - - 1 - - - - - - - - 1

São Domingos do 

Prata - - - - - 1 1 2 - - - - 4

Timóteo - - - - - 2 2 - - - 1 - 5

Total 5 6 9 23 30 96 126 110 86 63 31 13 598
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Tabela 5 – Percentual de ocupação segundo o setor de atividade nos municípios 
mineiros atingidos pelo rompimento da barragem, segundo Censo de 2010. 

 
Fonte: Brasil/IBGE, 2021. 

 
 

 

Município

 Setor 

agropecuário 

 Setor 

extrativo 

mineral 

Indústria de 

transformação 

 Serviços 

industriais de 

utilidade pública 

 Setor de 

construção 

 Seto de 

comércio 

 Setor de 

serviços 

Aimorés 26,29 0,26 4,92 1,34 10,51 12,37 40,91

Alpercata 19,67 0,76 8,07 2,07 8,94 12,73 40,8

Barra Longa 47,58 0,5 1,87 5,67 6,95 33,17

Belo Oriente 11,33 0,59 16,25 1,85 17,79 11,57 35,82

Bom Jesus do 

Galho 48,65 - 3,17 0,86 7,48 9,83 27,5

Bugre 41,95 0,27 5,89 0,96 14,34 7,16 28,17

Caratinga 17,73 0,34 6,22 0,66 7,08 20,7 42,48

Conselheiro Pena 30,79 0,39 6,23 1,22 8,78 13,25 36,16

Córrego Novo 49,82 - 1,04 0,29 4,77 5,39 36,93

Dionísio 33,13 0,68 11,08 0,92 8,43 10,6 29,82

Fernandes 

Tourinho 40,67 0,6 2,44 0,59 8,03 12,28 33,83

Galiléia 24,8 3,57 6,7 1,43 9,94 9,7 40,19

Governador 

Valadares 4,69 0,63 8,9 1,08 9,15 21,33 48,74

Iapu 31,66 - 5,25 0,66 13,68 12,65 32,25

Ipaba 12,43 0,45 16,47 1,62 15,58 11,01 40,3

Ipatinga 0,75 0,39 21,42 1,02 8,91 18,41 41,89

Itueta 52,96 1,01 3,76 1,06 6,96 5,99 26,07

Mariana 6,92 14,64 4,93 1,02 11,88 13,47 42,76

Marliéria 26,04 0,17 8,28 0,28 10,2 8,27 40,21

Naque 20,89 0,11 5,83 1,29 15,26 11,11 41,94

Periquito 30,02 0,22 5,97 1,28 13,33 7,02 34,46

Raul Soares 40,26 - 5,72 1,04 7,16 9,16 32,15

Resplendor 28,67 0,53 5,44 0,51 7,22 14,81 36,16

Rio Casca 19,96 - 6,5 0,64 7,66 13,77 47,22

Rio Doce 26,55 - 3,01 1,39 11,57 8,19 41,61

Santa Cruz do 

Escalvado 55,2 0,52 2,2 0,74 4,44 7,45 25,93

Santana do Paraíso 6,45 0,4 21,48 1,35 12,97 11,99 36,17

São Domingos do 

Prata 32 0,78 7,48 0,46 9,07 12,39 34,16

São Pedro dos 

Ferros 28,84 1,02 12,39 0,86 5,59 16,1 32,62

Sem-Peixe 62,95 0,39 1,27 0,22 7,18 3,88 23,11

Sobrália 37,38 - 5,3 0,46 9,02 10,39 36,61

Timóteo 1,75 0,43 22,64 0,92 8,72 15,3 44,2

Tumiritinga 32,58 0,19 8,12 0,54 10,65 9,16 36,04

Media 28,83 1,15 7,76 0,96 9,64 11,34 36,38
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Tabela 6 – Cobertura vacinal nos municípios de Minas Gerais atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, no período de 2010 a 2020. 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Média

Aimorés 113,65 110,92 104,1 114,83 106,33 108,16 63,64 78,06 94,17 98,43 100,63 99,36

Alpercata 88,24 127,94 98,53 105,32 82,65 123,86 86,81 86,81 85,39 81,52 64,13 93,75

Barra Longa 78,57 135,71 87,5 137,93 76,92 115,56 78,43 101,96 87,72 78,85 103,85 98,45

Belo Oriente 112,07 118,39 113,51 128,34 132,49 92,75 89,12 77,65 89,56 104,61 103,95 105,68
Bom Jesus do 

Galho 111,67 105,56 94,44 134,62 120,11 103,53 98,34 67,96 85,8 87,1 92,9 100,18

 Bugre 98,18 100 107,27 104 77,78 88,46 114,58 87,5 96,08 125,53 110,64 100,91

Caratinga 96,99 108,95 101,64 88,01 89,24 106,18 119,18 94,69 72,67 85,63 69,76 93,90

Conselheiro Pena 93,45 93,45 97,09 104,07 83,95 114,23 103,98 90,84 93,8 87,68 86,59 95,38

Córrego Novo 117,14 97,14 102,86 157,14 109,38 70,45 87,1 100 88,1 89,47 94,74 101,23

Dionísio 126,67 121,33 102,67 146,77 104 149,09 106,56 109,84 144,23 96,67 115 120,26
Fernandes 

Tourinho 137,5 118,75 103,12 81,58 134,38 121,88 107,69 87,18 123,33 128,12 90,62 112,20

Galiléia 114,49 149,28 146,38 91,3 74,04 102,47 103,9 102,6 86,73 98,8 89,16 105,38
Governador 

Valadares 105,63 104,6 103,36 97,25 95,23 95,55 83,32 75,13 81,3 79,17 61,99 89,32

Iapu 142,61 144,35 149,57 148,61 121,09 97,46 110,34 114,66 80,58 100,82 113,11 120,29

Ipaba 104,89 111,65 107,52 106,18 80,75 111,6 69,92 49,59 92,63 97,47 91,14 93,03

Ipatinga 82,79 94,7 92,27 88,66 0 100,73 92,44 85,95 105,32 97,79 96,77 85,22

Itueta 107,35 92,65 110,29 76,25 114,06 82,93 122,08 58,44 77,78 74,73 68,13 89,52

Mariana 98,91 94,43 84,62 100,36 101,33 100,99 102,75 87,75 90,69 88,6 102,04 95,68

Marliéria 134,29 177,14 120 71,43 87,72 108,89 134,78 89,13 94,74 122,22 126,67 115,18

Naque 109,28 97,94 110,31 122,33 130,43 165,98 104,31 71,55 92,16 196,43 147,62 122,58

Periquito 107,48 126,17 112,15 83,49 103,28 86,46 117,05 109,09 109,18 88,5 90,27 103,01

Pingo-d'Água 128,81 105,08 93,22 105,36 151,22 74,6 135,42 108,33 105,36 103,03 115,15 111,42

Raul Soares 72,98 109,47 74,04 85,48 82,48 88,74 81,82 75,64 118,31 97,41 100,37 89,70

Resplendor 96,98 114,07 98,49 89,04 75,78 91,35 89,59 82,35 99,47 104,88 90,73 93,88

Rio Casca 65,12 77,21 61,4 107,03 113,64 85,25 85,63 89,66 104,17 97,2 95,1 89,22

Rio Doce 89,47 105,26 152,63 70,37 115,79 72,22 94,74 126,32 69,57 150 192,86 112,66
Santa Cruz do 

Escalvado 79,17 70,83 91,67 104,35 105,13 85,11 111,9 104,76 90,91 105 102,5 95,58
Santana do 

Paraíso 91,53 83,33 98,15 76,44 78,4 70,26 97,31 67,39 85,56 84,99 75,19 82,60
São Domingos do 

Prata 96,53 93,06 103,47 124,35 174,53 151,35 95,29 84,29 108,72 97,13 91,95 110,97
São Pedro dos 

Ferros 105,75 82,76 73,56 120 102,6 81,63 84,52 120,24 105 111,69 105,19 99,36

Sem-Peixe 120 115 135 127,78 172,22 93,75 70 80 100 59,09 95,45 106,21

Sobrália 82,43 85,14 79,73 141,54 90 128,57 112,5 123,21 103,64 74,58 93,22 101,32

Timóteo 100 97,04 102,96 101,77 91,17 112,28 65,42 93,61 74,18 76,33 65,82 89,14

Tumiritinga 146,67 124 81,33 80,77 69,23 105,8 142,42 101,52 113,33 106,17 85,19 105,13

Total 97,17 101,71 98,23 97,42 97,17 100,52 91,17 83,31 89,67 89,25 81,93 93,41

http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
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Tabela 7 – Cobertura vacinal nos municípios de Minas Gerais atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, no período de 2000 a 2010. 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Aimorés 16,20 88,33 89,89 21,93 85,36 108,99 114,54 127,36 127,48 122,18 113,65 89,55

Alpercata - 39,39 31,82 15,15 71,72 95,51 67,62 91,58 60,82 120,59 88,24 56,21

Barra Longa - 61,38 50,00 23,57 94,29 89,04 119,67 112,00 68,85 78,57 78,57 59,92

Belo Oriente 32,84 83,58 95,33 34,47 160,87 129,94 136,53 124,77 101,14 135,63 112,07 98,40

Bom Jesus do Galho 38,95 33,33 58,50 42,23 68,93 106,70 81,64 96,09 96,20 103,89 111,67 71,85

Bugre 15,63 73,85 92,31 34,38 130,61 100,00 117,54 122,00 90,91 109,09 98,18 87,01

Caratinga 3,06 53,56 67,89 9,35 76,07 144,20 105,71 114,49 103,91 103,53 96,99 75,16

Conselheiro Pena 19,66 77,17 64,53 25,73 111,80 109,25 109,52 99,65 98,76 108,36 93,45 80,33

Córrego Novo 70,69 110,00 106,12 44,90 95,12 133,33 128,57 195,24 82,93 148,57 117,14 105,17

Dionísio 27,66 55,95 80,81 28,49 222,50 215,66 120,59 157,69 150,00 153,33 126,67 102,05

Fernandes Tourinho 13,04 75,56 95,45 16,28 84,85 145,16 127,59 114,63 125,93 128,13 137,50 90,57

Galiléia 348,80 59,09 64,29 0,66 84,96 136,59 102,04 126,44 115,79 133,33 114,49 110,68

Governador Valadares 26,70 82,11 71,15 24,54 103,96 108,80 105,15 113,29 106,10 115,25 105,63 85,73

Iapu 18,79 90,75 98,27 27,91 108,85 152,73 120,33 112,69 134,13 147,83 142,61 98,68

Ipaba 4,09 112,08 96,03 12,01 74,26 88,10 91,44 91,95 74,04 100,38 104,89 74,85

Ipatinga 0,31 51,93 78,58 36,01 102,61 90,02 89,39 97,67 91,78 94,56 82,79 71,91

Itueta - 67,44 77,65 17,86 87,91 109,76 118,42 134,78 108,70 113,24 107,35 82,22

Mariana 51,28 99,54 59,46 7,60 72,56 102,85 82,31 74,22 93,85 96,13 98,91 75,45

Marliéria 11,54 78,87 45,83 24,66 117,14 116,07 88,24 96,23 96,36 148,57 134,29 76,55

Naque - 88,89 63,64 9,00 126,92 92,55 111,11 130,77 87,07 127,84 109,28 83,51

Periquito 67,81 38,95 56,98 46,51 68,97 113,11 116,53 156,25 115,52 168,22 107,48 88,60

Pingo-d'Água 33,96 131,37 127,45 108,00 190,77 112,79 154,17 128,57 182,61 155,93 128,81 134,37

Raul Soares 18,18 43,13 65,41 5,96 53,80 82,30 82,06 68,91 85,51 79,30 72,98 57,40

Resplendor 39,02 69,85 59,77 6,13 60,00 93,41 88,24 107,73 86,54 120,10 96,98 72,56

Rio Casca 13,72 32,59 47,78 18,59 63,37 86,97 77,08 80,89 90,65 95,35 65,12 58,97

Rio Doce - 47,92 62,50 12,77 78,57 146,43 100,00 116,00 86,36 94,74 89,47 66,76

Santa Cruz do Escalvado 42,05 32,22 37,50 18,60 53,03 115,15 158,33 106,98 63,08 125,00 79,17 66,17

Santana do Paraíso - 56,01 104,49 10,92 140,93 82,71 82,87 70,79 98,60 78,31 91,53 69,56

São Domingos do Prata 152,84 63,40 66,29 26,24 95,00 90,60 100,00 97,41 105,59 106,36 96,53 89,66

São Pedro dos Ferros 48,33 39,44 41,13 6,47 94,21 80,14 200,00 100,00 107,69 143,68 105,75 77,02

Sem-Peixe - 137,04 74,07 34,62 97,06 91,18 117,86 171,43 71,88 130,00 120,00 83,18

Sobrália 70,97 124,24 56,12 13,40 51,55 120,00 95,18 129,49 97,18 97,30 82,43 82,96

Timóteo 43,44 89,74 78,59 20,36 87,16 101,36 91,76 92,00 90,98 100,00 100,00 79,66

Tumiritinga - 65,77 58,04 16,96 62,26 102,35 170,27 90,91 110,99 134,67 146,67 79,54

Total 24,32 69,74 72,97 23,74 94,58 104,89 99,43 103,14 98,83 106,30 97,17 79,01

http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
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Tabela 8 - Cobertura vacinal contra febre amarela, doses aplicadas por faixa etária 
nos municípios de Minas Gerais afetados pelo desastre,  no período  de 2010 a 
2020. 

 
Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

 

Município Menor de 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 49 anos 15 a 59 anos 60 anos e mais 65 anos e mais Ignorado  Total

AIMORES 3.414 1.958 1.266 2.407 9.386 4.067 736 153 10 23.398

ALPERCATA 897 422 454 818 3.752 504 89 103 7 7.047

BARRA LONGA 576 232 310 489 3.591 294 46 244 7 5.789

BELO ORIENTE 3.896 1.274 1.219 2.665 7.459 4.992 1.265 170 9 22.949

BOM JESUS DO GALHO 1.931 770 813 1.721 6.784 1.128 84 156 30 13.417

BUGRE 561 200 253 543 2.084 440 201 79 0 4.361

CARATINGA 11.861 5.233 3.664 6.888 21.239 56.732 2.561 3.259 114 111.551

CONSELHEIRO PENA 2.833 1.289 1.291 2.378 5.359 4.207 1.455 105 2 18.920

CORREGO NOVO 380 134 192 406 1.552 225 3 32 2 2.926

DIONISIO 813 258 442 767 2.922 412 142 158 1 5.915

FERNANDES TOURINHO 397 148 136 356 945 751 252 21 0 3.006

GALILEIA 895 345 356 777 2.424 915 97 67 0 5.878

GOVERNADOR VALADARES 36.893 13.710 11.785 24.383 90.091 34.791 7.694 2.621 69 222.045

IAPU 1.625 571 829 1.535 4.728 2.650 935 177 11 13.061

IPABA 2.652 1.050 632 1.774 5.172 3.139 51 757 8 15.235

IPATINGA 30.353 16.658 16.121 19.468 79.278 38.345 7.530 10.128 371 218.254

ITUETA 756 450 331 719 2.195 1.345 302 45 16 6.159

MARIANA 9.239 3.668 3.204 6.266 24.164 13.064 1.318 2.735 10 63.672

MARLIERIA 536 241 280 429 2.002 342 160 60 1 4.051

NAQUE 1.322 431 618 705 2.075 1.343 215 36 0 6.745

PERIQUITO 1.188 420 495 425 1.406 532 5 44 4 4.519

PINGO-D'AGUA 683 271 384 528 2.249 558 1 26 0 4.700

RAUL SOARES 2.540 1.018 1.198 2.310 9.402 4.324 1.076 2.491 12 24.371

RESPLENDOR 2.119 1.161 1.199 1.843 7.353 2.916 580 143 33 17.349

RIO CASCA 1.714 653 954 1.890 5.971 2.892 1.035 197 9 15.315

RIO DOCE 232 77 131 248 1.361 445 145 37 0 2.676

SANTA CRUZ DO ESCALVADO 440 193 279 645 2.333 1.568 553 210 7 6.228

SANTANA DO PARAISO 4.706 2.525 1.881 2.713 7.870 4.032 490 653 42 24.916

SAO DOMINGOS DO PRATA 2.242 904 1.361 2.351 5.636 3.826 905 904 0 18.129

SAO PEDRO DOS FERROS 871 306 467 822 3.236 861 134 176 13 6.886

SEM-PEIXE 220 127 90 198 1.307 447 93 31 5 2.518

SOBRALIA 672 355 293 578 1.637 855 187 50 0 4.627

TIMOTEO 10.577 5.028 3.961 5.945 6.550 32.732 6.868 964 17 72.644

TUMIRITINGA 892 490 585 954 2.607 935 175 42 4 6.684

TOTAL 140.926 62.570 57.474 96.944 336.120 226.609 37.383 27.074 814 985.941

http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/

