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APRESENTAÇÃO

Passadas três décadas do acidente radiológico que abalou a cidade de Goiânia, as consequências da exposição ao Césio 137 ainda reper-
cutem nas vidas das pessoas que protagonizaram essa história. Os eventos que se sucederam àquela tarde de domingo, de 13 de setembro de 
1987, quando parte de um aparelho utilizado em tratamento para câncer foi tirado de um prédio em ruínas para, posteriormente, ser vendido 
como sucata em um ferro velho, resultou em nosso País no maior acidente envolvendo baixas doses de radiação, em população urbana.

Radioacidentados e profissionais que atuaram nas diferentes frentes carregam as marcas na alma de quem sofreu violência e profundo 
trauma pelo “brilho azul radioativo”. São os próprios radioacidentados que defendem que sua história não pode cair no esquecimento. “É 
preciso falar, pois muitos ainda não sabem!”, alerta dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide das Neves, a menina de sorriso cativante que virou 
símbolo do flagelo, ao perder a vida aos 6 anos de idade, após ingerir partículas do Césio 137.

Mas além de dar voz à memória das vítimas, faz-se necessário refletir sobre o que têm a contribuir os técnicos que se dedicaram a 
entender as referências desses últimos 30 anos. A experiência de profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia, da odontologia, 
da assistência social, da física, dentre outras áreas, agregadas num legado vivo, sob a tutela do Centro de Assistência aos Radioacidentados 
(C.A.RA.), reverbera nos limites da compreensão do desastre e dos seus inúmeros efeitos nas dimensões humanas.

Nesse contexto, essa reportagem fotográfica foi proposta pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) como forma de objeti-
var a história. Por meio de imagens reunidas dos acervos do C.A.RA., da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do jornal O Popular, 
do acervo digital de O Globo, além de outras consultas bibliográficas e entrevistas, buscou-se registrar um cenário sobre o acontecimento, 
na intenção de que a atual e as futuras gerações conheçam os fatos para  compreender a magnitude das proporções desta  grave tragédia e 
de sua superação.

Leonardo Moura Vilela
Secretário de Estado da Saúde de Goiás
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EDITORIAL 

Um evento raro marcou os goianienses há 30 anos. Esse é o mesmo tempo que leva para decair pela metade 
a capacidade do Césio 137 emitir radiação. No entanto, a seara de trabalho tem motivos para prosseguir.

O Governo do Estado de Goiás preservou as missões institucionais dos primórdios da assistência, investindo 
na assistência integral às vítimas e em pesquisas. As ações no campo da coletividade e das necessidades individuais, 
dos radioacidentados e do trabalhadores, mais que mitigadoras, são reflexos da evolução do nosso sistema de saúde, 
o SUS.

Desde 2011, o Centro de Assistência aos Radioacidentados (C.A.RA.) mantém o atendimento multidisciplinar 
exclusivo aos radioacidentados, com vistas à promoção, prevenção, recuperação de agravos, utilizando toda a capila-
ridade do SUS.

Compreendemos, por meio do histórico das gestões antecessoras,  que todo recurso humano, as parcerias 
e intercâmbios de conhecimentos contribuíram valiosamente para o legado informativo a que temos acesso hoje.

Para nós, cada página dessa publicação representa um degrau de superação de nossas limitações. Aos radioa-
cidentados, por eles continuamos dedicados e, apesar de todo o sofrimento, agradecemos a confiança em nossos 
trabalhos.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura!

André Luiz de Souza
Diretor Geral e equipe do C.A.RA. 
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PREFÁCIO
 

Trinta anos após o acidente com o Césio 137, relembramos o passado da tragédia para, a partir de nosso 
aprendizado com ela, construir o presente e o futuro, voltados para o bem estar das vítimas e de suas famílias.

Neste belo trabalho de fotorreportagem, produzido pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), resgatamos a memória do desastre que marcou a vida dos goianos e entrou para a história como o 
maior acidente radiológico do mundo.

Relembramos as histórias para que não nos esqueçamos da nossa luta – governo, profissionais da saúde, es-
pecialistas em radioatividade, vítimas e todos os goianos – pela superação do acidente. Trajetórias interrompidas, 
profissionais com rotinas alteradas, uma cidade em pânico e o preconceito contra os goianos se reproduzindo por 
todo País.  A falta de conhecimento sobre a radioatividade era o primeiro grande desafio.  De mãos dadas, fomos 
compelidos a inúmeros aprendizados. Muitas lições foram aprendidas com a superação dos nossos limites de conhe-
cimento. A experiência nos fortaleceu. A história do acidente reforça que, sempre, o mais importante é a vida!

A informação, a transparência e o trabalho foram os grandes antídotos contra a ignorância. O Centro de 
Assistência aos Radioacidentados (C.A.RA.) e o Centro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Projetos Leide das 
Neves Ferreira (CEEPP-LNF), unidades da SES, produziram e disseminaram os esclarecimentos necessários para que 
o conhecimento iluminasse a escuridão. Não podemos recuperar as vidas cindidas pelo acidente, mas as vítimas nos 
mantêm atentos e comprometidos com o presente e o futuro.

A geração inteira que nasceu depois do desastre abraçou esse compromisso com a responsabilidade pela 
prevenção e com o zelo pelos pilares da solidariedade, tão essencial  para superar a tragédia. Juntos, estamos cons-
truindo bravamente um futuro melhor para todos, convertendo as memórias da tragédia na força necessária para 
evitar que os erros do passado se repitam.

Esta fotorreportagem é nossa homenagem às vítimas e a todos os profissionais que atuaram pelo resgate de 
nossa cidadania.

 
Marconi Ferreira Perillo Júnior
Governador do Estado de Goiás





I - O ACIDENTE



Wagner mostra mãos com radiodermites. 
Foto: O Globo
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Wagner mostra mãos com radiolesão. Foto: O Globo
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13 DE SETEMBRO DE 1987 

Wagner Mota Pereira, 20 anos, e Roberto Santos Alves, 21 anos, recolhem parte de um aparelho utilizado em radioterapia, abandonado 
nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia, localizado em mesmo terreno da antiga Santa Casa de Misericórdia, com o objetivo de vender 
a peça para um ferro velho. Eles removem o lacre da cápsula para, posteriormente, venderem o chumbo, o aço e outro metal ao ferro velho, 
ficando o material radioativo exposto sob um pé de manga, por cerca de cinco dias. Tem início o até então, maior acidente radiológico do 
mundo, classificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear como nível 5 (acidente com consequências de longo alcance).

“Não quebrei portas ou janelas como disseram. Entrei na Santa 
Casa porque estava abandonada. Era final da tarde, com muito 
sol, e a peça era tão pesada que o carrinho entortou. Lembro: 
passamos pela porta do Estádio Olímpico, descemos abaixo da 
Avenida Oeste, entramos pela 55 e depois pela Rua 80 até chegar 
em casa, na Rua 57, onde ela foi aberta”. 

Roberto Santos Alves 
(Exposição Mãos de Césio 137)
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O INSTITUTO GOIANO DE RADIOTERAPIA

O Instituto Goiano de Radioterapia, por cerca de 14 anos, funcionou na região central de Goiânia, num terreno pertencente à Santa 
Casa de Misericórdia. A Santa Casa, por sua vez, vendeu o terreno ao Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado de Goiás (IPAS). 
No final de 1985, o IGR transferiu sua sede para novas instalações em outro local, deixando no antigo endereço um aparelho de radioterapia, 
considerado obsoleto para utilização, cuja fonte radioativa era de Césio 137. O programa de inspeção de equipamentos radiológicos da Co-
missão Nacional de Energia Nuclear já orientava para a substituição destes aparelhos por outros que só produzem radiação quando ligados 
em fonte de alta tensão, e por isso, são mais seguros.

Escombros do Instituto Goiano de Radioterapia, localizado 
no Centro de Goiânia.  Foto: CRCN-CO/CNEN
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O ABANDONO

Na mudança da sede do Instituto Goiano de Radioterapia, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN) afirmam que não foram devidamente notificadas sobre o fato de que um aparelho de radioterapia estava ficando 
nas ruínas. Já o Instituto, mais tarde na defesa judicial, alegou ter notificado a CNEN.

Escombros do Instituto Goiano de Radioterapia, localizado 
no Centro de Goiânia.  Foto: CRCN-CO/CNEN
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Jornal O Globo, edição de 24 de outubro de 1987. 

Jornal O Globo, edição de 24 
de outubro de 1987. 

Acervo: O Globo.
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RESPONSABILIDADE
 
De acordo com o que foi registrado no trabalho “Césio 137: Consequências psicossociais do acidente de Goiânia”, à época do acidente 

havia um vácuo em relação à responsabilidade de fiscalização de equipamentos radioativos. Em fevereiro de 1978, o Decreto n.° 81.384 transferiu 
a responsabilidade pela fiscalização de fontes radioativas ionizantes para as Secretarias de Saúde dos Estados. O mesmo Decreto dispôs também 
sobre a competência do Conselho Nacional de Saúde em estabelecer as normas de radioproteção destinadas a orientar a fiscalização a ser 
exercida pelas mencionadas Secretarias. Coincidentemente, o Conselho Nacional de Saúde entrou em recesso por um período de seis anos. Em 
consequência disso, a normatização — que caberia ao referido órgão elaborar para efeito de fiscalização dos equipamentos radioativos — só 
veio a acontecer em 21 de dezembro de 1988, portanto, dez anos após a determinação legal e mais de um ano após a ocorrência do acidente 
radioativo de Goiânia. Até então, a Vigilância Sanitária do Estado de Goiás via-se impossibilitada de fiscalizar, visto que não dispunha das respec-
tivas normas técnicas.

“A situação é absurda”, declarou o superintendente da Polícia Federal em Goiás ao jornal O Globo, no dia 21 de outubro de 1987, por oca-
sião da investigação que apurava as responsabilidades do acidente. “Não existe ninguém responsável pela fiscalização dos aparelhos que utilizam 
elementos radioativos para fins medicinais”, concluiu ele.

Nas ruínas do Instituto Goiano 
de Radioterapia,  sucata do 

aparelho de radiologia. Foto: 
CRCN-CO/CNEN
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BRILHO AZUL 

Devair Alves Ferreira, dono de um ferro velho loca-
lizado na rua 26-A, no Setor Aeroporto de Goiânia, com-
pra o cilindro de metal que pesa cerca de 98 quilos e o 
armazena em seu depósito. À noite, ao passar pelo pátio 
de seu estabelecimento, ele percebe, em meio à escuridão, 
o intenso brilho azul oriundo do interior da peça recém 
comprada.  Atraído pela luminosidade, ele fica encantado 
e leva a cápsula para sua casa.

Devair após sofrer os efeitos da radiação. É do dono 
do ferro velho a frase: “apaixonei-me pelo brilho da 

morte”. Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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OS CAMINHOS DA CONTAMINAÇÃO 

O pó de Césio 137, semelhante ao sal de cozinha, 
no escuro emitia um brilho azulado. Devair começa a 
distribuí-lo entre os parentes e amigos que vão visitá-lo. 
Logo nos primeiros dias, quem teve contato direto com 
o Césio 137 começou a sentir tonturas, náuseas, a vomi-
tar e a ter crises de diarreia. Sem perceber a relação dos 
sintomas com o manuseio da peça, o irmão de Devair, Ivo 
Alves Ferreira, morador do Setor Norte Ferroviário, vai 
conhecer o pó, leva fragmentos para casa e espalha sobre 
a mesa.  A filha de Ivo, Leide das Neves, de 6 anos de idade, 
brinca com o Césio e depois come ovo com as mãos su-
jas, ingerindo fragmentos radioativos.  A criança foi quem 
recebeu o maior grau de contaminação. Expandia-se a 
cada dia a cadeia de radiação e contaminação.

Vista áerea do depósito de Devair, onde foi violada a cápsula do Césio 137, na 
Rua 26-A do Setor Aeroporto. Foto: Lorisvaldo de Paula/ O Popular



CÉSIO 137 - 30 ANOS22

Ferro velho do Devair, na Rua 26-A, Setor Aeroporto, onde a peça foi desmontada. 
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Vista aérea atual de terreno da 
Rua 57 do  Bairro Popular, cuja 

casa foi demolida e o local 
concretado. Foto: C.A.RA.
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ANEL DE CÉSIO 137

“A única vez que vi o Césio foi em 26 
de setembro. Meu irmão me mostrou a pedra 
e perguntou se ela poderia ser usada para fa-
zer um anel. Peguei um pedaço menor que um 
grão de arroz e esfreguei na palma da mão. 
Como era dia, não havia nenhum brilho. Ela 
mais parecia um pedaço de cimento. Oito dias 
depois, minhas mãos começaram a coçar e in-
charam. Sentia tonteiras e náuseas. Um dia, a 
polícia chegou à nossa rua e começou a isolar 
as pessoas no Estádio Olímpico. Só aí descobri 
que aquela pedra era radioativa. Sabia o que 
era isso – o acidente de Chernobyl tinha acon-
tecido um ano antes. A população entrou em 
pânico. Todos achavam que estava acontecen-
do o mesmo em Goiânia. Fui a última vítima a 
ser isolada. Vi meus irmãos entrarem no avião 
e serem enviados ao Rio de Janeiro para faze-
rem um tratamento intensivo. Quando saímos 
do hospital, as pessoas nos tratavam como se 
tivéssemos uma doença contagiosa. As vítimas 
do Césio eram apedrejadas”.

Trecho de entrevista com Odesson 
Alves Ferreira, 52 anos, radioacidentado de 
grupo I e ex-presidente da Associação das Ví-
timas do Césio 137 (O Guia do Estudante – 
13/09/2012)

Ivo Alves, irmão de Odesson, mostra sequela de radiolesão. 
Foto: Exposição Mãos de Césio
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Pessoas passam por medição dos 
níveis de radioatividade. À esquerda, 
encostado à parede, Odesson Alves. 

Foto: Lailson Damásio/O Popular
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A SUSPEITA 

A esposa de Devair, Maria Gabriela, instigada pela vizinha Santana Nunes Fabiano, suspeita que o pó brilhante é o causador dos problemas 
de saúde que acometem a família e conhecidos. Ela decide recolher a cápsula e levá-la à Vigilância Sanitária, localizada no Setor Aeroporto.  A 
mulher expõe o drama ao diretor da unidade, Paulo Roberto Monteiro, que pede que a sacola com o objeto desconhecido seja depositada no 
pátio da sede da Vigilância.

Fonte de Césio 137 dentro de uma sacola de plástico, depositada sobre uma 
cadeira no pátio da Vigilância Sanitária. Foto: CRCN-CO/CNEN 
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29 DE SETEMBRO DE 1987 

O físico Walter Mendes, 29 anos, da Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear, é chamado para avaliar a substância 
desconhecida que Maria Gabriela deixara na Vigilância Sani-
tária. O produto, embalado apenas em uma sacola de plás-
tico, havia ficado por um dia sobre uma cadeira no pátio da 
Vigilância. 

Mendes pede apoio ao escritório regional de Goiâ-
nia da extinta Empresas Nucleares Brasileiras S/A -                          
NUCLEBRAS (estatal extinta em outubro de 1989), para 
pegar um aparelho que mede radiações ionizantes. Walter, 
após analisar o material, convence a todos os presentes a 
deixarem o local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros e a Po-
lícia Militar isolam o prédio da Vigilância Sanitária, impedindo 
o acesso de qualquer pessoa às suas dependências.

Físico Walter Mendes
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ISOLAMENTO DA ÁREA 

Nesse mesmo dia, constata-se a radiação no ferro velho. 
Devair, sua família e alguns vizinhos são convencidos a deixar a 
área. Todos são retirados em ônibus da PM, à noite. Em seguida, 
o local é isolado pela Polícia Militar.  O ocorrido é comunicado 
ao secretário de Estado da Saúde, Antonio Faleiros, e ao dire-
tor do Departamento de Instalações Nucleares da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), José de Júlio Rozental.

Sucata do aparelho de radioterapia que continha a fonte 
de Césio 137. Foto: CRCN-CO/CNEN
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A CHEGADA DA CNEN

Nas primeiras horas do dia 30 de setembro, técnicos da CNEN 
chegam à Goiânia e passam a identificar, com o auxílio de medido-
res de radiação, outros locais contaminados. Usando equipamentos 
de proteção, eles chamavam atenção por onde passavam e causaram 
alarme entre a população por suas roupas especiais e máscaras. Foi 
necessário um intenso trabalho de informação para acalmar os mo-
radores de Goiânia.

Técnico da CNEN paramentado em ação 
de descontaminação. Foto: C.A.RA.
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SÍMBOLO DE GRATIDÃO

Após verificar que não havia mais o risco 
de contaminação radioativa, técnicos iniciaram 
a separação dos objetos para descarte.  A cáp-
sula de Césio 137 foi recolhida pelos militares 
do Exército, na seção de “Defesa Química, Bio-
lógica e Nuclear“ e se encontra exposta na Es-
cola de Instrução Especializada, em Realengo, 
na cidade do Rio de Janeiro, como um símbolo 
de reconhecimento aos que participaram da 
descontaminação em Goiânia. 

Aparelho de radioterapia que continha a fonte de Césio 137 é 
retirado do ferro velho. Foto: CRCN-CO/CNEN
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CONFIRMAÇÃO 

Entre o dia do desmantelamento da fonte,13 de setembro, e a data em que parte dela foi entregue à 
Vigilância Sanitária no dia 28 de setembro, inúmeras pessoas manipularam fragmentos do Césio e se con-
taminaram. O acidente radioativo só foi identificado como tal no dia 29 do mesmo mês, quando foi feita a 
notificação à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que posteriormente, comunicou à Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA).

“No dia 29 de setembro pela manhã o escritório regional de Goiânia da NUCLEBRAS foi procurado 
por dois funcionários da OSEGO e um físico, que solicitaram o empréstimo de um aparelho para medir 
radioatividade...assim sendo, o aparelho foi emprestado aos funcionários Monteiro e Mundinho da OSEGO, 
e ao físico Walter, por um funcionário da área administrativa da NUCLEBRAS, que os acompanharam até o 
local da suposta radiação. Ainda pela manhã, no encerramento do expediente, retornaram ao escritório da 
NUCLEBRAS o pessoal acima mencionado e expuseram ao gerente o problema da existência da radioa-
tividade em uma casa da OSEGO no setor Aeroporto. Às 13:30 horas, fiquei aguardando a chegada dos 
funcionários e do físico em minha sala. Logo que eles chegaram liguei o cintilômetro e verifiquei que os 
mesmos estavam contaminados com baixa radioatividade. Ao Monteiro, que apresentava radioatividade mais 
elevada, disse que fosse até a sua residência, tomasse um banho e colocasse uma roupa no quintal, longe do 
contato com outros objetos. Aguardei o seu retorno e imediatamente, às 14:50 horas, partimos para o local 
da radiação, na rua 16-A setor Aeroporto. Na avenida Anhanguera, próximo à rua 16-A, medi o BG local (em 
torno de 70 CPS). Fui aproximando do local da radiação e aproximadamente a 100 metros da casa, onde 
se encontrava a peça contaminada, a radioatividade detectada pelo cintilômetro SSP 2 foi superior a 15.000 
CPS. Disse aos funcionários que teríamos de tomar providências imediatas”.  

(Trecho do relatório enviado, por fax, pelo gerente do escritório regional de Goiânia da NUCLEBRAS, 
Sebastião Maia, à Superintendência Geral da NUCLEBRAS)

Cópia do documento enviado pelo gerente regional da NUCLEBRAS, Dr. Sebastião Maia de Andrade, 
relatando a descoberta do acidente radiológico, em Goiânia, à Empresas Nucleares Brasileiras S/A. 
Foto: Sebastião Nogueira
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PRIMEIRAS AÇÕES

“Dia 27 de setembro, no domingo, aconteceu em Goiânia o Grande Prêmio Brasil de Moto-
ciclismo. Na segunda, dia 28, eu tinha um compromisso em São Paulo e aí, quando anoiteceu, o Dr. 
Graciano, servidor da Secretaria de Saúde, ligou dizendo que havia um comentário na cidade que 
uma Coca-Cola havia feito mal para uns moradores do Setor Aeroporto, região central da cidade. 
Até então eu não imaginava que pudesse ser Césio. Ninguém imaginava. Aí, dia 29, terça-feira, eu 
cheguei de viagem, fui para a secretaria e recebi um telefonema do físico Walter Mendes, dizendo 
que ele tinha um contador Geiger e que ele achava que esse material que estava fazendo mal para 
as pessoas era radioativo. Eu confiei nele e imediatamente liguei para Dr. Júlio Rozental. Fui ao 
Governador Santillo, disse que não era certeza mas uma forte suspeita de que esse pessoal estava 
com algum material radioativo, por causa dessa medição feita por ele. O marco zero do acidente, 
porém, é o momento em que a cápsula foi retirada do Instituto (Goiano de Radioterapia). Dia 29, 
nós estamos considerando como o dia em que a Secretaria de Estado da Saúde tomou conheci-
mento do que realmente estava acontecendo, mas o dia do acidente é o dia em que eles abriram 
o equipamento e retiraram a cápsula dos escombros, ou seja, é 13 de setembro”.

Trecho de entrevista com o secretário Antonio Faleiros para a “Revista Césio 137, 25 anos”

Secretário de Estado da Saúde, em 
1987, Antonio Faleiros, comandou as 
primeiras providências de contenção 
do acidente. Foto: Arquivo SES-GO
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JOSÉ DE JÚLIO ROZENTAL 

Em sua trajetória profissional, Rozental se destacou internacionalmen-
te. Durante 16 anos, foi chefe da Coordenação de Instalações Radioativas 
da CNEN, tendo sido um dos responsáveis pela elaboração das normas de 
licenciamento e controle de fontes radioativas do País. Aposentado, morou 
em Israel a partir de 1993 e continuou a ser uma referência em assuntos 
nucleares, servindo como consultor da Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA) e do Ministério do Meio Ambiente israelense.

O físico teve atuação destacada no caso do acidente com o Césio 
137. Ele desembarcou em Goiânia no dia seguinte ao que a CNEN foi acio-
nada, para coordenar as ações de controle e na mitigação das consequên-
cias do acidente. Rozental teve um papel importantíssimo para esclarecer, 
tranquilizar e resgatar a autoestima da população. Ele realizava palestras 
e conversava com as famílias. “O reconhecimento pelo seu trabalho veio 
quando recebeu o título de cidadão goianiense’, como afirma o físico Ivan 
Salati, da CNEN.

Rozental idealizou e ajudou a implantar o depósito construído para 
armazenar os rejeitos radioativos decorrentes do acidente. Hoje, o repo-
sitório localizado em Abadia de Goiás faz parte do Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Centro-Oeste, ligado à CNEN.

José de Júlio Rozental: autoridade na área 
nuclear, destacou-se por comandar as ações 
de emergência, em Goiânia. O físico morreu 

de câncer em 4 de maio de 2010, aos 77 
anos. Foto: CRCN-CO/CNEN 
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II - AS PROVIDÊNCIAS
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SINTOMAS DA RADIAÇÃO

Os primeiros sintomas da contaminação radioativa – náu-
sea, vômitos, tonturas e diarreias – apareceram algumas horas 
após o contato com o material. Desconhecendo a causa do mal-
-estar, as pessoas procuraram farmácias e hospitais e foram medi-
cadas como portadores de alguma doença infectocontagiosa. Até 
então, ninguém havia ainda relacionado os sintomas ao misterioso 
pó que emitia luz azulada.  Ao confirmar a presença de material 
radioativo em Goiânia, o Governo do Estado convoca a popula-
ção para que sejam identificados os contaminados.

As pessoas são encaminhadas ao Estádio Olímpico para medição 
de radioatividade. Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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MONITORAMENTO

 No total, foram monitoradas 112.800 pessoas. Dentre elas,  identificou-se 249 com algum grau de contaminação. Em 120 pessoas, a contami-
nação foi externa, somente em roupas e sapatos.

A população compareceu  ao Estádio Olímpico, desde os dois últimos dias de setembro e 
ao longo de todo mês de outubro daquele ano de 1987. Foto: O Popular
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Medição de radiação em crianças no Estádio Olímpico. Foto: C.A.RA.
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OPERAÇÃO CÉSIO 137
 

 O governador Henrique Santillo mobilizou várias forças e recur-
sos para a operação de emergência que se fazia necessária para conter 
a radiação em Goiânia.  As medidas iniciais foram o isolamento das áreas 
e o suporte médico às vítimas. A operação Césio 137 foi um empreen-
dimento coordenado para realizar a descontaminação das áreas de foco.  
A Saúde, a Segurança, a Educação, o Meio Ambiente, a Comunicação 
Social, a Ação Comunitária e o Desenvolvimento Social foram setores 
mobilizados imediatamente para dar total cobertura aos trabalhos.
 Do plano de emergência também participaram CNEN, Furnas 
Centrais Elétricas S/A – FURNAS, Empresas Nucleares Brasileiras S/A 
- NUCLEBRAS, Defesa Civil, ala de emergência nuclear do Hospital Na-
val Marcílio Dias – HNMD, Hospital Geral de Goiânia – HGG, além de 
outras instituições locais, nacionais e internacionais que se incorporaram 
ou auxiliaram a “operação Césio 137”.

Governador Henrique Santillo. 
Foto: arquivo SES-GO
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INVESTIGAÇÕES 

 Henrique Santillo determi-
nou que a Secretaria de Segurança 
Pública instaurasse um inquérito para 
apuração dos fatos. Decretou que to-
das as investigações e fases do inqué-
rito fossem abertas às universidades, 
comunidade científica e associações 
para tornar público os resultados. Na 
sequência de ações, o Governo de 
Goiás deu abertura para a Comuni-
dade Científica Brasileira e Interna-
cional validarem as reais dimensões 
do acidente.

Edição de 6 de outubro de 1987 de O Globo, acerca da vinda de especialistas es-
trangeiros para atuarem no acidente em Goiás. Acervo: O Globo
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COMUNICAÇÃO 

 A Secretaria Estadual de Comunicação montou uma central de informações, onde, diariamente, o diretor do Departamento de Instalações 
Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), José de Júlio Rozental, o secretário de Estado da Saúde,  Antonio Faleiros, e os cientis-
tas que estavam em Goiânia prestavam informações detalhadas para a imprensa. O governador Henrique Santillo fez um pronunciamento em cadeia 
nacional de rádio e TV explicando as ações do governo para monitorar a situação.

 “A verdade não está sendo escondida do povo, 
foi um fato isolado, confinado em alguns pontos que ra-
pidamente conhecido o evento, isolou-se a área desses 
pontos. Não houve nenhuma pessoa que se expusesse 
a radiação em Goiânia depois de conhecido o fato. É 
claro que não havia como proteger as pessoas antes do 
conhecimento do fato. Ele demorou 15 dias para ser 
conhecido”. 
 Governador Henrique Santillo em pronuncia-
mento nacional, na época do acidente.

Governador Henrique Santillo em pronunciamento em cadeia de rádio e TV 
explica ações para monitorar situação. Foto: acervo SECOM
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FOCOS IDENTIFICADOS 

 Foram identificados e isolados sete focos principais, localizados na área metropolitana de Goiânia. O acidente, segundo os técnicos, pode ser 
chamado de radiológico - por envolver um aparelho de radioterapia - assim como também pode ser denominado radioativo, pois esse equipamento 
continha uma fonte de Césio 137 que é um material radioativo.

Principais focos de 
contaminação na 

cidade de Goiânia. 
Foto: C.A.RA.
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PROCESSO DE DESCONTAMINAÇÃO

 Foram evacuadas 41 casas e 7 foram demolidas.

Rua 57, do Bairro Popular, de Goiânia, interditada devido ao acidente radioativo com Césio 137. 
Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular.
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Policial Militar trabalha na segurança das áreas de descontaminação 
da radiação em Goiânia. Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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SEM TRÉGUA

 O processo de descontaminação de Goiânia teve início em 30 de setembro de 1987 e foi concluído em 21 de dezembro do mesmo ano. Um 
grupo de 40 técnicos da CNEN se revezavam em plantões de dez técnicos a cada semana.

Técnico da CNEN. 
Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular



CÉSIO 137 - 30 ANOS 45 

Paramentos de proteção dos técnicos da 
CNEN. Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Equipe da CNEN trabalha na descontaminação 
das ruas de Goiânia. Foto: C.A.RA.
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FONTE PRINCIPAL

 A fonte principal do Césio 137 teve 
que ser isolada nas instalações da Vigilância 
Sanitária para, posteriormente, ser enviada 
para o depósito provisório de Abadia de 
Goiás. 

Fonte principal do Césio 137 é isolada nas dependências da Vigilância Sanitária. 
Foto: C.A.RA.



CÉSIO 137 - 30 ANOS48

Medição de níveis de radiação em objeto pessoal (relógio 
de pulso). Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Técnicos da CNEN trabalham no isolamento 
de área contaminada pelo acidente radioativo 

com Césio 137, no Setor Aeroporto. 
Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Galinhas soltas em locais de baixa 
contaminação. As fezes desses animais eram 

recolhidas e examinadas para efeito de 
monitoramento da radiação no meio 

ambiente. Foto: Hélio Nunes/O Popular
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Técnicos capturam animais soltos em área 
contaminada. Foto: Hélio Nunes/O Popular.
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Técnico registra imagens do local do acidente. 
Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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Técnico da CNEN, na descontaminação da Rua 57
Foto: CRCN-CO/CNEN 
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O trabalho de descontaminação em área no Setor 
Norte Ferroviário. Foto: C.A.RA.
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Isolamento de área contaminada e tambores para armazenamento dos rejeitos. Foto: C.A.RA.
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Descontaminação de áreas na 
Rua 57 - ao fundo, a entrada do 

Mercado Central de Goiânia. 
Foto: CRCN-CO/CNEN
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Demolição da casa de Ivo Alves Ferreira, uma 
das vítimas do acidente radioativo com Césio 137. 

Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Técnicos da CNEN trabalham na descontaminação
do Ferro velho de Devair. (26/11/1987). 

Fotos: Yosikazu Maeda/O Popular
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Técnicos da CNEN trabalham no isolamento de materiais contaminados. Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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Acondicionamento de rejeitos em área do acidente com o Césio 137. Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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Tambores contendo rejeitos radioativos. Foto: 
Lorisvaldo de Paula/ O Popular
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MEIO AMBIENTE

 Técnicos da CNEN monitoraram água e solo de Goiânia para identificar possíveis focos de contaminação. Um marco da conclusão da des-
contaminação da capital foi a apresentação do presidente do CNEN, Rex Nazaré Alves, em 10 de março de 1988, em uma audiência no Congresso 
Nacional à “Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal”, no qual apresentou o “Relatório do Acidente Radiológico de Goiânia”.

Técnico da CNEN coleta amostra de terra para análise. 
Foto: CRCN-CO/CNEN 

Técnico da CNEN coleta amostra de água para análise. 
Foto: CRCN-CO/CNEN 
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Cópia da conclusão do “Relatório do Acidente Radiológico de Goiânia”, de 1988, que atesta descontaminação de Goiânia. Fonte: CNEN
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III - ASSISTÊNCIA MÉDICA INICIAL
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IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS

Foram identificados e isolados sete focos 
principais de radioatividade. Nesses locais, houve a 
contaminação de pessoas e do ambiente. Das 249 
pessoas que apresentaram contaminação, 129 ne-
cessitaram de acompanhamento médico especial. 
Dessas, 30 foram assistidas em semi-isolamento 
em albergues montados no Estádio Olímpico e na 
Fundação do Bem Estar do Menor (Febem). Vinte 
pacientes foram encaminhados para cuidados ao 
Hospital Geral de Goiânia. Quatorze dessas pes-
soas evoluíram a um estado mais grave e foram 
transferidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, 
no Rio de Janeiro (RJ), referência no atendimento a 
radioacidentados.

Pessoas contaminadas por Césio 137 albergadas no Estádio Olímpico. (01/10/1987). 
Foto: Carlos Costa/O Popular
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AS DOENÇAS DA RADIAÇÃO

Na avaliação médica, foram identificadas oito 
pessoas com Síndrome Aguda da Radiação (SAR), que 
é um conjunto de sinais e sintomas, dentre eles, os 
gastrointestinais e hematológicos. Vinte e oito pessoas 
apresentaram a Síndrome Cutânea da Radiação, cuja 
manifestação é semelhante a um tipo de queimadura, 
apresentando desidratação, bolhas, vermelhidões, pig-
mentação, infecção local, úlceras e necrose. 

Os quatro casos de óbito ocorreram cerca de 
quatro a cinco semanas após a exposição ao material 
radioativo, todos em decorrência da Síndrome Aguda 
da Radiação.

Radiolesão causada pelo Césio 137. Foto: C.A.RA.
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Primeira manchete sobre o acidente com o Césio 137, em 1º de outubro de 1987, no Jornal O Globo.
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CUIDADOS MÉDICOS ESPECÍFICOS

No Hospital Geral de Goiânia, as equipes de atendimento promoveram cuidados gerais como hidratação, administração de medicações, 
cuidados com as lesões localizadas, descontaminação radiológica, exames laboratoriais, estimativa clínica de doses e tratamento das radiolesões.

Hospital Geral de Goiânia, um dos locais onde vítimas do acidente foram assistidas. Foto: C.A.RA.
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Policial Militar guarda o setor do Hospital Geral 
de Goiânia (HGG) para onde foram enviadas as 
vítimas do acidente radioativo com Césio 137. 

Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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Aviso no corredor do Hospital Geral de Goiânia esclarece sobre quem necessitava de 
monitoramento, devido ao acidente radioativo com Césio 137. Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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Servidores do Hospital Geral de Goiânia, unidade onde foram atendidas vítimas
 do acidente radioativo com Césio 137. Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Equipe médica do HGG especialmente paramentada para 
a assistência aos pacientes radioexpostos. Foto: C.A.RA.
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EM BUSCA DA CURA

Inicialmente, seis pessoas com as mais altas taxas de contaminação por Césio 137 foram transferidas em aviões da Força Aérea Brasileira 
para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro (RJ). Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica que ajudaram na desconta-
minação de Chernobyl vieram ao Brasil e se juntaram aos médicos do Rio de Janeiro no tratamento às vítimas.

Vítimas do acidente radioativo com Césio 137 sendo transferidas para o Hospital
Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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Vítima do acidente radiológico sendo 
transportada para o Aeroporto de

Goiânia. Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Vítimas do acidente radioativo com Césio 137 saem 
de ambulância, no dia da transferência para Hospital 

Naval Marcílio Dias. Foto: O Popular
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COMOÇÃO

 “Não é difícil imaginar o estado que se encontravam 
aqueles seis primeiros pacientes ao ingressarem no Hospital Na-
val Marcílio Dias. Muito cansados, estressados, com fome, eles 
necessitavam, além do atendimento médico, de apoio em outras 
áreas. Muitos estavam revoltados com a situação”. 

 (Trecho da revista Navigator, Acidente Radioativo com 
o Césio 137 – A participação da Marinha no Atendimento às          
Vítimas). 

Comoção no embarque das vítimas para o Rio de Janeiro 
onde receberam tratamento. Foto: Carlos Costa/O Popular
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Uma das vítimas do acidente é levada para tratamento no Rio de Janeiro. Foto: Lailson Damásio/O Popular
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A DOR E A ESPERANÇA DE MARIA GABRIELA 

No aeroporto de Goiânia, antes do embarque para o Rio de Janeiro, 
usando máscara e roupas especiais, Maria Gabriela disse: “levei a peça lá 
para a Vigilância porque estava adoecendo meu povo e queria que sarasse 
logo”. Ninguém sabe exatamente porque, mas Gabriela, a mulher simples, 
humilde, mesmo sem saber o que era aquilo, colocou-o em uma sacola 
e levou-o exatamente para onde deveria ser levado, a Vigilância Sanitária. 
A mulher que salvou Goiânia de uma catástrofe, não conseguiu salvar a 
própria vida. Dias depois ela retornou em um caixão de chumbo.

Maria Gabriela (lado direito da foto) a caminho do Hospital Naval 
Marcílio Dias, RJ. (04/10/1987). Foto: O Popular

Vítima do acidente com 
Césio 137 embarca para o 

Rio de Janeiro. 
Foto: Lailson Damasio/

O Popular
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HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS  

A remoção dos pacientes para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, teve por objetivos tratar a Síndrome Aguda da Radiação, 
reduzir os índices de contaminação externa com os banhos de descontaminação, implementar as medidas necessárias para acelerar a elimi-
nação do Césio 137 e prover suporte emocional e psicológico. Os 14 pacientes admitidos no hospital apresentavam de moderado a severo 
comprometimento do sistema hematopoiético, contaminação interna e/ou externa, e radiolesões severas. 

O Hospital Naval Marcílio Dias é, 
ainda hoje, o centro de referência 
para atendimento emergencial de 

radioexpostos, conforme indicação da 
CNEN, onde é prestado atendimento 
intensivo e multidisciplinar de alta 

complexidade. Foto: HNMD
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IV - A DOR E O PRECONCEITO
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DOCE NOME DE LEIDE

“Doce nome de Leide, nome lindo.
Meigo nome que em vão estou chamando.
Nome que a vida murmurou sorrindo
Nome que a morte roquejou chorando.

Doce nome de Leide que surgindo
Foi a luz das estrelas me aclamando
Triste nome de Leide que sumindo
Foi a treva de abismo me tragando”.

Poema de Ivo para a filha, Leide,  em 
22/07/1988.

A menina Leide das Neves, de 6 anos, 
vítima fatal do acidente. Foto: C.A.RA.



CÉSIO 137 - 30 ANOS82

AS PERDAS E O LUTO

As manchetes dos meios de comunicação, no dia 23 de outubro, estampavam as notícias das mortes da menina Leide das Neves e de 
sua tia Maria Gabriela. Já no dia 27, morria também o jovem Israel Batista dos Santos, e no dia 28, Admilson Alves, ambos trabalharam no ferro 
velho onde a cápsula foi aberta.

Os corpos chegaram à Goiânia em aviões do Exército, sob forte esquema de segurança. Parecia uma operação de guerra.

Chegada dos corpos das vítimas ao aeroporto de Goiânia. Foto: C.A.RA.
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Preparação dos túmulos das vítimas
do Césio 137. Foto: C.A.RA.
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Vizinhos ao Cemitério Parque e populares tentam 
com violência impedir o enterro das vítimas fatais, em 
um dos momentos de grande comoção na história do 

povo goiano. Foto: Carlos Costa/O Popular
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AS REAÇÕES DA POPULAÇÃO

Houve um início de tumulto no Cemitério Parque, onde mais de duas mil pessoas, te-
mendo que o cadáver de Leide das Neves contaminasse toda a área, tentou impedir o enterro 
usando pedras e tijolos para bloquear o acesso à rua. 

Lourdes das Neves Ferreira, a mãe de Leide das Neves, compareceu ao enterro sem o ma-
rido Ivo, que estava internado no Rio de Janeiro. Ela só conseguiu se aproximar do caixão da filha 
para a despedida, sem ser agredida, por interferência da primeira-dama do Estado na época, Sônia 
Santillo que, como mãe, fez um apelo emocionado aos manifestantes: “deixem a mãe enterrar sua 
filha”, disse ela, acalmando a multidão.

Devair Alves, um dos principais personagens da tragédia, faleceu sete anos após o acidente, 
aos 43 anos, por parada cardiorrespiratória. Ivo, pai de Leide das Neves e irmão de Devair, mor-
reu 15 anos após o acidente.
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Edição de O Globo, de 
23 de outubro de 1987. 

Acervo: O Globo
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Chegada dos caixões das vítimas fatais do Césio 137 
ao Cemitério Parque. Foto: C.A.RA.
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Multidão compareceu ao enterro das vítimas fatais do Césio 137. 
Foto: Lorisvaldo de Paula/O Popular
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Imprensa e curiosos cercam caminhão que transporta 
os caixões com os corpos das vítimas fatais do Césio 
137. Ao fundo, guindaste usado para erguer o caixão 

de chumbo. Foto: C.A.RA.
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Para conter tumultos, policiais formam cordão
humano ao redor do caminhão que continha caixões 

das vítimas do Césio 137. Foto: C.A.RA.
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Policiais e operários deram suporte para o enterro das 
vítimas do Césio 137. Foto: Carlos Costa/O Popular
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Os caixões revestidos de 
chumbo pesavam cerca de 
700 quilos cada um e foi 
preciso guindaste para 

levá-los à sepultura.

Foto: Carlos Costa/O Popular
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A urna de madeira maciça, internamente revestida de chumbo, foi totalmente 
lacrada e os túmulos, posteriormente, concretados. Foto: C.A.RA.
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Espessos blocos de concreto foram colocados sobre os 
túmulos das vítimas do Césio 137. Foto: C.A.RA.
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Operários colocam bloco de concreto 
sobre sepultura de vítima do Césio 137. 

Foto: C.A.RA.
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Pessoas observam sepultura de vítima do Césio 137. 
Foto: Carlos Costa/O Popular
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Coroa de flores enviada pelo 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro para Leide das Neves. 

Foto: C.A.RA.
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AS VÍTIMAS FATAIS

Leide das Neves Ferreira, 6 anos: filha de Ivo Ferreira é a vítima com 
a maior dose de contaminação radioativa pelo Césio 137. Ela morreu, em 23 
de outubro de 1987, por hemorragia de múltiplos órgãos no Hospital Naval 
Marcílio Dias (Rio de Janeiro). Foi enterrada no Cemitério Parque, em Goiânia, 
em um caixão especial revestido com chumbo, pesando 700 quilos, para evitar 
a propagação da radiação.
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Maria Gabriela Ferreira, 37 anos: a esposa de Devair Fer-
reira, proprietário do ferro velho. Ficou doente cerca de três dias 
após ter contato com a substância. Ela morreu em 23 de outubro 
de 1987, cerca de um mês após a exposição. Também foi sepultada 
em um caixão especial.



CÉSIO 137 - 30 ANOS100

Israel Baptista dos Santos, 22 anos: funcionário  de Devair Ferreira, 
que trabalhou na remoção do chumbo que envolvia a fonte radioativa. Foi 
internado no Hospital Naval Marcílio Dias e morreu seis dias depois, em 27 
de outubro de 1987.
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Admilson Alves de Souza, 18 
anos: funcionário de Devair Ferreira, que 
manipulou a fonte radioativa. Morreu 
em 28 de outubro de 1987, no Hospital 
Naval Marcílio Dias.

Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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Túmulos das quatro vítimas diretas do 
acidente com Césio 137. Foto: C.A.RA.
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“Os desafios à equipe continuavam e a cada dia nos víamos diante de situações 
inimagináveis. Com o intuito de evitar os mesmos problemas ocasionados quando 
do falecimento dos dois primeiros pacientes, o pessoal da CNEN solicitou à equipe 
de enfermagem as medidas aproximadas dos pacientes mais graves, estando estes 
ainda vivos. Foram então confeccionados mais quatro caixões, mas, felizmente, ape-
nas dois foram utilizados”. 

(Trecho sobre o atendimento aos radioacidentados no Hospital Naval Marcílio 
Dias, extraído da revista Navigator, Acidente Radioativo com o Césio 137 – A par-
ticipação da Marinha no Atendimento às Vítimas).
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V - OS REJEITOS DO CÉSIO 137
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19 GRAMAS DE CÉSIO GERAM 6 MIL TONELADAS DE REJEITO RADIOATIVO

Em face ao turbilhão de medo, preconceito, dor pelas mortes e incerteza do futuro, a força-tarefa da “Operação Césio-137” tinha a mis-
são de fazer o controle dos impactos ambientais e promover a segurança da população. Diversas ações mobilizaram recursos e centenas de 
trabalhadores para identificar e isolar locais e objetos contaminados. Um total de 41 residências foram evacuadas e 7 foram demolidas. Todos 
os pertences dos moradores que não foi possível descontaminar e que representavam suas conquistas materiais e memórias, inevitavelmente 
viraram rejeitos. 

Rejeitos do acidente com
Césio 137 são acondicionados 

em caixas metálicas. Foto: 
CRCN-CO/CNEN
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Aparelho de rádio descontaminado 
exposto no acervo do CRCN-CO/
CNEN. Foto: Sebastião Nogueira
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Trabalho de acondicionamento dos rejeitos radioativos. Foto: Lourisvaldo de Paula/O Popular
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Técnicos da CNEN preparam áreas para descontaminação.
Foto: Lourisvaldo de Paula/ O Popular
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Técnico da CNEN lacra caixa metálica com 
rejeitos radioativos. Foto: CRCN-CO/CNEN



CÉSIO 137 - 30 ANOS110

Monitoramento de radiação em caixas 
metálicas com  rejeitos do acidente com
 Césio 137. Foto: Carlos Costa/O Popular
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O trabalho de armazenamento dos rejeitos 
do Césio 137. Foto: Carlos Costa/O Popular
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Coleta e transporte de 
rejeitos radioativos. Foto: 
Carlos Costa/O Popular
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Transporte de rejeitos armazenados em 
tambores de metal. Foto: Lourisvaldo de 

Paula/O Popular
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O DEPÓSITO PROVISÓRIO

Para o armazenamento apropriado dos rejeitos foi escolhido um local que reunia características essenciais: latitude, densidade pluviomé-
trica adequada, ausência de abalos sísmicos, tipo de solo pouco permeável, distância segura de mananciais de água, além da logística favorável 
ao transporte. Dessa forma, foi escolhido um local, a 23 quilômetros da capital, situado no distrito de Abadia de Goiás.

Mapa de Abadia de Goiás. Imagem: Google Vista aérea de Abadia de Goiás. Imagem: Google
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ABADIA DE GOIÁS

A cidade foi emancipada após o acidente com Césio 137. Fundada em 27 de dezembro de 1995,  Abadia 
de Goiás nasceu predestinada para vencer, superar dificuldades e fazer-se de exemplo para o Brasil. Na ban-
deira do município foi inserido o símbolo da energia nuclear.



CÉSIO 137 - 30 ANOS116

Início da construção do depósito provisório 
de Abadia de Goiás. Foto: CRCN-CO/CNEN
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Movimento popular em Abadia de Goiás
 contra a deposição dos rejeitos do Césio 137 
no distrito. Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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TRANSPORTE

Apesar dos protestos dos moradores, o então distrito de Abadia de Goiás recebe os rejeitos do Césio 137 na noite do dia 25 de outu-
bro de 1987, pouco mais de um mês após a retirada da cápsula dos escombros do Instituto Goiano de Radioterapia.

Transporte de caixas metálicas que contém os rejeitos do acidente com Césio 137. Foto: CRCN-CO/CNEN
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Polícia escolta caminhões que carregam rejeitos 
radioativos. Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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Policiais acompanham o transporte dos rejeitos radioativos 
para conter tumultos. Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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Área de Cerrado onde foi instalado o depósito 
de rejeitos do Césio 137, em Abadia de Goiás. 

Foto: Yosikazu Maeda/ O Popular
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Policial observa chegada dos contêineres com 
rejeitos radioativos. Yosikazu Maeda/ O Popular



CÉSIO 137 - 30 ANOS 123 

PISO DE CONCRETO

 No depósito provisório, um piso de concreto a céu aberto foi o primeiro depósito de tambores contendo os rejeitos radioativos. 
Foram transportados 6 mil toneladas de rejeitos, 4,2 mil tambores comuns de 200 litros, 1,3 mil caixas metálicas, 8 recipientes de concreto e 
10 contêineres marítimos. 

Depósito provisório dos rejeitos radioativos. 
Foto: CRCN-CO/CNEN

Transporte de rejeitos para depósito provisório. 
Foto: CRCN-CO/CNEN
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O DEPÓSITO DEFINITIVO

Os rejeitos do Césio 137 de Goiânia passaram a ser um grande problema. A Presidência da República decidira que esses rejeitos deveriam ser 
levados para a Serra do Cachimbo, no Estado do Pará. O assunto motivou inúmeros protestos: nenhum estado queria ser depositário desse material. 

No dia 14 de outubro de 1987, o presidente da República, José Sarney, veio à Goiânia.  Após a visita, encaminhou Projeto de Lei ao Congresso 
determinando que cada estado seria responsável pelo depósito dos seus rejeitos radioativos. Concomitante à decisão de tornar definitivo o reposi-
tório construído em Abadia de Goiás, foi também criado em 1º de junho de 1989, o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste para 
representar regionalmente a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Em 1991, teve início a construção do depósito definitivo que abrigaria os rejeitos e um complexo de prédios administrativos do CRCN-CO/
CNEN

Construção da sede do CRCN-CO/CNEN Área sendo preparada para receber 
definitivamente os rejeitos do acidente. 

Fotos: CRCN-CO/CNEN
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CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Em 1994 haviam sido definidos os critérios técnicos do manejo dos rejeitos e dois depósitos foram projetados e construídos. Um de-
les abrigaria de forma definitiva 40% de todo o rejeito. Neste, a concentração radioativa era tão baixa que poderiam ser considerados lixo 
comum. Ficaram depositados no mesmo local do repositório provisório.  As toneladas de rejeitos foram armazenadas em tambores e contêi-
neres de metal, cobertas com grossas camadas de concreto.

Maquete do contêiner que abriga 40% do rejeito radioativo. Foto: Sebastião Nogueira
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O outro depósito foi construído para abrigar 
60% dos rejeitos, considerados efetivamente 

radioativos e comporta os restos da fonte 
principal que originou o acidente de Goiânia.

Foto: Sebastião Nogueira 
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Trabalhadores concretam cilindros que contém rejeitos radioativos. Foto: CRCN-CO/CNEN
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Armazenamento, em 
tubos de concreto, dos 

tambores de metal 
contendo rejeitos 

radioativos.
 

Foto: CRCN-CO/CNEN
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INAUGURAÇÃO

Em 5 de junho de 1997, foi inaugurado o Depósito de Rejeitos Radioativos de Abadia de Goiás. Semelhante a um grande monolito de 
concreto e aparência de uma pequena elevação do terreno, pois foi coberto por camadas sucessivas de matérias próprias para drenagem di-
rigida, com a função de evitar o contato das águas da chuva com o repositório. Externamente, foi revestido por isolantes com base em resina 
e betume. Os rejeitos devem perder o poder radioativo em 300 anos.

Na imagem se observa duas elevações no terreno que são os locais onde foram construídos 
os dois depósitos dos rejeitos radioativos do Césio 137. Foto: Sebastião Nogueira.
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MISSÃO

Durante 50 anos, a CNEN rea-
lizará o controle institucional do de-
pósito definitivo, acompanhando e ga-
rantindo a segurança do repositório 
por intermédio do Laboratório de 
Radioecologia, desenvolvendo pesqui-
sas nas áreas de ciências ambientais e 
nucleares para todo o Centro-Oeste 
brasileiro, além de acompanhar as ati-
vidades decorrentes do acidente.

 Entrada da sede do Centro Regional 
de Ciências Nucleares do Centro-

-Oeste. Foto: CRCN-CO/CNEN
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ACERVO 

 O Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste (CRCN-CO/CNEN) tem a importante missão de disseminar conhecimentos 
sobre o uso da tecnologia nuclear de maneira sustentável. Mantém em suas dependências um acervo histórico das ações e soluções tecnológicas 
adotadas durante o acidente com o Césio. Anualmente, é visitado por cerca de dez mil pessoas oriundas de todo mundo.

Centro de Informações do CRCN-CO/CNEN foi inaugurado no Dia Nacional do Meio Ambiente. Foto: Sebastião Nogueira
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PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Mais do que um complexo para armazenar os rejeitos do acidente com Césio 137, idealizou-se entregar à sociedade um projeto para 
proporcionar o conhecimento sobre a segurança do local que abriga o depósito dos rejeitos, sobre a energia nuclear, suas aplicações, riscos 
e benefícios, além de desenvolver projetos educacionais, recreativos e científicos voltados às ações ambientais. A área destinada à construção 
do Centro foi transformada em Área de Preservação Ambiental, com a implantação do Parque Estadual Telma Ortegal (nome dado em ho-
menagem à 1ª prefeita de Abadia de Goiás, Maria Telma Miranda Ortegal, cujo distrito foi emancipado em 1995), que se tornou um celeiro de 
espécies típicas do cerrado. Com a atuação do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
houve o reflorestamento da área de 1,6 milhão de metros quadrados. 

Foto aérea do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste. Foto: CRCN-CO/CNEN
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Área de Preservação Ambiental do CRCN-CO/CNEN.  Foto: Sebastião Nogueira
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VI - EVENTOS SIMBÓLICOS
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SOLIDARIEDADE

 Em “O grande medo de 1987: uma reeleitura do acidente com Césio 137 em Goiânia”, o autor registra que no começo do mês de 
dezembro de 1987, autoridades, técnicos e jornalistas se uniram no esforço de anunciar que Goiânia estava livre da contaminação radioativa. 
Uma campanha nacional teve início para resgatar a autoestima dos goianienses.  A primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana 
Maria Botafogo, veio à capital e apresentou um espetáculo de dança no Teatro Goiânia, contra a discriminação.

“Eu li muito a respeito, li todas as 
noticias escabrosas que inclusive 
saíram em outras partes do Bra-
sil, mas eu quero me solidarizar 
com o povo goiano e acredito 
que não vai acontecer nada, acho 
que outros lugares, até o Rio, 
a gente tenha perigo de outras 
contaminações que nós mesmos 
não sabemos”.  Ana Maria Botafo-
go, em entrevista à TBC

Bailarina Ana Maria Botafogo 
em entrevista à TBC: apoio à 
Goiânia. Imagem: Eurípedes 

Monteiro
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JORNADA DA PAZ

A atriz Lucélia Santos também visitou Goiânia, em solidariedade às vítimas, uniu-se a artistas locais 
como Siron Franco e políticos, como Fernando Gabeira, para organizar a “Jornada da Paz”.

A atriz Lucélia Santos em entrevista 
à TBC: apoio à Goiânia. Imagem: 

Eurípedes Monteiro
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Jornal O Globo, edição de 13 de 
novembro de 2017.
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VII - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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ASSISTÊNCIA AOS RADIOACIDENTADOS

 A tragédia após a manipulação da cápsula contendo Césio 137 mostrou a necessidade de se criar uma instituição permanente para 
assistência médica e social aos radioacidentados. Assim nasceu a Fundação Leide das Neves (FunLeide) criada pelo Governo do Estado de 
Goiás por meio da Lei nº 10.339 de 09 de dezembro de 1987.

Fachada da extinta Fundação 
Leide das Neves. Foto: C.A.RA.
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ACOLHIMENTO INTEGRAL

 À época do acidente, o médico Halim Antonio Girade era su-
perintendente da Secretaria de Saúde e, posteriormente, tornou-se o 
primeiro presidente da Fundação Leide das Neves Ferreira (FunLeide). 
Até 1991, o médico dirigiu a entidade, tendo como premissas o acolhi-
mento integral aos radioacidentados, com suporte médico, psicológico 
e odontológico, além de assistência social. Outra atribuição foi manter 
o intercâmbio nacional e internacional do conhecimento científico.
 Em 11 de novembro de 1999, por força da Lei nº 13.550, a Fun-
Leide foi extinta e suas competências foram transferidas para a então 
Superintendência Leide das Neves Ferreira (SULEIDE). Em 15 de outu-
bro de 2003, pela Lei delegada nº 08, criou-se a SULEIDE, a qual voltaria 
a realizar programas, ações e atribuições de referência no atendimento 
e apoio às necessidades sociais e de saúde, pertinentes ao monitora-
mento epidemiológico e de vigilância à saúde dos radioacidentados, 
assumindo também o caráter de “ciência, tecnologia e inovação em 
saúde”.
 

Halim Antonio Girade, primeiro presidente 
da extinta FunLeide. Foto: SES-GO
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Atendimento de radioacidentado na FunLeide. Foto: C.A.RA.
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 Em 2011, as Leis 17.257 e 17.430 desmembraram a Superintendência Leide das Neves (SULEIDE), em duas unidades: o Centro de As-
sistência aos Radioacidentados (C.A.RA.) e o Centro de Excelência em Ensino, Pesquisa e Projetos Leide das Neves Ferreira (CEEPP-LNF). O 
C.A.RA. se tornou responsável por parte das atribuições da extinta SULEIDE, sendo uma unidade de assistência ambulatorial da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás, vinculado à Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento de Unidades de Saúde (SCAGES-SES-GO).

Fachada do prédio do C.A.RA. Foto: Sebastião Nogueira
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MONITORAMENTO PERMANENTE 

 Uma das missões do C.A.RA. é moni-
torar os efeitos do Césio 137 na saúde dos 
radioacidentados e de suas descendências 
(filhos e netos). A unidade é referência em 
epidemiologia e informação sobre as pessoas 
atingidas pelo material radioativo. Atualmen-
te, o Centro acompanha 1.143 indivíduos.
 Conforme a identificação de agravos 
nos pacientes, é utilizada a capilaridade do 
SUS e intercâmbios com instituições parcei-
ras, como a CNEN, o Instituto de Radiopro-
teção e Dosimetria e as Instituições de Ensi-
no Superior (Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, Associação Educativa Evangélica, 
Universidade Federal de Goiás, Instituto Fe-
deral de Goiás, Universidade de São Paulo e 
outras).
 No contexto da saúde pública, os es-
forços são para proteção, promoção e recu-
peração dos agravos de saúde.

Assistência médica em ambulatório do 
C.A.RA. Foto: Sebastião Nogueira
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ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL

 A assistência oferecida pelo C.A.RA. é 
multidisciplinar, abrangendo as áreas de clíni-
ca geral, dermatologia, ginecologia e obstetrí-
cia, odontologia, oncologia, cardiologia, pedia-
tria, psicologia e assistência social. Caso haja 
necessidade de atendimento especializado, 
os indivíduos são encaminhados aos profis-
sionais do SUS ou do serviço de assistência 
suplementar - Instituto de Previdência e As-
sistência dos Servidores do Estado de Goiás 
(IPASGO). Também são realizadas visitas do-
miciliares.

Atendimento odontológico no consultório do C.A.RA. 
Foto: Sebastião Nogueira
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Consulta de monitoramento dos efeitos 
da radiação. Foto: Sebastião Nogueira
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BENEFÍCIOS

Uma das estratégias para assegurar o aces-
so aos serviços de saúde é a garantia de veículo 
para o transporte aos locais de assistência médi-
ca e laboratorial. Outra concessão é a de medi-
camentos pela Secretaria Estadual de Saúde, cuja 
dispensação ocorre pelo C.A.RA. e pelo Central 
de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa. 

Os benefícios pecuniários dos radioaci-
dentados estão assegurados pelas Leis Estaduais 
nº 10.977/1989 e nº 14.226/2002 e pela Lei Fe-
deral nº 9.425/1996, as quais concederam pen-
são vitalícia às pessoas expostas ao Césio 137. 
Atualmente 486 indivíduos recebem pensões 
estaduais, 250 são beneficiários das pensões fe-
derais e 116 recebem, cumulativamente, os dois 
benefícios.

Por meio de processos administrativos ou 
judiciais, foram instituídas duas instâncias cole-
giadas para análise de protocolos dos interes-
sados nos benefícios: a Junta Médica Federal e a 
Estadual. Mesmo após três décadas do acidente, 
existem cerca de 100 processos em tramitação.

Transporte de paciente radioacidentada em veículo 
oficial da SES-GO. Foto: Sebastião Nogueira
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HISTÓRIA

O C.A.RA. preserva um  acervo histórico e técnico relativo ao acidente, no qual são disponibilizados a estudantes, acadêmicos e 
pesquisadores inúmeros documentos, trabalhos científicos e fotos.

Acervo técnico e cientifico do C.A.RA. 
Foto: Lailson Damásio
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RESPOSTA CIENTÍFICA

Pelo Decreto número 7.255/2011 ficou instituído 
o Cen tro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Proje-
tos Leide das Neves Ferreira - CEEPP-LNF. Essa unidade 
herdou da antiga FunLeide, as atribuições de  gerenciar 
e produzir estudos científicos baseados nas informações 
disponibilizadas pelo C.A.RA., manter intercâmbio com 
instituições variadas e administrar o Comitê de Ética em 
Pesquisa “Dr. Henrique Santillo”. A Lei 19.260/2016 in-
corporou a CEEPP-LNF à Superintendência de Educação 
em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST/SUS).

As parcerias institucionais, como por exemplo, 
com as Instituições de Ensino Superior (IES) proporcio-
naram estudos sobre antropologia, química das radia-
ções, odontologia, epidemiologia de doenças sistêmicas 
como diabetes, hipertensões, cânceres e doenças parasi-
tárias, aspectos psicossociais, situação de saúde genética, 
dentre outros temas. Uma relação sobre os estudos está 
disponível no sítio: www.cesio137goiania.go.gov.br

Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o 
SUS, onde funciona o CEEPP-LNF. Foto: Sebastião Nogueira



VIII - EVENTOS
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EXPERIÊNCIA

Dois principais eventos, com sede na 
capital goiana, ofereceram relevante contri-
buição científica. O “I Simpósio Internacional 
sobre o Acidente com o Césio 137”, realiza-
do em setembro de 1988, discutiu as ações 
de caráter multidisciplinar na emergência no 
acidente. O “Dossiê do Césio” é o docu-
mento histórico que registrou os resultados 
desse encontro. 

Em 2012, foi realizado o “Seminário 
Relembrar para Prevenir”, com a divulgação 
do primeiro Boletim Epidemiológico produ-
zido pela Secretaria de Estado da Saúde.

De 25 a 29 de setembro de 2017, 
foi realizada a “Conferência Internacional        
RADIO 2017”, na qual foram discutidos os 
treinamentos e atualizações das equipes 
após as fases iniciais do acidente, o legado 
científico, a experiência de monitoramento 
e as novas legislações criadas para garantir a 
segurança e o uso benéfico da radiação.  

 

“I Simpósio Internacional sobre o Acidente com o Césio 137”, realizado 
de 28 a 30 de setembro de 1988, em Goiânia. Foto: C.A.RA.
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SUPERAÇÃO 

Os 20 anos do acidente com o Césio 137 foram marcados pelo evento que uniu o artista plástico Siron Franco, servidores da Saúde, 
radioacidentados, vizinhos do C.A.RA. e crianças. O momento destacou a esperança e a superação, após duas décadas da tragédia. Na ação, 
foram feitos desenhos e pinturas no muro externo do C.A.RA

Siron Franco em ação: pinturas que marcaram a memória dos 20 anos do acidente com Césio 137 ocorrido em Goiânia. Fonte: C.A.RA.
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Acidente sob a ótica infantil, em 
evento que marcou os 20 anos 

da tragédia. Fonte: C.A.RA.
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Pintura na parede do C.A.R.A. feita por 
Siron Franco, em evento que marcou os 

20 anos do acidente. Fonte: C.A.RA.
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Acidente sob a ótica infantil, em evento que 
marcou os 20 anos da tragédia. Foto: C.A.RA.
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Crianças de grupos de monitoramento do Centro dos Radioacidentados. Foto: C.A.RA.
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Integração entre servidores e pacientes do Centro 
de Assistência aos Radioacidentados. Foto: C.A.RA.
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RELEMBRAR PARA PREVENIR 

Após 25 anos do desastre, o tema “Uma 
história para relembrar e prevenir” foi escolhido 
para alertar as gerações futuras. A revista eletrô-
nica que marcou os 25 anos está disponível no 
portal da Secretaria de Estado da Saúde, no en-
dereço http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/
arq_463_RevistaCesio25anos.pdf

Folder da agência Casa Brasil. 
Edição: Lívia Soares
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IX - SOB DIFERENTES PRISMAS
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FALAR É NECESSÁRIO

“Muita gente me critica, diz que não tenho que 
falar mais sobre isso. Mas tenho que falar, sim. Hoje 
ainda encontro pessoas que não conhecem o aciden-
te. Então, a gente não pode calar não. Tem que falar, 
enquanto viver tem que falar. Porque tem muita gente 
que não sabe.” Lourdes Ferreira, mãe de Leide das 
Neves e vítima.

Lourdes das Neves Ferreira, 65 anos, vítima do 
acidente radioativo e mãe de Leide das Neves.
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MEMÓRIAS DE LOURDES

A dor emocional foi a herança mais nefasta deixada para os radioacidentados pelo acidente com Césio 137. 
Passadas três décadas do episódio, as feridas ainda estão abertas na alma de quem sobreviveu ou perdeu parentes 
no acidente. Lourdes das Neves Ferreira, 65 anos, sintetiza essa dor. Ela assistiu à sua rotina desmoronar, ao ver casa, 
objetos pessoais, lembranças de uma vida, virarem rejeito radioativo. 

Mas nada se compara a perda da filha caçula, Leide das Neves Ferreira, que aos 6 anos foi uma das quatro 
vítimas que morreram, cerca de um mês após o contato com a radioatividade. Dona Lourdes relata que ainda sente 
extrema angústia ao visitar o túmulo da filha. “Dá vontade de arrancá-la lá de dentro, daquele concreto”, descreve.

O último contato com a filha foi antes da menina ser transferida para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de 
Janeiro, juntamente com outros cinco pacientes mais graves, logo após a descoberta do acidente. “Quando eu fiquei 
sabendo que ela e o Ivo (marido falecido) tinham ido pro Rio de Janeiro foi um pesadelo pra mim. Porque eu não 
esperava que eles estivessem mal assim. Eu fiquei no Estádio Olímpico e depois, só vi minha filha morta”, relembra.

Desde 4 de agosto de 1988, Lourdes vive em uma casa simples, no setor Cidade Satélite São Luiz, em Apa-
recida de Goiânia, onde cuidou por 15 anos do marido, antes de sua morte, em 2003, por enfisema pulmonar. Ivo 
Ferreira, pai de Leide das Neves, ficou com sequelas da contaminação e dona Lourdes era quem ajudava na troca dos 
curativos nas feridas de pernas e mãos. “Nos momentos de crise, eu tinha que afastar todos os objetos cortantes, 
pois, por causa da dor, ele pegava qualquer coisa pra tentar se matar”, relata.

Ivo era irmão de Devair Alves e levou para casa o pó de Césio no bolso da calça. Foi ele que espalhou o Césio 
na residência. O brilho azul atraiu as crianças que brincaram com o material. Leide das Neves comeu ovo com as 
mãos sujas de Césio 137. Horas depois já começou a vomitar e, em 23 de outubro, entrou para a história como a 
primeira vítima fatal do acidente. 

“Sempre fui muito preocupada com doenças, principalmente, em relação às crianças. Eu as olhei brincando 
com o pó e foi coisa de olhar assim, parece que eu me assustei, deu uma sensação de medo, um pavor... mas eu os 
deixei lá e fui tomar banho. Eu me cobro porque eu fui tomar banho, porque se eu não tivesse ido, ela não teria 
comido com a mão suja”, reflete. 

Dona Lourdes tem ainda um casal de filhos adultos. A filha mais velha lhe deu quatro netos e três bisnetos, que 
representaram grande alegria, em meio a tantas lembranças tristes.
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LEIDE DAS NEVES
“A lembrança da Leide me ajuda muito, porque às vezes estou chateada, triste, e lembro do 

jeito alegre e extrovertido dela. Isso me dá forças. Ela era uma criança muito amorosa, apegada a fa-
mília e não gostava de tristeza, só de alegria e de coisas bonitas. Também era muito vaidosa. Quando 
ela foi pro Rio de Janeiro, o bracinho dela estava cheio de pulseirinhas, e era um enjoo com aquele 
cabelo. Ela me deixou muita coisa boa como exemplo.” 

DISCRIMINAÇÃO
“No começo era pior. A gente tinha dificuldade até para o colégio aceitar as crianças, quando 

sabiam que tinham sido contaminadas. Ainda hoje é uma luta muito grande, tem muita discriminação. 
Não é fácil. Tem gente que acha que as vítimas do Césio são marajás do Governo. Não é assim. Mas 
é aquele ditado a vida do vizinho é que é boa, você nunca comeu sal com ele. Quando escuto algo 
assim, tem vez que eu respondo, dependendo de como estou, às vezes eu fico calada. Mas é assim, a 
gente escuta muita piada maldosa.”

ESPERANÇA
“Eu vejo, por tudo que aconteceu, como aconteceu, que essa tragédia estava marcada para 

mim. Era eu que tinha que passar por ela e eu tenho esperança de que Deus tem algo bom pra mim 
ainda. Porque dor, dor, as piores eu já passei. Não tem mais, não. Hoje, eu só espero coisas boas.”

O QUE FICOU
“Ficou um vazio grande, muita dor, solidão nas datas comemorativas e nos aniversários das 

pessoas que se foram. Sofri muito, mas também aprendi. Sei que Deus é maravilhoso e nunca nos 
desampara. Hoje, vejo as coisas com mais clareza. Aprendi a agradecer a Deus por tudo. Pois por 
pior que seja a tragédia, aprendemos algo. Então, a lição é aproveitar mais a vida e amar ao próximo.”
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MARCAS PERMANENTES 

Foi em uma visita ao irmão Devair, no dia 22 de 
setembro de 1987, no ferro velho da Rua 26-A do Setor 
Aeroporto, que Odesson teve seu único contato com o 
Césio 137. “O Devair queria fazer um anel com aquele pó 
brilhante. Eu peguei uma quantidade menor do que um 
grão de arroz, espalhei na mão e aquele material se esfa-
relou. Falei pra ele que aquilo não valia nada. Fui embora 
e por oito dias não tive nenhum sintoma; mas no dia 30, 
os primeiros sinais de que tive contato com a radiação 
apareceram. A mão inchou, os dedos doíam e coçavam. 
Foi naquele mesmo dia, na empresa de ônibus em que 
trabalhava, em Aparecida de Goiânia, que fiquei sabendo 
do acidente, por volta do meio-dia”, relembra.

Odesson foi para o Estádio Olímpico onde técnicos 
constataram nele, níveis elevados de radiação. “Dali já me 
levaram para dentro do estádio, quando começou aquela 
sessão de banhos humilhantes de vassoura e de manguei-
ra de água bem forte”, relembra.

Passados 30 anos, Odesson afirma encarar o desas-
tre, “com naturalidade”.  Avalia que a grande repercussão 
foi causada pelo inusitado material que causou a tragédia, 
e por causa do número de pessoas envolvidas. Mas desta-
ca que é necessário preservar os direitos das vítimas. “Eu 
fui presidente da associação porque tenho esse conceito, 
creio que o meu direito e os dos outros devem ser res-
sarcidos, devem ser respeitados”, diz enfático.

Odesson Alves Ferreira, 62 anos, irmão do dono do ferro velho, Devair Alves, e 
ex-presidente da Associação das Vítimas do Césio 137. Foto: Lailson Damásio
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PERDAS
O ex-motorista, que hoje recebe pensão estadual e federal, afirma que nunca parou a vida para chorar a tragédia, e até mesmo logo após 

o acidente, deu apoio emocional às vítimas que estavam com a saúde mais fragilizada. “Quando um paciente tinha que viajar para o Hospital 
Naval Marcílio Dias, o médico pedia para eu conversar com ele e dar apoio moral. Então, eu tinha a incumbência de passar a noite conversando 
com aquela pessoa para que ela fizesse a viagem com um pouco mais de paz”, relembra.

Ele conta ainda que o desastre desestruturou toda família, que nunca mais foi a mesma. “Sofremos muito, tanto com a morte da Maria 
Gabriela, quanto da minha sobrinha Leide e das que vieram depois. Apesar dos médicos não fazerem nexo causal com as mortes que vieram 
anos depois, tem muito a ver. Por exemplo, o Devair passou a beber muito mais depois do desastre e o Ivo passou a fumar mais também, até 
120 cigarros por dia. Isso por causa da culpa. Outros membros da família se envolveram com outros vícios para apagar da memória o que 
aconteceu. Então, foi muito grave pra todos nós, foi uma bola de neve que desestruturou a família”, considera.

Odesson relembra ainda as perdas materiais, animais que foram sacrificados, objetos pessoais, como a gravata de casamento, as fotos do 
filho, o enxoval da esposa, itens que eram de estima pessoal e viraram rejeito radioativo. Para ele, o acidente marcou o fim de uma história, 
para que outra começasse.

“A gente costuma dizer que renasceu em 1987, ou seja, nosso passado acabou em 87, e começou a partir dali. Os amigos que eu tinha 
antes do acidente são outros hoje. Pouquíssimos continuaram amigos, porque tinham medo e fugiram da gente. Parentes mais distantes tam-
bém se afastaram. Os almoços de família não tiveram mais graça, porque a partir do Césio, o assunto da mesa passou a ser o desastre: é porque 
fulano está muito grave.. é porque a gente não sabe se o câncer de cicrano tem a ver com o acidente... isso porque não tivemos resposta da 
ciência, das autoridades, porque é uma situação que não tem precedentes, os médicos não têm precedentes, os juízes não têm precedentes 
pra garantir os direitos das vítimas, então tudo isso se agravou no decorrer desses 30 anos”, analisa.
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TRABALHO PREVENTIVO

Técnicos e operários do Consórcio Rodoviário Inter-
municipal (Crisa) integraram as equipes responsáveis pela 
descontaminação de Goiânia. Demolir casas e ruas conta-
minadas, transportar esses rejeitos radioativos, assim como 
os profissionais que atuavam na Operação Césio 137, e dar 
assistência aos maquinários foram algumas das missões des-
ses trabalhadores.

Motorista da Crisa, à época do acidente, João de Barros 
Magalhães, 63 anos, engajou-se na luta pelo reconhecimento 
dos direitos das vítimas do desastre e é hoje o presidente 
da Associação dos Contaminados, Irradiados e Expostos ao 
Césio 137 (Aciec), criada em 2014. “Todos nós do Crisa, que 
trabalhamos na descontaminação, tivemos contato direto 
com a radiação, pois fizemos transporte, trabalho de solda, 
de mecânico de eletricista, enfim, tudo que era necessário 
para a limpeza da nossa capital naquele momento”, relata.

Ele faz parte do grupo 3 dos radioacidentados, compos-
to por ex-funcionários do Crisa, policiais militares e bombei-
ros militares. “Hoje, eu tenho pensão estadual e federal, pois 
formalizei processo em 2003; mas muitos desses servidores 
ainda não têm, apesar de terem tido contato direto com os 
rejeitos radioativos”, afirma.

Na avaliação de João de Barros, passadas três décadas 
do acidente ainda é necessário trabalhar preventivamente, 
para se evitar situações semelhantes. “Uma coisa que sempre 
faço é divulgar o que aconteceu em nossa capital, para que 
não aconteça em outros lugares”, diz.

João de Barros Magalhães, 63 anos, presidente da Asso-
ciação dos Contaminados, Irradiados e Expostos ao Césio 

137 (Aciec). Foto: Sebastião Nogueira
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Tambores armazenam rejeitos resultantes 
da descontaminação de Goiânia. 
Foto: Yosikazu Maeda/O Popular
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Sueli Lima de Moraes Silva, 59 anos, presidente da Associação das Vítimas do Césio 137 (AVCésio). Foto Sebastião Nogueira



CÉSIO 137 - 30 ANOS 167 

LUTA
“Soube do acidente por meio dos comentários na rua. A minha vizinha falou que no lote do Devair havia um equipa-

mento que parecia ser uma máquina de hospital, mas não sabia dizer o que era exatamente. No dia 29, recebemos a notícia 
de um problema na região e pediram que evacuassem as casas. Somente quatro dias depois, descobrimos que se tratava de 
Césio 137.

A partir daí, foi um desespero para todo mundo. Tínhamos medo de que chegassem à Fundação Estadual para o Bem 
Estar do Menor (Febem) e exterminarem a todos nós, porque até então estávamos contaminados e contaminando os outros. 

Quando os profissionais levaram as pessoas para serem examinadas no Estádio Olímpico, eu levei meus filhos e um 
deles estava contaminado. Na época meu filho que estava contaminado tinha 6 anos.”

ACIDENTE
“Técnicos da CNEN que estavam na Febem orientavam e instruíam as pessoas a como dar banho nas crianças para 

descontaminá-las. Eles nos davam comida e roupas, porque todos os nossos objetos pessoais viraram lixo. Da Febem, de-
pois da descontaminação, cada um voltou para sua casa. Eles disseram que eu poderia voltar para minha casa porque ela já 
estava sem contaminação. E nesse meio termo, sofri um acidente de moto, com meus filhos e marido. Então não nos per-
mitiram ficar na casa, porque estávamos todos com ferimentos. O estado alugou uma casa imediatamente e nos colocaram 
lá dentro. Nós, do Grupo II, não tivemos radiodermites.”

ATENDIMENTO DO C.A.RA.
“O atendimento é bom, os médicos são ótimos profissionais.”

MARCADA
“Minha experiência de vida ficou marcada. Sofremos uma mudança brusca. Na época, eu tinha 29 anos, então fui 

trabalhar com as vítimas, porque a maioria das pessoas ficaram doentes e aéreas. Tinha que ter uma pessoa a frente, então, 
fui trabalhar com eles. Hoje lutamos para que o acidente não seja esquecido.”
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DESCOBERTA

“Em 1987, eu morava em Goiânia, mas estava fora da capital. Retornei a Goiânia no dia 27 de setembro, e detectei o acidente no dia 29. 
Fui contatado nesse dia, pela parte da manhã, por um amigo, professor Jadson de Araújo Pires, da Escola Técnica Federal de Goiás, também 
diretor da antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMAGO), que me  informou que no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), havia 
alguns pacientes com sintomas de intoxicação, e que o médico não conseguia diagnosticar a causa. Os pacientes apresentavam vômito, febre, 
diarreia e perda de cabelos. Eu disse pra ele que esses sintomas eram de síndrome aguda de radiação. Meu amigo me colocou em contato 
com esse médico que me informou que os pacientes associavam o mal estar a uma peça que estava na Vigilância Sanitária, um cilindro de 
aproximadamente 23 quilos.

Dois veterinários da antiga Vigilância Sanitária vieram até minha casa e fomos até o escritório da Nuclebras. Eu consegui um detector 
de radiação, mas quando cheguei próximo à Vigilância Sanitária, o aparelho saturou a medida, ao ponto de eu achar que ele estava com defeito. 
Busquei um novo detector que confirmou a alta medida de radiação. Nessa segunda ida à Vigilância, havia chegado um caminhão do Corpo 
de Bombeiros com três integrantes e um deles já estava saindo com esse cilindro para jogar no rio Capim Puba. Eu tive que intervir, pedindo 
para ele deixar o cilindro radioativo.”

Walter Mendes, 64, físico que identificou material 
radioativo. Foto: Sebastião Nogueira
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MUDANÇA
“O acidente radiológico com o Césio 137 mudou completamente toda forma de trabalhar com material radioativo. 

Quando a Comissão Nacional de Energia Nucelar chegou a Goiânia se deparou com uma calamidade: pessoas contami-
nadas mesmo depois de nosso trabalho. O que aprendemos? Uma reestruturação de planejamento de emergência, um 
maior controle de normativas e procedimentos regulatórios, novas formas de trabalhar com pessoas, de se comunicar 
com o público, todos os sistemas de fontes foram aprimorados. São vários os parâmetros e fatores que aprendemos, e 
isso também impactou mudanças em todo mundo.”

 
APRENDIZADO

“Há sempre o questionamento: existe contaminação em Goiânia? Não existe mais contaminação em Goiânia, pos-
so afirmar. Essas áreas que foram contaminadas são chamadas de áreas remediadas. As pessoas voltaram a habitar em 
suas residências normalmente, pois não há mais contaminação. Os rejeitos foram levados para Abadia de Goiás, foram 
armazenadas em um depósito definitivo, onde existe um controle institucional exercido pela própria CNEN. Enquanto os 
radioacidentados são acompanhados por um trabalho digno e merecedor de elogios por todos no Centro de Assistência 
aos Radio Acidentados (C.A.RA.). É preciso dar o devido reconhecimento aos profissionais que trabalham no C.A.RA., 
afinal são 30 anos de experiência que deve ser levada em consideração e jamais poderá ser perdida.”

EXPERIÊNCIA
“Pra mim há sempre uma pergunta: mudou alguma coisa em mim? É evidente que mudou. A forma de pensar, de 

trabalhar como profissional e de tratar o público. Nessa história toda, após 30 anos, concluí que o ser humano é quem 
deve ter uma atenção primordial. Disso nunca poderemos esquecer: são as pessoas que podem ser contaminadas ou irra-
diadas, ou seja, são elas as mais importantes, as vítimas. Nesses 30 anos, devemos trazer à memória aquelas quatro pessoas 
que faleceram, aqueles que foram contaminados e também o esforço e trabalho do Centro de Assistência aos Radioaci-
dentados, que eu acho que deveria voltar a ter novamente o nome Fundação Leide das Neves, em homenagem à criança 
que faleceu. Essa memória nunca pode ser perdida, é uma referência pra todo mundo e deve ser muito bem valorizada.”
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CONTROLE

“Como gestor, à época, aos 39 anos, jamais havia enfrentado um problema tão grave quanto o 
acidente com Césio 137. O desastre causou comoção em toda a população de Goiás, especialmente de 
Goiânia. Foi muito difícil administrar e controlar o pânico, pois as informações divulgadas, de forma geral, 
eram sensacionalistas.

Foi um drama convencer a população de que tudo estava sob controle. Uma coisa que me marcou 
muito foi a posição sincera e firme do governador Santillo, que me deu total apoio, intervindo, quando 
necessário.

A população goiana foi estigmatizada. As pessoas não queriam passar nem de avião, por Goiânia, 
porque ao ouvir que o acidente havia acontecido no Setor Aeroporto, não queriam fazer nem escala aqui. 
O clima era de crescente tensão.  A postura do governo foi muito firme. O estado arcou com todas as 
despesas do acidente, inclusive com a manutenção e hospedagem  de todos os servidores que vieram 
para cá. 

As vítimas foram inicialmente levadas para o Hospital Geral de Goiânia e os mais graves para o 
Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Quatro deles faleceram e para nossa surpresa, um grupo 
de pessoas se rebelou contra o enterro das vítimas do acidente radioativo. Houve um grupo que atirou 
pedras, que nos agrediu verbalmente, tentando impedir o enterro, mesmo após termos anunciado várias 
vezes que a urna seria de chumbo e não teria absolutamente nenhuma possibilidade de contaminação.

A primeira dama, dona Sônia, uma mulher muito corajosa, segurou a mão da mãe da Leide das 
Neves e falou: “não vamos recuar, ninguém vai impedir uma mãe de sepultar um filho”. Eu admirava muito 
a dona Sônia pela sua determinação e coragem. Esse episódio me marcou muito, porque ela foi bastante 
corajosa em enfrentar aquela turba de gente que não queria que o enterro fosse realizado no Cemitério 
Parque.

Não tenho dúvidas de que a principal lição que esse episódio nos trouxe foi de que é preciso 
aprimorar, cada vez mais, o controle sobre materiais radioativos. A legislação mudou bastante, pois era 
muito falha, não especificava os níveis de responsabilidades como as leis atuais. Hoje as responsabilidades 
estão bem claras e o que é necessário é que todos cumpram a legislação, não deixando absolutamente 
nenhuma possibilidade para que um novo episódio como esse aconteça.”

Secretário de Estado da Saúde de Goiás, à 
época do acidente, Antonio Faleiros Filho, 

69 anos.
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DESAFIO

“Ninguém esperava a ocorrência de um acidente radioativo em Goiás e, de repente, surgiu esse grande 
desafio. Imagine um Estado que estava em processo de crescimento e de repente se fala: os produtos de Goiás 
não servem mais, estão contaminados! Isso causou um problema gravíssimo. Foi ruim para o povo goiano, que 
foi discriminado e rechaçado, e para o Governo. 

Eu me lembro do governador Henrique Santillo, que coordenou esse processo de tentar superar esse 
momento, dando entrevistas às rádios, às televisões, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília... Ele teve que se 
desdobrar e falar: - Olha! Não é nada disso, não. A situação está controlada, são alguns pontos e estamos traba-
lhando com apoio da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mesmo assim, o cenário dramático predominou. 

Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas. As famílias sofreram muito, foram separadas, com alguns iso-
lados e outros internados em hospitais. Algumas famílias perderam entes queridos. Foi um trauma pro Governo, 
para a sociedade e principalmente para essas famílias. Acredito que algumas, até hoje, não conseguiram superar.

Para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi um momento em que tive que ser extremamente 
criativo. A coordenação da operação, no dia a dia era minha, com o núcleo central das operações na superin-
tendência em que eu trabalhava.

Antes de fazer medicina, eu fazia física e minha grande paixão era física nuclear e radioatividade. Alguns 
anos antes eu tinha ido à França para acompanhar as consequências da exposição da radiação em seres huma-
nos. Quando o desastre aconteceu, estava preparado para lidar com a situação de uma forma geral, sabia o que 
poderia acontecer. Eu pude contribuir, juntamente com centenas de pessoas.

Eu me apeguei muito às pessoas que sofreram os efeitos da radioatividade na pele, no coração e na alma. 
Eu me apeguei à família de cada um. Conhecia cada pessoa pelo nome, ia à casa deles, tornei-me amigo deles. E 
amigo sente o que o outro amigo está sofrendo. 

Eu vejo e vi os esforços dos governos que tomaram decisões para dar melhores condições de vida a 
essas pessoas, para prestar um atendimento adequado. Mas nunca será suficiente para realmente cicatrizar as 
feridas de uma vez. Não é possível esquecer. 

Passados esses 30 anos, eu gostaria que o Brasil lembrasse do acidente como um episódio em que lições 
foram aprendidas e que, apesar das marcas que ficaram, nas pessoas que sofreram diretamente o acidente, foi 
possível superar.”

Superintendente de Ações Básicas
de Saúde da Secretaria de

Estado da Saúde, à época do
acidente, Halim Antonio Girade,

62 anos
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REFERÊNCIA

O médico José Ferreira da Silva trabalhou 
no atendimento às vítimas do Césio 137, logo 
após concluir residência. Cirurgião pediátrico, 
ele passou por treinamento em radioatividade 
no Japão, e se torno referência mundial no aten-
dimento aos radioacidentados. 

“A sorte foi que essa bomba de Césio 
já estava em fase final, já havia sido usada prati-
camente, até acabar sua resolução. Então tinha 
uma pequena fonte. Por isso, o prejuízo foi só 
para àquelas pessoas que tiveram contato direto 
com o produto.  A 50 metros, o Césio já não 
oferecia perigo; enquanto em Hiroshima, o al-
cance chegou a 2 quilômetros”, avalia.

José Ferreira Silva, 59 anos, 
médico. Foto: Lailson Damasio
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Maria Paula Curado, médica epidemiologista. 
Foto: Arquivo.

VOLUNTÁRIA

Goiana de nascimento, Maria Paula Curado é formada em Medicina na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Fez residência em Oncologia no estado 
de São Paulo, estagiou nos Estados Unidos e na Europa e, em outubro de 1987, 
com a ocorrência do acidente com o Césio 137 apresentou-se como voluntária 
para acompanhar as vítimas do acidente. “Era uma situação de emergência,  eu 
não poderia ficar apenas vendo pela televisão. Como eu sou oncologista, fiquei 
preocupada com os efeitos tardios da exposição à radiação, da possibilidade de 
eles terem câncer e eu queria estar por perto para  acompanhar”. Desde então, 
com a experiência acumulada, a médica tornou-se uma referência internacional 
em oncologia e pesquisas relacionadas ao tema.

“Eu realmente aprendi muito, a questão da física, as leis, as normas especí-
ficas. Acho que o Governo do Estado de Goiás assumiu sua responsabilidade e 
fez o que podia fazer de melhor e a CNEN também”, diz ela. Maria Paula acredita 
que não existem erros, nem acertos  individuais pois  a superação foi construída, 
assim como a relação com as vítimas, entre os diversos eixos da hierarquia mé-
dica, da física e da energia nuclear. Sobre a memória do acidente, ela ressalta que 
o acervo do C.A.RA. é muito importante. “Olhar, ler, estudar e ver os fatos, as 
fotografias já te coloca na história e ela deve ser cuidada e preservada”, acredita.
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MOTIVOS PARA CELEBRAR

A expressão “grávidos da morte” foi cunhada pelo psiquiatra Robert Jay Lifton para 
se referir às vítimas da explosão da bomba nuclear em Hiroshima, significando que carre-
gavam a morte dentro de si.  A psicóloga Suzana Helou, que desenvolve estudos de grande 
relevância para se compreender os impactos psicossociais em pessoas acidentalmente 
expostas à radiação, também relaciona esse termo às vítimas do acidente com Césio 137.

Em 30 anos de estudo, a profissional concluiu que a exemplo do que aconteceu em 
Chernobyl, as consequências psicológicas do acidente radioativo de Goiânia foram muito 
mais abrangentes do que a própria contaminação pelo Césio 137. Dados epidemiológicos 
reunidos em pesquisas científicas indicam que, de forma geral, as causas de mortalidade 
entre os radioacidentados são as mesmas que as causas da população em geral. No entan-
to, a tendência das vítimas do Césio 137 é atribuir quaisquer dos seus problemas de saúde 
a exposição à radiação.

Dra. Suzana Helou, psicóloga do 
C.A.RA. Foto: Lailson Damásio
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SUPERAÇÃO
“Se existe algo que sabemos, e isso é universal, é que a exposição à radioatividade é um fator de risco para transtornos mentais.  A pessoa que foi irradia-

da ou contaminada terá sempre essa fantasia de que vai vir a sofrer consequências desse contato. Então, qualquer problema de saúde é atribuído a exposição 
à radiação”, considera.

Helou afirma que, quando o trabalho em Psicologia começou a ser realizado, já por volta da terceira semana após o acidente, os pacientes hospitalizados 
ou albergados encontravam-se em processo de “despessoalização”, com sério comprometimento da identidade, motivado pelo esfacelamento da estrutura 
familiar, pela ruptura das inter-relações, pela discriminação, pela perda dos objetos de uso pessoal, pela descaracterização do ambiente e do próprio organismo.

“Isso é uma referência traumática que permanece, e como fator estressor existe o medo de, com o passar do tempo, vir a sofrer doenças ou de ter 
alguém da descendência com problemas genéticos. Esse temor é real. Mas a gente precisa trazê-los à realidade atual, de que isso não aconteceu, de que aquelas 
previsões catastróficas não se concretizaram e de que eles agora têm mais para celebrar do que para lamentar”, salienta a psicóloga.

Apesar disso, o trabalho de Helou estima que 85% dos radioacidentados ainda se sentem na condição de vítimas, e quase um quarto (24,40%) atribuem 
ter problemas de saúde em consequência da exposição à radiação. “Sendo que 30 anos se passaram, então, se depois desse período aparecem doenças como 
hipertensão, diabetes problemas coronários, é por conta da idade que avança”, avalia.

Helou estima que 54% não têm projeto de vida e 39% se sentem vítimas de discriminação. Sobre esse último percentual, a psicóloga relata que ao ques-
tionar pacientes sobre recentes episódios em que foram discriminados, eles não sabem informar ao certo há quantos anos ocorreram episódios concretos de 
discriminação. “Talvez o que exista hoje seja mais uma autodiscriminação, está mais para uma crença do que para o fato deles serem realmente discriminados. 
Isso porque quando você pergunta para a população em geral sobre o sentimento que têm pelos radioacidentados, as pessoas em geral sentem compaixão”, 
considera.

Na avaliação da psicóloga, os mais prejudicados pelo acidente foram aqueles que faziam parte da população que na época era criança, porque tiveram 
a juventude abortada. “Ouvimos relatos de quem na época tinha 12 anos e teve que parar de estudar e trabalhar, e nunca mais voltou, envolvendo-se, por fim, 
com drogas. Outra adolescente conta que os amigos se afastaram, e quando quiseram retornar ela não conseguiu restabelecer os vínculos, pela memória da 
discriminação. Quem estava nessa faixa etária realmente teve uma interrupção da juventude”, analisa.
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APRENDIZADO

  “O convite para trabalhar 
na SULEIDE partiu do colega, Dr. 
Helder, ginecologista que já trabalha-
va na unidade. Voltar no tempo não 
há como. Podemos tirar proveito 
da tragédia, com a experiência do 
aprendizado. Certamente ela é útil.”

Médico Alcir Sousa Prudente trabalha na assistência desde 
1994, época da SULEIDE. Foto: Sebastião Nogueira
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FAMÍLIA

“Eu já trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde e, em 1987, fui ajudar 
na organização do albergue, no Estádio Olímpico e daí, passei a trabalhar na 
Fundação. Para mim, o acidente foi bom. Aprendi a conviver com muitas pes-
soas, desde os mais simples, aos médicos e cientistas. Tive a oportunidade de me 
fixar como servidor público. No início, vi muito sofrimento, e ajudei bastante, 
penso eu. Hoje, eu recebo os benefícios da tragédia, O IPASGO  e a pensão. 
Também me tornei amigo das vítimas de ir almoçar na casa, como uma família”.

Luiz Carlos Costa e Silva, servidor da SES-GO há mais de 30 anos e 
pertencente ao Grupo III de monitoramento. Foto: Lailson Damásio
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VALOR DA VIDA

 “Fui convidada a trabalhar na Fundação Lei-
de das Neves Ferreira, em junho de 1988, pela então 
coordenadora do Departamento de Odontologia, 
Dra. Maria Aparecida Monteiro Gomes. Foi um de-
safio que me seduziu e me assustou. O acidente com 
o Césio 137 foi, sem dúvida, um acontecimento ím-
par na vida de quem esteve, de fato, nele envolvido. 
De suas consequências, o que me marcou e ainda me 
encanta foi o exemplo das pessoas que conseguiram 
superar o trauma e as adversidades e reconstruíram 
seus caminhos com dignidade, com honestidade. Ven-
ceram o horror que vivenciaram porque compreen-
deram o valor da vida. É preciso ter muita fé e ser 
muito forte para assim proceder.”

Carla de Camargo Wascheck, cirurgiã-dentista 
do C.A.RA. Foto: Lailson Damásio
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LIÇÕES APRENDIDAS
        
A cirurgiã-dentista Patrícia Melo de Alencar trabalha há 14 anos na unidade de assistência aos radioacidenta-

dos, período no qual reuniu informações sobre as lições aprendidas com o acidente radiológico. “Iniciei os serviços na 
SULEIDE, em 2003, a convite de Dra. Maria Paula Curado. Cuidar dos radioacidentados tem sido uma oportunidade 
ímpar para crescimento intelectual, científico e afetivo. Primeiramente porque neste contexto é primordial muito 
estudo, e produzir sínteses dos conhecimentos e de suas inúmeras conexões. Sobre o afeto, é preciso muito deste 
sentimento para manter, ano após ano, o interesse em contribuir com o que temos de melhor”, afirma.

A profissional sintetiza que os cuidados implementados em Goiânia, foram importantes para ratificar o co-
nhecimento mundial sobre os efeitos da exposição radioativa, os protocolos de descontaminação imediata e os pro-
tocolos de monitoramento a longo prazo. “O acidente com o Césio 137 acrescentou importantes conhecimentos 
para os profissionais da área de saúde”, considera.

Patrícia avalia que lidar com os efeitos da radioatividade há 30 anos era um assunto dominado por poucos 
especialistas. Hoje as informações estão mais acessíveis, sendo possíveis algumas conclusões: foram fundamentais os 
cuidados de enfermagem; a curva hematológica obtida com exames sistemáticos pode ser utilizada seguramente 
como parâmetro para intervenções; é recomendável o uso do medicamento estimulador de células de defesa (ci-
toquina GM-CSF) no tratamento de SAR, assim como do medicamento azul da Prússia - antídoto do Césio 137; 
foi atestada a eficiência dos banhos com água e sabão várias vezes para descontaminação externa (nos pacientes de 
Goiânia reduziu a contaminação de 50% a 80%); e ficou evidente a necessidade dos profissionais de saúde conhece-
rem as manifestações patológicas da exposição acidental às radiações.

Além disso, foi possível a reunião de lições para Vigilância e Radioproteção. “O acidente com o Césio ocorreu 
em área urbana residencial a partir de um aparelho utilizado em tratamento para câncer, o que revela a importância 
do absoluto controle das fontes de radiação”, destaca.

Sobre as ações de emergência, a profissional avalia que são imprescindíveis que os planos de resposta estejam 
pré-estabelecidos. “Saber o que fazer e como fazer em situações de emergência e urgência, em todos os níveis de 
atenção, diminuem os danos às pessoas, ao ambiente, à economia, à segurança, entre outros aspectos”, enumera.

 Patrícia também destaca a importância da cooperação técnica. “As ações de emergência tiveram o caráter 
multidisciplinar, sendo primordial a cooperação nacional e internacional nas fases aguda e de seguimento, além dos 
treinamentos e atualizações das equipes permanentes”, afirma.

Patrícia Melo de Alencar, 
cirurgiã-dentista do C.A.RA. 

Foto: Lailson Damásio
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COMUNICAÇÃO

Dentre as principais lições, evidenciou-se a necessidade 
de equipamentos de emergência modernos com calibração e 
manuais de instrução, assim como mostraram-se efetivas me-
didas contra a contaminação ambiental: o uso de aspiradores 
com filtros de alta eficácia para limpar todas as superfícies, a 
poda de árvores e o descarte dos frutos. 

“No aspecto da comunicação, mostrou-se fundamen-
tal, em ocorrências semelhantes, o registro das informações 
adequadas ao público para impedir pânico e a necesidades de 
porta-voz oficial, capacitado para informar à população”, diz. 

Outro legado do acidente com Césio 137, na conclu-
são de Patrícia, foi a confirmação de planos de emergência 
e contingenciamento em casos de incidentes e acidentes en-
volvendo material radioativo. A Comissão de Energia Nuclear 
coordena um sistema de atendimento à emergência radioló-
gica que funciona 24 horas por dia, integrando várias forças 
em Goiás, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, 
Vigilância Sanitária Estadual, Vigilância Sanitária Municipal, Bata-
lhão da PM Ambiental e Infraero do Aeroporto de Goiânia. No 
CRCN-CO/CNEN há equipamentos para medição da radioa-
tividade calibrados e prontos para atendimento de qualquer 
ocorrência suspeita, assim como equipe técnica preparada 
para agir em ação emergencial.

No aspecto da comunicação, observou-se a necessidade 
de se repassar informações corretas para a população. 

Acervo: O Globo
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A necessidade de utilização de equipamentos modernos foi uma das lições do acidente 
com Césio 137. Na imagem, robô da CNEN rastreia sinais de radioatividade. Foto: O Popular
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CHANCES MÍNIMAS DE NOVO ACIDENTE

“As chances de ocorrer um acidente 
como o de Goiânia são mínimas”, atesta hoje, o 
coordenador de monitoramento e fiscalização 
de radiação ionizante da Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás, Rodrigo Tanaka. Em Goiás 100% 
dos equipamentos de radioterapia utilizam ener-
gia elétrica para gerar o feixe de radiação e não 
são oriundos de elementos radioativos. 

A Coordenação de Monitoramento e 
Fiscalização de Radiação Ionizante é um de-
partamento da Gerência de Vigilância Sanitária 
de Serviços de Saúde da Superintendência de 
Vigilância em Saúde (Suvisa), responsável pela 
normatização do uso de radiação ionizante em 
saúde (consultórios odontológicos com raios x, 
serviços de radiodiagnóstico, fluoroscopia, to-
mografia, mamografia, hemodinâmica, serviços 
de medicina nuclear e serviços de radioterapia). 
A Coordenação fiscaliza, licencia, acompanha, as-
sessora serviços médicos e odontológicos que 
utilizam radiação ionizante, e participa também 
do Comitê Estadual de Saúde em Desastres, que 
promove uma comunicação integrada entre vá-
rios órgãos para a participação da Secretaria de 
Estado da Saúde em situações de emergência.

Modernos equipamentos de radioterapia não são oriundos de fontes radioativas. 
Foto: Sebastião Nogueira
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