
 

Grupos acompanhados Período
janeiro a agosto de 2022

Grupo I 45

Filhos de Grupo I 44

Netos de Grupo I 10

Grupo II 40

Filhos de Grupo II 46

Netos de Grupo II 10

Grupo III 764

Total 959
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QUEM SOMOS?
       No ano de 1987 o Governo do Estado

de Goiás, visando atender as
demandas decorrentes do acidente com
o Césio 137 em Goiânia, criou a
Fundação Leide das Neves Ferreira (Lei
nº 10.339 /1987; Decreto nº 2.897
/1988) a qual, a partir da reforma
administrativa do Estado de Goiás (Lei
nº 17257 /2011 e Lei nº 17430 /2011),
tornou-se o Centro Estadual de
Assistência aos Radioacidentados Leide
das Neves – CARA.
       A partir do Decreto nº 9.922 /2021
que instituiu o Complexo Estadual de
Serviços de Saúde de Goiás, integrado
por todas as unidades e serviços
assistenciais da rede própria da
Secretaria de Estado da Saúde, o CARA
passou a integrar a Rede Estadual de
Unidades de Apoio (Rede APOIO) da
SES, caracterizando-se como uma
unidade assistencial, de vigilância e de
regulação em saúde, atendendo às
demandas da Rede de Atenção à Saúde
(RAS), funcionando como suporte e
retaguarda para os níveis de atenção,
executando procedimentos
ambulatoriais e diagnósticos, de
vigilância à saúde, e de regulação do
acesso à assistência.
     O CARA é atualmente uma unidade
ambulatorial multidisciplinar da
Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, vinculada à Superintendência de
Saúde Mental e Populações Específicas
(SUSMEP), tendo como atribuições
gerenciar, coordenar e produzir
informações científicas; resguardar a
memória histórica do acidente e manter
intercâmbio com instituições afins; ser
referência no monitoramento
epidemiológico, informação e estudos
sobre exposição à radiação ionizante;
atuar na promoção da saúde,
prevenção, diagnóstico precoce,
tratamento e monitoramento da
população radioexposta ao Césio 137
no ano de 1987 em Goiânia.

     As pessoas envolvidas no
acidente radiológico com o Césio 137
têm sido acompanhadas pelo CARA
em grupos de monitoramento
específicos e já estabelecidos, sendo:
Grupos I e II (contaminados e /ou
irradiados) e seus filhos; e Grupo III
(pessoas sem contaminação
/irradiação comprovada por
mensuração, que trabalharam na
assistência aos Grupos I e II e ou na
descontaminação ambiental,
vizinhos de focos e parentes das
vítimas).
   Apresentamos aqui alguns dados 
 do monitoramento clínico dos
radioacidentados, constitui um
instrumento de informação objetivo,
com dados sobre a situação de
saúde da população radioexposta
ao Césio 137, dos Grupos I e II
(contaminados e/ou irradiados) e
seus filhos, e do Grupo III (sem
contaminação por irradiação).

Tabela 1 – População acompanhada
 

Fonte: Sistema de Monitoramento dos Radioacidentados 
SISRAD CARA/SES-GO.

 

  Os dados gerados no
acompanhamento anual desses
pacientes permitem a análise da
situação de saúde dos radioacidentados,
fornecendo informações essenciais para
subsidiar a tomada de decisões e o
direcionamento das ações de saúde
para esta população. A proteção
médico-assistencial é garantida a todos
os indivíduos desses grupos, que
também possuem integralidade do
IPASGO para consultas, exames e
internações. 
 Os benefícios pecuniários estão
assegurados pelas Leis Estaduais nº
10.977 /1989 e nº 14.226 /2002, e pela
Lei Federal nº 9.425 /1996, que
concedem pensão vitalícia às pessoas
comprovadamente expostas ao Césio
137, por meio de processos
administrativos ou judiciais, sendo os
interessados submetidos às perícias
médicas realizadas pela Junta Médica
Oficial (Lei Federal nº 9.425 /1996) e à
Comissão de Multidisciplinar de
Avaliação (Lei Estadual nº 14.226
/2002). Atualmente, 648 indivíduos
recebem pensões estaduais, 323 são
beneficiários das pensões federais e 197
recebem, cumulativamente, os dois
benefícios. 
   O atendimento das necessidades
dessa população, de forma geral,
abrange orientação quanto aos direitos
e benefícios sociais e informações em
saúde.
      O aumento da população cadastrada
no CARA e acompanhada ao longo dos
anos ocorre à medida que novos
indivíduos são incluídos no Grupo III por
serem reconhecidos como
radioacidentados através da concessão
de pensão Estadual/Federal, e a partir
do nascimento de filhos, netos e bisnetos
dos Grupos I, II e III.
 

ATENDIMENTO INTEGRAL AOS RADIOACIDENTADOS
 

GOIÂNIA-GO | SETEMBRO/2022 | ANO I 

MONITORAMENTO DOS RADIOACIDENTADOS
 



Tabela2 –Óbitos entre os radioacidentados
 

Fonte: Sistema de Monitoramento dos Radioacidentados 
SISRAD CARA/SES-GO.

 

Grupos 
acompanhados

 

Período janeiro a agosto de 2022

Óbitos 
Homens

Óbitos 
Mulheres

Total de óbitos 
por Grupo

Ao acidente 2 2 4

Grupo I 7 3 10

Filhos de Grupo I 2 0 2

Grupo II 5 1 6

Grupo III 115 34 149

Total 131 40 171

 

  Os transtornos crônicos de saúde
permanentemente monitorados nessa
população são: as radiodermites
(radiolesões cutâneas que foram os
primeiros sintomas apresentados pelas
vítimas do radioacidente); e os
comprometimentos comuns à saúde da
população geral, de causas
multifatoriais e relacionadas à faixa
etária, sem relação aparente com o
evento do Césio 137, como as doenças
cardiovasculares (hipertensão arterial e
cardiopatias), diabetes e neoplasias.
    O monitoramento odontológico refere
como consequência imediata da
exposição a doses mais elevadas ao
Césio 137, as seguintes alterações:
hipersensibilidade dental, boca seca,
perda ou alteração do paladar,
púrpuras, ulcerações, sangramento
gengival, paralisia facial e trismo.
      Esses pacientes apresentavam cáries
dentárias, doenças crônicas gengivais e
periodontais e indicação de extrações
dentárias. Atualmente, as doenças mais
comuns são a cárie dentária e as
doenças crônicas gengivais e
periodontais, além de pacientes
edêntulos totais e parciais.
      O atendimento psicossocial ofertado
pela Unidade tem como demandas
mais frequentes as doenças
psicossomáticas, o uso de álcool e de
drogas ilícitas, os comportamentos de
risco, e a perda da autoestima e da
autoconfiança, fatores que contribuem
para a ocorrência dos transtornos do
humor. 
     O atendimento aos radioacidentados
inclui acompanhamento domiciliar e
hospitalar, com demandas espontâneas
e programadas e, quando necessário, o
transporte dos pacientes dos Grupos I e
II.

a exposição direta à radiação
ionizante (4 óbitos); 
entre os indivíduos do Grupo I e
filhos as causas de maior frequencia
foram neoplasias (2 casos) e
causas externas (2 casos); 
no Grupo II aparecem as doenças
do aparelho circulatório (2 casos); 
e entre o Grupo III se destacam as
neoplasias (33 casos) e as doenças
cardiovasculares (31 casos).

    Em 35 anos do acidente, 171 pacientes
cadastrados foram a óbito, sendo 131
do sexo masculino e 40 do sexo
feminino. As principais causas de
mortalidade nesses indivíduos, foram: 

     Desde 1987, a atenção e a vigilância
à saúde dos indivíduos
radioacidentados vêm sendo realizadas
de forma criteriosa e regular, e após 35
anos do acidente, contemplamos um
cenário positivo entre os grupos
radioacidentados.
    O Acidente Radiológico com o Césio
137 possibilitou enorme aprendizado em
todas as áreas do conhecimento
humano. Das várias lições aprendidas,
evidenciamos a responsabilidade ao
lidar com ciência,  tecnologia, vida
humana, e cuidados que priorizam a
ética e o respeito à vida.
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O ATENDIMENTOS EM SAÚDE
 

DADOS DE MONITORAMENTO
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O QUE APRENDEMOS?


