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II.T�tulo


Às pessoas envolvidas no acidente com o césio 137, em Goiânia,

pela sustentação da esperança de virem a ser a motivação

para políticas de prevenção e Garantia de melhor qualidade de vida.
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Goiânia – era uma vez uma cidade... 
da conStrução do eSquecimento à 
revitalização da memória

era 1987. recordo-me de como era nossa cidade, nossas ruas e avenidas.  Esta-
va com dezessete anos de idade à época do acidente radiológico provocado 
pelo Césio-137 na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, que naquele 
momento recebia uma quantidade considerável de pessoas. Goiânia abriu 
as portas para uma gama de pessoas que vieram participar de um evento 
motociclístico que se realizava no autódromo local. Bares e hotéis ficaram 
agitados durante uma semana. Filas de espera em restaurantes marcavam o 
cenário. O clima era festivo e lucrativo para os negociantes que atuavam no 
espaço urbano.

Na semana seguinte ao evento que incrementara o cotidiano de Goiânia, 
a mídia revelou o advento do acidente radiológico provocado pela abertura 
de um aparelho de radioterapia contendo Césio-137, abandonado no local em 
que funcionava o antigo Instituto Goiano de Radioterapia, onde atualmente 
se localiza o Centro de Convenções, na Rua 4, Setor Central. Logicamente, 
a desinformação e o exagero midiático provocaram, além de desconforto, 
certo desespero à população goianiense e, lógico, aos que aqui estiveram.

Durante as primeiras semanas que decorreram após o acidente, os co-
mentários pelas ruas ainda me pareciam confusos e o olhar daqueles que 
não residiam na cidade era de repulsa. O medo se confundia à desinforma-
ção. Profissionais especializados foram trazidos à capital, à época governa-
da por Henrique Santillo, por sorte, um médico.
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Lembro-me que dois meses depois do ocorrido, fiz uma viagem à cida-
de de São Paulo. Dizer que residia em Goiânia provocava desconforto aos 
que dialogavam comigo. Não me sentia irradiada, pois nem poderia saber se 
havia entrado em contato, de alguma forma, com resquícios do Césio. Não 
compreendia muito bem o receio das pessoas com relação a mim. Nossa ci-
dadania identitária estava ameaçada por olhares externos e estranhos ao 
nosso modus vivendi.

A cidade já se ampliava bastante naquele tempo. Os bairros distantes já 
começavam a se aproximar dos centros mais frequentados de nosso espaço 
urbano. A tendência era de prosperidade e progresso.

O acidente radiológico transformou esse cenário. O turismo, ainda tími-
do, reduziu-se a ponto de levar ao fechamento alguns estabelecimentos, que 
por falta de rotatividade de pessoas, precisaram recuar. A cidade passou a 
ser conhecida, nos cenários nacional e internacional, como a cidade do aci-
dente do Césio.

O que fazer diante desse quadro? Bem, andando pelas ruas hoje, percebo 
a cidade não mais com o olhar ingênuo de uma adolescente, mas com os ócu-
los atualizados da historiadora que me tornei. Vejo-a verde, dotada de gran-
des parques bem cuidados, largas avenidas e novos viadutos. Impressiona-
-me a grande quantidade de turismo de negócio e passei a me dar conta de 
um grande número de Encontros, Seminários e Congressos que a capital de 
Goiás tem sediado. É interessante notar que isso não se deu da noite para o 
dia. Políticas públicas que visaram investir em uma nova imagem da cidade 
foram incrementadas e, ao longo desses vinte e seis anos que se passaram do 
acidente, já não se fala mais disso. Para algumas pessoas o acidente não faz 
mais parte do histórico da cidade.

Por que digo isso? Posso exemplificar. Adotei o livro Césio-137: consequên-
cias psicossociais do acidente de Goiânia, publicado em 1995, que narra sobre 
o ocorrido após oito anos do acidente e apresenta abordagens diversas. A 
obra, organizada por Suzana Helou e Sebastião Benício da Costa Neto – 
ambos psicólogos e profissionais convidados para trabalhar com os aciden-
tados –, aborda o fato tendo como base as narrativas dos grupos atingidos 
pelo Césio-137. Discuti o livro em janeiro de 2013, vinte e cinco anos após a 
fatalidade, em uma sala de aula formada por alunos de diversos cursos da 
Universidade Federal de Goiás, constituída de discentes que possuem, em 
média, de vinte a vinte e cinco anos de idade. Para minha surpresa, muitos 
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desconheciam o fato, alguns se lembraram vagamente porque escutaram 
pessoas de mais idade falarem sobre o assunto. Poucos se sentiram íntimos 
ao tema.

O que me intriga é que a cidade foi revitalizada e estamos entre uma das 
cidades brasileiras melhor arborizadas e mais ecologicamente corretas. No 
entanto, nossa memória é a do silêncio e nossa história a do esquecimento. 
As políticas educacionais e informativas são tímidas e só nos resta contar 
com os órgãos de fiscalização para que evitem novos acidentes como esse. 
Hoje, aos quarenta e três anos de idade, doutora em história, me vejo num 
grupo de pessoas que se sente incapaz de identificar uma cápsula de Césio 
ou qualquer outro tipo de aparelho que seja conduzido por radioatividade.

Nesse sentido, não posso deixar de enfatizar o quanto me sinto privile-
giada em redigir esse prefácio, pois o faço como sujeito social da cidade em 
que vivo e como profissional da educação. Essa obra revitalizada e reeditada 
vinte e seis anos após o acidente do Césio-137 é, com certeza, um forte e ne-
cessário veículo de cidadania e luta contra o silêncio que grita e o esqueci-
mento que nos faz menos históricos no mundo em que vivemos. Que bom 
que estão revisitando nossa memória, retomando nossa história.

  
Cristina Helou Gomide



apreSentação

Suzana Helou

São 26 anoS de hiStória do acidente com o Césio-137, por ocasião desta  segun-
da edição. Na primeira tiragem desta obra, em 1995, estávamos há pouco 
mais de sete anos do acontecimento. Obviamente muita coisa mudou, mas 
outras não. Irremovível mesmo permanece o “fantasma” da radioatividade, 
com seu futuro incerto, no imaginário coletivo carregado de probabilidades 
macabras, que nunca saberemos ao certo se serão concretizadas ou não. E o 
desconhecido torna-se prato feito para as fantasias, que sempre superam, de 
longe, a concretude e a realidade dos fatos. O tema é inesgotável. Esperamos 
torná-lo atraente o bastante, sobretudo para esta e futuras gerações, para 
desejarem explorá-lo por novos caminhos, que a nós não ocorreu trilhar.

O conteúdo desta obra é resultado da experiência dos profissionais que 
lidaram diretamente com as circunstâncias do acidente e, sobretudo, com as 
pessoas nele envolvidas. O ineditismo do evento, a escassez de referências 
sobre o assunto, a pressão da mídia e das comunidades científicas do mun-
do inteiro proporcionou um comportamento peculiar, quase unânime, nos 
profissionais da saúde que se voluntariaram a prestar assistência às vítimas 
do acidente: a valorização do registro de dados, que depois de acumulados 
tornaram-se valiosas fontes de conhecimento sobre os efeitos psicológicos 
da radioatividade. Com a publicação deste livro, muitos registros do setor 
de psicologia do Centro de Assistência aos Radioacidentados permanecem 
ainda inéditos, carregados de conteúdos, sobretudo emocionais, que muito 
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ajudariam na construção teórica do acidente radiológico. Ainda fica muito 
a ser dito sobre o rastro dos ensaios e erros daquele momento emergencial 
do acidente de Goiânia, sobre a angústia diante do desconhecido, sobre os 
desbaratamentos das ações carregadas de boas intenções, disponibilidade e 
solidariedade dos profissionais. 

Para melhor situar o leitor na dinâmica dos acontecimentos, propician-
do-lhe uma compreensão mais integral do evento, o primeiro capítulo dis-
correrá sobre o histórico sequencial do acidente radiológico de Goiânia. 

O segundo capítulo refere-se à apresentação de um trabalho de opinião 
pública realizado entre o 9° e o 14° mês após o acidente de Goiânia, abordan-
do seus aspectos psicológicos. São 1.126 entrevistas que comparam quatro 
grupos de diferentes níveis de envolvimento com o acidente: radioaciden-
tados, vizinhos de focos de contaminação, profissionais que trabalharam no 
acidente e população em geral (grupo-controle). Os resultados permitiram 
uma análise qualitativa dos sentimentos relatados, das mudanças de vida 
decorrentes do acidente, das expectativas quanto ao futuro e da predisposi-
ção em relação às providências tomadas pelo Governo. Nenhum segmento 
da amostra esteve isento dos efeitos psicossociais do acidente, embora o ní-
vel de comprometimento tenha sido diretamente proporcional ao nível de 
envolvimento. Evidenciou-se uma curva decrescente, partindo dos radioa-
cidentados, passando pelos profissionais, seguindo para vizinhos de focos e 
grupo-controle − uma hierarquização dos grupos no que se refere à evidên-
cia de sentimentos, perdas materiais e aspectos profissionais. 

O terceiro capítulo apresenta outra pesquisa de opinião pública sobre 
as consequências psicossociais do acidente com o Césio-137, três anos após 
a sua ocorrência em Goiânia, com 684 sujeitos: 333 vizinhos dos principais 
focos de contaminação e 351 pessoas não envolvidas diretamente com o aci-
dente. Seus resultados foram comparados com dados obtidos na pesquisa 
anterior, o que possibilitou verificar, entre outras ocorrências, um acrés-
cimo na preocupação com o surgimento de doenças físicas e mentais e a 
inefi ciência das informações buscadas pelos sujeitos para gerar conheci-
mento sobre radioatividade. Os relatos obtidos dos radioacidentados nas 
entrevistas permitiram a utilização da teoria de representação social apli-
cada ao objeto “radioatividade”, possibilitando uma importante conclusão: 
a representação social da radioatividade na amostra estudada deu-se, basi-
camente, com base em suas consequências, influenciada, sobretudo, pelo 
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desempenho da mídia. A frequência de pessoas que não tinham nenhuma 
ideia formada acerca da radioatividade foi considerável (35% dos vizinhos 
de focos e 40% do grupo-controle), apesar de terem reconhecido seu envol-
vimento com o acidente radiológico.

No quarto capítulo, os autores consideram, usando uma abordagem 
analítica, as defesas biológicas e psicológicas do homem para entender 
as rea ções dos radioacidentados ante o evento, durante os primeiros dois 
anos pós-acidente. Os papéis de vítima (radioacidentados), de espectador e 
de socorrista são analisados à luz da psicologia, a partir dessa experiência. 
Concluem: pela sobreposição de papéis verificados entre os envolvidos; pelo 
não estado de pânico da população, noticiado pela imprensa; pela forma-
ção e desenvolvimento de ganhos secundários entre os radioacidentados; 
pela impossibilidade de a imprensa trabalhar os estados psicológicos por ela 
influenciados entre a população geral; e pela necessidade de se abordar os 
radioacidentados dentro de um enfoque biopsicossocial. 

O quinto capítulo trata de um ensaio sobre a pertinência do uso do teste 
de Luscher na avaliação psicológica de sujeitos envolvidos em situações de 
acidentes, com base na experiência com os radioacidentados de Goiânia. A 
amostra foi composta por 68 pacientes e 27 funcionários da então Fundação 
Leide das Neves Ferreira. Os testes que compuseram a bateria projetiva fo-
ram o Luscher, o HTP e o Palográfico. Os resultados mais frequentes foram: 
tensão, necessidade de paz e de reconhecimento, insegurança, inibição, de-
sajuste ao meio, agitação, entre outros. Os resultados foram comparados 
com os registros clínicos e psicológicos dos sujeitos. Também foram levadas 
em consideração, para efeito de análise, as características socioeconômicas 
e culturais da amostra. Em síntese, todos os dados sugerem a pertinência 
do uso do teste de Luscher na obtenção de informações e características psi-
cológicas de sujeitos acidentados, em que o fator tempo/eficiência deva ser 
considerado. 

O sexto capítulo é o resultado de um trabalho do setor de serviço social 
do Centro de Assistência aos Radioacidentados, que apresenta uma análise 
evolutiva, num intervalo de 20 anos (1987 a 2007), das situações econômica, 
social, educacional e cultural da clientela da instituição.

Vale ressaltar que, em se tratando de uma compilação de trabalhos, é de 
se esperar que algum autor não compartilhe de uma ou outra ideia assinada 
pelos demais. Convém ainda lembrar que, certamente, o leitor encontrará, 
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a rigor, não o padrão científico na abordagem do fenômeno estudado, em 
virtude das limitações circunstanciais, mas sim uma multiplicidade meto-
dológica na produção dos dados e de sua análise.

Finalmente, acreditamos ter abordado aqui importantes temas relativos 
às consequências psicológicas e sua interface com o contexto social do aci-
dente radiológico de Goiânia. Apesar de não serem conclusivos, os textos 
expostos neste livro também não são reticentes. Marcam uma primeira fase 
de estudos sobre aspectos do fenômeno que foi, inicialmente, negligenciado 
por pesquisadores qualificados, receosos de se envolverem com as dimen-
sões político-partidárias peculiares ao acidente. Com certeza, não é de nosso 
interesse discutir a “neutralidade científica”, apesar de que uma reflexão so-
bre a relação desta com o momento sociopolítico e histórico do acidente não 
poderá ser postergada. Era de se esperar que numa segunda fase ocorresse 
a avaliação do “como” a experiência passada poderia ser usada na promoção 
da saúde. Não foi o caso.

Da negligência política e civil envolta na questão do acidente com o Cé-
sio-137, das consequências imediatas e mediatas, da dor dos diretamente 
envolvidos física e emocionalmente, tiramos lições – algumas delas expostas 
nas páginas que seguem – que podem orientar iniciativas para que seja alte-
rado o futuro envolvido na questão da proteção radioativa no Brasil. 

  
Suzana Helou



céSio-137: hiStória do acidente e atuação da 
pSicoloGia

Suzana Helou
Sebastião Benício da Costa Neto

oS deSaStreS normalmente São SituaçõeS de crise que provocam grandes  per-
das humanas e materiais (Lima; Gaviria, 1989). Sabe-se que em países em 
desenvolvimento concentram-se 87% dos desastres comunicados e 98% de 
suas vítimas. Os grupos sociais mais afetados são os de menores recursos 
econômicos, por terem mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde 
e por enfrentarem maiores problemas para a reabilitação social depois do 
desastre. (Cohen, 1985; Lima et al., 1988; Lima; Gaviria, 1989). 

Diante desse quadro, tem-se prestado considerável atenção aos proble-
mas físicos das vítimas de desastres, mas as consequências psicossociais das 
catástrofes não têm sido estudadas de maneira sistemática (Lima; Gaviria, 
1989). A metade dos pacientes de Armero, na Colômbia, após a erupção do 
vulcão Nevado del Ruiz, em 1985, teve problemas emocionais, dos quais 75% 
não foram identificados (Lima, 1988). Considerando que a vida mental é o 
que dá sentido a existência humana, é imperativo reservar parte dos recur-
sos destinados a operação de socorro às vítimas, em casos de desastre, para 
o gerenciamento dos problemas emocionais desencadeados. Pérez (apud 
Lima; Gaviria, 1989), que na década de oitenta era assessor regional da Orga-
nização Panamericana de Saúde (OPS) para a América do Sul, afirmava que 
na América Latina a saúde mental tem sido negligenciada na estrutura dos 
projetos nacionais de emergência ou preparação para responder aos desas-
tres, quando eles se apresentam. 



14

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Césio-137: história do acidente e atuação da psicologia
| Suzana Helou  | Sebastião Benício da Costa Neto

Os desastres, em qualquer país, geram um problema sanitário muito gra-
ve, que se torna muito mais visível e palpável nos países subdesenvolvidos, 
que já são seriamente afetados por um grande número de problemas. Nes-
ses casos, o impacto do desastre é agravado pela perda dos escassos recursos 
existentes, o que torna a reabilitação e a reconstrução muito mais lentas. 

Os grandes desastres são situações que põem à prova, também, todos os 
profissionais da saúde, inclusive os que estão mais bem preparados para re-
solver urgências médicas, cirúrgicas e traumáticas. Os desastres têm pro-
duzido nos socorristas um estado emocional precário, que diminui sua ca-
pacidade de trabalho (Lima, 1986). A limitada formação que têm recebido, 
especialmente em saúde mental, diminui suas possibilidades de responder 
adequadamente as múltiplas demandas que devem enfrentar. Outro motivo 
que pode contribuir para abalar as defesas profissionais e impedir um de-
sempenho mais eficiente é a identificação cultural desses trabalhadores com 
as comunidades em que trabalham e, em consequência, com sua angústia e 
dor (Lima, 1986).

Lifton (1985) observa que diversos estudos sobre as consequências da ir-
radiação sobre Hiroshima e Nagasaki foram realizados no campo dos as-
pectos físicos e as psicológicas têm sido ignoradas pelos pesquisadores. Da 
mesma forma, o acidente ocorrido na estação nuclear de Three Mile Island, 
Estados Unidos, em março de 1979, deu origem a uma série de estudos e, 
segundo Mickley et al. (1983), os tipos de pesquisa que tentaram explicar as 
diversas alterações comportamentais foram feitos, basicamente, por meio 
de substratos biológicos. 

Chinkina (1990) apresentou uma correlação entre a exposição radioativa 
verificada em Chernobyl, na antiga União Soviética, e o desenvolvimento 
de condições psíquicas negativas e desordens psicofísicas. Estudando 85 
homens expostos, concluiu que mais da metade dos sobreviventes teve alto 
nível de ansiedade reativa e estresse pós-traumático, independentemente 
do nível (severo ou moderado) a que foram expostos. 

No que se refere ao acidente radiológico com o Césio-137, ocorrido em 
Goiânia, capital de Goiás, Brasil, em setembro de 1987, a divulgação dos fatos 
rapidamente adquiriu grande vulto e alcançou níveis realmente alarmantes. 
O medo foi se disseminando além da normalidade e, sob alguns aspectos, os 
primeiros efeitos psicológicos se assemelharam ao que ocorreu em Hiroshi-
ma e Nagasaki (Lifton, 1985), em Three Mile Island (Baum; Gatchel; Shaffer, 
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1983) e em Armero (Lima, 1986). Tais efeitos, por sua própria significação e 
singularidade, provocaram indagações para as quais restava buscar respos-
tas não só no âmbito das ciências exatas e biológicas como também no das 
ciên cias humanas, em cujo contexto se destacavam os aspectos psicossociais. 

Em seguida ao reconhecimento da ocorrência do acidente radiológico 
de Goiânia, foram identificadas 249 pessoas com diversos graus de conta-
minação, dentre as quais cerca de 120 foram descontaminadas no próprio 
local de monitoração (Estádio Olímpico de Goiânia) e imediatamente libe-
radas (Curado; Silva, 1989). As 129 pessoas restantes foram distribuídas em 
três diferentes locais para serem tratadas de acordo com os seus níveis de 
comprometimento. As 22 pessoas mais seriamente comprometidas, radio-
lesadas e internamente contaminadas, com quadro clínico agravado, foram 
internadas no Hospital Geral de Goiânia. Destas, algumas foram enviadas 
ao Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, incluindo-se as quatro 
vítimas fatais do acidente. 

As que apresentavam contaminação externa foram internadas em uma 
das instalações locais da Febem (Fundação do Bem-Estar do Menor), onde 
se submeteram ao tratamento de descontaminação. Outro grupo, consti-
tuído de pessoas já descontaminadas, porém desabrigadas, foi alojado no 
Albergue Bom Samaritano, enquanto se aguardava a recuperação das casas 
(Curado; Silva, 1989). 

Uma equipe de saúde foi formada às pressas para dar atendimento aos 
radioacidentados hospitalizados e albergados. Ao mesmo tempo, para aten-
der a população que residia ou trabalhava nas proximidades dos focos de 
contaminação (mais de 10 mil pessoas), foram criados os Núcleos de Apoio 
Psicológico e de Assistência Social, instalados na Rua 57, no centro da cida-
de, justamente onde ocorreu o arrombamento do equipamento radiológico 
retirado das ruínas do antigo Instituto Goiano de Radioterapia. 

Formar a equipe de saúde para atuar na emergência do acidente radio-
lógico foi a primeira grande dificuldade atrelada ao evento. Poucos profis-
sionais estavam disponíveis para o enfrentamento do perigo que espreitava 
a cidade. A carência de informações adequadas dava asas à imaginação e 
fomentava o medo do desconhecido. Os voluntários foram chegando aos 
poucos, à medida que a impressão negativa causada pela divulgação sensa-
cionalista da imprensa sobre os efeitos da radiação ia sendo vencida pelas 
informações e pelo profissionalismo. 
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Menninger (1952), estudando as reações emocionais em situações de 
emergência, interpreta a dificuldade de encontrar voluntários para o tra-
balho socorrista como uma decorrência da apatia e da confusão, aspectos 
característicos de um desastre. Já Bibb Latané e John Darley (apud Davidoff, 
1983) defendem a hipótese de que as pessoas, quando em grande número 
presenciam uma emergência, tendem a se isentar da responsabilidade sobre 
o fato testemunhado, na expectativa de que “alguém melhor qualificado” se 
prontifique a ajudar. Se ninguém ajudar, a culpa será facilmente suportada, 
por ter sido compartilhada com as demais testemunhas.

A exemplo do que aconteceu em Chernobyl (Working, 1990), as consequên-
cias psicológicas do acidente radiológico de Goiânia foram muito mais 
abrangentes do que a própria contaminação pelo Césio-137. Segundo Cohen 
(1985), com o passar do tempo surgem reações psicossomáticas, quando os 
indivíduos regressam aos seus lugares de origem e pela primeira vez se dão 
conta das consequências da catástrofe. À medida que avaliam tudo que é 
necessário para reconstruir sua vida, manifestam dor, aflição e desespero.

Investigando o prolongamento da perturbação emocional depois de uma 
catástrofe natural, Ahean (1984) verificou que na Nicarágua os problemas 
emocionais persistiram durante quase três anos após o terremoto ocorrido 
em 1973. 

A radiação, particularmente, é considerada um evento que não se apaga 
rapidamente após sua ocorrência (Collins; Baum; Singer, 1983). Uma equi-
pe de trabalho de Chernobyl observou que as preocupações das vítimas do 
acidente pareciam aumentar com o tempo (Working, 1990). Em Three Mile 
Island, embora muitos dos perigos aparentes associados ao acidente da usi-
na nuclear já houvessem desaparecido, muitos residentes próximos às áreas 
contaminadas acreditavam ter sido expostos à radiação e encontravam-se 
apreensivos quanto aos futuros efeitos da exposição. Outros estudos ve-
rificaram efeitos persistentes do acidente de Three Mile Island, tais como 
maior risco de depressão e ansiedade e o acréscimo de sintomas, mesmo 
ultrapassados nove meses do acontecimento (Collins; Baum; Singer, 1983).

O medo nuclear parece ser intensificado pela qualidade do desconhecido 
– um especial terror da contaminação invisível e do interminável perigo dos 
demorados efeitos da radiação. “Quando tenho uma doença que não seja sé-
ria, sinto medo de sua causa” (Lifton, 1985), disse um sobrevivente do bom-
bardeio de Hiroshima, vários anos depois.
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Conforme se pode observar pela bibliografia referente aos desastres, 
em pouco ou quase nada diferem as suas consequências, do ponto de vis-
ta psicológico ou social, independentemente do porte, da categoria, da mo-
dalidade ou das características absolutamente específicas de cada evento. 
Contudo, antes de introduzir as discussões das consequências psicossociais 
do acidente radiológico de Goiânia, convém apresentar algumas das impli-
cações que foram próprias do evento e que certamente exerceram grande 
influência sobre a vida do goianiense, envolvido em maior ou menor grau 
com o acontecimento.

Em 1977, o Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) – empresa de proprie-
dade particular que desde 1972 se instalara em área localizada no centro da 
capital, arrendada da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia − obteve auto-
rização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) para instalação e 
uso de uma unidade de radioterapia com bomba Césio-137. 

Em 1984, o Instituto de Previdência e Assistência Social de Goiás (Ipasgo) 
comprou toda a propriedade da Santa Casa, incluindo o prédio onde se en-
contrava o IGR, e deu início a sua demolição. Os proprietários do Instituto 
desocuparam o local, mas não retiraram todos os equipamentos, deixando 
ali o aparelho de radioterapia, àquela época já desativado. Segundo o noti-
ciário da imprensa, divulgado na época do acidente radiológico de Goiânia, 
em meados de 1985 os proprietários do IGR teriam comunicado à Cnen a 
mudança de suas instalações e a permanência do aparelho de teleterapia no 
seu antigo endereço. A Cnen, no entanto, nega tal fato. 

No dia 13 de setembro de 1987, dois rapazes sem profissão definida, pre-
tendendo extrair o chumbo que revestia o aparelho de teleterapia, furtaram 
das ruínas das antigas instalações do IGR a parte que continha uma cápsula 
de aço inoxidável, em cujo interior se encontrava o cloreto de Césio-137. 

Transcorridas duas semanas da violação e venda da peça a um ferro-ve-
lho, de onde se dera a distribuição de fragmentos do Césio-137, uma mulher 
já seriamente atingida pela contaminação, mas desconhecendo as proprie-
dades do material radioativo, fez-se acompanhar de outra pessoa e entregou 
a cápsula de aço à Vigilância Sanitária. Ela intuiu ser aquele estranho pó o 
causador do desequilíbrio orgânico que recaiu sobre alguns de seus familia-
res e amigos. “Isto está matando minha gente”, disse ela a um veterinário 
daquele órgão, quando a ele entregou a cápsula radioativa (FunLeide. Ar-
quivo...). Um mês após o acidente, as impressões daquele momento ainda 
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pareciam fortes na memória do veterinário. “Foi transmitindo seu sofri-
mento, com iniciativa e convicção, que ela nos forneceu as pistas sobre o 
acidente radiológico”, declarou ele ao Jornal do Brasil, no dia 1º de novembro 
de 1987 (FunLeide. Centro...).

No decorrer do primeiro mês após o acidente existiam pelo menos qua-
tro diferentes versões sobre a fiscalização da bomba de Césio-137. O jornal 
O Globo, em sua edição do dia 24 de outubro de 1987 ( FunLeide. Centro...), 
reproduziu cada uma delas. Segundo os proprietários do IGR, o instituto 
havia sido fiscalizado apenas por ocasião da instalação do aparelho (1977). 
No entanto, Luiz Alberto Ilha Arrieta, então diretor executivo da Cnen, asse-
gurou que a última inspeção acontecera cinco anos antes do acidente (1982). 
Já para o então presidente da Cnen, Rex Nazaré, a última inspeção ocorrera 
três anos antes do acidente (1984). Por sua vez, Fernando Giovanni Bian-
chini, também diretor da Cnen àquela época, afirmou que um ano antes do 
acidente (1986) seus técnicos haviam inspecionado o instituto. 

A elucidação dos fatos relativos ao acidente radiológico de Goiânia desper-
tou a indignação de muitos. Este sentimento estendeu-se, inclusive, a outros 
estados brasileiros. “Um descuido inaceitável”, dizia a manchete do jornal O 
Globo, em 8 de outubro de 1987. No dia seguinte, o jornal local Diário da Manhã 
falava da “Luminosa incompetência” em seu noticiário (FunLeide. Centro...). 
Precisar a culpabilidade àquela altura dos acontecimentos seria realmente 
difícil. Sequer estava sendo possível elucidar as responsabilidades concer-
nentes à fiscalização das fontes de energia nuclear existentes no Brasil. 

No Rio de Janeiro, segundo o jornal Folha de São Paulo, em sua edição do 
dia 30 de outubro de 1987 (FunLeide. Centro...), cinco semanas após o aciden-
te radiológico, diversos manifestantes vestidos de preto e usando máscaras 
ocuparam durante uma hora a calçada em frente à sede da Cnen, localizada 
naquela capital, no Bairro Botafogo, em sinal de protesto contra o acidente. 

Antes disso, o jornal O Globo, no dia 9 de outubro de 1987 (FunLeide. Cen-
tro...), noticiara que cinco mil goianienses, em passeata organizada por Fer-
nando Gabeira, com a participação de escritores, artistas plásticos e atores, 
desfilaram pelas ruas da cidade, reivindicando “cadeia para os responsá-
veis”, “assistência à população” e “segurança”. 

No dia 11 daquele mês, o mesmo jornal considerou que “o acidente nuclear 
de Goiânia é uma demonstração de negligência geral” (FunLeide. Centro...). 
Segundo a reportagem, o fato “envolve, direta e indiretamente, da Comissão 
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Nacional de Energia Nuclear ao Governo de Goiás, passando pela Justiça do 
Estado de Goiás e pelo Instituto Goiano de Radioterapia”.

Diante dessas posições adotadas pela opinião pública, cabe abordar aqui 
alguns dos aspectos pertinentes à questão. Em fevereiro de 1978, o Decreto 
n° 81.384 transferiu a responsabilidade pela fiscalização de fontes radioati-
vas ionizantes para as secretarias de saúde dos estados. O mesmo decreto 
dispôs também sobre a competência do Conselho Nacional de Saúde em es-
tabelecer 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 disto, a normatização – que ca-
beria ao referido órgão elaborar para efeito de fiscalização dos equipamen-
tos 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 radiológico de Goiânia. Até então, a Vigilância Sanitária do estado 
de Goiás via-se impossibilitada de fiscalizar, visto que não dispunha das res-
pectivas 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 (FunLeide. Centro...), 
por ocasião da investigação que apurava as responsabilidades do acidente. 
“Não existe ninguém responsável pela fiscalização dos aparelhos que utili-
zam elementos radioativos para fins medicinais”, concluiu ele. 

Enquanto não se elucidavam as responsabilidades, a população goianien-
se se dividia, aderindo a diferentes opiniões e julgamentos a esse respeito. 
Ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, dentre outros 
órgãos mobilizados pelo acidente radiológico, recrutava diversos profissio-
nais da saúde para atender às demandas emergentes de natureza biológica, 
psicológica e social. 

Quando o trabalho psicológico 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 comprometi-
mento 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. 
O desejo de voltar a ter contato com o mundo se contrapunha ao medo da 
rejeição social (Pereira; Nunes, 1988). 
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No Hospital Geral de Goiânia (HGG), o comportamento oscilava entre 
rea ções depressivas e maníacas, entre a tristeza e a revolta e, em alguns ca-
sos, havia grande excitação psicomotora (Pereira, 1989). Estados de insegu-
rança e ansiedade surgiam como manifestações diante da possibilidade de 
morte, gerando certa regressão. As dúvidas e as indagações sobre o estado 
de saúde eram respondidas apenas em termos de probabilidades, o que favo-
recia as fantasias e a forte tensão emocional. A impotência diante das limita-
ções impostas pelas barreiras físicas e psíquicas gerava a apatia, a depressão 
e a revolta, que se misturavam com o medo e a angústia, acompanhadas de 
eventuais sentimentos de culpa pela perda da própria saúde e das demais 
pessoas atingidas, em geral familiares e amigos. “Sinto uma enorme culpa 
por ter levado o Césio para casa”, declarou o pai de uma das vítimas fatais do 
acidente à revista Isto É, em publicação de 1º de junho de 1988. “Eu choro até 
hoje por causa da minha filha”, acrescentou.

Numa pesquisa de opinião pública realizada entre o nono e o décimo 
quarto mês após o acidente, 60% dos 48 radioacidentados entrevistados de-
clararam ter sentido medo, à época do acontecimento; 52% disseram que fo-
ram acometidos pela angústia; 50%, pela revolta; e 42%, pela depressão (ver 
“Aspectos psicossociais verificados após o acidente radiológico de Goiânia”, 
neste livro). Tais dados indicam que a autopercepção de boa parte dos ra-
dioacidentados estava coerente com a realidade observada pelos psicote-
rapeutas, naquele momento emergencial (outubro a dezembro de 1987). A 
negação e a racionalização também foram utilizadas como mecanismos de 
defesa pelos pacientes do HGG, ao mesmo tempo em que eles apresentavam 
um incremento do narcisismo, por terem se tornado o principal alvo da im-
prensa falada, escrita e televisada (Pereira, 1987).

Os psicólogos atuaram, em tais circunstâncias, objetivando minimizar a 
ansiedade provocada por situações de crise (morte, isolamento, sentimentos 
depressivos e estigmas), utilizando técnicas rogerianas, tais como a escuta 
compreensiva e a reflexão de sentimentos. Também foram utilizadas técni-
cas de relaxamento, bem como as projetivas, além da orientação psicológica, 
da indagação e da síntese dos sentimentos (Pereira; Nunes, 1988). 

O processo psicoterapêutico dos radioacidentados hospitalizados em 
Goiânia foi dificultado pela falta de coesão da equipe de saúde, com suas 
informações dúbias; pelo sensacionalismo da imprensa; pela discrimina-
ção; pela ocorrência dos quatro óbitos e pela falta de compreensão do papel 
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do psicólogo. Tais fatores contribuíram substancialmente para que todo o 
processo se prendesse apenas a uma psicoterapia de apoio. Acrescida a isso, 
a indefinição do período do qual a equipe disporia para a continuidade do 
processo impossibilitou o vínculo necessário para uma psicoterapia mais 
profunda. A emergência criada pelo acidente, entretanto, não permitiu que 
comportamentos e sentimentos advindos de dificuldades anteriores – e que 
naquela situação de isolamento e introspecção causavam muita dor moral – 
fossem enfocados, uma vez que a preocupação maior de todos os pacientes 
estava intrinsecamente relacionada com as consequências físicas e socioe-
conômicas do acidente (Pereira; Nunes, 1988).

A pequena população confinada em órgãos institucionais do Governo 
(Febem e Albergue Bom Samaritano) também foi acometida pelos senti-
mentos de medo, depressão, revolta e agressividade, além de ter sofrido a 
quebra brusca da estrutura familiar e social, decorrente do isolamento. O lar 
havia se esfacelado: a configuração geográfica da casa individualizada foi 
substituída por uma comunidade, em que nem todas as pessoas agrupadas 
tinham projetos e sentimentos afins, uma vez que os familiares haviam sido 
separados de acordo com a necessidade do tratamento. 

Os prédios onde foram alojados os radioacidentados não eram hospitais, 
mas neles havia médicos; não eram prisões, mas havia policiais; os indivíduos 
eram cidadãos livres, mas não podiam transitar pela cidade. Tal indefinição era 
perturbadora, comprometendo ainda mais a identidade do ego, propiciando a 
agressividade manifesta e aumentando as crises depressivas com tendências 
ao suicídio. Um adolescente, que à época do acidente estava com 14 anos de ida-
de, assim definiu o seu sentimento em relação à desagregação do lar, por oca-
sião de seu alojamento no albergue: “você tem um lençol, você tem uma cama, 
você tem uma casa como o albergue, você está dormindo ali, mas não tem aque-
le seu sono”, porque se “você não está deitado na sua própria cama, não está 
sendo coberto pela sua própria roupa de cama (...) você não tem o seu próprio 
sono, você não está sonhando o seu próprio sonho” (FunLeide. Arquivo...).

Os radioacidentados albergados na Febem reagiam agressivamente con-
tra as instalações porque estas também motivavam o medo, o desamparo, a 
discriminação e a perda. Depredavam o prédio e espalhavam fezes e urina 
pelas instalações, com o intuito de contaminar o ambiente. Entre eles eram 
frequentes os gritos, as crises de choro e os pedidos de socorro. Havia resis-
tência às informações e ao tratamento preconizado (Moreira, M. M., 1989). 
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Entre as crianças, além do medo e da agressividade, percebia-se o sono so-
bressaltado, a enurese noturna e a fantasia da perda de membros. 

No Albergue Bom Samaritano verificou-se entre os radioacidentados a 
insatisfação quanto ao ressarcimento das perdas materiais, possivelmente 
em razão da necessidade de compensar a perda afetiva. O mesmo adoles-
cente já mencionado tentou explicar a vivência desta compensação, compa-
rando sua vida anterior com a posterior ao evento: “Eu, praticamente, devo 
ter compensado algumas coisas que naquela época eu não tinha, financei-
ramente (...). Mas, às vezes, eu tenho que parar pra observar que estou exa-
gerando” (FunLeide. Arquivo...). Sendo ele um dos poucos radioacidentados 
que esteve em processo psicoterapêutico nos primeiros anos posteriores 
ao acidente e, consequentemente, mais consciente da força transforma-
dora dessa vivência, acrescenta sobre sua maturação pessoal: “Mas, o que 
eu tenho hoje não posso aproveitar com aquela vontade que eu tinha antes. 
Hoje eu não estou compensando aquela vontade. Estou compensando a an-
siedade que vivo no presente” (FunLeide. Arquivo...). 

Os atendimentos psicoterapêuticos processados tanto na Febem quanto 
no Albergue foram focais. No Albergue, em reuniões semanais, eram discu-
tidas as sugestões e reivindicações apresentadas pelos albergados, além das 
informações pertinentes à situação gerada pelo acidente. 

Decorrido o momento mais crítico sobreveio, por parte da maioria dos 
radioacidentados, certa euforia reativa momentânea, pelo fato de se enqua-
drarem entre os “sobreviventes”. Haviam escapado da possibilidade de ani-
quilamento. Enquanto isso, as consequências duradouras do acidente fica-
ram latentes, para eclodirem mais tarde em estados depressivos e manifes-
tações de ansiedade, acompanhadas de agressividade e revolta, evoluindo 
para o estado de estresse pós-traumático.

Um psicodiagnóstico realizado com 48 radioacidentados adultos (Morei-
ra, M. J., 1989), quase dois anos após o acidente (julho de 1989), revelou que 
79,5% dos radioacidentados testados encontravam-se em estado de tensão; 
46,9%, em estado de irritação; e 44,8% apresentavam tendência a alterações 
cardiovasculares. Ao mesmo tempo, 46,9% deles sentiam necessidade de es-
tima e consideração e outros 36,7% tendiam ao isolamento. O desaponta-
mento apareceu em 55% deles e a frustração das esperanças em 26,5%. 

Passado o momento emergencial do acidente radiológico de Goiânia, 
já em fevereiro de 1988, o governo do estado de Goiás instituiu a Fundação 
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Leide das Neves Ferreira (FunLeide), cujo nome foi escolhido em homena-
gem à primeira vítima fatal do acontecimento, uma criança de seis anos de 
idade. A esta altura, todos os radioacidentados já haviam saído do confina-
mento e retornado às suas casas, agora descontaminadas, reconstruídas ou 
substituídas. A instituição destinava-se ao acompanhamento, até a terceira 
geração, das pessoas àquela época cadastradas como vítimas da contamina-
ção e/ou radiação pelo Césio-137.

A FunLeide classificou os radioacidentados de acordo com o nível de ex-
posição ao Césio-137, baseado na unidade física rad (radiation absorved dose), 
que se refere à medida da dose radioativa absorvida por um corpo específi-
co. Assim, foram classificados três grupos, a saber:

• Grupo 1: pacientes com radiodermites e/ou dosimetria de corpo intei-
ro igual ou superior a vinte rads.

• Grupo 2: familiares ou contactantes das vítimas diretas, cujo índice 
de irradiação foi inferior a vinte rads.

• Grupo 3: profissionais que lidaram com material contaminado pelo 
Césio-137 ou com pacientes contaminados, tendo sido, portanto, pre-
sumivelmente irradiados.

Muitos dos profissionais − sobretudo da Polícia Militar e do Consórcio 
Rodoviário Intermunicipal (Crisa), o qual foi responsável por retirar os 
materiais contaminados e transportá-los para o depósito construído em 
Abadia de Goiás − remanejados pelo governo do Estado para trabalharem 
naquele momento emergencial não foram reconhecidos de imediato como 
vítimas do acidente. Por esta razão, o Grupo 3 teve alterado o número de 
integrantes ao longo dos anos posteriores ao acidente. A alteração no nú-
mero de vítimas dos Grupos 1 e 2 se deve aos óbitos ocorridos nesse espaço 
de tempo (Quadro 1).

Quadro 1 - Distribuição dos radioacidentados por inclusão em grupos classificatórios

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

1988 2012 1988 2012 1988 2012

54 50 50 44 300 (+ / -) 851

  
O protocolo de acompanhamento médico, com procedimentos regulares 

e específicos para cada grupo, foi baseado nos critérios da International Ato-
mic Energy Agency. Quase todos os profissionais da área de saúde (médicos, 
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enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais) que atuaram na fase crítica do 
acidente foram incorporados ao corpo técnico da FunLeide, posteriormente 
incrementado por odontólogos e uma nutricionista.

Em 1999, a FunLeide foi extinta, sendo substituída pela recém-criada 
Superintendência Leide das Neves Ferreira (SuLeide), e suas competências 
transferidas para a Secretaria de Estado da Saúde, perdendo forças. Pos-
teriormente, em 2011, a SuLeide perdeu ainda mais força, quando foi des-
membrada em duas unidades distintas: o “Centro de Assistência aos Ra-
dioacidentados” (CARA) e o “Centro de Excelência em Ensino, Pesquisa e 
Projetos Leide das Neves Ferreira”, que funcionam no mesmo prédio e de 
forma integrada.

O corpo de psicologia, por ocasião da criação da FunLeide, era composto 
por dez profissionais de diferentes escolas: psicanálise, psicologia analíti-
ca, psicodrama, Gestalt, análise do comportamento e bioenergética. A di-
versidade de linhas de abordagem do comportamento gerou dúvidas que 
impediram uma unicidade na forma de conduzir e, consequentemente, de 
processar e analisar os conteúdos psíquicos dos pacientes trabalhados em 
consultórios. A ausência de tal sintonia dificultou a “leitura” do grupo de 
radioacidentados como um todo. 

Mesmo assim, a práxis dos psicólogos permitiu constatar que todos os 
pacientes trouxeram consigo o mesmo repertório de comportamentos e de 
sentimentos anteriormente verificados quando assistidos no Hospital Geral 
de Goiânia, Febem e Albergue Bom Samaritano, incluindo suas fantasias, 
que comprometiam os avanços da reabilitação. Apesar disso, quatro anos 
após a ocorrência do acidente, com base na orientação analítica, percebia-se 
que se encontravam atenuados os quadros de agressividade, depressão, tris-
teza, histerismo, perda de identidade, “agressão contra o mundo” e fantasia 
da perda de membros. Entre as crianças, podia-se destacar a permanência 
dos quadros de agressividade e enurese noturna. 

A diversidade de interpretações da ética profissional da classe, por parte 
dos integrantes da equipe de psicologia, no que se refere à preservação do si-
gilo do material psicoterapêutico, também foi um impedimento para o apro-
veitamento dos conteúdos psíquicos dos pacientes como dados de pesquisa. 
Alguns profissionais recusavam-se a registrar no arquivo do departamento de 
psicologia, mesmo que em caráter rigorosamente confidencial, as informa-
ções acerca dos quadros de seus pacientes, temendo a divulgação indevida. 
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“Isto, de certa forma, impediu maior acerto no reconhecimento da profun-
didade e extensão dos comportamentos sugeridos por quadros psicológicos 
detectados entre os pacientes da Instituição” (Moreira, M. M., 1989, p. 22). 

Desde o início, a atitude paternalista da então FunLeide para com a sua 
clientela, associada a uma parcialidade nas informações acerca dos objetivos 
da instituição, contribuiu para agravar os estados de insegurança e ansie-
dade dos pacientes, além de dificultar o trabalho de reabilitação por parte 
das equipes de saúde. Alguns desses pacientes acabaram por perceber pontos 
vulneráveis da instituição, alimentando fantasias pessoais e acrescentando 
aos ganhos primários (a própria saúde) outros de caráter secundário, como a 
projeção social. Isso, obviamente, colocou a instituição na condição de mani-
pulável por alguns de seus pacientes que, a certa altura, até invadiam os com-
partimentos, remexiam as gavetas, manipulavam documentos, atacavam fi-
sicamente os seus funcionários e difamavam publicamente os profissionais. 

A dificuldade, por parte dos radioacidentados, de se adaptarem à nova 
vida após o acidente podia ser percebida pelos desajustes familiares e con-
flitos conjugais. O aumento no consumo de bebidas alcoólicas e a ideia de 
suicídio indicavam a permanência da depressão, motivada pelas perdas afe-
tivas e sociais. Houve doze tentativas de suicídio, entre 1988 e 2005.

Os processos psicoterapêuticos utilizados pelos psicólogos da então 
FunLeide, naqueles primeiros anos posteriores ao acidente, foram basea-
dos na reabordagem da problemática relativa ao acidente, com a finalida-
de de reduzir as consequências psicológicas negativas e comportamentais 
do estresse. No entanto, a acirrada tentativa de fuga do problema, pelo seu 
alto teor angustiante, sempre foi uma barreira para o acompanhamento psi-
coterapêutico profundo, efetivo, da grande maioria dos pacientes. Mesmo 
assim, a vigilância permanente foi mantida, possibilitando o acompanha-
mento psicológico por meio do apoio e do aconselhamento nas crises mais 
agudas, em atendimentos individuais, grupais, domiciliares e hospitalares, 
agendados ou não. Em seu primeiro ano de funcionamento a instituição 
buscou também realizar reuniões gerais entre pacientes, corpo técnico e ad-
ministrativo, com pretensões terapêuticas. 

Desde a ocorrência do acidente, era notória a necessidade de um trabalho 
interdisciplinar por parte das equipes que davam atendimento aos radioaci-
dentados, o que foi dificultado pela proporção do evento e pelo embaraço de 
se lidar com o desconhecido. Ceres  Regina Dias Fernandes, que coordenou o 
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departamento de psicologia da FunLeide durante o seu primeiro ano de fun-
cionamento, declarou:

Inicialmente existiam profissionais trabalhando isoladamente com a intenção de 
trabalharem juntos, ou seja, de resolverem a questão do acidente, dos acidentados 
[...]. Não tinha uma equipe. Existiam profissionais interessados, que também esta-
vam desagregados enquanto formação. Eram grupos isolados (Fernandes, 1990),

Com a criação da então FunLeide, era de se esperar que todas as equipes 
por ela incorporadas para a continuidade do acompanhamento aos radioaci-
dentados trabalhassem multiprofissionalmente. Afinal, o estigma social e o 
comprometimento da saúde, inclusive das novas gerações dos radioaciden-
tados, exigiam da equipe responsável pela reabilitação um manejo dentro de 
um enfoque profissional integrador, que ia além da justaposição de diagnós-
ticos e condutas (Costa Neto, 1991). Tal expectativa, no entanto, nunca che-
gou a se rea lizar de fato, salvo em algumas circunstâncias de crise. A título de 
ilustração, a análise do conteúdo das reuniões com pacientes e corpo técnico 
da então FunLeide, ocorridas entre o 8° e o 13° mês após o acidente, enfatiza a 
falta de coesão da equipe multidisciplinar: poucas eram as interações entre os 
profissionais, que, em verdade, tinham o paciente como mediador (Figura 1). 

Figura 1 - Matriz de interações verificadas entre os pacientes, diretorias e corpo técnico 
da FunLeide, entre o 8° e o 13° mês após o acidente

Assistente Social Psicólogo

Nutrição

Enfermagem Direção

Odontólogo

Médico

N=1

N=4 N=4

N=1

N=5

N=115 N=301

N=121 N=230
N=331

N=7

N=69

N=21

N=205
N=2

N=506

N=427N=28

N=157

Paciente
N=55

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira
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A inconstância dos objetivos da instituição – à mercê dos movimentos 
políticos –, oscilando entre a supervalorização de seu papel assistencialista 
e seu comprometimento com a pesquisa, retardou uma síntese desses obje-
tivos, em prejuízo da identidade institucional, dificultando, consequente-
mente, a atuação da equipe de saúde. A história da formação do corpo técni-
co, basicamente de voluntários, originou uma heterogeneidade de formação 
profissional, agravada pela impossibilidade de reciclagem ou nova formação 
por parte da maioria dos seus técnicos. 

Quatro anos após o acidente, a angústia dos pacientes voltava-se para as 
consequências da radiação sobre a saúde, a médio e longo prazos, já previs-
tas: a formação de leucemia, linfomas, tumores da medula óssea e tumores 
sólidos. A convivência com essa possibilidade tem sido uma das fontes gera-
doras de tensão, a exemplo do acontecido com os sobreviventes do bombar-
deio em Hiroshima. Lifton (apud Kastenbaum; Aisenberg, 1983), utilizou o 
termo “grávidos da morte”, no sentido de “carregar a morte dentro de si”, ao 
se referir às vítimas de Hiroshima.

Entre os anos de 2010 e 2012, o serviço de psicologia do Centro de As-
sistência aos Radioacidentados aplicou um questionário aos seus pacientes 
para atualizar a relação da clientela com o acidente radiológico de Goiânia. 
O estudo revelou que 73% dos radioacidentados ainda consideravam o aci-
dente com o Césio-137 um fator de estresse em sua vida mesmo 25 anos após 
sua ocorrência. Foram apontadas como áreas mais afetadas: a saúde, com 
68,1%; o aspecto social, com 36,1%; e o aspecto econômico, com 33,3%. Dentre 
os entrevistados, 80,5% referiram-se ao sentimento de tristeza: 33,3% deles 
disseram estar permanentemente tristes e 47,2%, às vezes.

A reabilitação dos radioacidentados de Goiânia realiza-se de forma len-
ta. Todos os fatores acima mencionados, acrescidos da evasão dos pacientes 
da instituição – possivelmente em razão dos problemas já levantados e da 
necessidade de se envolverem em atividades que aumentem o orçamento 
doméstico – e dos problemas proporcionados pela escassez dos recursos dis-
poníveis durante a fase de reabilitação, dificultaram a monitoração dos as-
pectos emocionais cognitivos e comportamentais da clientela da instituição, 
pelo menos no transcurso do quarto ano após o acidente.

A intervenção psicoterápica buscou fornecer, ao paciente, informações 
acerca de seu próprio quadro de saúde, com o respaldo de profissionais de 
outras áreas, procurando trabalhar suas reações. Persistiu, contudo, uma 



28

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Césio-137: história do acidente e atuação da psicologia
| Suzana Helou  | Sebastião Benício da Costa Neto

desconfiança por parte dos pacientes no que se refere à fidedignidade das 
informações prestadas. 

As perspectivas da psicologia, na área da pesquisa, voltaram-se para o 
tratamento dos dados já existentes em seus arquivos. Além disso, um grupo 
de pesquisadores ligados à Universidade de Brasília, ao Hospital Araújo Jor-
ge e à FunLeide deu continuidade ao estudo dos efeitos da radiação ionizan-
te sobre o comportamento humano e infra-humano (Vasconcelos; Gimenez, 
1989). Quanto à área clínica, deu-se continuidade aos processos psicotera-
pêuticos já iniciados, com disponibilidade para novos pacientes.

Em relação ao corpo técnico, persistia-se na proposta de uma equipe 
multidisciplinar, mantendo-se a atenção sobre a conduta da instituição para 
com o paciente e apresentando-se, sempre que possível e necessário, o pare-
cer psicológico. Em se tratando dos pacientes, esperava-se que a relutância 
por parte de alguns deles em assumir definitivamente seu processo reabili-
tatório fosse vencida por uma unidade institucional movida por princípios 
exclusivamente técnicos que proporcionassem ao paciente conquistas mais 
consistentes decorrentes de sua experiência com a radioatividade. Infeliz-
mente, porém, os princípios originais da instituição foram gradativa e qua-
se imperceptivelmente sendo influenciados por aspectos políticos.

Contudo, a despeito de tanta perda e sofrimento, as iniciativas governa-
mentais pós-acidente foram, no mínimo, tímidas para fazer com que a socie-
dade e o Estado se apropriassem de um conhecimento que gerasse segurança 
na relação homem-fonte de irradiação ionizante, ou mesmo em outras rela-
ções homem-objeto que pudessem promover outros níveis de segurança.

Em Goiás, especificamente, o acidente com o Césio-137 não foi suficiente 
para desencadear medidas preventivas por meio do fortalecimento da Defesa 
Civil e/ou de outras instituições de pesquisa, de educação e de prestação de 
socorros. A ênfase dada à atenção terciária à saúde dos diretamente envolvi-
dos no acidente, do ponto de vista físico, comporta um aspecto que, apesar 
de sua importância, não deverá ser o fim último da intervenção do Estado.

Se, por um lado, a história do acidente com o Césio-137 fez emergir um 
“rosário” de perdas, ensaios e erros, por outro faz vislumbrar a possibilida-
de da produção de novos conhecimentos. Dessa forma, sentiremos nossa 
primeira tarefa concretizada se os dados por nós agrupados puderem con-
tribuir para reflexões consistentes, pautadas pelo desejo de crescimento e 
bem-estar do homem nas suas múltiplas interações. 



29

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Césio-137: história do acidente e atuação da psicologia
| Suzana Helou  | Sebastião Benício da Costa Neto

referências

AHEAN, F. Ingresos en servicios de Psiquiatría después de un desastre natural. Bol. of 
Sanit. Panam., p. 235-335, 1984.

BAUM, A.; GATCHEL, R. J.; SHAFFER, M. A. Emotional behavioral and physiological 
effects of chronic stress at Three Mile Island. Journal of Consulting Psychology, v. 51, p. 
565-572, 1983.

CHINKINA, O. V. Psychological characteristics of patients exposed to accidental irradiation in 
Chernobyl Atomic-Power Station. Oak Ridge, US, 1990. (Comunicação pessoal). 

COHEN, R. E. Reacciones individuales antedesastres naturales. Bol. of Sanit. Panam., v. 
98, n. 2, 1985.

COLLINS, D. L.; BAUM, A.; SINGER, J. E. Coping with chronic stress at Three Mile Island: 
psychological and biochemical evidence. Health Psychology, v. 2, p. 149-166, 1983.

COSTA NETO, S. B. Da equipe multiprofissional de saúde para uma proposta de interdiscipli-
naridade no atendimento aos radioacidentados com o Césio-137, em Goiânia. Brasília, DF, 1991. 
(Comunicação pessoal). 

CURADO, M. P.; SILVA, D. Histórico do acidente radioativo de Goiânia. Goiânia: FunLeide, 
1989.

DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. MacGraw-Hill do Brasil, 1983.

FERNANDES, C. R. D. Entrevista concedida ao departamento de psicologia da FunLeide. 
Goiânia, 1990.

FUNLEIDE – Fundação Leide das Neves Ferreira. Arquivo setorial do departamento de 
psicologia. Banco de dados do acidente radioativo de Goiânia. Goiânia.

FUNLEIDE – Fundação Leide das Neves Ferreira. Centro de documentação e informa-
ção sobre o acidente radioativo com o Césio-137. Seção de periódicos. Goiânia. 

KASTENBAUM, R.; AISENBERG, R. Psicologia da morte. São Paulo: Thomson Pioneira, 
1983. (Coleção Novos Umbrais).

LIFTON, R. J. Hiroshima and ourselves. JAMA, v. 254, n. 5, 1985.

LIMA, B. R. Asesoria em salud mental a raiz del desastre de Armero en Colombia. Bol of 
Sanit. Panam., v. 101, n. 6, 1986.

LIMA, B. R. Mental health care and disasters: the primary care level. Oficina Sanitaria 
Panamericana, n. 36, 1988. 

LIMA, B. R. et al. Las victimas del desastre de Armero, Colombia. Acta Psiquiátrica y Psi-
cológica de America Latina, Buenos Aires, v. 34, p. 13-32, 1988.

LIMA, B. R.; GAVIRIA, M. (Ed.). Consecuencias psicosociales de los desastres: la experiencia 
latinoamericana. Chicago, IL: Centro de la Familia Hispanica, 1989. (Serie de Monogra-
fías Clínicas n° 2).

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?avancada=1&titem=1&bmodo=&palavratitulo=&modobuscatitulo=pc&palavraautor=&modobuscaautor=pc&palavraeditora=THOMSON%20PIONEIRA&palavracolecao=&palavraISBN=&n1n2n3=&cidioma=&precomax=&ordem=disponibilidade


30

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Césio-137: história do acidente e atuação da psicologia
| Suzana Helou  | Sebastião Benício da Costa Neto

MENNINGER, W. C. Psychological reactions in a emergency (Flood). The American Jour-
nal of Psychiatry, v. 109, n. 2, p. 128-130, 1952.

MICKLEY, G. A.; STEVENS, K. E.; WHITE, G. A.; GIBBS, G. L. Changes in morphine 
self-administration after exposure to ionizing radiation: evidence for the involvement 
of endorphins. Life Sciences, v. 33, p. 711-718, 1983.

MOREIRA, M. J. A. M. Avaliação psicológica de pacientes contaminados pelo Césio-137, em 
Goiânia, em setembro de 1987. Goiânia: FunLeide, 1989.

MOREIRA, M. M. da S. Histórico da atuação dos psicólogos no acidente radioativo de Goiânia. 
Goiânia: FunLeide, 1989.

PEREIRA, M. E. P. Anteprojeto para implantação do serviço de psicologia no ambulatório das 
vítimas do Césio-137. Goiânia, 1987. (Comunicação pessoal).

PEREIRA, M. E. P. Entrevista concedida ao departamento de psicologia da FunLeide. 
Goiânia, 1989.

PEREIRA, M. E. P.; NUNES, L. C. Relatório das atividades desenvolvidas pela psicologia no 
Hospital Geral de Goiânia – HGG e CRF (Febem) com as vítimas diretas do Césio-137. Goiânia, 
1988. (Comunicação pessoal).

VASCONCELOS, L. de A.; GIMENEZ, L. S. Um estudo dos efeitos da radiação ionizante sobre 
o comportamento humano e infra-humano. Goiânia: FunLeide, 1989.

WORKING Group on Psychological Effects of Nuclear Accidents. Kiev, Rússia, 1990.



aSpectoS pSicoSSociaiS verificadoS apóS o 
acidente radiolóGico de Goiânia

Suzana Helou

eSta é uma peSquiSa de opinião pública que retrata os efeitos psicológicos  dura-
douros do acidente radiológico de Goiânia, com base em dados obtidos em 
1.126 entrevistas realizadas entre o nono e o 14° mês após o acontecimento. 
Quatro grupos de diferentes níveis de envolvimento com o acidente são com-
parados no que se refere à vivência do evento, incluindo-se as modificações na 
organização de vida e os efeitos psicológicos das situações vividas. A pesquisa 
permitiu não só concluir que toda a população de Goiânia foi, de algum modo, 
atingida psicologicamente pelo acidente, como também analisar o padrão de 
qualidade da atuação dos profissionais naquele momento emergencial.

As denominações das reações emocionais aqui apresentadas foram regis-
tradas em questionários, conforme o estabelecido por critérios pessoais dos 
entrevistados (mesmo porque o entrevistador nem sempre estava habilitado 
a interpretá-las). Assim sendo, a classificação das mencionadas reações este-
ve sujeita a distorções do real significado dos termos. Por esta razão, quando 
da reflexão e análise dos dados estatísticos e qualitativos aqui apresentados, 
em vez de se diferenciarem a angústia, a depressão, a ansiedade ou mesmo o 
medo e a tristeza, conforme recomenda a nomenclatura psiquiátrica, o mais 
importante e sensato foi considerar a incidência de tais emoções na vida dos 
diferentes segmentos da amostra e correlacioná-la com os demais efeitos 
do acidente. Da mesma forma, os exemplos aqui utilizados também estão 
sujeitos à sobreposição de significados.
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É importante lembrar que, por se tratar de uma pesquisa de opinião pú-
blica, este texto não se destinou a fundamentar avaliações profundas acerca 
das modificações de comportamento verificadas após o acidente, segun-
do os critérios da psicologia aplicada. Do mesmo modo, não se pretendeu 
estabelecer um paralelo entre as personalidades dos entrevistados em fa-
ses anteriores e posteriores ao acidente. A intenção, de fato, foi identificar 
como cada entrevistado teria interpretado não só o acidente, como também 
as suas próprias reações perante tal circunstância. Com base nos resulta-
dos obtidos, pretendia-se melhor interpretar as reações psicossociais veri-
ficadas após o acidente nos diferentes níveis de envolvimento, buscando-se 
identificar, inclusive, os aspectos que condicionaram o padrão de qualidade 
da atuação profissional das equipes destacadas para lidar com o problema. 
A análise dos resultados não esteve condicionada apenas aos percentuais 
obtidos. A autora considerou também a sua atuação profissional durante o 
acidente e no departamento de psicologia da então Fundação Leide das Ne-
ves Ferreira. Esta experiência permitiu-lhe associar, primeiramente, as suas 
próprias observações com as dos demais técnicos e, depois, associá-las com 
os resultados obtidos nesta pesquisa.

A amostra da pesquisa, obtida através de seleção aleatória, foi constituí-
da por 1.126 pessoas residentes em Goiânia, distribuídas em quatro grupos 
segundo os diferentes níveis de envolvimento com o acidente radiológico: a) 
48 radioacidentados; b) 130 vizinhos de focos de contaminação; c) 123 profis-
sionais que atuaram no acidente e d) 825 pessoas (grupo-controle) que não 
pertenciam a nenhum dos outros três grupos (Quadro 1). 

Quadro 1 - Distribuição da amostra por grupo, faixa etária e sexo (frequên cia bruta)
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de 60 1 – 4 7 – – 18 12

Em 
branco 3 3 8 15 1 0 4 1

TOTAIS

Sexo 28 20 62 68 67 56 387 438

Grupo 48 130 123 825

Geral                                                                                           1.126   

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Na época da realização da pesquisa, a população-alvo do grupo de radio-
acidentados era constituída por 118 pessoas contaminadas pelo Césio-137, 
que se encontravam em acompanhamento pela então FunLeide, agrupadas 
segundo critérios médicos, ou seja, pacientes radiolesados ou não, com dosi-
metria de corpo inteiro igual ou superior a vinte rads, juntamente com seus 
familiares ou contactantes (FunLeide; Cnen, 1988).

Em um levantamento da situação socioeconômica, realizado pelo psi-
cólogo Costa Neto em 1990, com base em dados de 68 pacientes da insti-
tuição – 53% da população-alvo –, constatou-se que, em dezembro de 1988, 
32% dos pacientes não dispunham de qualquer fonte de renda, outros 29% 
tinham renda mensal equivalente a um salário-mínimo e 26% situavam-se 
na faixa de dois a cinco salários-mínimos. Apenas 1% recebia mais de cinco 
salários-mínimos.

Quanto ao nível de escolaridade, mais da metade dos componentes dessa 
amostra (57%) possuía o primeiro grau completo e 13% tinha segundo grau 
incompleto. O índice de analfabetismo entre eles era de 12%, ao passo que 
3% possuíam escolaridade de nível superior. Os 15% restantes ainda não se 
encontravam em idade escolar. A maioria desses pacientes situava-se nas 
faixas etárias de 21 a 30 anos (28%), de 11 a 20 anos (19%) e de 41 a 50 anos 
(18%). Quanto ao sexo, mais da metade dos adultos eram homens (58%). 
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A amostra de radioacidentados (48 pacientes) que participou desta pes-
quisa de opinião pública correspondeu a 41% da população-alvo, tendo sido 
selecionada aleatoriamente, conforme a disponibilidade, a frequência e a 
necessidade de os pacientes recorrerem aos serviços da então FunLeide (me-
dicina, enfermagem, odontologia, psicologia e assistência social).

A população-alvo do grupo de vizinhos de focos de contaminação, oficio-
samente estimada em 10 mil pessoas, era constituída pelos que, no perío-
do de aplicação dos questionários desta pesquisa, residiam ou trabalhavam 
num raio de até 300 metros dos principais focos, contados desde o centro 
do foco selecionado. O critério de delimitação da área para obtenção dessa 
amostra foi extraído do projeto “Cadastramento das pessoas envolvidas, di-
reta ou indiretamente, no acidente radiológico de Goiânia”, elaborado pela 
então FunLeide em 1988.

Dentre os oito “focos primários”, assim classificados pela Comissão Na-
cional de Energia Nuclear, foram escolhidos, para efeito desta pesquisa, os 
cinco pontos que apresentavam maior índice de contaminação e maior den-
sidade populacional. 

Dois dos focos selecionados localizavam-se no Setor Aeroporto e outro no 
Setor Central. O número de entrevistados nesses dois setores correspondeu, 
respectivamente, a 52% e 18% da amostra desse grupo. O quarto foco selecio-
nado localizava-se no Setor Norte Ferroviário, de onde foram extraídos 17% 
da amostra, e o quinto situava-se no Setor dos Funcionários, detendo 11% 
dos entrevistados desse grupo.[ 1 ] 

A amostra de vizinhos de focos constituiu pouco mais de 1% da popu-
lação-alvo. Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente, durante o 
horário comercial, tendo sido abordados em suas próprias residências ou 
locais de trabalho, Nessa amostra predominaram o sexo feminino (52%) e a 
faixa etária de 21 a 40 anos (41%). Quanto à atividade profissional, 28% não 
tinham qualquer ocupação. 

Embora inexista qualquer informação oficial a este respeito, foi possível 
estimar em cerca de vinte o número de órgãos que cederam seus recursos 
humanos durante a fase crítica do acidente e em cerca de mil o número de 

1 Os 2% restantes se referem a questionários onde não havia identificação sobre a que foco o participante 
pertencia.
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profissionais atuantes. Para efeito de obtenção da amostra de profissionais, 
foram aleatoriamente selecionados seis desses órgãos (cinco estaduais e um 
federal). Alguns profissionais da então FunLeide, que atuaram durante o 
acidente antes mesmo da criação da instituição, também constituíram par-
te desta amostra. 

Os 123 profissionais que compuseram a amostra desse grupo equivalem a 
12% da população-alvo. Após seleção aleatória, foram entrevistados no pró-
prio local de trabalho, com raríssimas exceções. Nessa amostra foram pre-
dominantes o sexo masculino (54%) e a faixa etária de 31 a 40 anos (77%).

Quanto ao nível de escolaridade, 39% dos profissionais entrevistados ti-
nham formação de nível superior e 30% de nível médio. No que se refere às 
áreas do conhecimento, a amostra de profissionais de nível superior encon-
trava-se assim distribuída: ciências físicas e matemáticas (4%); ciências bio-
lógicas (33%) e ciências humanas (62%), dentre os quais 33% eram psicólogos. 

Em 1988, a população-alvo do grupo-controle constituía-se de 1.043.059 
habitantes de Goiânia, segundo estimativa da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação do Estado de Goiás (Seplan), divulgada em 1989 (Goiás, 1989). 
A amostra do grupo-controle representou 0,08% dessa população-alvo, sen-
do nela predominantes o sexo feminino (53%) e a faixa etária de 21 a 30 anos 
(60%). Os componentes desta amostra foram entrevistados, sobretudo, no 
Setor Central e bairros circunvizinhos, na expectativa de se abordar indiví-
duos das mais variadas procedências. 

O questionário utilizado (Anexo 1) continha dezessete questões, sendo 
seis fechadas, seis semiabertas e cinco abertas. Foram consideradas semia-
bertas as questões que apresentavam respostas previamente elaboradas, 
mas que ofereciam a possibilidade de registro de outras que não as anterior-
mente relacionadas. 

As quatro primeiras questões do questionário referiam-se à identifica-
ção do entrevistado (nível de envolvimento com o acidente, sexo, idade e 
profissão). A partir daí, as demais questões buscavam o levantamento das 
opiniões, emoções, reações e sentimentos desencadeados pelo acidente, me-
diante abordagem de temas, tais como: causas; providências tomadas pelo 
Governo, inclusive em relação à descontaminação da cidade; sentimentos 
relatados com base na vivência durante a fase crítica do acidente e no mo-
mento da entrevista, em face da sua rememoração; e sentimentos nutridos 
por todos os grupos em relação aos radioacidentados. 
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Também foram exploradas as mudanças de vida decorrentes do aciden-
te e verificadas na vida pessoal do entrevistado, bem como as mudanças 
por ele percebidas na população em geral. Detectaram-se, ainda, as expec-
tativas de vida após o acidente e as situações de discriminação vividas por 
todos os grupos.

Os questionários foram aplicados por dez psicólogos e três assistentes 
sociais da então FunLeide, além de uma nutricionista do SUS/GO (Sistema 
Único de Saúde), colocada à disposição da instituição. Essa equipe traba-
lhou durante seis meses, entre junho e novembro de 1988, ou seja, no perío-
do compreendido entre o nono e o 14° mês após a ocorrência do acidente 
radiológico de Goiânia. 

A aplicação dos questionários foi individual e de forma dirigida: os entre-
vistadores formulavam as perguntas e registravam as respostas, sob a reco-
mendação de que fosse adotada uma postura de absoluta neutralidade, de 
modo a evitar qualquer interferência pessoal. 

As recusas em participar da pesquisa foram computadas na contagem da 
amostra, uma vez que havia interesse em associar esse dado com as possí-
veis perturbações emocionais verificadas em cada grupo como decorrência 
da dificuldade em lidar com as circunstâncias geradas pelo acidente.

As respostas foram tabuladas de acordo com o teor das questões abordadas. 
Levando-se em conta que as questões eram predominantemente abertas, hou-
ve necessidade de se observar o campo semântico das respostas fornecidas, 
buscando-se com isso agrupá-las sob termos mais representativos. O termo 
“negligência”, por exemplo, abrange expressões como “irresponsabilidade de”, 
“culpa de”, “erro de”, “incompetência de”, “descaso de”, “descuido de” e outras. 

Feito isso, buscou-se identificar as respostas mais frequentes, ficando 
agrupadas sob o termo “outros” aquelas que percentualmente não foram 
significativas, pois, na maioria dos casos, não atingiram 1%. Com raríssimas 
exceções, os percentuais obtidos foram aproximados para números inteiros 
e, na grande maioria das tabelas, o total ultrapassou 100%, em virtude das 
respostas múltiplas. Em alguns casos, ao contrário, a soma dos percentuais 
não atingiu os 100% por não terem sido incluídos nas tabelas os itens menos 
relevantes quanto ao número de respostas. 

Fez-se a avaliação quantitativa e qualitativa dos dados a fim de compará-
-los entre si e correlacioná-los segundo os grupos e os níveis de envolvimen-
to com o acidente. 
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SentimentoS decorrenteS do acidente com o céSio-137

O medo

Quase metade dos entrevistados relatou ter sentido medo (Tabela 1) du-
rante a fase crítica do acidente de Goiânia. Surpreendentemente, em rela-
ção a este sentimento, os resultados quase se equipararam entre todos os 
grupos pesquisados, independentemente do grau de envolvimento com o 
acidente. Os dois extremos da amostra – radioacidentados e grupo-controle 
(população em geral) – foram, naquele período, igualmente atingidos pelo 
medo (60% e 54%, respectivamente). O mesmo se deu em relação a 46% dos 
vizinhos de focos e dos profissionais que atuaram no acidente. 

Pelo que tudo indica, o medo foi o fator desencadeante dos sintomas psi-
cossomáticos – tais como náuseas, vômitos e diarreias – apresentados por 
parcela significativa da população goianiense nos momentos mais críticos 
do acidente, enquanto estavam sendo divulgados os efeitos orgânicos da 
contaminação pelo Césio-137.

Considerando o pressuposto da unidade funcional soma-psique, for-
mulado pela medicina psicossomática, em que os fenômenos somáticos 
e psíquicos são dois aspectos da manifestação da mesma substância, é 
compreen sível que, diante desse quadro, a experiência emocional “medo” 
estivesse estabelecendo o vínculo entre os fenômenos psíquicos e somáti-
cos, sem que a emoção atingisse a consciência (Haynal; Pasini, 1983).

Segundo informação extraoficial do físico Donald Binns, da Cnen, das 
112 mil pessoas monitoradas no Estádio Olímpico de Goiânia, no período de 
30 de setembro a 21 de dezembro de 1987, cerca de cinco mil apresentavam 
sintomas de radiodermite, embora não estivessem contaminadas (Cnen, 
1988). A desinformação e o medo muitas vezes motivavam a associação das 
mais diferentes circunstâncias com os efeitos da radioatividade. Um rapaz 
do grupo-controle, por exemplo, relatou ter sentido medo quando viu “um 
careca no ônibus, com radiodermite”.

Conforme depoimento da psicóloga Maria Emília Pontes Pereira (Perei-
ra, 1989) − um dos primeiros profissionais a integrar a equipe de saúde que 
atuou durante a fase emergencial do acidente –, a localização e posterior mo-
nitoração dos catadores de papel, que presumivelmente estariam circulan-
do pela cidade com seus carrinhos contaminados, tornaram-se uma verda-
deira batalha. Foram necessárias reuniões em praças públicas para fazê-los 
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compreender que, antes de temerem a possibilidade de confinamento, as 
perdas materiais e a discriminação social, deveriam temer pela própria vida. 
Nem por isso, é claro, poderia ser relegada ao segundo plano a condição so-
cioeconômica dos catadores de papel que, associada a um elevado nível de 
desinformação, tornou-se determinante na seleção de suas prioridades.

Tais fatores poderão ser mais bem compreendidos se for considerada a 
identificação das pessoas com os objetos que manipulam por necessidade 
(quando se trata das suas ferramentas de trabalho) ou por satisfação  pessoal. 
Se há ameaça de destruição dos objetos que fazem parte do cotidiano dos 
indivíduos é possível uma inversão de valores – mesmo porque temer as per-
das materiais é muito menos penoso, por mais vitais que sejam os objetos, 
do que temer pela própria vida.

Segundo relatos de alguns radioacidentados (FunLeide. Arquivo...), o 
medo foi por eles vivenciado com muita dramaticidade, sobretudo duran-
te o desenrolar da primeira fase do acidente, que culminou com a morte 
de quatro vítimas, nos últimos dias de outubro de 1987. Um homem rela-
tou que, apavorado, acompanhava pela imprensa as notícias sobre alguns 
de seus familiares, radioacidentados e hospitalizados, enquanto percebia o 
agravamento progressivo das radiodermites em suas próprias mãos. Falta-
va-lhe coragem para apresentar-se e identificar-se como vítima do aciden-
te. Por três vezes titubeou em fazê-lo, até que, encorajado por um parente, 
submeteu-se à monitoração no Estádio Olímpico. “Era muito grande aquele 
medo que eu tinha de falar com o médico e saber a resposta afirmativa da 
minha contaminação” (FunLeide. Arquivo...).

Entre os profissionais que atuaram no acidente, o medo foi marcante duran-
te a primeira semana que se seguiu à descoberta do material radioativo em al-
guns pontos da cidade. Certamente por isso a Superintendência de Ações Bási-
cas de Saúde, juntamente com a Cnen, travava uma verdadeira luta contra a re-
sistência dos profissionais em integrar a equipe de apoio aos radioacidentados. 

A psicóloga Maria Emília Pontes Pereira (Pereira, 1989) observou que 
quanto mais se esmeravam os físicos nucleares em fornecer esclarecimentos 
sobre a situação e informações sobre radioatividade e contaminação, mais 
relutantes permaneciam os profissionais, em função do medo por eles viven-
ciado. Tempos depois, confessou uma psicóloga, relembrando sua própria 
angústia: “Eu não me sentia preparada para lidar com algo tão desconheci-
do, como era para mim o Césio. Eu sentia medo” (FunLeide. Arquivo...). 
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O núcleo de apoio psicológico instalado na Rua 57 – local onde fora vio-
lada a fonte radioativa – realizou atendimento domiciliar durante três me-
ses, entre novembro de 1987 e fevereiro de 1988, o que permitiu à equipe de 
psicólogos detectar reações de medo na população da área, durante aquele 
período. Segundo o relatório da equipe, dentre os 500 entrevistados, 51% 
mostraram-se, àquela época, atemorizados em relação ao futuro (Pereira, 
1988). O que mais despertava o medo entre as pessoas era a possibilidade de 
a radiação pelo Césio-137 provocar o aumento da incidência de câncer e leu-
cemia entre elas e prejudicar a formação congênita de suas gerações futuras. 

No segundo semestre de 1988, conforme indicou esta pesquisa, o medo 
atingia apenas 8% do grupo-controle, embora esse tenha sido o grupo que 
mais preservou tal sentimento ao longo do tempo (Tabela 1). Mesmo assim, 
não faltaram, durante as entrevistas, expressões carregadas de forte emo-
ção. “Sinto verdadeiro horror ao relembrar o acidente! Tenho as mesmas 
sensações de quando assisti a um filme de terror sobre esse assunto (The 
day after), cujas imagens ficaram impregnadas na minha cabeça”, disse um 
senhor de 47 anos.

À mesma época, entre os profissionais e os vizinhos de focos, a incidência 
do medo caiu para 3%. O grupo de radioacidentados, ao contrário, não mais 
expressava medo algum.

Se, por um lado, os radioacidentados entrevistados negaram unanime-
mente a preservação do medo, por outro, o trabalho clínico permitiu detec-
tar suas preocupações com um possível comprometimento orgânico, asso-
ciado à possibilidade de amputação, de perda de entes queridos e da própria 
morte. “Chego a pensar que a qualquer hora todos vão morrer ou ser acome-
tidos por uma doença muito grave” (FunLeide. Arquivo...), desabafaria um 
deles em 1º de agosto de 1988, durante reunião realizada na então FunLeide.

Considerando-se que o medo não foi explicitado pelos radioacidentados 
quando diretamente abordados sobre o assunto, como no caso desta pes-
quisa, pode-se pressupor a formação de um mecanismo por eles utilizado 
para, através da negação do problema, defenderem-se da prolongada e, con-
sequentemente, estressante exposição à situação de perigo.

Uma parcela do grupo-controle (23%), talvez por ser integrante da popu-
lação em geral, disse ter percebido o sentimento de medo incorporado nos 
goianienses, sobretudo diante da possibilidade de ter sofrido contaminação 
ou de contrair doenças como o câncer. Os radioacidentados, por sua vez, 
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foram os que em menor número fizeram este tipo de relato (8%), talvez por 
estar ocupados com a sua própria problemática gerada pelo acidente ou pelo 
fato de, entre eles, o convívio social e as relações interpessoais terem se tor-
nado bastante reduzidos.

De todos os grupos, o de profissionais foi o que mais disse ter percebido 
reações de medo na população em geral (41%), talvez por estarem voltados 
para toda a problemática do acidente, ocupando-se com os seus efeitos, in-
clusive o medo. No tocante a este aspecto, registrou-se o índice de 17% entre 
os vizinhos de focos. 

A tristeza 

A diferenciação no grau de envolvimento com o acidente radiológico 
também transparece aqui: 19% dos entrevistados pertencentes ao grupo-
-controle disseram ter sentido tristeza durante a fase crítica do acidente, o 
mesmo acontecendo com 56% dos radioacidentados. 

A qualidade das respostas formuladas pelos radioacidentados a respeito 
da tristeza pode ser mais bem avaliada quando se observa o conteúdo de 
algumas delas. Quase um ano e meio após o acidente, um radioacidentado 
de 34 anos relembrou que frequentemente cedia às pressões psicológicas, 
deixando eclodir a tristeza, durante sua internação no Hospital Geral de 
Goiânia. “Eu ia pro banheiro e chorava! Fechava as portas, abria o chuveiro e 
chorava, às vezes de soluçar!” (FunLeide. Arquivo...)

De todos os grupos, os vizinhos de focos foram os que, em relação à fase 
crítica do acidente, menos relataram a vivência da tristeza (17%). Já os pro-
fissionais que atuaram na fase emergencial do acidente, talvez pelo fato de 
terem participado voluntária e conscientemente da luta pela superação dos 
problemas, sentiram-se mais afetados pela tristeza do que os vizinhos de 
focos, situando-se, logo depois dos radioacidentados, com um percentual 
de 24%. Com o passar dos meses, a tristeza foi, dentre todos os sentimentos 
despertados pelo acidente, o que mais se preservou em todos os grupos, em-
bora sua incidência tenha sido reduzida quase à metade. 

Curiosamente, o grupo-controle constituiu uma exceção nesses resul-
tados. Justamente o grupo menos envolvido pelo acidente apresentou um 
aumento no índice relativo à tristeza, indo de 19% para 27% no período 
compreendido entre a fase crítica do acidente e a realização da entrevista. 
Das pessoas desse grupo que se recusaram a participar da pesquisa, 40% 
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disseram evitar o assunto por se tratar de um tema triste, “que causou tantos 
sofrimentos, tantas marcas”. Várias outras respostas obtidas nesse grupo ti-
veram o mesmo conteúdo. “Fiquei triste por saber que várias pessoas foram 
vitimadas e que nunca mais serão as mesmas”, disse uma entrevistada de 31 
anos. Já um senhor de 65 anos comoveu-se ao comparar os radioacidentados 
com “crianças brincando com algo perigoso”. Ao ser indagado sobre o as-
sunto, um rapaz assim se justificou: “Sinto tristeza porque se trata da minha 
cidade, que eu amo tanto!”

Por que o índice de tristeza, meses após o acidente, ter-se-ia elevado en-
tre os entrevistados do grupo-controle, embora seu nível de envolvimento 
tenha sido bem menor? Provavelmente porque, na opinião da população em 
geral, o acidente tenha sido uma fatalidade que se abateu sobre toda a cida-
de e não apenas sobre alguns pontos denominados “focos”. 

Esse grupo (cidadão goianiense) há de ter se reconhecido também vítima 
do acidente radiológico. Dessa maneira, talvez, ele tenha se sentido negli-
genciado, abandonado e excluído das providências tomadas diante do acon-
tecido. Os 43 entrevistados desse grupo que definiram como ineficientes as 
providências adotadas pelo Governo são mais uma evidência da decepção, 
da frustração.

Dos que apontaram a ineficiência das medidas de segurança, 15% refe-
riram-se à permanência do lixo radioativo nas proximidades de Goiânia, o 
que para muitos representava uma ameaça. Não faltaram até mesmo fanta-
sias a este respeito, decorrentes da desinformação, durante as entrevistas. 
O depósito de rejeitos radioativos foi apontado como possível provocador de 
novos acidentes através de explosão ou vazamento dos tambores. As partí-
culas do Césio-137, por sua vez, foram imaginadas sendo espalhadas para o 
resto do mundo. 

Nove meses após o acidente, apenas 17% dos radioacidentados (FunLeide; 
Cnen, 1988) se diziam tristes, o que correspondeu a pouco mais de um terço 
do número relativo ao sentimento de tristeza por ocasião do acidente. Mes-
mo assim, depois da população em geral, esse foi o grupo que mais preser-
vou tal sentimento ao longo do tempo, provavelmente por ainda não terem 
sido removidas as sequelas emocionais deixadas pelo acidente na vida dos 
radioacidentados.

À mesma época, o índice relativo à tristeza entre os profissionais corres-
pondeu a 9%. Esta parcela do grupo talvez tenha visto seus esforços serem 
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frustrados porque várias de suas ações não tiveram o resultado esperado na 
solução dos problemas decorrentes do acidente, alguns deles intransponíveis. 

Também 9% dos vizinhos de focos disseram-se afetados pela tristeza, me-
ses após o acidente. Na mesma proporção esta população considerou a en-
trevista como oportunidade para desabafar e, consequentemente, aliviar-se 
das tensões geradas pelo evento. 

É bem provável que recursos defensivos (conscientes ou não) estavam 
sendo utilizados pelos vizinhos de focos para evitar um maior contato com 
a problemática do acidente. Em reforço a esta hipótese, outros fatores tam-
bém sugerem conduta defensiva por parte desse grupo: 20% dos vizinhos de 
focos recusaram-se a participar da pesquisa, tendo sido o grupo com maior 
número de recusas; outros 22% relataram o desejo de mudar (do bairro ou 
da cidade) por ocasião do acidente, enquanto nos demais grupos isto ocor-
reu com incidência bem menor; 30% declararam que a lembrança do aciden-
te não estava associada a sentimento algum e 53% negaram a existência de 
qualquer mudança em sua vida em razão do acidente. 

A angústia 

Como já era de se esperar, o grupo-controle apresentou-se com o menor 
número de pessoas (7%) que disseram ter vivenciado angústia durante a fase 
crítica do acidente, ao contrário, portanto, do que aconteceu com o grupo de 
radioacidentados (52%). Vizinhos de focos e profissionais também se sen-
tiram afetados pela angústia e se equipararam na incidência de respostas 
afirmativas a este respeito (15% e 14%, respectivamente). Com o passar dos 
meses, os índices de angústia ficaram muito reduzidos, tendo sido preser-
vada apenas por 4% do grupo-controle, 2% dos radioacidentados e profissio-
nais envolvidos no acidente e 1% dos vizinhos de focos. 

Sabe-se que náusea, vômito, diarreia e cefaleia são alguns dos sintomas so-
máticos que acompanham a angústia. Coincidentemente, estes são também 
alguns dos sintomas da contaminação pelo Césio-137. Neste caso, os sintomas 
somáticos da angústia podem ser facilmente confundidos com a somatização 
dos efeitos da radiação, mesmo porque a angústia decorre do medo e se liga 
ao reconhecimento inconsciente do medo, detectando, quase sempre, uma 
situação que constitui ameaça para a personalidade (Campbell, 2009).

Se a própria psiquiatria considera a angústia como sinônimo de ansieda-
de e se, para alguns intérpretes da psicanálise, a angústia não passa de uma 
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manifestação superlativa da ansiedade (Campbell, 2009), entre leigos dificil-
mente ela será diferenciada da tristeza, do sofrimento moral, da depressão, 
do desânimo, da desesperança. 

Para o grupo de radioacidentados, a lembrança do acidente radiológico 
está inevitavelmente atrelada à angústia associada às várias perdas, ao con-
finamento, à possibilidade de aniquilamento e ao fato de terem se sentido 
na condição de “cobaias”, o que, na visão deles, colocava a vida à mercê da 
sorte, da casualidade. Provavelmente por isso, 21% dos radioacidentados 
revelaram, no momento da entrevista, que não só estavam desejosos como 
também empenhados em excluir o acontecimento da memória e, conse-
quentemente, da vida deles. 

Se considerarmos que 19% dos radioacidentados disseram nada sentir ao 
relembrar o acontecimento do qual foram os principais protagonistas, isto 
pode significar, mais uma vez, a tentativa de neutralizar ou, pelo menos, 
minimizar a angústia por eles relatada.

A depressão

Apenas 3% do grupo-controle afirmaram ter vivenciado a depressão no 
momento crucial do acidente, embora não tenham faltado nesse grupo dra-
máticas manifestações que denotaram a ausência de perspectivas, com sig-
nificado de morte psicológica ou emocional. Uma senhora de 74 anos, quan-
do entrevistada, disse que se não for extirpado o medo e se a população não 
for convencida quanto à falta de perigo, “haverá muitas mortes por medo, 
por paixão, por doença...”

 Em relação à fase crítica do acidente, os radioacidentados foram os que 
mais se disseram acometidos pela depressão (42%), provavelmente em ra-
zão da perda material ou afetiva e das mudanças exigidas. “Perdi mulher, 
sobrinha, amigos... Perdi minha saúde e o meu ganha-pão... Perdi até a mim 
mesmo!” (FunLeide. Arquivo...), desabafou um radioacidentado, pertencen-
te a uma das famílias mais atingidas. 

A perda afetiva relatada pelos radioacidentados – a qual se associou, em 
grande parte dos casos, aos limites nas relações interpessoais impostos pela 
condição de pacientes radioativos – estava, muitas vezes, atrelada a uma 
sensação de abandono. “Eu me sentia desprezado pelo destino. Era como se 
ele estivesse pregando uma peça na gente” (FunLeide. Arquivo...), afirmou, 
certa vez, um radioacidentado. 
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A depressão atua sobre o pensamento, induzindo ao pessimismo e ao sen-
timento de culpa, ambos presentes em alguns radioacidentados. Um deles re-
lembrou sua predisposição interior no transcurso do primeiro mês após o aci-
dente radiológico: “Será que amanhã eu vou ver a luz do dia? Será que amanhã 
não vou estar aleijado? Será que não vou estar morto?!” (FunLeide. Arquivo...) 

As ideias suicidas (incluindo ou não os atentados contra a própria vida) 
também acompanham os estados depressivos: 6% dos radioacidentados de-
clararam ter sentido vontade de morrer durante a fase crítica do acidente. 
Um deles, em entrevista arquivada no departamento de psicologia da ins-
tituição que os acompanha, relembrou o clamor que fazia à morte, quando 
estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro: “Vai 
logo!... Vamos! Vamos!...” (FunLeide. Arquivo...). Embora o percentual tenha 
sido baixo, é inegável a relevância do item “morte”, pela qualidade da respos-
ta e por ter aparecido exclusivamente no grupo dos radioacidentados.

O grupo que menos se julgou acometido de depressão, logo depois de 
anunciado o acidente, foi o de vizinhos de focos (6%). É sabido, no entan-
to, que eles tinham motivos para reagir mais depressivamente ao evento do 
que, por exemplo, os profissionais do acidente (11%), uma vez que pessoas 
daquele grupo sofreram relativas perdas, que vão desde a desvalorização 
do imóvel até a discriminação social. Disto há de resultar certa limitação na 
vida delas, tanto sob o prisma pessoal quanto sob o profissional. Neste caso, 
é possível suspeitar, mais uma vez, que um mecanismo defensivo armado 
pelo Ego tenha sido utilizado por esse grupo para adaptar-se às novas con-
dições de vida. 

A reação depressiva que recaiu sobre os profissionais pode ter sido mo-
tivada pela convivência obrigatória, e quase sem tréguas, com a angústia e 
o sofrimento do “outro”. Algo semelhante ocorreu após a erupção do vulcão 
Nevado del Ruiz, na Colômbia, com um saldo de 22 mil mortos e cinco mil 
feridos. Segundo o relatório da equipe de saúde mental que deu acompanha-
mento à tragédia, os profissionais das equipes de socorro apresentavam “es-
tado de tensão e reações emocionais com níveis muito altos, que resultaram 
em dificuldades adicionais para o sucesso do objetivo de capacitá-los para 
que ajudassem as vítimas” (Lima, 1986).

O percentual de depressão relatado pelos radioacidentados foi redu-
zido mais de dez vezes em comparação com o referente à fase crítica do 
acidente, caindo de 42% para 4%. Em meados de 1988, os ânimos entre os 
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radioacidentados estavam de fato mais serenados e por algum tempo até 
desfrutavam euforicamente o sabor da sobrevivência.

Mas a observação clínica exercida por profissionais da então FunLeide 
nos credencia a  dizer que até o momento da realização desta pesquisa a 
depressão pós-acidente não havia sido de todo removida da vida de grande 
parte dos radioacidentados. O que se observava, na verdade, era certa alter-
nância de sua manifestação, mais ou menos cíclica, como se ficasse, por ve-
zes, latente. Esta parece ser uma maneira natural e saudável de o psiquismo 
preservar o organismo de um possível estresse emocional.

A ansiedade

Também em relação à ansiedade, mais uma vez o nível de envolvimento 
foi proporcional ao número de respostas obtidas. O grupo menos envolvido 
com o acidente – a população em geral – foi o que menos se julgou ansioso 
por ocasião do evento (4%). O grupo de maior envolvimento, os radioaciden-
tados, compareceu com 21%; o de vizinhos de focos, com 11%; e o de profis-
sionais, com 20%. A equiparação de resultados verificada entre profissionais 
e radioacidentados pode ser atrelada a mais uma das características comuns 
aos dois grupos: ambos lutaram, lado a lado, pela superação dos problemas 
decorrentes do acidente e pela suplantação dos obstáculos que dificultavam 
ou impediam a realização dos objetivos.

Afinal, ansiedade, tal como é descrita por Pietrowski, em citação de Cam-
pbell (2009, p. 64), é uma percepção física e mentalmente dolorosa da impo-
tência diante da necessidade de se resolver determinado assunto. Segundo 
Pietrowski, a ansiedade é caracterizada pelo “pressentimento de perigo imi-
nente e quase inevitável” e pelo “ alerta tenso e fisicamente exaustivo, como 
se diante de uma emergência”. Além disso, há a “dúvida insolúvel com rela-
ção à natureza do mal ameaçador”.

Sem sombra de dúvida, todas essas características estiveram presentes 
na vida daquelas pessoas que de fato ocuparam-se com a problemática do 
acidente. Isso evidentemente justifica o alto índice de curiosidade (43%; Ta-
bela 1) verificado entre os profissionais em torno dos efeitos da radiação e 
contaminação, particularmente quando desencadeados pelo Césio-137.

Esta busca de novos conhecimentos teria sido decorrente, talvez, da ne-
cessidade premente de embasamento científico, a fim de aprimorar a pró-
pria atuação técnico-profissional em um campo até então desconhecido: as 
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consequências da contaminação pelo Césio-137 sobre organismos vivos. “Es-
tamos vivendo uma nova realidade. Vamos enfrentar juntos” (FunLeide. Ar-
quivo...), disse um médico, durante uma reunião entre os radioacidentados 
e a equipe multiprofissional da então FunLeide, nove meses após o acidente. 
“O processo de aprendizagem é lento”, confessou outro médico na mesma 
ocasião, enquanto outro profissional admitia: “Não somos donos da verda-
de e precisamos de que vocês nos ajudem”, apelando, aflitivamente, pela 
tolerância e compreensão dos radioacidentados. A busca de conhecimento, 
muitas vezes impulsionada por certa agitação motora, também é própria da 
ansiedade e se constitui numa modalidade de enfrentamento psicológico. 
Assim, diante de um perigo iminente as pessoas podem buscar na informa-
ção meios para rebaixar sua ansiedade. Compartilhando desse processo, 
25% dos radioacidentados também se referiram à curiosidade, sobretudo 
em relação à radioatividade e seus efeitos.

Vários meses após a ocorrência do acidente, a ansiedade havia desapare-
cido entre os radioacidentados e a população em geral. Entre os profissio-
nais – grupo que certamente mais se desdobrou na obtenção das informa-
ções sobre os efeitos da radiação – o índice de ansiedade era 10 vezes menor 
que o relatado em relação à fase crítica do acidente.

A revolta e a raiva

Dos entrevistados do grupo-controle, 16% disseram ter sido tomados pela 
revolta quando o acidente aconteceu. “Fomos enganados com muita men-
tira”, disse um homem de 38 anos. Já entre os radioacidentados este índice 
chegou a 50%. Durante uma reunião na então FunLeide, oito meses após 
o acidente, disse uma radioacidentada: “Não conseguimos ficar sem sentir 
raiva. Nós perdemos tudo! Como podemos ficar calmos?” (FunLeide. Arqui-
vo...). Os profissionais posicionaram-se como o segundo grupo na escala 
percentual relativa a esse sentimento (20%).

Quando indagada sobre as possíveis causas do acidente radiológico, a 
maioria do total de entrevistados demonstrou indignação e sentiu necessi-
dade de apontar um ou mais culpados. Os mais frequentemente acusados de 
negligência, vista por muitos como causa do acidente, foram, pela ordem, os 
médicos do Instituto Goiano de Radiologia e os Governos Federal, Estadual 
e Municipal. Com percentuais bem menores, compareceram os próprios ra-
dioacidentados e a Cnen.
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Como a revolta é quase sempre resultante de uma indignação, tudo indi-
ca que ela esteve motivada pelas próprias circunstâncias em que o acidente 
aconteceu: a negligência cometida por alguém, num determinado momen-
to, em algum ponto. Largamente sugerida, a indignação apareceu em todos 
os grupos como principal motivação para o sentimento de revolta.

Um radioacidentado, ao relatar a visita de determinada autoridade po-
lítica ao HGG, por ocasião de sua internação, relembrou: “Eu tinha von-
tade de pular nele, enforcar ele, porque eu sabia que um dos motivos pelo 
qual eu estava passando aquilo era culpa dele também!” Um comerciante 
de 25 anos, pertencente ao grupo-controle, aproveitou o momento da en-
trevista para sugerir às autoridades que levassem o lixo radioativo para 
as suas fazendas e que colocassem um pôster da Leide[ 2 ] na parede de 
seus quartos. A forma extremamente exaltada e apaixonada com que ele 
se expressava em relação ao tema sugeriu o transbordamento catártico de 
suas emoções.

Passados alguns meses, grande parte dos índices de revolta já havia se 
dissipado, em comparação com o percentual relativo à fase crítica do aci-
dente (Tabela 1). O grupo-controle foi o que mais preservou este sentimento, 
apesar de o índice ter-se reduzido à metade do verificado na fase crítica, en-
quanto os demais grupos reduziram-no para cerca de um quarto. A revolta é 
mais um sentimento que, no grupo-controle, mostrou-se propenso a resistir 
ao tempo, reforçando a hipótese de que as expectativas de solução não cor-
respondidas teriam resultado em decepção.

O sentimento de raiva especificamente dirigido aos radioacidentados apa-
receu em outro momento da entrevista, quando, entre todos os grupos, fo-
ram explorados os sentimentos reservados às pessoas diretamente atingidas 
pelo acidente (Tabela 2). Aqui, quanto menor o nível de envolvimento com o 
acidente, menor também foi a incidência de respostas. Apenas 2% do grupo-
-controle disseram ter sentido raiva dos radioacidentados, ao passo que, en-
tre estes, 15% nutriam raiva daqueles que foram os responsáveis, ainda que 
involuntariamente, pela disseminação do Césio-137 entre as famílias envol-
vidas. Os vizinhos de focos e os profissionais que trabalharam no acidente 

2 Leide das Neves Ferreira, uma das vítimas fatais do acidente com o Césio-137, falecida aos seis anos de 
idade, em 26/10/1987, no Hospital Naval Marcílio Dias (Rio de Janeiro/RJ), e cujo nome denominou a 
Instituição que deu acompanhamento às vítimas daquele acidente.
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ficaram em posição intermediária – com 11% e 8%, respectivamente – no que 
se refere à incidência do sentimento de raiva dirigido aos radioacidentados.

Tabela 1 - Sentimentos despertados nos quatro grupos em sua fase crítica (FC) e no 
momento da entrevista (En) 

GRUPOS Radio-
acidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

SENTIMENTOS FC (%) En (%) FC (%) En (%) FC (%) En (%) FC (%) En (%)

Medo 60 – 46 3 46 3 54 8

Revolta 50 15 18 2 20 2 16 8

Tristeza 56 17 17 9 24 9 19 27

Angústia 52 2 15 1 14 2 7 4

Ansiedade 21 – 11 1 20 2 4 –

Depressão 42 – 6 1 11 1 3 2

Vontade de 
mudar 15 4 22 – 11 – 9 –

Curiosidade 25 – 18 – 43 – 13 –

Pena das 
vítimas – – 2 – 4 3 15 12

Solidariedade – – – – 7 – 0,3 –

Vontade de 
morrer 6 – – – – – – –

Emoção – 6 – 5 – 11 – 3

Alívio – 4 – 9 – 7 – 4

Prefere esquecer – 21 – 5 – 3 – 4

Não sentiu nada 4 19 5 6 4 26 7 28

Diversos 12 8 3 30 4 16 4 3

Recusou-se a 
responder 12 12 20 20 1 1 7 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 2 - Sentimentos reservados pelos quatro grupos às pessoas diretamente envol-
vidas

GRUPOS Radio-
acidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

SENTIMENTOS Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Pena 32 62 81 62 74 60 586 71

Solidariedade 28 58 37 28 58 +47 144 17

Raiva 7 15 14 11 10 8 19 2

π
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GRUPOS Radio-
acidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

SENTIMENTOS Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Medo 1 2 5 4 2 2 23 3

Amizade/Afeto – – – – 11 9 13 2

Rejeição 1 2 1 1 2 2 10 1

Nenhum 1 2 5 4 3 2 45 5

Recusou-se a 
responder 6 12 26 20 1 1 58 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

mudançaS provocadaS pelo acidente com o céSio-137

O acidente com o Césio-137 provocou várias mudanças na vida das  pessoas, 
desde as vitimadas até as que não estiveram diretamente envolvidas com a 
tragédia, mas moravam em Goiânia. Foram mudanças materiais e financei-
ras, profissionais, afetivas, sociais e na própria identidade.

Materiais e financeiras

Há uma espécie de dependência das pessoas em relação aos objetos que 
preenchem os espaços da vida delas. De certa forma, elas dependem de-
les para satisfazer uma necessidade, que pode ser de subsistência e/ou de 
autogratificação.

O grupo-controle foi o que se disse menos prejudicado em termos ma-
teriais: apenas 4% dos seus componentes referiram-se a mudanças desta 
natureza (Tabela 4). Esta parcela da população geral era, em sua maioria, 
composta por pessoas ligadas a atividades agrícolas e industriais, cujos pro-
dutos passaram a ser rejeitados por outros estados e pelas próprias cidades 
goianas, principalmente durante a fase crítica do acidente radiológico.

Já entre os radioacidentados, 69% dos que participaram desta pesquisa 
disseram ter sido materialmente lesados. Além de serem atingidos em vá-
rios níveis, suas perdas tiveram porte muito maior, evidentemente, se com-
parado com as dos demais grupos. Dentre suas perdas materiais incluem-se 
móveis, utensílios domésticos, objetos de uso pessoal e, em alguns casos, até 
a própria casa. Isso sem falar dos documentos, dos álbuns de família, dos 
acervos pessoais, das lembranças cuidadosamente arquivadas e, de repente, 
dolorosamente perdidas.
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Segundo relatos de profissionais dos núcleos de apoio psicológico e so-
cial, que funcionaram na Rua 57 durante a fase crítica do acidente, o mo-
mento das perdas costumava ser acompanhado de certa dramaticidade. Al-
gumas vezes os radioacidentados agarravam-se aos objetos contaminados, 
reagindo com agressões, protestos e prantos dirigidos aos técnicos da Cnen 
que, segundo eles, seriam responsáveis pelas descobertas de focos de conta-
minação (FunLeide. Arquivo...).

Dos vizinhos de focos, 15% disseram-se materialmente atingidos pelo 
acidente. Esta alegação talvez tenha sido decorrente da desvalorização 
imobiliária que motivou, inclusive, a isenção do imposto predial, conce-
dida pelo governo do estado aos imóveis localizados em áreas próximas 
dos focos de contaminação. Isso chegou a dificultar a movimentação dos 
moradores daquelas áreas. Muitos deles (22%) sentiram vontade de mudar 
e não conseguiram fazê-lo em razão da dificuldade de vender ou alugar 
seus imóveis. Alguns, durante a aplicação dos questionários, chegaram a 
dizer explicitamente que permaneciam residindo na localidade por falta 
de outra opção.

Entre os vizinhos de focos, materialmente prejudicados pelo acidente 
radiológico, estavam também os comerciantes e profissionais liberais: ca-
beleireiros, contabilistas, médicos, costureiras, tintureiros, advogados etc. 
A queda verificada na demanda de produtos e serviços promoveu redu-
ções significativas no orçamento familiar de tais pessoas, ameaçando-lhes 
o status econômico e social. No grupo dos profissionais, 9% referiram-se a 
mudanças materiais na vida deles provocadas pelo acidente. Na realidade, 
este grupo não possuía, particularmente, razões óbvias para sofrer prejuí-
zos materiais.

Conforme a avaliação feita por todos os grupos, a população de Goiânia 
foi, em si, vítima de prejuízo financeiro, certamente em razão da discrimi-
nação sofrida por parte de outros estados e cidades. Referiram-se a esta 
questão 16% do grupo-controle, 65% das vítimas, 36% dos vizinhos de focos e 
56% dos profissionais do acidente (Tabela 3). Tais índices mostram-se muito 
elevados se comparados com os 4% dos entrevistados do grupo-controle (po-
pulação goianiense) que se sentiram materialmente lesados pelo acidente. 
Talvez seja um indicativo de que o dimensionamento das suas consequên-
cias foi muitas vezes ampliado para além da realidade.
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Tabela 3 - Efeitos percebidos na população pelos diferentes grupos

GRUPOS Radio-
acidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

EFEITOS Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %
Prejuízo 

financeiro 31 65 47 36 69 56 136 16

Discriminação 
por outros 

estados
35 73 52 40 92 75 247 30

Discriminação 
por outros 

países
10 21 17 13 43 35 39 5

Discriminação 
por Goiânia 6 12 16 12 26 21 36 4

Discriminação 
pelo estado de 

Goiás
1 2 7 5 9 7 58 7

População 
amedrontada 4 8 22 17 50 41 187 23

Riscos para a 
saúde – – – – 1 1 22 3

Nenhum 4 8 22 17 2 2 236 29
Outro efeitos 5 10 8 6 6 5 48 6
Recusou-se a 

responder 6 12 16 20 1 1 58 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Profissionais

Apenas 3% dos pertencentes ao grupo-controle afirmaram ter percebido 
interferências do acidente radiológico na sua atuação profissional. Dessa 
maneira, mais uma vez, a população em geral se coloca em um dos extremos 
da amostra. Em compensação, o acidente de Goiânia restringiu a movimen-
tação de grande parte dos radioacidentados: 65% mencionaram mudanças 
profissionais na vida deles, o que, na grande maioria das vezes, referia-se 
à paralisação do trabalho propriamente dita. Desde quando foram isoladas 
para descontaminação externa e tratamento médico, as pessoas diretamen-
te atingidas pelo acidente ainda não haviam conseguido, até a época desta 
pesquisa, retomar suas atividades profissionais, nem tampouco substituí-
-las por alguma outra forma de subsistência. A discriminação social ainda 
era um empecilho para a reinserção dessas pessoas no convívio social. 

O trabalho, por mais simples que seja, implica gratificação não só fí-
sica e material, mas também moral, social e ideológica, dentre tantos ou-
tros benefícios, ainda que imperceptíveis para a consciência. Por isso, a 
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impossibilidade de exercer qualquer atividade e a restrição social que daí 
resultou foi, sem dúvida, uma das fortes motivações para que, ao longo do 
tempo, os sentimentos de tristeza e de revolta tenham sido preservados por 
17% e 15% dos radioacidentados, respectivamente (Tabela 1). 

Durante uma reunião entre radioacidentados e funcionários da então 
FunLeide, em junho de 1988 – quando se discutiam os auxílios prestados 
pelo Governo às pessoas mais atingidas pelo acidente (cestas básicas e pen-
sões) –, em meio às reivindicações do gênero, alguns dos radioacidentados 
expressavam insatisfação pelos níveis de dependência a que estavam sujei-
tos. “O que quero é me recuperar para voltar a trabalhar”, disse um deles, 
enquanto outro desabafava: “Há oito meses atrás eu não precisava de nin-
guém. Hoje preciso de esmolas!” (FunLeide. Arquivo...)

A estagnação motora e mental, fruto da inatividade física de alguns ra-
dioacidentados, certamente resultou em acúmulo de energia psíquica, que 
ficou disponível para girar em torno da problemática emocional desencadea-
da pelo acidente. Não significa, absolutamente, que a limitação imposta às 
atividades profissionais tenha sido a principal razão para que se mantivesse 
viva boa parte da chama de tristeza e revolta verificada entre os radioaci-
dentados nesta pesquisa. Pelo contrário, o acidente em si e a amplitude de 
perdas que ele implica sugerem demorada recuperação. Isso é mais do que 
suficiente para justificar a durabilidade de suas consequências emocionais.

Prova disso foi o desconforto proporcionado pela abordagem do aci-
dente radiológico. Durante as entrevistas, 21% dos radioacidentados afir-
maram que desejariam esquecer o evento (Tabela 1), enquanto outros 12% 
recusaram-se a responder o questionário. Por detrás desse escudo, dessa 
capa de resistência, provavelmente se escondiam emoções dolorosas, como 
a depressão ou a angústia que, sem serem explicitamente reconhecidas pela 
consciência, encontram na agressividade, por exemplo, outras formas de 
expressão. Segundo Campbell (2009, p. 39), agressividade é “energia da pul-
são de morte ou instinto de morte”.

Dos vizinhos de focos, 19% referiram-se a modificações na vida profissio-
nal. Provavelmente boa parte de tais mudanças foi decorrente da discrimi-
nação que 13% deles disseram ter sofrido por parte dos colegas de trabalho. 
É presumível, também, que a queda verificada no comércio local e a redução 
da clientela dos profissionais instalados nas proximidades das áreas con-
taminadas tenham levado esta população a tentar alternativas e a utilizar 
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novas estratégias de trabalho, a fim de recuperar a renda familiar e restabe-
lecer a situação econômica.

Para mais da metade dos profissionais que atuaram no acidente radio-
lógico (56%), o acontecimento proporcionou mudanças significativas, ob-
viamente, no campo profissional, se forem considerados o ineditismo e a 
excepcionalidade da situação em que todos se envolveram. Dos que admi-
tiram tais mudanças, 78% referiam-se a um ganho. Como a grande maio-
ria desses profissionais foi colocada, pelo governo estadual, à disposição da 
emergência gerada pelo acidente, certamente eles não estariam se referindo 
à oportunidade de emprego quando mencionaram tais ganhos. Neste caso, 
o mais provável terá sido a gratificação técnico-profissional e científica que 
ofereceu maior possibilidade de realização também pessoal, pelo fato de o 
trabalho estar associado a uma causa nobre a que, voluntariamente, opta-
ram por servir. 

Afetivas

O acidente radiológico não chegou a exercer influência sobre a vida afeti-
va da população em geral. Apenas 1% do grupo-controle afirmou ter sofrido 
mudança dessa natureza. Apesar disso, o sentimento de pena para com os 
radioacidentados foi manifestado por 71% desta população (Tabela 2). Se-
gundo relato de um dos radioacidentados hospitalizado durante a fase crí-
tica do acidente, frequentemente recebiam manifestações de apoio da po-
pulação quando eles se encontravam no HGG. Muitas vezes, várias pessoas 
formavam grupos pequenos sob a janela do hospital para conversar com os 
pacientes a distância.

Os radioacidentados foram os que mais relataram alteração no campo 
afetivo (56%), fundamentalmente em virtude dos limites verificados nas 
suas relações interpessoais. Durante as primeiras semanas após o aciden-
te, nenhum contato lhes era permitido. As visitas, mesmo as de familiares, 
quando não eram proibidas, aconteciam a distância, resultando em grande 
frustração para ambos os lados. Segundo a psicóloga Maria Emília (Pereira, 
1989), que por algum tempo acompanhou os radioacidentados no HGG, a 
ausência total da presença humana foi um dos fortes fatores desencadean-
tes das crises depressivas, alternadas com os comportamentos maníacos, 
além do medo diversificado em várias formas. Aliás, se considerarmos a afe-
tividade tal como Bleuler (apud Campbell, 2009) a concebeu, ou seja, como 
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uma abrangência dos afetos, das emoções e dos sentimentos de prazer e dor, 
podemos compreender a facilidade com que a energia psíquica transita en-
tre as várias instâncias.

Curiosamente, por sinal, dos radioacidentados que se referiram a mu-
danças na vida afetiva pessoal, 33% afirmaram que tais mudanças implica-
ram tanto em perdas quanto em ganhos. Neste caso, estariam, talvez, refe-
rindo-se ao vínculo estabelecido com os profissionais, num momento em 
que foram rejeitados por grande parte dos amigos e parentes, bem como 
por parcela da população em geral. Um dos radioacidentados que estiveram 
internados no Rio de Janeiro, durante a fase crítica do acidente, assim se re-
feriu à equipe de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias: “É uma família que 
deixei no Rio. Adoro aquele pessoal! Eles não deixavam a gente sozinho nem 
por um minuto. Sempre tinha alguém pra te abraçar!”

O jornalista Fernando Gabeira, em seus breves contatos com os radioaci-
dentados durante os tempos de internação, observou a predisposição afetiva 
dos médicos para com os pacientes. “Afeiçoaram-se a eles e fizeram tudo para 
atenuar o sofrimento físico e também a estranha sensação de terem caído num 
planeta asséptico, onde todos usam máscaras e caminham cuidadosamente, 
medindo a radioatividade com seus aparelhos especiais” (Gabeira, 1987).

Dos profissionais que atuaram durante a fase inicial do acidente, 35% dis-
seram ter percebido mudanças em sua vida afetiva, desde a ocorrência da tra-
gédia. Desses, 81% admitiram que tais mudanças representaram um ganho, 
confirmando o envolvimento emocional aliado ao desempenho profissional.

Outra evidência desse vínculo – que na verdade há de ter sido um fator 
que mobilizou os profissionais a trabalhar no acidente – foi o sentimento de 
solidariedade para com os radioacidentados (Tabela 2). A psicóloga  Maria 
Emília contou que ela fez sua opção de acompanhar as vítimas no HGG 
antes mesmo de certificar-se sobre a segurança contra possíveis riscos de 
contaminação: “(...) me veio a questão da solidariedade e o meu medo ficou 
menor do que o desejo de ajudar” (Pereira, 1989).

Quanto aos vizinhos de focos, 17% afirmaram ter sofrido mudanças no 
campo afetivo. Nesse grupo, tais mudanças estariam associadas, provavel-
mente, às restrições no relacionamento interpessoal e decorrentes da dis-
criminação: muitas das pessoas que residiam ou trabalhavam em locais pró-
ximos dos focos passaram a ser evitadas por amigos e/ou parentes. Houve 
quem reclamasse, até mesmo, contra o término das relações de namoro.
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Sociais

Não havendo integração no grupo ou estando esta integração comprome-
tida por algum motivo, não pode o homem desenvolver suas potencialidades 
e a sua personalidade não atinge a plenitude (Miranda Rosa, 1966). A inter-
rupção das relações normais com a sociedade pode resultar numa deteriora-
ção da personalidade, que entra em processo de desorganização. Em casos 
de isolamento, a desintegração da personalidade será tão mais acentuada 
quanto mais longo e completo ele for. Mesmo o isolamento breve predispõe 
a pessoa a algum desvio no comportamento, tal é a importância da comuni-
cação, do contato social direto e completo para a plenitude da pessoa.

Em se tratando do aspecto social, o acidente radiológico não chegou a exer-
cer influência sobre o grupo-controle. Apenas 1% dos seus entrevistados ad-
mitiu estar socialmente atingido. Apesar disso, 18% deles disseram ter sofrido 
discriminação em outras cidades. Provavelmente, as dificuldades em circu-
lar livremente pelo país ou dentro do próprio estado tenham sugerido a estas 
poucas pessoas a sensação de comprometimento de suas funções sociais.

Entre os radioacidentados, obviamente, verificou-se o maior número 
de pessoas (40%) que relataram mudanças no seu papel social, a partir do 
acidente. O isolamento, a discriminação e a paralisação das atividades pro-
fissionais sofridos por esse grupo restringiram o inter-relacionamento a 
ponto de, em alguns casos, desfazer importantes círculos de convivência. 
Entende-se por “papel” o tipo de comportamento que determinada pessoa 
“constrói em função do que os outros esperam ou exigem dela” (Campbell, 
2009, p. 540). No caso do acidente com o Césio-137, os laços afetivos que im-
põem desempenhos de papéis concernentes ao casamento e à família (mãe, 
filho, marido, dona de casa, por exemplo) foram também, de alguma manei-
ra, comprometidos pelo abalo de tais estruturas em função do acidente.

As pessoas que trabalharam durante o acidente com o Césio-137 passaram 
a ser “os profissionais das vítimas” e, de certa forma, foram estigmatizadas 
como tal. Talvez isto tenha sido o bastante para que 18% delas se referissem 
a mudanças em seus papéis sociais. Afinal, de todos os grupos, este foi o que 
mais sofreu discriminação por parte dos seus colegas de trabalho (36%).

Os vizinhos de focos foram os que menos admitiram alterações no as-
pecto social da vida deles. Os 8% que afirmaram ter sofrido tais mudanças 
referiram-se, certamente, à discriminação e à desvalorização socioeconômi-
ca dos espaços que ocupavam ou que ainda ocupam.
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Na identidade

A identidade permite experienciar o próprio “eu” como algo que tem conti-
nuidade e unidade, além de proporcionar a capacidade de atuar coerentemen-
te. Pode-se falar em crise de identidade quando ocorre perda do sentido de 
permanência da unidade pessoal e de continuidade histórica. (Campbell, 2009)

Segundo Pinkus (1985, p. 46) quando o indivíduo torna-se consciente de 
seu envolvimento em uma situação que lhe diz respeito, a fim de promover 
a sua própria adaptação ante a nova situação, de modo radical e efetivo, será 
impelido a uma reestruturação complicada de sua própria identidade. “Os 
elementos principais que parecem intervir nesse processo de reestruturação 
são, antes de mais nada, uma viva sensação de ameaça que desaba sobre a 
própria existência. Isso implica uma vivência de desagregação [...] que se 
estende a toda a existência, em todos os seus aspectos.”

No grupo-controle – com exceção de um único entrevistado, que repre-
senta 0,1% deste segmento da amostra – os abalos de toda espécie não che-
garam a constituir qualquer ameaça à sua identidade. Em se tratando dos 
vizinhos de focos e dos profissionais que atuaram no acidente, apenas 7% e 
6%, respectivamente, afirmaram ter sentido perturbações neste campo. 

Os radioacidentados foram os que mais revelaram ter percebido altera-
ções no reconhecimento de sua identidade (31%). De fato, nenhum outro 
grupo houvera sofrido tantas pressões sobre praticamente toda a sua estru-
tura psíquica. Aliás, cada um dos tópicos até agora discorridos na presente 
pesquisa constituíram, na verdade, um fator a mais no incremento do pro-
cesso de despersonalização a que os radioacidentados estiveram perigosa-
mente sujeitos por boa parte do tempo.

Para as pessoas mais seriamente comprometidas pela contaminação, a 
identidade corporal foi ameaçada logo nos primeiros dias de contato com 
o Césio-137. “Fiquei cismado, assustado comigo mesmo, porque eu mudei 
de cor... As unhas começaram a empretejar, inclusive elas caíram todas... 
Começou a cair meus pêlos. Eu pensava: por que estou me deformando rá-
pido?!” – confessou um dos radioacidentados em entrevista concedida ao 
departamento de psicologia da então FunLeide (FunLeide. Arquivo...).

Além disso, o estilo de vida pessoal dos radioacidentados foi brutalmente 
descaracterizado, pelo menos por boa parte do tempo, uma vez que até mesmo 
suas roupas e objetos pessoais foram substituídos. Toda a caracterização física e 
ambiental que haviam montado ao longo da existência havia se desmantelado.
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O “velho” – símbolo de segurança, certeza e conhecimento, repleto de inves-
tidas afetivas e emocionais – foi subitamente substituído pelo “novo’’, sinôni-
mo de desconhecimento, recomeço, reinício. Vivencialmente, este momento 
é experienciado como um esvaziamento de conteúdo, de significado, de histó-
ria de vida e de familiaridade. “O que será de mim daqui pra frente?”, “nunca 
mais serei a mesma pessoa?”, “será que poderei voltar a existir como gente?” 
eram alguns dos questionamentos frequentes entre os radioacidentados du-
rante a hospitalização, segundo relataram psicólogos que os acompanharam.

Contudo, ao mesmo tempo em que eram consideradas fontes de perigo 
e foram sistematicamente mantidas sob vigilância, essas pessoas saíram do 
total anonimato em que viviam para tornarem-se personalidades mundial-
mente conhecidas. Assim, a perturbação decorrente de uma mudança im-
prevista pode ter levado o indivíduo a perceber-se como “outro”, ou seja, a 
ter vivência de despersonalização.

Tabela 4 - Mudanças de vida percebidas pelos grupos após o acidente radiológico

GRUPOS Radio-
acidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

TIPOS Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %
Trabalho 31 65 25 19 69 56 23 3

Afetividade 27 56 22 27 43 35 10 1

Material 33 69 20 15 11 9 31 4
Papel social 19 40 10 8 22 18 9 1

Limite 20 42 14 11 6 5 4 0,4
Identidade 15 31 9 7 7 6 1 0,1

Saúde 9 19 – – – – 1 0,1
Relações 

familiares 5 10 – – 2 2 5 0,6

Experiência/
conhecimento 1 2 – – 7 6 5 0,6

Não houve 
mudanças – – 69 53 36 29 679 82

Recusou-se a 
responder 6 12 26 20 1 1 58 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

expectativaS apóS o acidente com o céSio-137

Segundo Moffat (1934), durante os momentos de crise, há uma paralisação 
do presente, da continuidade do processo de vida e um esvaziamento do futuro. 
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Esta descontinuidade perturba a percepção da vida como história coerente e 
organizada – uma sucessão de etapas. Para o referido autor, as situações incon-
clusas, quando são recordadas, tendem a ser “futuradas”, ou seja, esperadas. 
O “futurar-recordações” seria, então, uma forma de resgatar o sentimento de 
continuidade do eu, pois quando a recordação é lançada para o futuro ela passa 
a ser presente, tornando-se possível reorganizar a sucessão histórica. Quando, 
porém, a situação inconclusa revela-se experiência dolorosa, a recordação que 
se futura é o medo, uma vez que no inconsciente foi gerada a expectativa de re-
petição da dor. É importante salientar que as medidas defensivas – verdadeiras 
tramas estruturadas no tempo e no espaço – almejam não só preservar a iden-
tidade e a integridade do ego, mas também poupá-lo da experiência da dor.

Mais especificamente, a fantasia pode desfazer os obstáculos e transfor-
mar as impossibilidades em possibilidades. Para Anna Freud (1972), a nega-
ção é empregada quando o ego está impossibilitado de se defender de uma 
impressão dolorosa externa. Portanto, esta fundamentação teórico-analíti-
ca sugere que houve entre as pessoas atingidas pelo acidente radiológico de 
Goiânia a formação de um mecanismo defensivo utilizado, sobretudo, con-
tra a angústia, a depressão e a ansiedade.

 A expectativa de um futuro coroado de ocorrências agradáveis, compen-
satórias de todo o mal sofrido, apareceu, quase que com exclusividade, no 
grupo de radioacidentados, atingindo 19% deles (Tabela 5). Pelo menos até 
o momento da entrevista eles acreditavam que, com o passar do tempo, ser-
-lhes-ia possível, entre outras coisas, recuperar a saúde, reencontrar a paz 
perdida, restabelecer a atividade profissional e reconquistar a estabilidade 
financeira. É como se, dessa forma, os obstáculos estivessem sendo miracu-
losamente removidos e, ao mesmo tempo, resgatados os recursos necessá-
rios à realização e à satisfação pessoais.

Outro dado extraído da presente pesquisa pode ser acrescentado a essa 
somatória de esforços dos radioacidentados, no sentido de lidar defensiva-
mente com a angústia. Este grupo – justamente o mais atingido pelo Cé-
sio-137 – era o que menos alimentava a expectativa de ser acometido por al-
guma enfermidade em decorrência da contaminação.

Não importa aqui saber se eram verdadeiras ou não as informações de que 
as pessoas dispunham para lidar com a situação de fato. O certo é que – inde-
pendentemente de serem estas informações reais ou infundadas, frutos da 
precipitação, da ansiedade ou até, quem sabe, da paranoia coletiva – motivos 
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não terão faltado para que viessem a se manifestar o temor, as precauções e 
a insegurança. Assim, muito mais importante do que a fundamentação das 
motivações é a incidência verificada em maior ou menor escala entre os dife-
rentes grupos, comparativamente ao nível de envolvimento com o acidente.

À época da entrevista, maior percentual de profissionais (26%) do que de 
radioacidentados (4%) diziam acreditar na possibilidade de haver, em um 
futuro próximo, um aumento na incidência de doenças em virtude do aci-
dente. Vale ressaltar que esse era o grupo detentor de mais informações – 
entre verdadeiras, especulativas e/ou sensacionalistas – sobre contaminação 
e radiação ionizantes. Este era, também, o grupo mais inteirado acerca do 
espectro de consequências que, provocadas pelo acidente, recairiam sobre 
suas vítimas. Esta impregnação intelectual pode ter sido a razão de haver 
predominado nesse grupo a expectativa de que efeitos danosos da radioati-
vidade venham a incidir sobre os organismos vivos.

Todavia, ao se avaliar a qualidade das respostas obtidas nesse grupo a res-
peito dessa questão, é preciso considerar que mais da metade dele era consti-
tuída por pessoas que atuaram na área administrativa. Os profissionais com 
formação técnica totalizaram o percentual de 46% (médicos, enfermeiros, 
odontólogos, psicólogos, físicos e assistentes sociais, incluindo seus auxiliares).

À época da entrevista, 20% dos entrevistados do grupo-controle também 
acreditavam que o acidente radiológico aumentaria a incidência de doenças 
entre os goianienses. “Acho que toda a população de Goiânia vai morrer de 
câncer, só que ninguém sabe”, desabafou melancolicamente um entrevista-
do desse grupo. Para alguns, a angústia encontrava-se de tal forma atrelada 
a esta possibilidade que o nome da enfermidade transformou-se em tabu: 
“tenho muito medo de contrair aquela doença séria!”

Os vizinhos de focos, situando-se imediatamente após os profissionais do 
acidente, constituíram o segundo grupo que mais apresentou a expectativa 
do surgimento de doenças como consequência da radiação provocada pelo 
Césio-137 (22%). Acerca desse aspecto, cabe registrar que a divulgação pro-
movida pela imprensa sobre alguns dos sintomas da radiação parece ter re-
forçado, nesse grupo, a expectativa de consequências funestas sobre a saúde 
da população. Os jornais da época estavam repletos de notícias alarmantes 
sobre os efeitos da radioatividade. “Radiação gera câncer”, dizia a manchete 
do jornal local O Popular, em 1° de outubro de 1987 (FunLeide. Centro...), dois 
dias após a notificação do acidente pelas autoridades locais.
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A recomendação feita pela imprensa à população da cidade, no sentido 
de que fossem evitadas as áreas interditadas, pode também ter chegado 
aos vizinhos de focos como mais uma boa razão para o temor provocado 
pelo perigo que os rondava tão de perto. No entanto, a impulsão de sair, de 
abandonar o local, manifestada por 22% deles (Tabela 1), foi barrada pela dis-
criminação social. O conflito e a angústia daí decorrentes podem ser, entre 
outros motivos, as bases da atitude defensiva por eles adotada em relação 
à temática do acidente e manifestada por esse grupo em outros momentos 
desta pesquisa.

Embora o otimismo tenha sido fator predominante nas expectativas dos 
radioacidentados, o medo das consequências desagradáveis pôde ser detec-
tado em 12% deles. Este dado parece indicar que o método defensivo utili-
zado contra a dor consegue coexistir com a capacidade de comprovação da 
realidade, sem, no entanto, perturbá-la. E, se isso acontece – longe de ser um 
medo neurótico, em que são projetados na realidade os medos inconscientes 
do mundo exterior –, trata-se, na verdade, de um medo racional, coerente 
com a realidade que cada pessoa está vivenciando.

Segundo o psicanalista Luciano Caldas, em entrevista concedida ao jor-
nal O Popular, em 31 de outubro de 1987, esse medo “pode ser explicado his-
toricamente”, originando-se do descrédito que a sociedade nutre em relação 
ao governo. “As pessoas pensam que está havendo omissão [...] e, sem tran-
quilidade, vem à tona o lado emotivo, o medo” (FunLeide. Centro...).

A ausência total de expectativas em relação ao futuro só ocorreu entre os 
radioacidentados, atingindo 12% deles. “Nós não temos futuro”, disse um 
dos entrevistados desse grupo. Isto nos remete, mais uma vez, à abordagem 
de Moffat (1934), que sintetizou numa única palavra a descrição do estresse 
resultante de uma crise: desesperado (des-esperado), ou seja, quando não 
há mais nada a esperar e o futuro se apresenta vazio. Reforçando esse dado, 
a ausência de esperança aparece, também com exclusividade, entre 4% dos 
radioacidentados, ao mesmo tempo em que 8% deles temem a possibilidade 
de morte em consequência do acidente. 

Os profissionais que atuaram no acidente radiológico estiveram exausti-
vamente manipulando os fatos (e sendo por eles manipulados), tentando, a 
todo custo, interferir positivamente sobre suas consequências. Daí pressu-
põe-se que, dentre todos os grupos, esse tenha se tornado o mais apto a fazer 
previsões e assertivas acerca do futuro. 
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Quanto à expectativa de que tudo volte à normalidade, os profissionais 
ocuparam uma posição intermediária nesta pesquisa. À época da entrevista, 
13% deles disseram acreditar que as modificações de vida provocadas pelo aci-
dente já estavam em vias de normalização. Mas, em se tratando do grupo-con-
trole, esse número dobra, adquirindo predominância nesta questão (27%).

Não faltaram, no entanto, por parte de alguns entrevistados, expressões 
que denotavam a expectativa de que, a longo prazo, permaneceriam os efei-
tos psicológicos do acidente radiológico: “As pessoas acham que acabou, mas 
foi só um começo”, lamentou uma jovem de 15 anos, pertencente ao grupo-
-controle. Para alguns, o medo permanecerá incorporado na população até a 
próxima geração. “O fato ficará na história. Mesmo as pessoas que ainda estão 
por nascer terão pavor deste tipo de acidente”, disse um senhor de 52 anos.

 No grupo de radioacidentados, o número de entrevistados que alimen-
tavam a expectativa de que tudo voltaria ao normal era de apenas 6%. Afinal, 
nove meses após o evento, os vários aspectos da vida deles encontravam-
-se ainda em estado de desorganização. Nem sequer havia sido possível re-
conquistar ou retomar as atividades profissionais, nem mesmo o convívio 
social. “É uma ferida que não vai cicatrizar nunca... Só a morte”, desabafou 
um radioacidentado de 40 anos, em junho de 1988, durante uma reunião 
ocorrida na então FunLeide. Entre os vizinhos de focos, 21% esperavam pela 
normalização da vida deles – um resultado, por sua vez, intermediário entre 
os profissionais do acidente e a população em geral.

No grupo-controle, 21% dos entrevistados manifestaram a expectativa de 
que o acidente servisse de alerta para o Brasil e para o mundo. “A gente não 
deve nunca esquecer”, disse uma entrevistada de 30 anos. Aqui, talvez, esteja 
implícito o desejo de que o acontecimento venha fundamentar uma postura 
mais responsável e criteriosa do Estado e da sociedade civil no que se refere 
ao uso da energia nuclear e de suas fontes.

Tabela 5 - Expectativas quanto ao futuro 

GRUPO Radioacidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

TIPOS Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Surgimento de 
doenças 2 4 29 22 32 26 161 20

Volta à 
normalidade 3 6 27 21 16 13 226 27

π
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GRUPO Radioacidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

TIPOS Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Consequências 
desagradáveis 6 12 5 4 10 8 17 3

Prevenção/
Novos acidentes – – 8 6 4 3 21 3

Incertezas/
Futuro 5 10 4 3 7 6 73 9

Que o acidente 
sirva de alerta 1 2 4 3 28 23 171 21

Ocorrências/
Novos acidentes – – 2 2 2 2 68 8

Ocorrências 
agradáveis 9 19 3 2 3 2 5 0,6

Conhecimento 
técnico e 
científico

1 2 1 1 11 9 4 0,6

Morte 4 8 1 1 1 1 6 0,7

Retirada do lixo 
radioativo – – 1 1 – – 56 7

Sem esperanças  
no futuro 2 4 – – – – – –

Diversas 6 12 17 13 9 7 173 21

Nenhuma 6 12 – – – – 6 0,7

Recusou-se a 
responder 6 12 26 20 1 1 68 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Em se tratando dos profissionais, 23% também esperavam que o acidente 
servisse de alerta. Ao mesmo tempo, 9% deles manifestaram o desejo de que 
suas experiências se revertessem em conhecimento e aprimoramento técni-
co-científico. Esta talvez seja uma forma de tentar compensar a angustiante 
convivência com o sofrimento, bem como o sentimento de impotência dian-
te da magnitude dos fatos.

Depois do acidente, à época da entrevista, parte da população em geral 
ainda se sentia exposta aos perigos da radioatividade, certamente por per-
sistir a falta de amplas e adequadas medidas de segurança: 8% dos entrevis-
tados do grupo-controle disseram acreditar que novos acidentes radiológi-
cos iriam ocorrer. Quanto aos grupos de profissionais e vizinhos de focos, 
apenas 2% cogitavam dessa possibilidade, e nenhum dos radioacidentados 
entrevistados acreditavam nisso. 
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Numa entrevista concedida ao departamento de psicologia da então 
FunLeide, em 1989, a psicóloga Maria Emília disse que “em qualquer situa-
ção emergencial, tem que haver psicólogos treinados para este fim. Nós 
temos formação para trabalhar na clínica, na instituição, numa relação de 
pessoa a pessoa. Mas numa emergência as coisas são todas novas. Com um 
treinamento, teríamos mais segurança e o trabalho, uma maior possibilida-
de de acerto” (Pereira, 1989).

opiniõeS Sobre aS cauSaS do acidente e aS providênciaS tomadaS 

Para a grande maioria das pessoas que participaram desta pesquisa, era 
evidente a necessidade de identificar os culpados pela ocorrência do aciden-
te radiológico de Goiânia. Tanto assim que a negligência como causa do aci-
dente correspondeu a 82% do total de respostas obtidas do grupo-controle; 
72%, dos radioacidentados; 74%, dos vizinhos de focos; e 77%, dos profissio-
nais (Tabela 6).

Dos entrevistados do grupo-controle, 39% atribuíram a ocorrência do 
acidente à negligência cometida pelos médicos do Instituto Goiano de Ra-
diologia (IGR). Outros 34% acreditavam que a negligência foi cometida pelo 
Governo. “O problema surgiu por descuido. O governo tem que estar atento 
para estas coisas”, declarou um cidadão ao jornal local Diário da Manhã, no 
dia 4 de outubro de 1987 (FunLeide. Centro...).

Para os radioacidentados, a responsabilidade pela ocorrência do acidente 
foi, primeiramente, dos médicos do IGR (33%) e, depois, do Governo (25%). 
“Eu quero uma explicação das autoridades”, desabafou um dos radioaciden-
tados em entrevista ao jornal O Popular, publicada no dia 25 de outubro de 
1987 (FunLeide. Centro...), imediatamente após a notícia do falecimento de 
um parente em consequência da contaminação pelo Césio-137. Dois dias an-
tes, em entrevista ao Jornal do Brasil, uma senhora, cuja família fora quase 
toda atingida pelo acidente, questionou indignada: “Quem vai pagar por 
toda essa tragédia?!” (FunLeide. Centro...).

Em se tratando dos vizinhos de focos e profissionais, a ordem se inver-
te. No primeiro grupo, a maior incidência de respostas acerca da responsa-
bilidade pela ocorrência do acidente recaiu sobre o Governo (33%), seguida 
pelos médicos do Instituto (25%). Entre os profissionais, 30% atribuíram a 
responsabilidade ao Governo e outros 26% aos proprietários do IGR. 
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Os radioacidentados também aparecem, em proporção menor, entre os 
apontados como responsáveis pelo que aconteceu. A maior incidência dessa 
acusação aparece entre os vizinhos de focos (15%). Já no grupo de radioa-
cidentados, foi de 10%. Aqui, certamente, estariam se referindo especifica-
mente às pessoas que se apoderaram de partes do aparelho de teleterapia 
e que as comercializaram ou doaram, disseminando o pó radioativo entre 
familiares, amigos e vizinhos. Os radioacidentados foram também culpabi-
lizados por 12% do grupo-controle e 11% dos profissionais.

Entretanto, 8% dos radioacidentados acreditavam que as pessoas que se 
apropriaram das peças do aparelho de teleterapia e as comercializaram só o 
fizeram em razão de problemas socioeconômicos. Entre os motivos aponta-
dos, sobressaíram o desemprego e as dificuldades financeiras.

Quanto à culpabilidade atribuída à Cnen, no que se refere às causas do 
acidente, o grupo-controle e o de radioacidentados tiveram o mesmo por-
centual de respostas (12%). Idêntica foi a acusação feita por 14% dos profis-
sionais e 7% dos vizinhos de focos.

Tabela 6 - Opiniões sobre as causas do acidente radiológico de Goiânia

GRUPO Radio-
acidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

OPINIÃO Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Negligência 
dos médicos 

do IGR
16 33 33 25 32 26 320 39

Negligência 
do Governo 12 25 43 33 37 30 281 34

Negligência 
dos radio-

acidentados
5 10 20 15 13 11 101 12

Negligência 
da Cnen 6 12 9 7 17 14 99 12

Negligência 
não 

especificada
7 15 10 8 28 23 28 3

Falta de 
informação 1 2 11 8 24 20 56 7

Questões 
socio-

econômicas
4 8 – – 6 5 10 1

Recusou-se a 
responder 6 12 26 20 1 1 58 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira
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Já no tocante às providências tomadas pelo Governo ante o ocorrido, o 
grupo-controle sobressaiu-se como o mais insatisfeito. Dos entrevistados 
desse grupo, 43% as consideraram ineficientes, enquanto outros 39% as jul-
garam eficientes. Para 21% deles, as providências foram tardias, enquanto 
outros 11% acreditavam terem sido tomadas a tempo (Tabela 7). É provável 
que isto se deva, mais uma vez, aos anseios não correspondidos. Os cida-
dãos, de um modo geral, esperavam ser também contemplados pelas provi-
dências. O já retratado aumento verificado no índice de tristeza e a resistên-
cia do sentimento de revolta levam a crer que pessoas desse grupo tenham 
esperado por medidas mais abrangentes, capazes de atender ao cidadão co-
mum, de algum modo também atingido pelo acidente radiológico.

As providências que o Governo tomou, contudo, foram bem aceitas pelos 
radioacidentados. Para muitos deles, as medidas foram eficientes (40%) e a 
tempo (48%). Não obstante isso, outros 33% desse mesmo grupo as conside-
raram ineficientes e tardias. Os radioacidentados vivenciaram o acidente de 
forma individualizada, tendo toda a sua preocupação concentrada na pró-
pria condição de vítima, sem conceder maior atenção aos demais problemas 
gerados pelo acidente. Ao mesmo tempo, eles foram, de fato, a prioridade em 
todas as medidas cogitadas pelo Estado brasileiro, sobretudo no que se refere 
ao atendimento à saúde, associado a outras medidas de caráter social, ma-
terial e financeiro. Neste caso, provavelmente esta aprovação significa que 
esse grupo dos radioacidentados teria se sentido contemplado no tocante ao 
atendimento de suas necessidades emergenciais provocadas pelo evento.

Para os vizinhos de focos, as providências foram consideradas, sobretu-
do, eficientes (46%) e tardias (37%). De qualquer maneira, este resultado é 
coerente com a angústia da qual foram acometidos no momento mais emer-
gencial do acidente. Naquela oportunidade, este grupo foi obrigado a convi-
ver, durante três meses, com o processo de descontaminação dos focos, ine-
vitavelmente ostensivo e moroso. O sentimento que, imediatamente após 
o medo, predominou entre todos eles passou a ser justamente a vontade de 
mudar do local em que se encontravam (Tabela 1). 

Durante a fase emergencial do acidente, os profissionais que nele atua-
ram, mesmo quando agiram sem o devido respaldo, constituíram a linha 
de frente na luta pela superação dos problemas. Talvez por esta razão te-
nham se apresentado nesta pesquisa com o maior número de pessoas que 
disseram ter visto com bons olhos as providências adotadas pelo Governo. 
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Para mais da metade dos profissionais, as medidas foram eficientes (54%) e 
a tempo (56%).

Tabela 7 - Opiniões sobre as providências tomadas após o acidente radiológico de 
Goiânia

GRUPO Radioacidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

OPINIÃO Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Eficientes 19 40 60 46 67 54 325 39

A tempo 23 48 45 35 69 56 91 11

Ineficientes 16 33 38 29 37 30 43 352

Tardias 16 33 48 37 34 28 172 21

Razoáveis – – 2 02 11 9 36 4

Recusou-se a 
responder 6 12 26 20 1 1 58 7

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Um dos grandes entraves à adoção de medidas, na época do acidente ra-
diológico de Goiânia, foi a ausência de um esquema extraordinário de comu-
nicação social que fosse suficientemente sólido e elucidativo. As informações 
se atropelavam umas às outras sem que chegassem a um denominador co-
mum, mesmo em se tratando de fontes ligadas às áreas de atuação técnica.

“A descontaminação de Goiânia demora pelo menos um ano”, declarou 
José Júlio Rosental, Diretor do Departamento de Instalações de Materiais 
Nucleares (Cnen) ao Jornal do Brasil, no dia 7 de outubro de 1987 (FunLeide. 
Centro...), dias após a notificação do acidente pelas autoridades locais. No 
dia seguinte, o físico José Goldemberg, reitor da Universidade de São Paulo, 
também em entrevista ao mesmo jornal, contestou a declaração de Rosental. 
Ele não acreditava que Goiânia pudesse ser descontaminada no espaço de 
apenas um ano. Já no dia 10, em entrevista ao mesmo Jornal do Brasil, o pre-
sidente da Cnen afirmava que Goiânia estava em absoluta segurança, “sem 
mais risco ligado à contaminação radioativa”.

Quase três meses se passaram em meio a opiniões desencontradas. Mas, 
antes que prevalecesse qualquer uma das extremadas afirmativas, a Cnen, 
no dia 20 de dezembro de 1987, deu por encerrado o trabalho de descontami-
nação da cidade (Cnen, 1988), liberando os técnicos que até então estavam 
em terra estrangeira. Todos puderam retornar aos seus lares em tempo de 
festejar o Natal ao lado de suas respectivas famílias.
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Assim é que “grandes problemas foram criados por brechas na própria 
capacidade de comunicar’’ (Gabeira, 1987, p. 80). Uma sucessão de contradi-
ções frustrava as tentativas daqueles que esperavam resolver a angústia por 
meio da informação e do conhecimento. “Queria saber tudo sobre o assunto 
para me precaver”, disse um auxiliar de escritório, 21 anos, ao jornal Diário 
da Manhã, no dia 4 de outubro de 1987 (FunLeide. Centro...). 

Por conseguinte, as declarações e pronunciamentos de autoridades téc-
nicas, políticas ou administrativas gradativamente caíram no descrédito. 
“Não adianta vir ninguém dar conselhos, dizer que não tem perigo. Enquan-
to a gente estiver vendo aquele negócio ali, o medo não vai sair da cabeça”, 
disse uma senhora de 60 anos ao Jornal do Brasil, em 23 de outubro de 1987 
(FunLeide. Centro...),’’ referindo-se ao depósito de rejeitos radioativos, pró-
ximo da sua casa, em Abadia de Goiás.

Em se tratando da presente pesquisa, o descrédito em relação ao traba-
lho de descontaminação da cidade foi predominante em todos os grupos da 
amostra. Dentre os entrevistados do grupo-controle, 48% não acreditavam 
que Goiânia estivesse realmente descontaminada, apesar de transcorridos 
nove meses do acidente. “Goiânia estará contaminada pelos próximos 20 
anos”, ainda insistia um entrevistado de 42 anos, pertencente a este grupo. 
O mesmo aconteceu com 56% dos radioacidentados, 47% dos vizinhos de fo-
cos e 59% dos profissionais (Tabela 8).

Radioacidentados e profissionais – os dois grupos que mais de perto 
acompanharam toda a movimentação em torno da remoção dos rejeitos ra-
dioativos – destacaram-se na atitude de descrédito em relação ao trabalho 
de descontaminação realizado. Paradoxalmente, grande parte dos entrevis-
tados desses grupos, 62% e 63%, respectivamente, não manifestava receio de 
residir em casa que tivesse sido descontaminada. É provável que a familiari-
dade que desfrutavam com o fato tenha contribuído para que diminuísse a 
incidência do estigma em relação aos antigos focos de contaminação. Entre 
os vizinhos de focos e o grupo-controle, ao contrário, ainda predominava a 
inexistência de predisposições para residir em casas descontaminadas, 47% 
e 46%, respectivamente.
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Tabela 8 - Opiniões dos grupos sobre a descontaminação de Goiânia

GRUPO Radioacidentados Vizinhos de focos Profissionais Grupo-controle

OPINIÃO a b c a b c a b c a b c

Sim 12 62 62 23 33 42 24 63 57 28 26 37

Não 56 23 23 47 47 38 59 46 41 48 67 56

Em parte 17 – – 9 – – 15 – – 15 – –

Não sabe 2 2 2 1 – – 1 1 1 1 – –

Recusou-se a 
responder 12 12 12 20 20 20 1 1 1 7 7 7

Legenda: a) Acredita que a cidade está descontaminada (%); b) Moraria em casa descontaminada (%); c) Moraria 
em local próximo ao foco (%).

Fonte: Fundação Leide das Neve Ferreira

aprendizado decorrente do acidente com o céSio-137

Se necessário fosse definir o acidente radiológico de Goiânia com uma 
única palavra, esta seria, com certeza, “despreparo”. O acidente seguramen-
te não teria acontecido caso o Brasil, quiçá o mundo, estivesse devidamente 
preparado para se valer do avanço científico e tecnológico já alcançado em 
benefício da vida.

As experiências acumuladas em função desse acidente demonstraram 
que, no caso específico da energia nuclear, o ser humano não estaria tão ex-
posto a casualidades drásticas como a de Goiânia se manipulasse a radio-
atividade com o controle e a eficácia que se fazem necessários. A falta de 
conhecimento e de informação sobre o assunto foi uma das motivações para 
as consequências que advieram do acidente e bem evidenciaram o despre-
paro da grande maioria em conviver com a utilização de energia nuclear nos 
moldes até hoje verificados no Brasil.

Consumado o fato, não só os radioacidentados, mas todos os segmen-
tos da sociedade acabaram reconhecendo a própria vulnerabilidade diante 
das grandes forças que ameaçam a existência. Algumas pessoas beiraram 
as raias da paranoia. O jornal local O Popular, de 15 de novembro de 1987 
(FunLeide. Centro...), noticiou que um cidadão, apesar de ileso, “fazia ques-
tão de ser monitorado de manhã, à tarde e à noite”, ocupando assim todo 
o seu dia na desesperada tentativa de minimizar o próprio medo em detri-
mento da lógica, da razão ou do conhecimento.
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Assim, do ponto de vista psicológico, o despreparo manifestado por mui-
tos, ao sofrerem o impacto dessa experiência ameaçadora, deu mostras do 
que acabou atingindo toda a sociedade. Nenhum dos grupos que constituí-
ram a amostra da presente pesquisa esteve, na verdade, isento dos efeitos 
emocionais do acidente com o Césio-137.

Dos catadores de papel aos médicos que prestaram os primeiros socorros 
aos radioacidentados, nenhuma das pessoas envolvidas com o acidente foi 
capaz de reconhecer a contaminação radioativa com a qual, em maior ou 
menor escala, conviveram durante os 16 longos dias anteriores à notificação. 
Foi flagrante o despreparo dos profissionais da equipe de saúde formada 
às pressas para atender a população diretamente atingida. A maioria deles, 
com raríssimas exceções, não dispunha de formação técnica especializada o 
suficiente para atuar em desastres ou acidentes de qualquer natureza, mui-
to menos nos de natureza radioativa.

A imprensa, por sua vez, igualmente despreparada para lidar com um 
tema que também fugia aos seus domínios, esteve suscetível ao desencontro 
das informações fornecidas pelas equipes técnicas, à oscilação emocional 
das pessoas diretamente envolvidas pelo acidente e ao anseio da população 
em geral. As notícias ora enfatizavam detalhes sensacionalistas que fomen-
tavam ainda mais o medo e a insegurança, ora tocavam a “ferida” dos radio-
acidentados, muitas vezes violados no seu direito à privacidade em face do 
próprio sofrimento moral.

É bem provável que nem as pessoas não vinculadas geograficamente ao 
acidente, mas que com ele se encontravam comprometidas por razões políti-
cas ou institucionais, tenham conseguido resistir aos seus efeitos psicológicos.

O acidente radiológico de Goiânia evidenciou não só a fragilidade do 
homem, mas também das bases em que se assenta a política nuclear bra-
sileira no tocante à preservação da vida. Não existiam recursos, sobretudo 
humanos, suficientes para atender às demandas de um evento desta natu-
reza. Diante do fato inesperado, todos foram surpreendidos pelo ineditis-
mo das circunstâncias. Todo o conhecimento a respeito do assunto parecia 
resumir-se num único ponto: a existência do perigo. Na imaginação dos que 
desconheciam os usos e os efeitos da radioatividade, a periculosidade atin-
gia dimensões nunca antes cogitadas. A ausência de critérios para as várias 
situações emergenciais posteriores ao acidente e a dubiedade de respostas 
ante as circunstâncias contribuíram para reforçar o estado de confusão e 
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de desequilíbrio que se abateu sobre todas as pessoas com maior ou menor 
nível de envolvimento com o acidente.

A falta de criteriosas condutas no atendimento aos radioacidentados 
pode ter sido inconscientemente utilizada pelo pessoal da área técnica e/ou 
administrativa como estratégia para evitar um contato pleno e integral com 
a problemática dos radioacidentados. Afinal, não houve como evitar a sus-
cetibilidade dos profissionais aos problemas de ordem emocional, muitos 
deles decorrentes do prolongado convívio com a dor e o sofrimento alheios. 
Segundo a coordenadora do Núcleo de Apoio Psicológico da Rua 57, “os nos-
sos psicólogos também enfrentaram situações difíceis porque eles se tor-
naram contingentes de angústia... Nós precisaríamos ter tido um respaldo 
psicológico de um outro profissional de fora...” (Pereira, 1989). 

Talvez por esta razão os profissionais que operaram no acidente com o 
Césio-137 mostraram-se mais atingidos pelo acidente do que a vizinhança 
dos focos de contaminação, principalmente no que se refere à incidência de 
sentimentos despertados pelo evento, às mudanças de vida e às situações de 
discriminação. Na caracterização psicológica da amostra, os profissionais 
do acidente aproximam-se mais do grupo de radioacidentados do que a po-
pulação que residia e trabalhava nas proximidades das áreas contaminadas.

No relatório do desastre de Armero, Colômbia, (Lima, 1986, p. 682), uma 
das linhas de investigação sugeridas para as equipes de saúde que atuam em 
acidentes de qualquer espécie refere-se ao acompanhamento emocional dos 
profissionais, “com o fim de ensaiar técnicas que permitam proporcionar-
-lhes apoio psicológico adequado de maneira econômica e eficaz”. Sem dú-
vida, a formação de equipes técnicas especializadas, devidamente treinadas 
para atuar em situações emergenciais de qualquer natureza, é imprescin-
dível para o sucesso no trabalho com acidentados, tanto no que se refere ao 
domínio do conhecimento específico quanto em relação ao preparo psico-
lógico para lidar e conviver prolongadamente com circunstâncias de sofri-
mento e dor.

A angústia vivida pelo profissional mal informado sobre radioatividade, 
durante a fase crítica do acidente, transpareceu aqui, principalmente na for-
ma de um anseio por informações pertinentes ao assunto e no desejo de ver a 
sua experiência vivida durante a circunstância transformada em conhecimen-
to científico, para que ela pudesse  melhor respaldar não só o socorro a futuros 
acontecimentos semelhantes, mas também os mecanismos de prevenção.
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No entanto, se alguma contribuição fosse esperada, no sentido de dimi-
nuir o desconforto do homem em relação à sua ignorância, o principal canal 
certamente seriam as instituições de ensino e de pesquisa. A elas também 
caberia uma atuação voltada para a conscientização do cidadão acerca do 
uso de energia nuclear e seus efeitos: vantagens e desvantagens, perigos e 
consequências a curto, médio e longo prazos. As universidades, no caso, se-
riam, ao mesmo tempo, emissores e receptores de um processo de comuni-
cação de âmbito maior, tornando a informação acessível e aumentando a 
possibilidade de um maior aprimoramento da qualidade de vida. Com isso, 
vínculos mais sólidos seriam estabelecidos entre a comunidade científica 
brasileira e as entidades internacionais, cujos interesses fossem comparti-
lhados de modo que houvesse não só um intercâmbio direto de informações 
científicas, como também uma participação técnica mais efetiva das equi-
pes estrangeiras nas dificuldades brasileiras.

Se assim fosse, no caso do ocorrido em Goiânia não teriam sido tão gen-
tilmente dispensados a disponibilidade e o conhecimento científico de con-
ceituadas personalidades estrangeiras que vieram oferecer contribuições ao 
trabalho com os radioacidentados, como o médico russo George Dmitrivitch 
Selidovkin, especialista em transplante de medula óssea, que aqui esteve du-
rante o acidente de Goiânia e declarou à revista Ciência Hoje, em 1988, que 
não conseguiu se entender com os técnicos brasileiros.

A muralha erigida entre equipes estrangeiras e brasileiras parecia insinuar 
um receio de que transparecesse a fragilidade do próprio desempenho profis-
sional. A pretensa superioridade técnica, em algum momento insinuada, pode-
ria, quem sabe, estar representando uma tentativa de dissimular o sentimento 
de incompetência ou talvez, em determinados níveis, a própria culpabilidade.

Se as questões nucleares do Brasil não fossem comandadas, quase com 
exclusividade, por uma elite, a população brasileira não estaria tão despre-
parada para o contato com os implacáveis efeitos da radioatividade e, con-
sequentemente, tão exposta aos seus perigos. Epaminondas S. B. Ferraz, 
da Universidade de São Paulo, declarou que a colaboração da comunidade 
científica universitária poderia ter sido mais intensa, se não fosse a falta de 
articulação entre a Cnen e a universidade (Ferraz, 1988).

Ao final de 1987, grande parte da população de Goiânia ainda ignorava o 
desenvolvimento baseado na utilização da energia nuclear. O conhecimen-
to estava praticamente restrito aos poucos profissionais da área. Muitos 
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desconheciam, inclusive, o fato de que a estrutura encarregada de controlar 
e fiscalizar a manipulação de material radioativo no País se encontrava esfa-
celada. No Planalto Central, a preocupação com os perigos da radioatividade 
não era sequer cogitada.

Sem sombra de dúvida, a falta de conhecimento sobre a situação viven-
ciada por Goiânia favoreceu a insegurança e a angústia diante do desconhe-
cido, bem como os sentimentos de tristeza e de revolta. É provável que a 
população de um modo geral, em diferentes níveis de consciência, tenha se 
sentido menosprezada pelas autoridades que tinham a responsabilidade de 
solucionar os problemas.

Por tudo isso, o acidente com o Césio-137 levou o cidadão goianiense a 
confrontar-se brutalmente com a sua própria vulnerabilidade e com os seus 
conceitos de vida e morte, cuidadosamente resguardados. Sua vulnerabili-
dade foi flagrada tal como sua fragilidade em resistir às pressões da casua-
lidade que sempre o afetam e determinam. Sua estrutura emocional esteve, 
assim, fortemente abalada. Sua noção de mortalidade, agora remontada do 
inconsciente pela inesperada ameaça de aniquilamento, dificilmente pode-
ria deixar-se encobrir pelos complicados mecanismos inconscientes que de-
fendem o indivíduo da angústia de morte.

As dificuldades que espreitaram o acidente radiológico de Goiânia, logo 
após sua ocorrência, tornam-se facilmente compreensíveis se confrontadas 
com o teor defensivo das atitudes, explícitas ou não, em relação à morte. 
Àquela época, vários obstáculos, muitos dos quais originados do medo, se 
interpunham à sistematização das soluções. A resistência dos profissionais 
da saúde em atender ao chamado para que se integrassem à primeira equipe 
de socorro do acidente foi um flagrante do sentimento de vulnerabilidade 
ante a situação de perigo.

A distorção e o desencontro de informações denotavam que os “detento-
res da verdade” tinham dificuldade em lidar com as implicações do acidente, 
principalmente com aquelas que estivessem associadas ao tema “morte”. Ao 
mesmo tempo, a incompatibilidade verificada entre as diferentes equipes 
que atuaram no acidente, incluindo a imprensa, sugeria não só a diversi-
dade de interesses, como também uma projeção do conflito resultante do 
confronto com a temática e suas implicações.

Segundo Choron (apud Kastenbaum; Aisenberg, 1983, p. 51), o medo da 
morte estará presente também “nas ocasiões em que alguém pensa sobre 
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essa possibilidade ou sobre a inevitabilidade da morte em geral”. É o medo 
da morte na antecipação dela. Um medo que, segundo Feifel, citado pelos 
mesmos autores, pode adquirir diferentes feições, dissimulando-se como 
humor depressivo, insônia, distúrbios psicossomáticos, superconsideração 
da própria família, medo de perda e sintomatologia esquizofrênica.

Se a vivência do “outro” pode ser utilizada como referencial da própria 
existência, podendo até mesmo encurtar a distância psicológica entre a 
noção de vida e de morte, então, nada mais óbvio e natural que o acidente 
radiológico de Goiânia tenha mobilizado emoções muito além do previ-
sível pela situação em si. De fato, pessoas que aparentemente não dispu-
nham de motivos reais para sentirem-se atingidas pelo acidente apresen-
taram praticamente as mesmas reações dos protagonistas diretos, embo-
ra a incidência das emoções tenha sido diretamente proporcional ao nível 
de envolvimento.

É bem possível que os cidadãos goianienses esperassem das autoridades 
a disposição em conceder confiança e credibilidade em sua capacidade de 
compreender e colaborar, participativamente, em todo o processo de supe-
ração do problema, do qual se sentiam partes integrantes. Em nada con-
tribuiu o fato de terem sido preservados das preocupações e temores. Ao 
contrário, melhor seria se lhes tivesse sido concedido o direito de assumir o 
próprio medo e a própria angústia, com base na realidade e não na fantasia 
ou na intuição.

Conforme o relatório da pesquisa de opinião pública realizada pelo Ins-
tituto Vox Populi (s.d) sobre o acidente radiológico de Goiânia, a falta de 
esclarecimentos deu margem à produção de interpretações subjetivas. Sem 
dúvida, as informações desencontradas, as omissões e as evasivas nos escla-
recimentos contribuíram para reforçar o descrédito que a opinião pública 
concedeu às condutas técnicas e/ou políticas adotadas durante o acidente 
de Goiânia.

A contradição das informações provenientes de profissionais da saúde e 
da física dificultou sensivelmente, por exemplo, a atuação dos psicólogos do 
Hospital Geral de Goiânia (HGG), impossibilitando-lhes trabalhar satisfato-
riamente o medo e a insegurança de seus pacientes, bem como a sensação de 
estarem sendo pressionados. “Aquilo era como se estivessem jogando com 
a vida da gente,” desabafou com revolta um radioacidentado, referindo-se a 
uma sequência de enganos nos resultados dos seus exames de dosimetria.
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Quando o sistema de equilíbrio – sedimentado no decorrer de todo o pro-
cesso de individuação e de socialização – é ameaçado por algum aconteci-
mento ou circunstância, o grupo ou o indivíduo resiste às ameaças de desin-
tegração, tentando sobreviver pela reconstrução de novas formas de vida.

A tendência para negar ou suprimir os problemas relativos ao acidente 
nada mais é que um dos mecanismos utilizados defensivamente contra o 
medo, a angústia e a ansiedade. Conforme Baker (1967), o enfrentamento do 
desconhecido é sempre assustador e sua análise é aterrorizadora Prova disso 
é o desejo explícito de esquecer o acidente, manifestado por alguns dos ra-
dioacidentados durante a entrevista, bem como as expectativas de ocorrên-
cias agradáveis, alternadas com crises emocionais muitas vezes catárticas.

A necessidade de adaptação à nova realidade criada pelo acidente contri-
buiu para acentuar os quadros emocionais das pessoas direta ou indireta-
mente envolvidas pelo evento. Obviamente, todo o processo de readaptação 
às perdas sofridas esteve atrelado às características específicas dos dife-
rentes grupos, em razão dos condicionamentos sociais e das necessidades 
próprias de subsistência, em amplo aspecto, somados à influência de um 
inconsciente coletivo.

Entre alguns dos vizinhos de focos, o contato com o acidente foi su-
postamente evitado, se considerarmos a recorrência de suas recusas em 
responder o questionário da presente pesquisa. Mesmo a população em 
geral reagiu defensivamente contra as ameaças que incidiram sobre a 
identidade. Entre os jornalistas, por exemplo, a tentativa de preservar a 
imagem da cidade, defendendo-a dos ataques externos, sugeria a proje-
ção da tendência instintiva de preservação da autoimagem. “Em tempo 
de morte, por aqui respiramos vida, muita vida”, escreveu o jornalista José 
Sebastião Pinheiro, no jornal local O Popular do dia 1° de novembro de 1987 
(FunLeide. Centro...).

Em se tratando dos profissionais que voluntariamente atuaram no aci-
dente, tudo indica que a solidariedade, a impulsão de ajuda, o desejo de cola-
borar participativamente na remoção dos problemas e na busca de soluções 
teriam sido estratégias por eles utilizadas para minimizar a angústia e a 
ansiedade geradas pela circunstância. Expor a própria vida aos perigos vi-
gentes talvez estivesse proporcionando alívio à angústia de morte, à medida 
que alimentava a fantasia de imortalidade. Viver em perigo e safar-se ileso é 
como driblar a própria morte.
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A perda do profissionalismo foi mais uma das evidências do desprepa-
ro apresentado por vários dos profissionais do acidente em trabalhar em 
situações de angústia. Prova disso foi o envolvimento afetivo que muitas 
vezes prevaleceu entre esse grupo e o de pacientes radioacidentados. Isto 
chegou a ser expresso como fonte de gratificação até mesmo para a atua-
ção técnica. “O que eu tinha de receber já recebi, que foi o contato com as 
pessoas durante o trabalho que pude fazer. Tivemos um relacionamento 
muito bom, como se fôssemos uma família”, disse um profissional do aci-
dente (FunLeide. Arquivo...).

Mais que gratificação, a predisposição afetiva verificada na relação 
profissional-paciente teria promovido a compensação do sentimento de 
culpa, de frustração e de fracasso diante do próprio desempenho profis-
sional, em função da impossibilidade de se resolver as sequelas do aciden-
te. Uma assistente social confessou sua angústia quase dois anos após a 
ocorrência do acidente, reconhecendo que as problemáticas geradas pelo 
acontecimento ainda perduram. “Ao me encontrar com essas pessoas [ra-
dioacidentados], eu sinto uma tristeza muito grande... O pano abaixou, 
acabou o espetáculo, mas eles continuam sentindo vivamente os efeitos do 
acidente” (FunLeide. Arquivo...).

No tocante às questões afetivas, os grupos radioacidentados e profissio-
nais aproximaram-se nos resultados desta pesquisa, identificando-se como 
pessoas afetadas pelo acidente e como personagens da mesma história. Afi-
nal, uma vez que conteúdos do inconsciente foram sobremaneira mobili-
zados, as estruturas afetivas não poderiam deixar de ser particularmente 
tocadas. Após o confronto com a circunstância incontrolável, marcada por 
soluções até então não cogitadas, e diante do contato inesperado com os ar-
raigados conceitos de vida e de morte, a estrutura psíquica passa a exigir, 
instintivamente, uma medida de segurança para a sua preservação. E eis 
que, durante o período de internação hospitalar, houve um aumento con-
siderável na predisposição dos radioacidentados para vivenciar o afeto e o 
sentimento amoroso de um modo geral, tanto entre si quanto em relação 
aos profissionais da saúde.

A psicóloga Maria Emília, que atuou no HGG e no Núcleo de Apoio da 
Rua 57, observou uma “exacerbação muito grande na sexualidade das pes-
soas envolvidas pelo acidente” (Pereira, 1989) tanto na condição de vítimas 
quanto na de profissionais. Segundo ela, “o contato com essa coisa perigosa 



76

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Aspectos psicossociais verificados após o acidente radiológico de goiânia
| Suzana Helou 

que a gente não vê, não tem cheiro, cor e nem sabor, mas sabe que mata, essa 
relação de vida com um material que traz morte, desencadeou o incremento 
do instinto de vida e de sexualidade”.

O aparato de proteção contra a radiação transmitida pelos pacientes hos-
pitalizados também foi uma forte barreira para o estabelecimento do vín-
culo profissional entre os técnicos e os radioacidentados. Dentro do HGG, 
quando a máscara de alguns profissionais foi finalmente retirada, após dois 
meses de internação hospitalar, houve um grande progresso no trabalho dos 
psicólogos com os pacientes contaminados. “Os conteúdos emocionais dos 
pacientes ganharam fluidez”, observou a psicóloga Lenice Cruvinel Nunes, 
ao relatar a sua atuação no referido hospital.

Outro obstáculo para o trabalho dos psicólogos com as emoções mobi-
lizadas pelas circunstâncias do acidente foi o cerceamento da vida afetiva 
dos pacientes internados devido à contaminação pelo Césio-137. Angerami 
(1986, p. 102) assinala que 

as instituições, sejam elas presídios, asilos, hospitais, etc., adquirem uma palpita-
ção singular nos horários de visitas. A presença dos familiares leva pra dentro dos 
muros institucionais a vida que pulsa nas ruas e avenidas e que agoniza dentro da 
instituição. A degradação e o desespero da realidade institucional adquirem um 
bálsamo de esperança neste hiato de sofrimento. Existem, inclusive, depoimen-
tos de técnicos que trabalham na realidade institucional mostrando que uma das 
maiores dificuldades enfrentadas consiste em se aliviar a dor provocada pela au-
sência de visitas. 

O confinamento prolongado, a solidão forçada e as relações afetivas cor-
tadas resultaram para os radioacidentados em vazio existencial. Ser huma-
no algum poderá experienciar tal pobreza de vivências sem sofrer abalos in-
cisivos e profundos sobre a organização estrutural de sua personalidade. Os 
grupos a que pertenciam os acidentados foram desfeitos. A própria família 
foi esfacelada, quando não pela perda afetiva de um de seus membros, pelo 
menos pela perda do lar e/ou dos objetos e utensílios que compartilhavam.

Ao indivíduo, nada restou de sua organização de vida com que pudesse 
se identificar. Nada lhe restou, dentre todos os seus guardados, que pudesse 
remontar-lhe na memória momentos sobre os quais se alicerçou como pes-
soa e que fizeram dele um indivíduo único. Seu passado foi destruído. Sua 
história de vida foi desmontada. As atividades que exercia foram paralisadas 
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e, junto com elas, os mais diversificados papéis sociais desapareceram. Dis-
punham da vida e – com as próprias mãos, inconscientemente – cavaram a 
morte disfarçada em tecnologia a serviço da ciência. Sem que soubessem, 
tinham-se deparado com o milagre da morte transmutada em vida. Muito 
avanço tecnológico para tão pouco conhecimento. Era a ignorância contra-
pondo-se ao progresso.

Tão profundas e incisivas modificações de vida exigiram complicados e 
exaustivos processos na luta pela reestruturação, em função da necessidade 
premente de readaptação, de retomada do processo evolucionário rumo à indi-
viduação. Entre muitos, esse processo de adaptação às mudanças de vida pare-
ce ter contribuído para aumentar ainda mais os quadros emocionais, a exem-
plo do que aconteceu aos sobreviventes do desastre em Armero, Colômbia, e 
do acidente ocorrido em Three Mile Island, EUA (Collins; Baum; Singer, 1983). 

O estreitamento da existência e o sentimento de impotência ante a nova 
situação talvez tenham contribuído para um abandono dos próprios interes-
ses e uma renúncia das perspectivas de futuro. Esse quadro possivelmente 
terá motivado o aparecimento de ideias suicidas, bem como o aumento no 
consumo de álcool, observados entre alguns dos radioacidentados.

Um trabalho de psicodiagnóstico (Moreira, 1989) realizado com 68 pa-
cientes – ou seja, 58% da então clientela da Fundação Leide das Neves Fer-
reira – confirma que a condição psicológica dos diretamente atingidos pelo 
acidente radiológico não se modificou em praticamente nada no transcurso 
de quase dois anos de acompanhamento. Segundo o relatório apresentado 
pela autora do referido trabalho, tanto os adultos quanto as crianças apre-
sentaram tensão, angústia, confrontamento com o vazio, falta de objetivos e 
perspectivas. A baixa autoestima e os sentimentos de fracasso, de opressão 
e de desânimo foram compensados ou com a necessidade de se sentirem 
personalidades vibráteis ou de se isolarem.

É bem provável que dentre as manobras utilizadas pelos radioaciden-
tados para neutralizar os dolorosos estímulos do presente aversivo encon-
trava-se uma espécie de saudosismo dos tempos idos, com tendência à fi-
xação no passado. “É como se o tempo tivesse parado em setembro do ano 
passado”, disse uma radioacidentada de 43 anos, um ano após o acidente 
(FunLeide. Arquivo...).

Como se vê, as sequelas emocionais deixadas pelo Césio-137 em suas víti-
mas de Goiânia não são, de fato, facilmente removidas, assim como aconteceu 
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em outros acidentes radiológicos (Baum; Gatchel; Shaffer, 1983; Lifton, 1985;). 
Não poderia ser de outra forma, uma vez que as causas de tais efeitos emocio-
nais – a estigmatização, a discriminação e o papel social não recuperado – re-
sistem ao tempo e são, em certa medida, reflexo do contexto socioeconômico 
e cultural em que se insere o acidente de Goiânia, conforme sugere a presente 
pesquisa de opinião pública.

Além disso, o fantasma dos efeitos tardios da radioatividade sobre o 
organismo permanece como um fator estressor irredutível, ainda que não 
faça parte do discurso cotidiano das pessoas atingidas, podendo emergir 
facilmente. Vinte anos depois da ocorrência do acidente, uma mãe reagiu 
com muito medo à constatação de anemia no exame sanguíneo do filho: 
“será que não é leucemia?!” Permanece a angústia de morte com seus efei-
tos colaterais.

Segundo Kastenbaum e Aisenberg (1983), um dos efeitos que pacientes 
em geral sofrem diante da própria dificuldade de encarar a morte “é uma 
verdadeira reputação hostil”. Isto explica as agressões que os radioaciden-
tados de Goiânia frequentemente direcionavam aos profissionais e funcio-
nários da instituição que os assistia, nos primeiros anos de seu funciona-
mento. As expressões de hostilidade iam desde agressões físicas e ameaças 
de morte até críticas aos trabalhos de pesquisa. Com o passar do tempo, as 
hostilidades passaram a ser mais comedidas, muitas vezes veladas. A insti-
tuição, por sua vez, não favoreceu em nada o amadurecimento da relação 
com sua clientela, em razão da manutenção de sua atitude paternalista, de 
seu aspecto político e, sobretudo, por ter se distanciado gradativamente do 
compromisso com seus princípios originais.

As comunidades científicas, nacionais e internacionais, por muito tempo 
sustentaram expectativas de que a então FunLeide se tornasse um centro 
altamente especializado em pesquisa, com profissionais suficientemente 
qualificados para atender à demanda de seus pacientes e para assegurar o 
melhor aproveitamento possível dos dados e informações obtidos em fun-
ção do acidente, de maneira, inclusive, a prevenir situações semelhantes. 
Após 26 anos de história do acidente com o Césio-137, a ação do Centro de 
Assistência aos Radioacidentados praticamente se resume aos exames de 
rotina e à assistência integral à saúde, incluindo a distribuição de medica-
mentos. Paralelamente a isso, no entanto, com a criação do Centro de Ex-
celência em Ensino, Pesquisa e Projetos Leide das Neves Ferreira, em 2011, 
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foram retomadas as atribuições específicas de projetos e pesquisa da antiga 
Fundação Leide das Neves Ferreira. Ao Centro de Pesquisa cabe planejar, 
promover, implantar, coordenar, executar e avaliar estudos e pesquisas vol-
tados à população, especialmente a clientela do Centro de Assistência.

Por ocasião da realização da presente pesquisa, alguns profissionais en-
trevistados ainda alimentavam o sonho de ver transformado em conheci-
mento científico tudo o que tinha sido por eles vivenciado. Talvez se sen-
tissem mais bem recompensados se o conjunto de dados e informações 
resultantes da investigação dos fatos pudesse ser cientificamente avaliado 
e, num segundo momento, utilizado para o desenvolvimento de medidas 
preventivas e úteis à habilitação de pessoal técnico capaz de intervir eficien-
temente em situações semelhantes. Uma vez combatido o despreparo, o 
homem estará em condições de se valer do aprendizado, exercendo domí-
nio sobre um conhecimento mais objetivo e traçando uma linha de conduta 
mais adequada às leis que regem a vida.
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anexo

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Secretaria da Saúde

Fundação Leide das Neves Ferreira

Departamento de Psicologia

  

QUESTIONÁRIO

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE OS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS VERIFI-
CADOS APÓS O ACIDENTE RADIOLÓGICO DE GOIÂNIA

  

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

DATA: ____/____/_____

LOCAL:_________________________________________

  

1 – Grupo a que pertence o entrevistado:

Radioacidentado                                   (  )

Vizinhos de focos de contaminação         (  )

Profissional de “Operação Césio-137”      (  )

Outros_________________________

  

2 – Sexo:

Masculino         (  )

Feminino          (  )

  

3 – Idade: _______________

  

4 – Profissão:_____________________

  

5 – Na sua opinião, o que causou o acidente radiológico de Goiânia?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________
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6 – Na sua opinião, as providências tomadas com relação ao acidente foram:

A tempo     (   )

Tardias        (   )

Eficientes  (   )

Ineficientes   (   )

Outros____________

  

7 – Você observou alguma alteração na vida da população de Goiânia, após o acidente?

Sim  (   )

Não  (   )

  

7.1 – Caso a resposta seja afirmativa, qual ou quais foram as alterações?

Prejuízo financeiro    (   )

Discriminação por parte de outros estados (   )

Discriminação por parte de outros países  (   )

  

8 – Você acredita que a cidade já esteja totalmente descontaminada?

Sim  (   )

Em parte  (   )

Não    (   )

  

9 – Você moraria em casa:

9.1 – descontaminada?      

Sim  (   ) 

Não (   )

  

9.2 – localizada em pontos próximos de onde ocorreu contaminação?

Sim (   )

Não  (   )

  

10 – No momento do acidente, você sentiu:

Ansiedade   (   )  

Medo   (   ) 

Pânico   (   )

Revolta   (   )
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Raiva   (   )

Depressão  (   )

Angústia  (   )

Tristeza   (   )

Curiosidade  (   )

Vontade de mudar (   )

Não sentiu nada  (   )

Outros______________

  

11 – Em que situações você se sente ou se sentiu discriminado(a), em função do acidente 
com o Césio-137?

Na escola (   )

No trabalho (   )

Na família (   )

Em viagens (   )

Não sentiu (   )

Outras___________

  

12 – Que tipo de mudança o acidente provocou em sua vida?

Afetiva   (   )

Material  (   )

Identidade  (   )

Limites   (   )

Trabalho  (   )

Papel Social   (   )

Não Houve Mudança (   )

Outros__________________

  

13 – O que você sente em relação às pessoas diretamente envolvidas pelo acidente?

Medo  (   )

Raiva  (   )

Rejeição (   )

Pena  (   )

Solidariedade (   )

Outros  (   )
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14 – Tendo em vista o acidente com o Césio-137 ocorrido em Goiânia, o que você espera 
para o futuro?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________

  

15 – Como você se sentiu ao rememorar o acidente radiológico de Goiânia?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________

[voltar]
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em 1990, a iii conferência internacional do “Radiation Emergency Assistance  
Center/Training Site (REACT/TS)”, Oak Ridge,  Tennessee, sobre bases mé-
dicas para preparação em acidentes radioativos, contemplou a perspectiva 
psicológica como o tema básico daquele ano. Dezenas de cientistas de todo 
o mundo abordaram as consequências psicológicas de diversos acidentes ra-
diológicos: Three Mile  Island (1979), Chernobyl (1986), Hiroshima e Nagasaki 
(1945), Marshall Island (1954), El Salvador (1989) e Pittsburgh (1967), entre ou-
tros. Para falar sobre as consequências psicossociais do acidente radiológico 
de Goiânia, duas entidades foram convidadas: Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen) e Fundação Leide das Neves Ferreira (FunLeide), que partici-
param com três trabalhos. Coube à FunLeide apresentar uma visão global dos 
aspectos psicossociais detectados entre radioacidentados e população geral 
de Goiânia. Atendendo a tal objetivo, os autores deste texto prepararam uma 
pesquisa de opinião pública (OP), baseados em dados de pesquisas anteriores 
que constam neste livro, bem como em uma análise temática do material clí-
nico arquivado no departamento de psicologia da então FunLeide.

Há muito as pesquisas de OP têm sinalizado tendências de comporta-
mentos de amostras das comunidades diante de determinados assuntos. Isto 
possibilita às entidades governamentais ou demais instâncias de monitora-
ção social a criação de dispositivos de reflexão, planejamento e intervenção 
dentro da coletividade, seja por meio de suas instituições, seja pela mídia, 
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caso necessário. Dessa forma, as pesquisas de OP também têm uma função 
catártica acerca do momento social e revertem-se em demanda social. Como 
fenômeno social, a OP é objeto de estudo multidisciplinar e, portanto, torna-
-se inquestionável a contribuição de sua leitura sob o prisma da psicologia.

Como bem apontou Juan (1985), a definição do conceito de OP não é 
consensual. Existe uma discussão entre teóricos, sobretudo os norte-ame-
ricanos, para saber se a OP é diferente ou não da soma de opiniões. Sem a 
pretensão de se aprofundar na questão, foram usadas nesta análise as duas 
possibilidades já apontadas: na primeira (exposta neste texto) foi analisa-
da a OP como soma de respostas individuais, considerando-se, contudo, a 
multifatoriedade a que tais indivíduos estão expostos no meio social; na se-
gunda (apresentada no próximo texto), fez-se um ensaio da OP como um 
produto socialmente construído a partir das interações dos indivíduos. 

Aqui se adotou o conceito de Cabral e Nick (1989, p. 227), que se referem 
à OP como uma “(...) avaliação de atitudes, sentimentos e motivações susce-
tíveis de levar o indivíduo ou grupo à ação”. Portanto, uma pesquisa de OP 
“consta de uma recolha e compilação, numa amostra representativa de um 
vasto grupo social ou público, das opiniões abertamente expressas, interes-
ses, aprovação ou desaprovação, ou outras dimensões de sentimentos sobre 
determinada questão de importância coletiva”.

A questão-foco foi a percepção de uma amostra da população goianien-
se acerca das consequências psicossociais decorrentes do acidente com o 
Césio-137, três anos após a sua ocorrência. A amostra, obtida por meio de 
seleção aleatória, foi constituída por 684 sujeitos residentes em Goiânia, dis-
tribuídos em dois grupos: vizinhos de focos – 333 pessoas que moravam ou 
trabalhavam num raio de até 300 metros dos principais focos de contami-
nação; grupo-controle – 351 pessoas que residiam ou trabalhavam em três 
bairros de Goiânia (Vila Nova, Bela Vista e Centro-Oeste) que não tiveram 
nenhum contato direto com o acidente radiológico e cujas características 
socioeconômicas se assemelhavam às do grupo de vizinhos de focos. 

A maior parte da amostra foi composta por pessoas do sexo feminino 
(67,6% dos vizinhos de focos e 57,8% do grupo-controle), possivelmente por 
ter sido abordada durante o horário comercial (Tabela 1). Mais da metade 
dos entrevistados situavam-se na faixa etária de 21 a 40 anos, com 52% e 
54,1% em cada grupo, respectivamente (Tabela 2). Havia, ainda, entre eles, a 
predominância dos não solteiros, correspondendo a 62,2% e 55,3% (Tabela 3).
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Tabela 1 - Distribuição da amostra por sexo

SEXO
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Masculino 108 32,4 148 42,2 256 37,4

Feminino 225 67,6 203 57,8 428 62,6

Total 333 100 351 100 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 2 - Distribuição da amostra por faixa etária

FAIXA ETÁRIA
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

10-15 – – 2 0,6 2 0,3

16-20 46 13,8 57 16,2 103 15

21-30 94 28,3 107 30,5 201 29,4

31-40 79 23,7 83 23,6 162 23,7

41-50 45 13,5 42 12 87 12,7

51-60 31 9,8 33 9,4 64 9,3

61-70 18 5,4 19 5,4 37 5,4

71-80 19 5,7 8 2,3 27 3,9

81-90 1 0,3 – – 1 0,1

Total 333 100 351 100 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 3 - Distribuição da amostra por estado civil

ESTADO CIVIL
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Solteiro 118 35,4 128 36,5 246 36

Não solteiro 207 62,2 194 55,3 401 58,6

Sem resposta 8 2,4 29 8,3 37 5,4

Total 333 100 351 100,1 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Grande parte dos vizinhos de focos possuía o segundo grau completo 
(30%), seguida dos que não chegaram a completar o primeiro grau (29,4%), 
ao passo que entre os entrevistados do grupo-controle a ordem se invertia: 
29,9% tinham primeiro grau incompleto e 25,6%, segundo grau completo 
(Tabela 4).
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Tabela 4 - Distribuição da amostra por escolaridade

ESCOLARIDADE
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Analfabeto 22 6,6 19 5,4 41 6

1° grau 
incompleto 98 29,4 105 29,9 203 29,7

1° grau completo 53 15,9 53 15,1 106 15,5

2° grau 
incompleto 18 5,4 43 12,2 61 8,9

2° grau completo 100 30 90 25,6 190 27,8

3° grau 
incompleto 13 3,9 19 5,4 32 4,7

3° grau completo 29 8,7 22 6,3 51 4,7

Total 333 99,9 351 99,9 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Em ambos os grupos, cada qual com 26%, a renda familiar variava predo-
minantemente entre seis e dez salários-mínimos, enquanto 15% dos vizinhos 
de focos e 22,8% do grupo-controle ganhavam entre três e cinco salários-mí-
nimos. Outros 14,1% do primeiro grupo e 23,1% do segundo ganhavam entre 
um e três salários-mínimos (Tabela 5).

Tabela 5 - Distribuição da amostra por renda familiar

RENDA FAMILIAR
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Até 1  salário-mínimo 7 2,1 26 7,4 33 4,9

1 a 3 salários-mínimos 47 14,1 81 23,1 128 18,8

3 a 5 salários-mínimos 50 14,1 81 23,1 128 18,8

6 a 10 salários-mínimos 88 26,4 92 26,2 180 26,3

11 a 15 salários-mínimos 40 12,1 35 10 75 11

16 a 20 salários-mínimos 15 4,5 15 4,3 30 4,4

Mais de 20 salários-
mínimos 27 8,1 13 3,8 40 5,9

Não respondeu 59 17,8 9 2,6 68 10

Total 333 100,1 351 100,2 684 100,3

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

A maioria do total de entrevistados era de empregados (34,9% e 47,6%, 
respectivamente), seguida dos profissionais autônomos (24,7% e 12,9%). À 
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época da pesquisa, 23,8% e 19,3% em cada grupo encontravam-se sem ne-
nhuma atividade profissional (Tabela 6). Mais da metade de toda a amostra, 
56,4% dos vizinhos de focos e 62,7% do grupo-controle, morava em casa pró-
pria (Tabela 7). 

Tabela 6 - Distribuição da amostra por atividade profissional

ATIVIDADE
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %
Empregador 9 2,8 22 6,2 31 4,6
Empregado 116 34,9 167 47,6 283 41,4
Autônomo 82 24,7 45 12,9 127 18,6

Sem atividade 79 23,8 68 19,3 147 21,5
Desempregado 15 4,5 28 8 43 6,3
Não respondeu 32 9,7 21 6 53 7,8

Total 333 100,4 351 100 684 100,2

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 7 - Distribuição da amostra por especificações da residência

RESIDÊNCIA
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Própria 188 56,4 220 62,7 408 59,6

Alugada 128 38,4 116 33 244 35,7

Cedida 15 4,5 13 3,8 28 4,1

Invadida 1 0,3 – – 1 0,1

Não 
respondeu 1 0,3 2 0,6 3 0,4

Total 333 99,9 351 100,1 684 99,9

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Os dados apresentados nas tabelas acima e nas que seguem foram levan-
tados por meio de questionário dirigido, contendo 20 questões, das quais 
nove referiam-se à condição socioeconômica dos entrevistados e onze abor-
davam suas opiniões acerca do acidente radiológico de Goiânia, tais como: 
as responsabilidades pelo acidente, os aspectos de influência negativa so-
bre a vida pessoal, as impressões de ameaça sobre a população em geral, a 
discriminação e os sentimentos despertados pela permanência do depósito 
de rejeitos radioativos nas proximidades de Goiânia. Nas duas únicas ques-
tões abertas do questionário verificaram-se as noções de radioatividade dos 
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entrevistados e as opiniões acerca da escolha de Abadia de Goiás como local 
para instalação do depósito de rejeitos (ver Anexo).

Os questionários foram aplicados individualmente, em horário comer-
cial, durante os meses de setembro e outubro de 1990, no domicílio ou no 
comércio, de forma dirigida: o aplicador formulava as perguntas e anotava 
as respostas. As recusas de participação na pesquisa foram computadas à 
parte. O maior número de rejeições ocorreu entre 10 e 14 horas, possivel-
mente pela redução na disponibilidade de tempo, em decorrência do horá-
rio de almoço. 

Na tabulação de dados foram agrupadas sob o termo “outros” as respostas 
de baixa frequência, além das que não respondiam à questão propriamente 
dita ou não apresentavam ligação direta umas com as outras. Os percentuais 
foram calculados sobre o total da amostra de cada grupo. Os dados quantita-
tivos aqui levantados sugeriram, oportunamente, um paralelo com os dados 
obtidos por Helou em 1988 (apresentados no texto anterior deste livro), uma 
vez que ambos os trabalhos enfocavam, na abordagem, a predisposição das 
pessoas em relação ao acidente em um intervalo de dois anos (1988-1990).

Três anos após a ocorrência do acidente com o Césio-137, a população de 
Goiânia assumiu uma posição mais definida em relação às causas do aconte-
cimento. Comparando-se os dados da presente pesquisa com os da pesquisa 
apresentada anteriormente, houve um aumento, em 1990, na frequência de 
atribuição da culpabilidade do acidente. O Governo, apontado por 56,4% dos 
vizinhos de focos e 57% do grupo-controle, foi o que mais se destacou, em 
1990, como principal responsável pelo acidente, seguido dos proprietários 
do Instituto Goiano de Radiologia (38,4% e 43,6%), das vítimas do acidente 
(20,1% e 18,3%) e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (10,5% e 10,9%). 
Ambos os grupos opinaram semelhantemente sobre a culpabilidade do aci-
dente com o Césio-137 em Goiânia (Tabela 8).

Tabela 8 - Atribuição de responsabilidade pela ocorrência do acidente

RESPONSÁVEL
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Governo 188 56,4 200 57 388 56,7

Cnen 35 10,5 38 10,9 73 10,7

IGR 128 38,4 153 43,6 281 41,1

π
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RESPONSÁVEL
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Vítimas 67 20,1 64 18,3 131 19,1

Outros 33 10 28 8 61 8,9

Total 451 135,4 483 137,8 61 8,9

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Observação: O total ultrapassa os 100% em virtude de respostas múltiplas, uma vez que os percentuais referem-se 
ao total da amostra e não das respostas.

A maioria quase esmagadora de toda a amostra (73,9% dos vizinhos de 
focos e 78,7% do grupo-controle) acreditava que o acidente radiológico não 
mais exercia qualquer influência negativa sobre sua vida (Tabela 9). Den-
tre os que responderam afirmativamente a essa pergunta (26,1% e 21,4%), 
os aspectos negativos mais apontados (Tabela 10) se referiam à saúde física 
(36,2% e 50,7%), à saúde mental (23% e 40%) e à inter-relação entre amigos 
(29,8% e 20%).

Tabela 9 - Influência negativa sobre a vida dos entrevistados

INFLUÊNCIA NEGATIVA
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Sim 87 26,1 75 21,4 162 23,7

Não 246 73,9 276 78,7 522 76,3

Total 333 100 351 100,2 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 10 - Aspectos de influência negativa do acidente sobre a amostra

ASPECTOS

Vizinhos de focos Grupo-controle Total
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Família 11 3,3 12,6 6 1,7 8,8 17 2,5 10,5

Amigos 26 7,8 29,8 15 4,3 20,0 41 6,0 25,3

Trabalho 10 3,0 11,5 4 1,1 5,3 14 2,0 8,6

Escola 1 0,3 1,1 2 0,6 2,7 3 0,4 1,9

Saúde 
física 32 9,6 36,8 38 10,8 50,7 70 10,2 43,2

Saúde 
mental 20 6,0 23,0 30 8,5 40,0 50 7,3 30,9

π
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ASPECTOS

Vizinhos de focos Grupo-controle Total
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Econômico 7 2,1 8,0 3 0,8 4,0 10 1,5 6,2

Outros 26 7,8 29,9 12 3,4 16,0 38 5,6 23,4

Total 133 39,9 152,7 110 31,2 146,7 243 35,5 150

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Observação: O total dos percentuais calculados sobre o número de pessoas que responderam afirmativamente 
(87 vizinhos de focos e 75 entrevistados do grupo-controle) ultrapassa os 100% em virtude de respostas múltiplas. 

Ainda comparando a pesquisa feita em 1988 com a presente pesquisa 
(1990), observa-se que o número de pessoas que disseram não estar sofrendo 
influência negativa do acidente radiológico em sua vida difere do registrado 
dois anos antes: 73,9% contra 53% entre vizinhos de focos e 78,7% contra 82% 
entre o grupo-controle. Contraditoriamente, porém, quando se trata de es-
pecificar as influências sofridas a partir do acidente, estas aparecem na pes-
quisa atual com uma incidência muito maior do que apareceram na pesqui-
sa anterior. A saúde física, por exemplo, que em 1988 não foi apontada como 
um aspecto influenciado pelo acidente, foi mencionada em 1990 por 9,6% e 
10,2% de ambos os grupos como um aspecto afetado pela radioatividade. 

O otimismo irrealista transparece neste trabalho quando a alta frequên-
cia de entrevistados com expectativas de consequências negativas do aci-
dente sobre a população se contrapõe à incidência, também alta, de  pessoas 
que não se consideram expostas a esta possibilidade. Se, por um lado, a 
grande maioria dos entrevistados se considerou isenta da possibilidade de 
sofrer qualquer consequência advinda do acidente, por outro lado, 72,7% dos 
vizinhos de focos e 67,2% do grupo-controle acreditavam que o acidente com 
o Césio-137 representava ainda uma ameaça para a população de Goiânia 
(Tabela 11).

Dentre as ameaças mais cogitadas por ambos os grupos para a comuni-
dade goianiense (Tabela 12) encontravam-se o surgimento de doenças físicas 
(78,1% e 73,7%) e de doenças mentais (63,6% e 59,3%), a má-formação congêni-
ta (58,7% e 71,2%), a contaminação do solo (54,5% e 52,1%), da vegetação (43% 
e 44,1%) e da água (41,7% e 44,9%), além da possibilidade de acontecer outros 
acidentes (43,8% e 47,4%) e até aumento na incidência de mortes (38% e 39%).
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Tabela 11 - O acidente radiológico como ameaça à população

AMEAÇA
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Sim 242 72,7 236 67,2 478 69,9

Não 91 27,3 115 33, 206 30,1

Total 333 100 351 100 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 12 - Aspectos de ameaça à população

ASPECTOS
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %
Doença física 189 78,1 174 73,7 363 75,9

Doença mental 154 63,6 140 59,3 294 61,5

Morte 92 38 92 39 184 38,5

Criança 
defeituosa 142 58,7 168 71,2 310 64,8

Contaminação 
do solo 132 54,5 123 52,1 255 53,3

Contaminação 
da vegetação 104 43 104 43,5 208 43,5

Contaminação 
da água 101 41,7 106 44,9 218 45,6

Dificuldade 
financeira 22 9,1 29 12,3 51 10,7

Desvalorização 
dos imóveis 62 25,6 60 25,4 122 25,5

Outros 
acidentes 106 43,8 112 47,4 218 45,6

Total 1.104 412,3 1.108 468 2.430 510,5

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Observação: Os percentuais foram calculados sobre o total de pessoas que responderam afirmativamente à possi-
bilidade de ameaça sobre a população (242 vizinhos de focos e 236 entrevistados do grupo-controle). O total ultra-
passa os 100% em virtude das respostas múltiplas.

A presença do repositório de rejeitos radioativos em Abadia de Goiás 
parecia ainda exercer, por ocasião da realização desta pesquisa, um efeito 
comparável ao do próprio acidente à época de seu acontecimento. Conforme 
mostra a Tabela 13, a permanência do depósito de rejeitos radioativos nas 
proximidades de Goiânia continuava sendo, três anos após a ocorrência do 
acidente, uma motivação para o medo (49,8% no caso dos vizinhos de focos 
e 44,7% no do grupo-controle), a tristeza (37,5% e 21,3%) e a revolta (23,4% e 
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16,2%). Comparando-se com a pesquisa de 1988, alguns sentimentos apre-
sentaram maior frequência de respostas em relação ao repositório, naquele 
momento, do que em relação ao acidente, por ocasião do seu acontecimento. 
Entre os vizinhos de focos, por exemplo, o medo subiu quatro pontos per-
centuais, a revolta cinco pontos percentuais e a tristeza onze pontos percen-
tuais. Da mesma forma, a expectativa de ocorrência de novos acidentes foi 
aumentada dezesseis vezes entre os vizinhos de focos e quatro vezes entre 
os entrevistados do grupo-controle. 

Se, em 1988, 2% dos vizinhos de focos e 8% do grupo-controle referiram-
-se à expectativa de ocorrência de novos acidentes no futuro, em 1990, 32% 
de ambos os grupos acreditavam que a população de Goiânia estava exposta 
a esta possibilidade.

Tabela 13 - Sentimentos em relação à permanência do repositório de rejeitos radioati-
vos em Abadia de Goiás

SENTIMENTOS
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %
Medo 166 49,8 157 44,7 323 47,2

Raiva/revolta 78 23,4 57 16,2 135 19,7
Tristeza 125 37,5 75 21,3 200 29,3

Desejos de 
suicídio – – 3 0,9 3 0,4

Outros 100 30 94 26,8 194 28,4
Total 469 140,7 386 109,9 855 125

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Observação: O total ultrapassa os 100% em virtude de respostas múltiplas.

O acidente com o Césio-137 motivou, em mais da metade da amostra, a 
busca de informações sobre radioatividade – 60,7% dos vizinhos de focos e 
51,6% do grupo-controle (Tabela 14). A imprensa foi a mais procurada pelos 
entrevistados para a obtenção de informações sobre radioatividade (66,3% 
e 73,5%). A segunda fonte de informações mais procurada pelos vizinhos de 
focos (29,7%) foram os profissionais, provavelmente por acompanharem 
mais de perto o trabalho de descontaminação da cidade, o que favoreceu 
uma convivência mais próxima com os técnicos envolvidos na operação. No 
grupo-controle, 24,3% dos entrevistados disseram ter se respaldado na lite-
ratura, embora, como se sabe, seja muito escassa a disponibilidade de livros 
sobre o referido tema (Tabela 15).
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Tabela 14 - Busca de informações sobre radioatividade

BUSCA DE INFORMAÇÃO
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %
Sim 202 60,7 181 51,6 383 56
Não 131 39,3 170 48,4 301 44
Total 333 100 351 100 684 100

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 15 - Fontes de informação sobre radioatividade

FONTES
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Família 6 3 14 7,7 20 5,2

Escola 24 11,9 21 11,6 45 11,7

Imprensa 134 66,3 133 73,5 267 69,7

Livros 38 18,8 44 24,3 82 21,4

Vizinhança 5 2,5 8 4,4 13 3,4

Profissionais 60 29,7 21 11,6 81 21,1

Autoridades 1 0,5 2 1,1 3 0,8

Total 202 132,7 243 34,2 511 133,3

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Observação: Os percentuais foram calculados sobre os totais de respostas positivas da Tabela 14. O total ultrapassa 
os 100% em virtude de respostas múltiplas.

Apesar disso, quantidade significativa dos entrevistados (34,5% dos vizi-
nhos de focos e 39,6% do grupo-controle) afirmou não saber o que é radioa-
tividade quando interrogada sobre. Para 10,2% do primeiro grupo e 15,4% do 
segundo, a radioatividade apenas representava um perigo, enquanto 11,7% e 
10%, respectivamente, definiam-na simplesmente como um elemento quí-
mico (Tabela 16). 

Da mesma forma, grande parte dos entrevistados (33% dos vizinhos de 
focos e 31,3% do grupo-controle) desconhecia o motivo pelo qual Abadia de 
Goiás foi escolhida para a instalação do depósito de rejeitos radioativos. Ao 
mesmo tempo, 12,6% e 13,1%, respectivamente, referiram-se ao fato como 
uma decisão do Governo, enquanto apenas 1,5% dos vizinhos de focos e 5,1% 
do grupo-controle consideraram a viabilidade técnica como motivação para 
a escolha do repositório (Tabela 17).

A incidência de pessoas que procuraram no conhecimento técnico um 
respaldo – possivelmente para uma reorganização interna em face da 
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situação de perigo –, quando comparada com a incidência de pessoas que, 
apesar disso, ignoravam o que seria radioatividade, sugere que a busca de 
informação não gerou o conhecimento esperado. Convém lembrar que, 
quando algo permanece desclassificado e desnomeado, torna-se inexistente 
e continuamente perturbador. As pessoas tornam-se resistentes quando são 
inábeis para avaliar ou descrever objetos ou pessoas (Galli; Nigro, 1987).

Tabela 16 - “O que é radioatividade?”

RESPOSTAS
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Não sabe 115 34,5 139 39,6 254 37,1

Um perigo 34 10,2 54 15,4 88 12,9

Elemento químico 39 11,7 35 10,0 74 10,8

Prejudicial à saúde 35 10,5 25 6,5 60 8,8

Elemento terapêutico 10 3 15 4,3 25 3,7

Energia radioativa 5 1,5 12 3,4 17 2,5

Não respondeu 95 28,3 71 20,2 166 24,3

Total 333 99,7 351 99,4 684 100,1

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 17 - “Por que Abadia de Goiás foi escolhida para instalação do repositório de 
rejeitos radioativos?”

RESPOSTAS
Vizinhos de focos Grupo-controle Total

Frequência % Frequência % Frequência %

Não sabe 110 33 110 31,3 220 32,1

Decisão do governo 42 12,6 46 13,1 88 12,9

Local isolado 29 8,7 33 9,4 62 9,1

Falta de opção 22 6,6 30 8,5 52 7,6

Próximo a Goiânia 25 7,5 24 6,8 49 7,2

Tecnicamente viável 5 1,5 18 5,1 23 3,4

Não respondeu 100 30 90 25,6 190 27,8

Total 333 99,9 351 99,8 648 100,1

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Das vinte questões que constituíram o questionário dessa pesquisa de 
opinião pública, cinco sugeriram a possibilidade de verificação da represen-
tação social da radioatividade entre os goianienses. São elas: a responsabi-
lidade pelo acidente; as influências exercidas sobre o sujeito e a população 
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em geral; as possíveis ameaças para a população de Goiânia; as fontes de 
informações sobre o objeto; e a opinião sobre a radioatividade. Utilizou-se, 
então, desta mesma amostra de 684 sujeitos para perseguir tal propósito. 
Assim sendo, faz-se necessária uma breve introdução teórica acerca da re-
presentação social para melhor fundamentar essa motivação.

Segundo Moscovici (2004, p. 49), “representações sociais são fenômenos 
específicos que estão relacionados com um modo particular de compreen-
der e de se comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso 
comum.” É para enfatizar essa distinção que o autor usa o termo “social” em 
vez de “coletivo”.

As representações sociais estabelecem uma ordem que permitirá ao indi-
víduo orientar-se em seus mundos social e material e governá-los. Permiti-
rá, ainda, a comunicação entre membros de uma comunidade, baseada em 
códigos para suas trocas e para a nomeação e classificação de vários aspectos 
de seu mundo, de sua história individual ou coletiva. Assim, uma represen-
tação social é um padrão de conceitos, proposições e explanações originá-
rios da vida diária e do curso da comunicação interindividual, podendo ser 
vista como uma versão contemporânea do senso comum ou o equivalente, 
em nossa sociedade, aos mitos e aos sistemas de crenças e eventos, concer-
nentes às representações sociais (Souza Filho, 1991; Souza; Trindade, 1990). 

Representações sociais são, ainda, matrizes cognitivas que coordenam 
ideias, palavras, imagens e percepções, todas ligadas entre si. São imagens 
que condensam um padrão de significados, um sistema de referências que 
nos permite conceder sentido aos eventos inesperados. Em outras palavras, 
as representações sociais são estilos de interpretação e pensamento da rea-
lidade diária ou uma forma de conhecimento social.

Souza e Trindade (1990, p. 268), resgatando a obra de Moscovici, de 1978, 
discorrem que as representações sociais são constituídas de três dimensões, 
a saber: a informação, isto é, o quanto, e o como, um indivíduo ou grupo 
social detêm de um objeto social específico; a representação, ou seja, “o 
conteú do concreto e limitado das proposições permanentes a um aspecto 
preciso do objeto de representação”; e a atitude, que “(...) permite identificar 
a orientação, se positiva ou negativa, em relação ao objeto da representação 
social”. Para os autores, tais dimensões devem ser analisadas à luz dos inte-
resses de se saber sobre objetos distintos.
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No que se refere ao acidente radiológico de Goiânia, há que se considerar 
a inexistência, por parte dos protagonistas desta história, de uma represen-
tação social do objeto ‘radioatividade’ anterior aos seus primeiros contatos 
com o Césio-137.

Dezenas de pessoas se envolveram com o Césio-137, sem desenvolverem 
estratégias de defesa, até o momento em que a ideia de radioatividade pôde 
ser objetivada a partir das consequências biológicas desse envolvimento. A 
verificação dos fenômenos biológicos em seus próprios corpos permitiu o 
processo de ancoragem que, por sua vez, viabilizou uma representação da 
radioatividade, possibilitando, então, nomear e categorizar suas implica-
ções mais diretas.

Pelo que os dados indicam, nesta perspectiva, as características socioe-
conômicas e culturais dos radioacidentados não foram essencialmente cau-
sais para a não representação inicial do objeto. Houve casos de socorristas 
– muitos dos quais com formação superior – que, num primeiro momento, 
envolveram-se com a fonte radioativa por desconhecimento das caracterís-
ticas do objeto, que é invisível, inodoro, atérmico e cuja presença só é pos-
sível de ser constatada com aparelhos de grande sensibilidade ao elemento 
radioativo.

Segundo Moscovici (2004), no universo de opiniões de uma representa-
ção social, a informação diz respeito à organização, ao tipo, à quantidade e 
à qualidade do conhecimento que um grupo específico possui em relação a 
um dado objeto social (dimensão informação). Para verificação desse item 
foram utilizadas as questões que, no questionário de opinião pública, refe-
riam-se ao conhecimento acerca da radioatividade e às fontes de informação 
utilizadas para este fim (Tabelas 14, 15 e 16). Ainda no universo de opiniões, 
a atitude permite identificar a orientação, se positiva ou negativa em rela-
ção ao objeto de representação social (dimensão atitude). Duas questões do 
questionário permitiram verificar a percepção ou não, por parte dos entre-
vistados, das influências negativas do acidente radiológico na própria vida e 
na da população em geral (Tabelas 9 e 11). Uma terceira questão identificou 
os aspectos de influência negativa (Tabelas 10 e 12).

A representação da radioatividade na população de Goiânia, inferida 
com base nesse estudo, aproximou-se mais das consequências da interação 
homem-objeto de estudo do que de seu conceito científico. Percebe-se gran-
de influência da imprensa sobre a representação da radioatividade, quando 
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se considera o fato de que a maioria dos entrevistados nela buscou respostas 
para suas indagações (dimensão informação). Seus anúncios jornalísticos 
centralizaram-se mais nas consequências do acidente do que nas proprie-
dades do material radioativo.

Outra evidência de que a representação da radioatividade teria sido feita 
com base em suas consequências são os diversos pronunciamentos da popu-
lação, por meio da imprensa, a respeito das diversas “toneladas de radioati-
vidade”, representando um sério problema para a comunidade de Abadia de 
Goiás, onde está instalado o repositório de rejeitos radioativos. Na verdade, 
foram 19 gramas de Césio-137 espalhados por 3.400 metros cúbicos de rejei-
tos radioativos alojados no repositório.

Quando foram analisadas as respostas agrupadas sob o termo “outras”, na 
questão “O que é radioatividade?”, quatro categorias implícitas de respostas 
puderam ser encontradas. A primeira referiu-se, ainda, às consequên cias, 
podendo ser divididas em positivas, neutras e negativas. Entre as respostas 
positivas estavam o ‘’tratamento de câncer’’, “útil à população” e “elemento 
benéfico”; entre as neutras, “efeito da radiografia” e “bomba nuclear’ (sem 
qualquer juízo de valor); e entre as negativas, “uma doença”, “algo ruim”, 
“veneno”, “algo que destrói” etc.

A segunda categoria de respostas fez alusão aos elementos invisíveis: 
“energia”, “energia nuclear, “campo elétrico”, “raios” e “gases”. A terceira 
categoria referiu-se às respostas que tomam o objeto pela disciplina que o 
estuda (exemplo: “é a parte da ciência que estuda a radiação”). Na quarta 
categoria enquadraram-se as respostas que dão à radioatividade o status de 
uma produção humana.

A frequência de pessoas que não souberam conceituar a radioatividade 
(35% dos vizinhos de focos e 40% dos entrevistados do grupo-controle) su-
gere um processo de resistência na ancoragem, uma vez que todos os sujei-
tos disseram terem sido bastante envolvidos pelo acidente à época de sua 
ocorrência.

Os dados da presente pesquisa de opinião pública não permitiram veri-
ficar, ao certo, a maneira como foi estruturado o campo de representação 
do objeto de estudo. Finalizando, é possível falar não de uma representação 
social da radioatividade na amostra estudada, mas de diversas representa-
ções associadas às suas consequências negativas (73% dos vizinhos de focos 
e 67% do grupo-controle), associadas a um sentimento de periculosidade 
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(10% e 15%, respectivamente) e prejuízos diversos (11% e 7%) causados por 
um elemento químico (12% e 10%) que, para alguns, teria, ainda, uma fun-
ção terapêutica (3% e 4%). Desse modo, pode-se considerar que não houve, 
percentualmente, diferenças significativas entre os dois grupos estudados.

É possível que os radioacidentados de Goiânia, atendidos pela então 
FunLeide, dada a sua alta atividade política e seu grande interesse nas ques-
tões técnico-científicas, além de seu já constatado envolvimento orgânico 
com o Césio-137, tiveram uma representação da radioatividade mais homo-
geneizada, o que não se pode dizer, pelo estudo aqui desenvolvido, do resto 
da população da cidade.

referências 

CABRAL, Á.; NICK, E. Dicionário técnico de psicologia. São Paulo: Cultrix, 1989.

GALLI, I.; NIGRO, G. The social representation of radioactivity among italian children. 
Social science information sur les sciences sociales, London, v. 26, n. 3, p. 535-549, 1987.

JUAN, S. L’opinion publique ou le mythe d’une representation du social. Connexions – 
Recherches sur le travail social, Paris: EPI, n. 46, 1985.

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 
2004.

RICKS, R. C.; BERGER, M. E.; O’HARA, F. M. (Ed.). The Medical Basis for Radiation-Accident 
Preparedness, III: the psychological perspective:  proceedings. New York: Elsevier Science 
Publishing, 1991.

SOUZA FILHO, E. A. Contribuições da “dinâmica de grupos” para o estudo de represen-
tação social. Psicologia & Sociedade, vol. 6, n. 9, p. 33-42, 1991.

SOUZA, L. de; TRINDADE, Z. A. A representação social das atividades profissionais do 
psicólogo em segmentos de classe média e baixa, na cidade de Vitória. Psicologia, teoria 
e pesquisa, Brasília, v. 6, n. 3, p. 267-279, 1990.



101

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Análise psicossocial da população de goiânia três anos após o acidente com o césio-137
| Suzana Helou   | Sebastião Benício da Costa Neto  | Maria Paula Curado

anexo

FUNDAÇÃO LEIDE DAS NEVES FERREIRA

Pesquisa de Opinião Pública

  

Endereço:

  

DADOS SOCIOECONÔMICOS:

SEXO:

Masculino (    ) 

Feminino (    )

  

IDADE

  

ESTADO CIVIL

3.1 Solteiro (    )

3.2 Não solteiro (    )

  

ESCOLARIDADE

4.1 Analfabeto  (    )

4.2 1° Grau incompleto (    )

4.3 1° Grau completo (    )

4.4 2° Grau incompleto (    )

4.5 2° Grau completo (    )

4.6 3° Grau incompleto (    )

4.7 3° Grau completo (    )

  

RENDA FAMILIAR

5.1 Até 1 salário-mínimo  (    )

5.2 De 1 a 3 salários-mínimos (    )

5.3 De 3 a 5 salários-mínimos (    )

5.4 De 6 a 10 salários-mínimos (    )

5.5 De 11 a 15 salários-mínimos (    )

5.6 De 16 a 20 salários-mínimos (    )

5.7 Mais de 20 salários-mínimos (    )
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ESTADO DE ORIGEM

  

A RESIDÊNCIA É:

7.1 Própria (    )

7.2 Alugada (    )

7.3 Cedida (    )

7.4 Invadida (    )

(Em relação à pergunta anterior) Há quanto tempo?

___________________________________________________________

  

ATIVIDADE PROFISSIONAL:

9.1 Trabalhador empregador  (    )

9.2 Trabalhador empregado  (    )

9.3 Trabalhador autônomo  (    )

9.4 Sem atividade profissional definida (    )

9.5 Desempregado    (    )

  

OPINIÃO PÚBLICA:

Qual o principal responsável pelo acidente radiológico de Goiânia?

Governo    (    )

Cnen     (    )

Donos do Instituto Goiano de Radiologia (    )

As vítimas    (    )

Outros (especificar)   (    )

__________________________________________________________

  

O acidente radiológico exerce ainda hoje alguma influência negativa em sua vida?

(    ) Sim

(    ) Não

(Em caso de resposta afirmativa na questão anterior) Em que aspecto?

3.1 Na família  (    )

3.2 Entre amigos  (    )

3.3 No trabalho  (    )

3.4 Na escola  (    )



103

Césio-137: 
consequências 
psicossociais 
do acidente de 
Goiânia

Análise psicossocial da população de goiânia três anos após o acidente com o césio-137
| Suzana Helou   | Sebastião Benício da Costa Neto  | Maria Paula Curado

3.5 Na saúde física (    )

3.6 Na saúde mental (    )

3.7 Econômico  (    )

3.8 Outros (especificar) (    )

___________________________________________________________

  

Na sua opinião, o acidente radiológico representa hoje uma ameaça para a população 
de Goiânia?

(    ) Sim

(    ) Não

  

(Em caso de resposta afirmativa na questão anterior) A ameaça seria:

5.1 Possibilidade de doenças físicas?  Sim (    ) Não (    )

5.2 Possibilidade de doenças mentais? Sim (    ) Não (    )

5.3 Possibilidade de morte? Sim (    ) Não (    )

5.4 Possibilidade de nascerem crianças defeituosas? Sim (    ) Não (    )

5.5 Possibilidade de contaminação do solo?  Sim (    ) Não (    )

5.6 Possibilidade de contaminação da vegetação? Sim (    ) Não (    )

5.7 Possibilidade de contaminação da água? Sim (    ) Não (    )

5.8 Possibilidade de acontecerem outros acidentes? Sim (    ) Não (    )

5.9 Maior dificuldade financeira? Sim (    ) Não (    )

5.10 Desvalorização dos imóveis? Sim (    ) Não (    )

  

O que você sente com a permanência do depósito de rejeitos radioativos em Abadia de 
Goiás?

6.1 Medo Sim (    ) Não (    )

6.2 Raiva/revolta? Sim (    ) Não (    )

6.3 Tristeza? Sim (    ) Não (    )

6.4 Desejo de acabar com a própria vida? Sim (    ) Não (    )

6.5 Outros? (especificar) Sim (    ) Não (    )

___________________________________________________________

  

Você procurou informar-se sobre radioatividade? Sim (    ) Não (    )
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(Em caso de resposta afirmativa da questão anterior) Onde?

8.1 Na família (    )

8.2 Na escola  (    ) 

8.3 Na imprensa  (    )

8.4 Nos livros  (    )

8.5 Na vizinhança (    )

8.6 Com os profissionais (    )

8.7 Com as autoridades  (    )

  

Na sua opinião, por que Abadia foi escolhida para instalação do depósito de rejeitos 
radioativos?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________

  

Na sua opinião, o que é radioatividade?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________

  

Você se sente discriminado hoje por causa do acidente?

(    )Sim                  (    )Não

[voltar]

[voltar para Aspectos sociais dos vinte anos desde o acidente radiológico com o Césio-137]



enSaio Sobre a pertinência do teSte 
abreviativo de luScher  na avaliação 
pSicolóGica doS radioacidentadoS de Goiânia

Sebastião Benício da Costa Neto

eSte texto reSulta do confronto de dados obtidos em duas situações  distintas, 
tendo por critério o trinômio tempo-eficiência-pertinência. Em setembro de 
1989, a psicóloga Maria Júlia Moreira apresentou os resultados de uma ava-
liação dos radioacidentados de Goiânia, tendo por base a utilização de três 
testes projetivos de personalidade, dentre os quais o abreviativo de Luscher. 
O confronto dessa avaliação com os registros das evoluções clínico-psicoló-
gicas de 52 radioacidentados (feitos por cinco psicólogos da então FunLeide 
ao longo de 25 meses) indicou a eficiência do teste abreviativo de Luscher 
em reproduzir, em curto espaço de tempo, boa parte dos conteúdos psicoló-
gicos anteriormente percebidos nesta mesma clientela, oferecendo também 
a vantagem de padronização de determinadas terminologias utilizadas no 
âmbito da psicologia clínica.

Não há como negar que as técnicas projetivas desempenham importante 
papel na avaliação psicométrica dos indivíduos, porquanto são instrumen-
tos de mensuração das suas características emocionais, interpessoais, de 
motivação e de comportamento. Em função dessas técnicas, obtém-se do 
paciente uma variedade quase que ilimitada de respostas. Todas elas fun-
cionam como uma espécie de tela na qual o sujeito projeta suas agressões, 
seus conflitos, seus medos, suas necessidades e seus processos cognitivos. 
De posse dos dados, o psicólogo poderá intervir com maior eficiência nas 
situações apresentadas.
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No caso da avaliação psicológica dos radioacidentados de Goiânia, fa-
ziam-se necessárias as técnicas que fossem não verbais e mais vantajosas 
se aplicadas, inclusive, entre indivíduos sem escolaridade ou entre os muito 
tímidos e retraídos (crianças e adultos) ou, ainda, entre pessoas cujo nível 
socioeconômico restringisse sua capacidade de expressão durante a comu-
nicação verbal.

Todavia, as características dessa mesma clientela – a qual sabidamente 
estava sob os efeitos da desorganização psíquica de que foi vítima – fize-
ram com que a escolha das técnicas projetivas estivesse condicionada pela 
necessidade de envolvimento rápido, prático e efetivo. O psicólogo, duran-
te a abordagem, precisaria ter condições de se esquivar dos sentimentos 
comuns entre determinados radioacidentados que, geralmente, se veem 
como cobaias durante as práticas de pesquisa científica. Em razão disso, a 
escolha recaiu sobre três testes: o abreviativo de Luscher (teste das cores de 
Luscher), o palográfico e o de casa-árvore-pessoa (HTP). Com a aplicação 
desses testes, objetivava-se verificar as características psicológicas comuns 
à personalidade dos radioacidentados de Goiânia e obter dados do momen-
to existencial deles. Dos três testes, o de Luscher foi o mais bem-aceito por 
todos os que a ele se submeteram (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição do número de sujeitos submetidos aos testes psicológicos (1989)

Grupo Total de amostras
Teste de Luscher Teste HTP Teste palográfico

Frequência % Frequência % Frequência %
1 35 35 100 11 31 11 31
2 27 25 92 13 50 10 37
3 6 6 100 1 20 2 40
4 10 9 90 – – 8 80
5 17 17 100 – – 14 80

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

A composição dos grupos de sujeitos submetidos aos testes psicológicos 
compreendeu: pacientes com radiodermites e/ou dosimetria de corpo intei-
ro acima de vinte rads (35 pessoas − Grupo 1); familiares das vítimas diretas 
ou pessoas que com elas tiveram contato que não apresentaram radioder-
mites e cuja exposição radioativa não tenha atingido os índices indicados no 
Grupo 1 (27 pessoas − Grupo 2); profissionais que lidaram (6 pessoas − Grupo 
3) ou que ainda lidam (10 pessoas − Grupo 4) com material contaminado pelo 
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Césio-137 ou com pacientes irradiados e/ou contaminados pelo Césio-137; 
profissionais da então FunLeide que se confundiam com a população de 
Goiânia por não se incluírem em nenhum dos outros grupos acima mencio-
nados (17 pessoas − Grupo 5).

Foram usados como materiais básicos o teste abreviativo de Luscher, o 
teste HTP, folhas padronizadas do teste palográfico, os manuais de correção 
desses testes, uma mesa de superfície branca e duas cadeiras instaladas em 
uma sala destinada a atendimentos individuais.

A aplicação do teste integral de Luscher é composta por sete diferentes 
painéis de cores, com 73 lâminas coloridas. Durante sua aplicação, exige-se 
do paciente que faça 43 escolhas diferentes, ao longo de um tempo compreen-
dido entre cinco e oito minutos, o que talvez faça deste teste o mais rápido 
que se conheça. Sua versão resumida, conhecida como teste abreviativo de 
Luscher, abrange apenas um dos sete painéis do teste integral, apresentan-
do considerável chance de evidenciar os aspectos importantes da personali-
dade, salientando as áreas de tensão psicológica e fisiológica, caso existam. 
As informações obtidas podem ser avaliadas pelo psicólogo em dez minutos.

Quanto à técnica da casa-árvore-pessoa (HTP), esta requer que o sujei-
to desenhe a melhor figura possível de uma casa, de uma árvore e de uma 
pessoa. Sua aplicação, em geral, demanda aproximadamente trinta minu-
tos. Contudo, sua avaliação requer mais tempo que a avaliação do teste de 
Luscher. O desenho, como técnica projetiva, tem a óbvia vantagem de pro-
porcionar maior aplicabilidade junto a crianças de mais tenra idade, que ten-
dem a achar mais fácil expressar-se através de desenho do que de palavras.

Já o teste palográfico apresenta dados seguros e interessantes sobre sele-
ção profissional, ritmo e qualidade de trabalho, fatigabilidade, inibição etc. 
Este teste pode ser aplicado em crianças com idade a partir de oito anos, em 
adolescentes e em adultos. O tempo gasto para a sua aplicação é de sete mi-
nutos. A avaliação dos resultados, conforme a habilidade do avaliador, pode 
ter duração média de trinta minutos.

Segundo o relato da psicóloga Maria Júlia Moreira, foi-lhe oferecida pela 
diretoria técnica da então FunLeide uma lista com os nomes dos pacientes 
pertencentes aos Grupos 1, 2 e 3 que deveriam ser submetidos aos testes psi-
cológicos, à medida que comparecessem para receber assistência através 
dos serviços da Instituição (medicina, odontologia, psicologia, enfermagem 
e assistência social). Os sujeitos dos Grupos 1 e 2 que não compareceram 
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durante o período de teste foram notificados via correspondência por serem 
considerados grupos prioritários. Todos os testes foram aplicados e ava-
liados pela psicometrista responsável pela avaliação em questão (Moreira, 
1989). Os sujeitos dos Grupos 4 e 5 foram esclarecidos verbalmente, pelos 
profissionais da instituição, sobre os objetivos da atividade e convidados a 
participar da pesquisa.

As amostras de todos os grupos (1 a 5) foram testadas no período de 16 
de agosto a 5 de setembro de 1989. A aplicação dos testes foi realizada numa 
pequena sala, sem ventilação, sem luz natural e exposta a ruídos. Os sujeitos 
de todos os grupos foram atendidos individualmente. Ao iniciar os trabalhos, 
pretendia-se aplicar dois testes em cada sujeito. Assim, adultos e adolescentes 
(de 11 a 60 anos de idade) fariam o teste de Luscher e o palográfico, enquanto 
as crianças (de 6 a 10 anos de idade) fariam o teste de Luscher e o HTP. Em 
32 casos, porém, só foi possível aplicar um dos testes escolhidos, em razão da 
predisposição apresentada pelos sujeitos. Na maioria das vezes, foram gastos 
seis minutos para a aplicação do teste de Luscher, doze minutos para o teste 
palográfico e de trinta a sessenta minutos para o HTP. Três sujeitos fizeram o 
teste de Luscher gastando entre quarenta e setenta minutos.

A avaliação dos resultados foi feita segundo as recomendações de Scott 
(1969), Souza Campos (1986) e Minicucci (1976), considerando-se, inclusive, 
as observações feitas quando da aplicação dos testes. Os resultados funda-
mentaram os laudos psicológicos, posteriormente destinados ao acervo do 
arquivo do departamento de psicologia da então FunLeide.

Os resultados apresentados nas Tabelas 2 a 6 foram obtidos categorizan-
do-se os temas mais frequentes. 

Tabela 2 - Dez características mais frequentes encontradas com a aplicação de testes 
psicológicos em sujeitos de zero a dez anos de idade (em 1989)

Grupo Teste de Luscher F % Teste HTP F %

1

Tensão 4 67 Insegurança 6 100

Necessidade de paz 4 67 Inibição 6 100

Descontentamento com a 
situação presente 3 50 Inadequação 2 33

Ansiedade 2 33 Necessidade de proteção 2 33

Insegurança 2 33 Forte pressão ambiental 2 33

π
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Grupo Teste de Luscher F % Teste HTP F %

1

Sensibilidade 2 33 Debilidade mental 2 33

Bom gosto 2 33 Dependência 2 33

Repressão da 
agressividade 2 33 Ansiedade 1 17

Necessidade de 
reconhecimento 2 33 Fadiga 1 17

Angústia 1 7 Culpa 1 17

N = 6 N = 6

2

Necessidade de 
reconhecimento 4 67 Insegurança 6 86

Tensão 4 67 Situação traumática 4 57

Ansiedade 3 5 Desajuste ao meio 4 57

Necessidade de coisas 
interessantes 2 33 Autodefesa 4 57

Fantasia 2 33 Inibição 3 43

Estado de alerta 2 33 Problema sexual 3 43

Insegurança 2 33 Agressividade 3 43

Frustração 1 17 Inadequação 3 43

Instabilidade 1 17 Angústia 3 43

Independência 1 17 Ansiedade 2 29

N = 6 N = 7

N = Número de sujeitos por teste e faixa etária

F = Frequência

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 3 - Dez características mais frequentes encontradas com a aplicação de testes 
psicológicos em sujeitos de 11 a 20 anos de idade (em 1989) 

Grupo Teste de Luscher F % Teste HTP F % Teste 
palográfico F %

1

Tensão 5 62 Fantasia 3 75 Insegurança 2 67

Ansiedade 4 5 Dependência 2 50 Instabilidade 2 67

Desapontamento 3 38 Hetero-
agressividade 2 50 Confusão 

mental 2 67

Necessidade de 
paz 3 38

Necessidade 
de satisfação 

emocional
2 50

Desequilíbrio 
de 

personalidade
2 67

π
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Grupo Teste de Luscher F % Teste HTP F % Teste 
palográfico F %

1

Insatisfação 3 38 Retraimento 2 50 Fadiga 2 67

Insegurança 3 38 Repressão 
sexual 2 50 Depressão 

transitória 2 67

Irritabilidade 2 25 Necessidade 
de proteção 2 50 Ambivalência 2 67

Desconfiança 2 25 Esquizoidia 2 50 Bradpsiquismo 1 36

Fuga das críticas 2 25 Baixa 
autoestima 2 50 Regressão 1 00

Revolta 2 25 Culpa 2 50 Oscilação 1 00

N = 8 N = 4 N = 3

2

Tensão 4 80 Insegurança 3 75

Agitação 3 60 Equilíbrio 
emocional 3 75

Sentimento 
de situação 

desagradável
3 60 Timidez 3 75

Ansiedade 3 60
Possibilidade 
de distúrbio 

somático
2 50

Revolta 2 40 Desajuste ao 
meio 2 50

Frustração 2 40 Repressão 2 50

Sensibilidade 2 40 Agressividade 2 50

Desânimo 2 40 Necessidade 
de proteção 1 25

Angústia 2 40 Sentimento de 
inferioridade 1 25

Irritação 1 20 Desintegração 
do ego 1 25

N = 5 N = 4

N = Número de sujeitos por teste e faixa etária

F = Frequência 

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira
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Tabela 4 - Dez características mais frequentes encontradas com a aplicação de testes 
psicológicos em sujeitos com mais de 20 anos de idade (em 1989)

Grupo Teste de Luscher F % Teste HTP F % Teste palográfico F %

1

Tensão 18 72
Possibilidade 
de problemas 

somáticos
2 100 Normo-

psiquismo 7 78

Necessidade de 
reconhecimento 11 44 Impulsividade 2 100 Confiança 4 44

Frustração 11 44 Insegurança 2 100 Iniciativa 4 44

Irritação 9 36 Agitação 1 50 Diplomacia 4 44

Possibilidade 
de alterações 

cardiovasculares
8 32 Tentativa de 

suicídio 1 50 Fineza 3 33

Insatisfação 
emocional 8 32 Dependência 1 50 Habilidade 3 33

Ansiedade 7 28 Introspecção 1 50 Abatimento 2 22

Importância 7 28 Depressão 1 50 Desânimo 2 22

Desejo de 
independência 7 28 Imaturidade 1 50 Inquietação 2 22

Agitação 6 24 Fantasia 1 50 Instabilidade 2 22

N = 25 N = 2 N = 9

2

Necessidade de 
reconhecimento 7 78 Normo-

psiquismo 7 88

Tensão 6 67 Equilíbrio 4 50

Irritação 6 67 Inteligência 
mediana 4 50

Egocentrismo 5 56 Adaptação 3 38

Esgotamento 
nervoso 4 44

Frieza afetiva 3 38

Iniciativa 3 38

Necessidade 
de relações 
afetuosas

4 44 Sociabilidade 2 25

Angústia 3 33 Agressividade 2 25

Ansiedade 3 33 Desconfiança 2 25

Frustração 3 33 Instabilidade 2 25

Sensibilidade 3 33

N = 9 N = 8

π
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Grupo Teste de Luscher F % Teste HTP F % Teste palográfico F %

3

Frustração 5 Ambivalência 2 67 Normo-
psiquismo 33 100

Possibilidade de 
doença física 5 Pressão 

ambiental 1 33 Inteligência 
mediana 1 100

Irritação 4 Dissimulação 1 33 Oscilação 1 33

Necessidade de 
segurança 3 Timidez 1 33 Desânimo 1 33

Necessidade de 
reconhecimento 3 Insatisfação 1 33 Pessimismo 1 33

Ansiedade 2 Insegurança 1 33 Repressão da 
agressividade 1 33

Adaptação 2 Indecisão 1 33 Inquietação 1 33

Hostilidade 2 Imaturidade 
psicossocial 1 33 Adaptação 1 33

Tensão 2 Introspecção 1 33 Fadiga 1 33

Autoridade 2 Vulnerabilidade 1 33 Desconfiança 1 33

N = 7 N = 3 N = 3

N = Número de sujeitos por teste e faixa etária

F = Frequência

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 5 - Dez características mais frequentes apresentadas nos testes psicológicos 
(em 1989)

Grupo Faixa etária Teste HTP F % Teste palográfico F %

4 Acima de 20 anos

Tensão 10 100 Normopsiquismo 8 80

Situação atual 
angustiante 8 80 Boa eficácia 6 60

Necessidade de 
reconhecimento 5 50 Caráter expansivo 5 50

Irritação 5 50
Decréscimo da 
capacidade de 

trabalho
5 50

Insatisfação 
emocional 5 50 Equilíbrio 

biopsíquico 4 40

Isolamento 5 50 Organização 4 40

Esgotamento 
nervoso 5 50 Isolamento 3 30

π
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Grupo Faixa etária Teste HTP F % Teste palográfico F %

4 Acima de 20 anos

Angústia 4 40 Firmeza em si 3 30

Necessidade de paz 4 40 Depressão 
transitória 2 20

Necessidade de 
independência 4 40 Instabilidade 2 20

N = 10 N = 10

5 11 a 20 anos

Tensão 4 100 Normopsiquismo 4 100

Necessidade de 
reconhecimento 3 75 Baixa eficácia 2 50

Situação atual 
angustiante 3 75 Oscilação 2 50

Necessidade de 
independência 3 75 Inquietação 2 50

Satisfação sexual 3 75 Boa eficácia 2 50

Insatisfação 
emocional 2 50 Comportamento 

moderado 2 50

Irritação 2 50 Agitação 1 25

Organização 2 50 Insegurança 1 25

Egocentrismo 2 50 Desânimo 1 25

Frustração 2 50
Redução da 
capacidade 
expansiva

1 25

N = 4 N = 4

Acima de 20 anos

Tensão 10 77 Normopsiquismo 11 85

Necessidade de 
reconhecimento 10 77 Boa eficácia 10 77

Busca de relações 
afetuosas 7 54 Organização 10 77

Necessidade de 
independência 6 46

Decréscimo da 
capacidade de 

trabalho
7 54

Exigência 5 38 Equilíbrio 7 54

Fuga do conflito 
aberto 5 38 Desânimo 5 38

Ansiedade 5 38 Depressão 
transitória 5 38

π
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Grupo Faixa etária Teste HTP F % Teste palográfico F %

Acima de 20 anos

Situação atual 
angustiante 5 38 Observação 5 38

Angústia 4 31 Memória 3 23

Tendência ao 
esgotamento 

nervoso
4 31 Caráter expansivo 3 23

N = 13 N = 13

N = Número de sujeitos por teste e faixa etária

F = Frequência

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Tabela 6 - Distribuição das características mais frequentes encontradas nas evoluções 
clínicas dos radioacidentados na FunLeide (1987-1990)

Faixa 
Etária 0 a 10 anos 11 a 20 anos Acima de 20 anos

Grupo F % F % F %

1

Revolta 4 68 Esquizoidia 2 25 Depressão 10 40

Desajuste 
familiar 3 50 Depressão 1 12 Desajuste 

familiar 8 32

Perdas 2 33 Medo 1 12 Distúrbio nervoso 8 32

Curiosidade 
sexual 2 33 Tensão 1 12 Distúrbio sexual 6 24

Angústia 1 17 Agressividade 1 12 Agitação 6 24

Insegurança 1 17 Auto-
discriminação 1 12 Culpa 6 24

Agressividade 1 17 Fantasia 1 12 Isolamento 6 24

Frustração 1 17 N = 8 1 12 Discriminação 6 24

Agitação 1 17 Angústia 5 20

N = 6 Revolta 5 20

Ansiedade 5 20

2

Agitação 3 50 Perdas 3 37 Desestruturação 
familiar 6 24

Tensão 
familiar 3 50 Insegurança 3 37 Insegurança 5 20

Perdas 3 50 Ansiedade 1 12 Queixas 
socioeconômicas 5 20

π
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Faixa 
Etária 0 a 10 anos 11 a 20 anos Acima de 20 anos

Grupo F % F % F %

2

Necessidade 
de atenção 2 33 Angústia 1 12 Distúrbio nervoso 3 12

Agressividade 2 33 Medo 1 12 Tristeza 2 8

Mentira 1 17 Revolta 1 12 Agressividade 2 8

N = 6 N = 8 Alcoolismo 2 8

N = 25

3

Depressão 3 60

Distúrbio nervoso 2 40

Amnésia lacunar 2 40

Alcoolismo 1 20

Ansiedade 1 20

N = 5

N = Número de sujeitos por teste e faixa etária

F = Frequência  

Fonte: Fundação Leide das Neves Ferreira

Entre as crianças radioacidentadas pertencentes à faixa etária de zero a 
dez anos de idade (Tabela 2), pôde-se notar que as características de tensão 
(67% para os Grupos 1 e 2) e de insegurança (86% e 100%, respectivamen-
te) estavam presentes entre a maioria delas. Notou-se, ainda, que, entre as 
crianças do Grupo 1, seguiram-se a estas as características de inibição (100%) 
e necessidade de paz (67%), bem como de descontentamento com a situação 
presente (50%), entre outras. Já entre as crianças do Grupo 2, adquiriram 
predominância as características de necessidade de reconhecimento (67%), 
situação traumática, desajuste ao meio e autodefesa, seguidas pelas caracte-
rísticas de ansiedade, de inibição e de problema sexual (50%).

Entre os sujeitos pertencentes à faixa etária de 11 a 20 anos de idade (Ta-
bela 3), as características de tensão (62%), de fantasia (75%) e de insegurança 
(67%) apareceram associadas a outras, quais sejam: ansiedade (50%), agita-
ção (60%), equilíbrio emocional (76%), timidez (75%) e instabilidade (67%). 

Para os sujeitos com idade superior a 20 anos (Tabela 4), o teste de Luscher 
acusou como características mais frequentes para o Grupo 1: tensão (72%), 
frustração e necessidade de reconhecimento (44%) e possibilidade de altera-
ções cardiovasculares (36%); para o Grupo 2: necessidade de reconhecimento 
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(78%), tensão e irritação (67%), egocentrismo (56%), esgotamento nervoso e 
necessidade de relações afetuosas (44%); e para o Grupo 3: frustração e pos-
sibilidade de doenças somáticas (71%) e irritação (57%).

O teste HTP (Tabela 4) indicou as características de possibilidade de al-
terações somáticas, impulsividade e insegurança que apareceram em 100% 
dos casos do Grupo 1; já para o Grupo 3, a característica mais frequente foi 
a de ambivalência, com 67%. Já o teste palográfico sugeriu a característica 
de normopsiquismo em 78% do Grupo 1, 88% do Grupo 2 e 100% do Grupo 3, 
bem como inteligência mediana em 100% do Grupo 3 e 50% do Grupo 2.

Nos resultados obtidos com os Grupos 4 e 5 (Tabela 5), independentemente 
das faixas etárias, a característica de tensão predominou, aparecendo de 77% a 
100% do Grupo 5 e em 100% do Grupo 4. Os sujeitos demonstraram a caracte-
rística de normopsiquismo em 80% do Grupo 4 e 85% do Grupo 5. Característi-
cas tais como insatisfação emocional, irritação, isolamento, esgotamento ner-
voso, frustração e organização, entre outras, apareceram em 50% dos casos.

O maior número de informações registradas e arquivadas no departa-
mento de psicologia da então FunLeide sobre as evoluções psicológicas dos 
radioacidentados dizem respeito a pacientes com idade superior a 20 anos 
(Tabela 6). Dentre estes, a característica depressão predominou no Grupo 1 
(40%); a desestruturação familiar apareceu em segundo lugar, com 32% para 
o Grupo 1 e 24% para o Grupo 2, associada a distúrbio nervoso, que assumiu 
predominância no Grupo 3 (40%). Entre as crianças do Grupo 1, as carac-
terísticas de revolta (68%), desajuste familiar (50%), perdas e curiosidade 
sexual (33%) foram as mais frequentes. Já para as crianças do Grupo 2, agi-
tação, tensão familiar e perdas lideraram com 50% de frequência. Quanto 
aos adolescentes, foram registradas, para o Grupo 1, as características de es-
quizoidia (25%), depressão, medo, tensão, agressividade, autodiscriminação 
e fantasia (12%); e para o Grupo 2, perdas e insegurança (37%), ansiedade, 
angústia, medo e revolta (12%).

A síntese dos registros de evoluções clinicopsicológicas dos radioaciden-
tados de Goiânia, elaborados ao longo de 25 meses, aponta para elevados 
índices de tensão, ansiedade, intranquilidade e frustrações generalizadas. 
O gradual e lento processo de readaptação a que se sujeitaram algumas des-
sas pessoas talvez tenha contribuído para o aumento do número de quadros 
emocionais marcados por depressão, angústia e abuso no consumo de bebi-
das alcoólicas.
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Apesar de não se dispor do histórico da vida pregressa dos radioacidenta-
dos de Goiânia, não se pode imputar ao acidente a causa dos quadros psicoló-
gicos apresentados pela clientela da então FunLeide. Passados três anos, veri-
ficou-se, no entanto, que a fase de reconstrução lhes impôs dificuldades que, 
se não contornadas, poderiam sugerir um segundo desastre para a vida pes-
soal de cada um dos que foram mais diretamente atingidos por aquele evento.

Os acidentes (naturais ou tecnológicos), principalmente quando envol-
vem maior número de pessoas, impõem a adoção de um conjunto de me-
didas capazes de proporcionar a rápida e eficiente solução dos problemas 
por eles gerados. Nessas situações, o sucesso da equipe de saúde mental de-
penderá da presteza e eficiência com que forem investigadas as causas dos 
quadros emocionais verificados entre os acidentados.

Ocorre que, num acidente radioativo − durante a fase de emergência −, 
a abordagem dos problemas psicológicos se vê sujeita a fatores bastante 
adversos: a exiguidade do tempo, a acentuada desorganização psíquica do 
paciente, o desencontro de informações, o próprio envolvimento emocional 
dos profissionais da área de saúde mental e as barreiras físicas (o psicólogo 
não pode ter contato direto com o paciente e é obrigado a usar roupas e equi-
pamentos especiais).

Caso ocorram falhas quando forem investigados os elementos de de-
terminados quadros emocionais manifestados durante uma situação de 
emergência, a intervenção profissional no processo de readaptação ver-se-á 
comprometida. No caso de Goiânia, técnicas não projetivas foram utilizadas 
com certa prevalência durante a fase de emergência, mesmo porque as ad-
versidades enfrentadas naquele momento poderiam ter comprometido os 
resultados, principalmente no que se refere aos pacientes contaminados, ou 
seja, que tiveram contato físico com partículas do Césio-137. O mesmo não se 
pode dizer dos pacientes expostos à radiação (irradiados sem contato físico 
com tais partículas) que, em Goiânia, representavam o maior número.

No entanto, quer entre contaminados, quer entre irradiados, a orien-
tação psicológica, durante a fase de emergência do acidente radiológico 
de Goiânia, deu-se no nível focal e consciente. Nessas ocasiões, os psicó-
logos buscavam proporcionar a catarse por meio da escuta compreensi-
va, refletindo as situações apresentadas e sintetizando-as junto com os 
pacientes. Quando necessário, fez-se uso de técnicas de relaxamento e 
reafirmação psicológica.
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No segundo momento, ao se iniciar a fase de readaptação (um ano após 
a ocorrência do acidente com o Césio-137), as psicoterapias breves e focais 
mostraram-se mais eficientes. Os pacientes requerem a intervenção psi-
cológica durante fases agudas de crises; uma vez solucionada a crise, eles 
se afastam até que uma nova crise se instale. Os sujeitos mais assíduos ao 
atendimento psicoterapêutico apresentaram nítida evolução no seu proces-
so reabilitatório, mesmo porque a assiduidade permite a adoção de técnicas 
pertinentes a cada um dos casos.

No início da fase de readaptação do acidente de Goiânia, obter um quadro 
geral dos aspectos psicológicos mais frequentes entre os radioaciadentados 
tornou-se imprescindível. Àquela época, a desorganização psíquica ante-
riormente verificada cedia lugar a certa reorganização, mesmo que mareada 
por sequelas provenientes da depressão e do estresse crônico. Verificava-se, 
inclusive, diminuição na frequência de comportamentos agressivos dos pa-
cientes, dirigidos aos técnicos da então FunLeide. O papel do departamento 
de psicologia no contexto institucional já se consolidara e a sistematização 
da práxis e do saber adquirido junto aos radioacidentados não podia mais 
se fazer esperar.

Ao longo dos atendimentos psicoterapêuticos, foi-se verificando o quan-
to pesavam as características socioeconômicas e culturais dos sujeitos na 
definição das técnicas de abordagem psicológica. Os Grupos 1, 2 e 3 (cliente-
la da FunLeide) apresentavam-se com 12% de analfabetismo, enquanto 59% 
dos componentes possuíam o primeiro grau incompleto e apenas 7% o pri-
meiro grau completo. Os percentuais relativos aos segundo e terceiro graus 
são irrisórios. Aproximadamente 15% não tinham, à época do acidente, uma 
profissão definida e 78% desenvolviam atividades que exigiam pequeno 
ou nenhum nível de especialização (auxiliar de cozinha, doméstica, do lar, 
costureira etc.). Quanto ao poder aquisitivo, 32% tinham remuneração oca-
sional e 29% ganhavam menos de um salário-mínimo. Uma vez definida a 
escolha dos instrumentos da avaliação psicométrica (Luscher, HTP e palo-
gráfico) mais adequados a sujeitos com tais características socioeconômicas 
e culturais, pôde-se promover a realização dos testes, recorrendo-se, inclu-
sive, à sensibilização.

Os resultados foram obtidos mediante o uso de manuais padronizados 
que possibilitaram, também, a padronização de conceitos e termos especí-
ficos para as características psicológicas verificadas. A padronização tinha 
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a nítida vantagem sobre os registros clinicopsicológicos, que tendiam, por 
exemplo, a especificar um mesmo conceito com dois termos distintos.

Uma vez obtidos, os resultados foram comparados com os registros clíni-
cos. Enquanto no teste de Luscher, por exemplo, as características de tensão, 
descontentamento com a situação atual, angústia, possibilidade de doenças 
somáticas e insegurança foram evidenciadas, nas evoluções clinicopsicoló-
gicas foram constatadas as características de agitação, desajuste familiar, 
angústia, distúrbio nervoso, amnésia lacunar e insegurança. Essas mesmas 
características, percebidas e registradas por psicólogos da então FunLeide 
ao longo de vários meses, foram detectadas, psicometricamente, num prazo 
inferior a 30 dias.

Mesmo considerando que os testes projetivos, por si sós, podem fornecer 
recursos limitados à previsão de quadros comportamentais, principalmente 
os puramente descritivos, o confronto das evoluções clinicopsicológicas dos 
radioacidentados de Goiânia com os resultados obtidos do teste de Luscher 
a eles aplicados sugere a pertinência dessa técnica projetiva na obtenção de 
um psicodiagnóstico mais correto, em menor espaço de tempo.
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eSte trabalho foi realizado pelas profissionais do setor de serviço social  da en-
tão Superintendência Leide das Neves Ferreira (SuLeide), com a finalidade 
de proporcionar a análise das questões socioassistenciais que envolveram 
os pacientes radioacidentados durante os vinte anos decorridos desde o aci-
dente radiológico. A pesquisa foi realizada com o levantamento de dados 
constantes nos arquivos dos pacientes desde a época do acidente e dos da-
dos coletados por meio de entrevista social em visitas domiciliares realiza-
das em 2006 e 2007.

Tal análise permite avaliar: em que medida as consequências do aciden-
te influenciaram nas condições socioeconômicas em que vinte anos após 
estão inseridas as famílias dos pacientes; como eles reagiram mediante a 
concessão de alguns benefícios emergenciais na época do acidente; atual-
mente, como lidam com os benefícios que lhes são garantidos por lei; e 
como se dá a relação entre a garantia vitalícia das pensões, o trabalho e a 
formação escolar.

Conforme definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) a “saúde 
é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 
ausência de doença”. A legislação brasileira, baseada na OMS, traz no Art. 3° 
da Lei n° 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências: 
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A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a ali-
mentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a ren-
da, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os 
níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do 
País. Parágrafo único - Dizem respeito também à saúde as ações que, por força 
do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletivida-
de condições de bem-estar físico, mental e social. (Brasil, 1990).

Nessa visão biopsicossocial da saúde, a pesquisa foi direcionada pelo en-
foque das condições socioeconômicas que implicam diretamente na ques-
tão saúde e se confundem com ela. 

A Fundação Leide das Neves Ferreira acompanhou os radioacidentados 
até 1999, quando foi extinta. O acompanhamento e atendimento passou, 
então, a ser realizado no Hospital Geral de Goiânia (HGG). A transferência 
para o HGG, em 2002, causou uma grande insatisfação aos radioacidenta-
dos porque deixaram de ter um atendimento direcionado e específico. Em 
15 de outubro de 2003, pela Lei delegada nº 08, criou-se a SuLeide, a qual vol-
taria a realizar o acompanhamento dos radioacidentados. Porém, parte do 
atendimento, como odontologia, ginecologia e dermatologia, permaneceu 
no HGG. Desde sua criação, a SuLeide tornou-se uma referência no atendi-
mento e apoio às necessidades sociais e econômicas desses pacientes, por 
necessitarem de um tratamento diferenciado, em decorrência de toda a tra-
jetória de vida marcada por preconceito e discriminação.

A equipe de serviço social da então SuLeide acompanhou as vítimas do 
Césio-137 desde a ocorrência do acidente em setembro de 1987. Iniciou-se 
em caráter emergencial com profissionais de alguns órgãos do Estado e ou-
tros voluntários. Com a criação da FunLeide pela Lei nº 10.339 de nove de 
dezembro de 1987, o serviço social foi convidado a integrar a equipe multi-
profissional de atendimento e acompanhamento às vítimas do acidente com 
o Césio-137. Na conjuntura emergencial, a atuação do serviço social ocorreu 
por meio de intervenções rápidas e, após esse período, procurou-se traba-
lhar a superação da dependência social dos radioacidentados.

O principal objetivo do Serviço Social diante das características apresentadas por 
esta clientela, bem como da situação gerada pelo acidente (comprometimento do fa-
tor saúde, discriminação, auto-discriminação, desemprego, etc.) tem sido o de con-
tribuir para a reintegração social dos radioacidentados, e ainda, o de promover o for-
talecimento das relações sociais e a capacitação destes, levando-os a uma liberação 
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gradativa dos bloqueios psicossociais que os envolvem, e consequentemente a per-
ceberem sua dimensão social. (Prudente; Santana; Leal, 1992).

O acompanhamento e a assistência prestados aos radioacidentados se 
pautam na atenção especializada (médica, social e psicológica) conforme es-
tabelecido pela condenação federal, a qual penalizou o Estado pela realiza-
ção do acompanhamento e assistência biopsicossocial aos radioacidentados 
até a sua terceira geração.

Nos primeiros vinte anos posteriores ao acidente radiológico, as ativida-
des realizadas pelo setor de serviço social foram intensificadas em razão do 
surgimento de novos enfrentamentos econômicos e sociais decorrentes das 
mudanças organizacionais oriundas do Estado e da sociedade. Nesse perío-
do, houve avanços legais consideráveis na legislação brasileira que embasam 
e orientam o trabalho profissional do serviço social, tais como: a promulga-
ção da Constituição Federal do Brasil, em 1988; a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em 1990; a criação da Lei Orgânica de Assistência 
Social (Loas), em 1993; a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), em 1990; a criação do Estatuto do Idoso, em 2003 e, mais recentemen-
te, a criação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), em 2004, dentre 
outros relativos ao exercício profissional.

Em 2007, o setor de serviço social realizava o acompanhamento dos casos 
de maior complexidade, identificados durante as visitas domiciliares ou me-
diante o surgimento de situações-problema apresentadas pelos pacientes. 
As visitas domiciliares eram realizadas periodicamente, sendo pelo menos 
uma por ano a cada grupo, com o objetivo de acompanhar a situação socio-
familiar, observando o nível de relacionamento interfamiliar, a empregabi-
lidade e a escolaridade dos membros das famílias.

Dentre as atividades do setor de serviço social estão incluídas: realização 
de visitas domiciliar e hospitalar; aplicação de questionário de identificação 
socioeconômica (anexo); realização de triagem e encaminhamento de casos 
específicos para os recursos da comunidade; encaminhamentos interdisci-
plinares e multiprofissional; agendamento de consultas com psicólogos e 
área médica em geral; elaboração de relatórios sociais; liberação de guia de 
consulta, de exame, de internações do serviço social do Instituto de Previ-
dência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás − Ipasgo; e o enqua-
dramento dos pacientes na isenção das taxas dos procedimentos clínicos, 
laboratoriais e hospitalares conveniados do Ipasgo.
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O serviço social também participa de reuniões e audiências no Ministé-
rio Público Estadual, ou em outros órgãos, e interage com os órgãos mu-
nicipais, estaduais e federais na busca de novas frentes de atendimento às 
necessidades dos radioacidentados. É também de sua responsabilidade o 
atendimento de pessoas que tiveram envolvimento direto ou indireto com 
o acidente radiológico e que pretendem requerer, via abertura de processo 
administrativo, o enquadramento no Grupo 3. 

O Serviço Social, desde sua implantação, procurou inicialmente garantir a todas 
as pessoas atingidas direta e indiretamente no acidente as condições básicas para 
sua manutenção tais como: habitação, alimentação, vestuário e auxílio financeiro 
(Prudente; Santana; Leal, 2002).

Em 1989 foi concedida pelos governos federal e estadual a pensão vitalícia 
a todas as vítimas dos Grupos 1 e 2. Em 2007, o valor total das pensões gira-
va em torno de 3,5 salários-mínimos,[ 1 ] e 53,85% dos radioacidentados não 
estavam inseridos no mercado de trabalho, tendo somente a pensão como 
fonte de renda.

No que diz respeito à proteção médica e assistencial, os pacientes têm 
acesso à concessão de benefícios diferenciados, como a utilização de serviço 
médico gratuito e de qualidade (com profissionais da então SuLeide ou pela 
rede conveniada do Ipasgo); disponibilização de veículo para o atendimento 
médico e laboratorial; concessão de medicamentos pela Secretaria Estadual 
de Saúde e dispensação pela então SuLeide.

No que concerne à situação habitacional, foram doados, em 1990, por 
meio de verba do governo estadual, dez imóveis para famílias envolvidas no 
acidente e que tiveram suas casas demolidas. Em 2007, seis famílias ainda 
residiam nos imóveis doados na época do acidente; três se desfizeram de 
suas casas através de venda e um preferiu receber no lugar do imóvel um 
táxi, que logo após se desfez dele.

Constatou-se uma melhoria geral das condições de moradia dos pacien-
tes. Num espaço de 20 anos (1987-2007) houve uma diminuição conside-
rável do número de pacientes residentes em casas cedidas ou alugadas e 
ao mesmo tempo aumentou o número de pacientes residentes em casas 

1  Salário-mínimo vigente em setembro de 2007: R$380,00.
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próprias.  Na época do acidente, 35% dos pacientes do Grupo 1 residiam em 
casa cedida e, em 2007, 43% residiam em casa própria. Quanto ao Grupo 2, 
26% moravam em casa alugada em 1987, e 61% residiam em casa própria em 
2007. (Gráficos 1 a 4). 

Quanto à formação escolar, na época do acidente, 33% dos pacientes do 
Grupo 1 e 38% dos pertencentes ao Grupo 2 possuíam o 1º grau incompleto; 
em 2007, 39% dos pacientes do Grupo 2 possuíam o 2º grau completo, en-
quanto 33% do Grupo 1 pouco progrediu com os estudos. (Gráficos 5 a 8).

gráFico 1 - Situação habitacional em 1987 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 
(Grupo 1)
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gráFico 2 - Situação habitacional em 2007 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 
(Grupo 1)
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gráFico 3 - Situação habitacional em 1987 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 
(Grupo 2)
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gráFico 4 - Situação habitacional em 2007 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 
(Grupo 2)
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gráFico 5 - Escolaridade em 1987 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 (Grupo 1)
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gráFico 6 - Escolaridade em 2007 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 (Grupo 1)
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gráFico 7 - Escolaridade em 1987 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 (Grupo 2)
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gráFico 8 - Escolaridade em 2007 dos envolvidos no acidente com o Césio-137 (Grupo 
2)
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A situação profissional e ocupacional se refere aos seguintes itens: ‘com 
e sem alguma profissão ou ocupação’, ‘do lar’, ‘aposentado’, ‘estudante ou 
não estudante’. Ainda considerou-se, em 1987, aqueles que não tinham idade 
para o trabalho, ou seja, os menores de 14 anos.

Os pacientes do Grupo 1 possuíam, em 1987, alguma profissão (49%), ao 
passo que 36% dos pertencentes ao Grupo 2 eram estudantes. Em 2007, 57% 
dos pacientes do Grupo 1 ainda permaneciam com a mesma profissão e 67% 
dos integrantes do Grupo 2 possuíam alguma profissão (Gráficos 9 a 12).

gráFico 9 - Situação profissional em 1987 (Grupo 1)
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gráFico 10 - Situação profissional em 2007 (Grupo 1)
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gráFico 11 - Situação profissional em 1987 (Grupo 2)
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gráFico 12 - Situação profissional em 2007 (Grupo 2)
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A situação profissional foi analisada também em relação à ocupação. Nes-

se sentido, 63% dos pacientes do Grupo 1, em 1987, possuíam alguma ocupa-
ção e, em 2007, 62% eram do lar. Esse porcentual demonstra que houve um 
declínio de pacientes inseridos no mercado de trabalho, talvez ocasionado 
pela idade ou condição de saúde.

Quanto ao Grupo 2, constatou-se que 36% dos pacientes eram estudan-
tes em 1987, e em 2007, 59% possuíam alguma ocupação. Neste grupo houve 
alguma inserção no mercado de trabalho. O fato de estarem exercendo al-
guma ocupação pode significar que os pacientes não dependem apenas do 
rendimento das pensões federal e estadual, o que não acontece com o Grupo 
1 (Gráficos 13 a 16).
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gráFico 13 - Situação ocupacional dos pacientes em 1987 (Grupo 1)

 

gráFico 14 - Situação ocupacional dos pacientes em 2007 (Grupo 1)
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gráFico 15 - Situação ocupacional dos pacientes em 1987 (Grupo 2)
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gráFico 16 - Situação ocupacional dos pacientes em 2007 (Grupo 2)
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Em razão de dificuldades administrativas decorrentes da falta de inte-

resse das empresas farmacêuticas em participar dos processos de licitações 
abertos para a compra de medicação, em junho de 2006, e com o fim do con-
trato da empresa farmacêutica fornecedora, foi suspensa a concessão de 
medicamentos para os pacientes. Por isso, as receitas foram direcionadas à 
farmácia do SUS, a qual não conseguiu atender, em sua lista de medicações, 
a demanda necessária dos radioacidentados. Este fato ocasionou o descon-
tentamento e, por consequência, o afastamento de parte dos radioacidenta-
dos dos acompanhamentos realizados pela então SuLeide.

Em março de 2007 surgiu na Secretaria Estadual de Saúde uma proposta, 
que não foi aceita, de extinção da SuLeide e, com isso, o retorno do atendi-
mento dos radioacidentados para o Hospital Alberto Rassi (HGG). Com essa 
possibilidade de transferência previu-se um prejuízo de grande proporção 
para os pacientes, visto que, em uma pesquisa aplicada pelos profissionais 
do serviço social, em 2006, constatou-se que 51,61% dos pacientes sugeriram 
o retorno de todos os atendimentos (odontologia e ginecologia) para o pré-
dio da SuLeide. Em tal pesquisa, 35,48% não deram sugestões, pois conside-
raram o atendimento bom e os demais 12,91% não opinaram.

Os pacientes ainda carregam consigo o sofrimento decorrente do pre-
conceito e da discriminação social em função do acidente com o Césio-137, 
embora hoje, passados vinte e seis anos, constata-se o desconhecimento da 
sociedade sobre o acidente e a discriminação social tornou-se quase ine-
xistente. Atualmente, o maior agravante é o autopreconceito, ainda muito 
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presente na realidade dos pacientes. Em razão do atendimento direcionado 
e especializado recebido desde o acidente, os radioacidentados apresentam 
resistência em participar de programas e atividades socioassistenciais dire-
cionados à população em geral, com receio de algum tipo de discriminação. 
Nesse sentido, o serviço social busca atuar no rompimento do estigma da 
autodiscriminação, resgatando o convívio com a comunidade em que es-
tão inseridos, em atenção à formação escolar, à qualificação profissional e 
à empregabilidade.

Nesse período de tempo formou-se uma grande barreira consolidada 
pelo autopreconceito dos pacientes, que os impede de se inserir e participar 
das atividades de sua comunidade. Conforme a pesquisa, 52% dos pacientes 
do Grupo 1 e 61% dos pertencentes ao Grupo 2 não participam de nenhu-
ma atividade comunitária, como por exemplo, religião, clube, associação de 
moradores, associação de bairro, Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) entre outros recursos comunitários (Gráficos 17 a 20).

gráFico 17 - Participação comunitária em 1987 (Grupo 1)
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gráFico 18 - Participação comunitária em 2007 (Grupo 1)
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gráFico 19 - Participação comunitária em 1987 (Grupo 2)

 

gráFico 20 - Participação comunitária em 2007 (Grupo 2)
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Durante o período da pesquisa, de abril a agosto de 2007, a  GEMOT 

(Gerência de Monitoramento dos Efeitos Tardios da Exposição Ionizante 
do Césio-137) contabilizou um total de 394 procedimentos realizados pelo 
setor de serviço social. Desse total, 26 atendimentos foram visitas domici-
liares (6,22%); sete visitas hospitalares (1,68%); 129 orientações a pacientes 
(30,86%); 28 solicitações de veículo (6,7%) fora da época do agendamento 
anual; 68 solicitações de medicação (16,27%); 16 acompanhamentos sociais 
ou psicológicos (3,83%); 138 emissões de guias de exames e consultas (33,01%) 
e seis encaminhamentos (1,43%).

O acidente radiológico com o Césio-137 repercutiu na vida das vítimas em 
seus aspectos biopsicossociais, em função de traumas sofridos, tais como: 
luto familiar; discriminação; e ruptura de direitos sociais já adquiridos, como 
moradia, trabalho e renda. Nesse sentido, houve a perda de emprego e ocu-
pação, de bens materiais (vestuário, móveis e imóveis) e perda do ano leti-
vo. Esses aspectos estão interligados e indubitavelmente refletiram na vida 
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econômica e social dos radioacidentados. Dessa maneira, as consequências 
do acidente no nível socioeconômico foram imediatamente absorvidas pelas 
famílias vitimizadas, e o Governo, assumindo seu papel, promoveu os recur-
sos socioassistenciais emergenciais, visando a suprir essas perdas materiais.

A princípio, a concessão dos benefícios foi assimilada pelos pacientes 
como algo natural e necessário à sua sobrevivência. Ao longo do tempo, esta 
concessão, incluindo as pensões vitalícias, acarretou uma dependência so-
cial e certo comodismo em relação às questões de trabalho, formação escolar 
e profissionalização, muito embora o serviço social tenha sempre procurado 
trabalhar, no decorrer desses anos, com a superação da dependência que 
o acidente gerou, pela oferta de projetos aos radioacidentados que visem à 
capacitação, à reintegração e ao restabelecimento de suas relações sociais.

Em 2007 não se percebia mais a discriminação pela população, porém ela 
continuava presente na fala de alguns radioacidentados, justificando a auto-
vitimização para a manutenção da sua estagnação social. Apenas uma mino-
ria dos radioacidentados superou os estigmas e avançou no que diz respeito 
ao trabalho, à escolaridade e à constituição familiar, não se prendendo às 
cicatrizes deixadas pelo acidente.
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