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Histórico:

No dia 28 de novembro, na parte da manhã, ocorreu uma chuva torrencial que afetou a
regiões e o distrito de Lagolândia, onde passa o rio dos peixes, local cheio de morros e
matas. Essa chuva afetou a região da Capela do Rio do Peixe – Pirenópolis, que fica à
montante do distrito e foi convergindo para o rio e se acumulando ao longo do percurso,
desencadeando o transbordamento e a inundação nos locais mais baixos do distrito,
conforme mostra a figura 1.

Figura 1. Mapa da região do Distrito de Lagolândia, município de Pirenópolis, GO.

           
  Rio dos Peixes                            Parte Alagada do Distrito de Lagolândia

Na segunda-feira, dia 29 de novembro no final da tarde, o Ministério da Saúde enviou um e-
mail para a Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental, informando sobre evento
capturado referente ao ocorrido sobre a inundação.  No dia 30 de novembro pela manhã,  
 o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS, juntamente com a
Coordenação de Vigilância Ambiental - CVSA/GVAST, organizou de imediato uma equipe
que se deslocou de Goiânia para Lagolândia no mesmo dia, saindo da SUVISA às 13h e
chegando no local às 16h, onde também nos encontramos com a equipe da Regional
Pireneus e do Município de Pirenópolis, GO.
 

 
 



O Corpo de Bombeiro e o líder comunitário relataram sobre as ações que estavam realizando no
local, explicando que o colégio estava sendo utilizado para o recebimento e distribuição de
doações, atendimento médico e produção de cerca de 350 refeições diárias para os
desabrigados, bombeiros e voluntários. 

Foram atingidas 52 casas, 21 destruidas totalmente, sem óbtos. Informaram que na Capela do Rio
dos peixes, à montante de Lagolândia algumas famílias também haviam sido afetadas pela água. 

O Abastecimento de água não foi prejudicado em razão da captação subterrânea e
tratamento/reservação da água localizarem em uma serra do outro lado do rio dos peixes e que
possui tratamento de desinfecção da água, realizada pela concessionária Saneago. Porém, a
estrutura do Sistema de Abastecimento de água, no local atingido precisou de
manutenção/instalação por ter sido comprometida. Praticamente toda a população do distrito usa
água tratada da Concessionária Saneago que no momento da nossa visita e coleta de água estava
fazendo a manutenção no SAA. Poucas residências usam poço raso (cisternas). 

O distrito não possui tratamento dos resíduos sólidos, sendo que todos utilizam fossa negra. 

A área utilizada para o destino do resíduo sólido (móveis e materiais descartados de construções)
foi cedida pelo líder comunitário e fica à montante e dentro do distrito e pelas explicações iriam
aterrar. 

Também informaram sobre a preocupação com a zona rural que ainda não estavam conseguindo
acesso e contato, já que estavam sem energia e pontes tinha caído. 

O município disponibilizou 300 litros de hipoclorito para a limpeza do distrito. 

Em 1992 também ocorreu inundação no distrito, conforme informações do líder comunitário. 

Equipe médica atendendo todos os dias no colégio.

REUNIÃO



O Que foi Constatado no momento da visita/coleta de água

- O corpo de bombeiros estava fazendo a limpeza das casas/ruas, porém muitas áreas externas às
residências (lotes) tinham muito barro e que ainda não havia sido removido. Ao permanecer no
local pode causar problemas sérios de saúde: alergias, DDA, verminoses, tétano, leptospirose,
picada por animais peçonhentos, etc.

- Algumas residências (12), atingidas estavam sem energia desde a inundação, visto que os postes
foram comprometidos naquele local, o que dificultou a limpeza.

- Encontramos um senhor que estava com febre, calafrio e que citou que este mal estar começou
a tarde do dia da nossa visita e que deve isso ao barro que estava manuseando para a limpeza do
ambiente.

- Foram constatados muitos insetos voando no local atingido, causando uma preocupação com
problemas de saúde por arboviroses, por isso também a necessidade da limpeza do ambiente.

- O distrito não possui drenagem pluvial, acarretando convergência da água da chuva para a parte
baixa do distrito.

- O lixo do distrito é recolhido e levado regularmente para o aterro de Pirenópolis. Isso justifica a
negociação de ter uma área emergencial próximo ao distrito para armazenamento dos resíduos da
inundação. Porém a área fica à montante do distrito, podendo o lixo ser carreado  para a cidade.



Das Ações da Vigilância: Suvisa/Regional/Município: 

- A Suvisa/Lacen disponibilizou 4 frascos para a coleta de água sem tratamento e o município 8
frascos para a coleta de água tratada. Coletamos água da concessionária em oito pontos
estratégicos (igreja, escola, posto de saúde, comércio e residências em locais atingidos e não
atingidos) e uma única coleta de água sem tratamento por termos dificuldade de encontrar
residências com poço raso e que tivesse condições de retirada da água. Essa coleta foi encaminhada
ao Lacen pela SUVISA na parte da manhã do dia posterior (01/12). Infelizmente 2 frascos sofreram
avarias e foram descartados, inclusive o de água não tratada. Todas amostras analisadas ficaram
dentro dos padrões de potabilidade da água.

- Disponibilizamos ao líder comunitário o hipoclorito de sódio em frascos de 50 ml, folder e manual
informativo sobre a água e o uso do produto, para a distribuição a comunidade afetada ou não,
explicando da necessidade de uso em frutas, verduras, água.

- Disponibilizado pelo município de hipoclorito de sódio para limpeza dos ambientes.

-  



Orientações da Vigilância: Suvisa/Regional:

- Orientamos que o hipoclorito fosse também disponibilizado no atendimento médico e entregue
também para as comunidades rurais.

 - Orientamos a retirada da lama na parte externa das residências (lotes).

- Quanto ao local designado para os resíduos sólidos, orientamos que era indevido e que a
prefeitura precisava verificar outro local seguro de inundações, fora da cidade. 

- Solicitamos que os resíduos de lixo originário dos alimentos no colégio e que deixaram próximo a
ele, fossem retirados imediatamente do local para não ocorrer infestação de insetos, roedores e
animais peçonhentos.

Limpeza das vias públicas após ações dos bombeiros e população.



Ações de Saúde

Atualização do Cartão vacinal e vacinas;
Coleta de Sangue e sorologias;
Teste rápido para Covid-19;
Disponibilização à equipe multidisciplinar de fichas de notificações e informes dos
agravos potenciais: COVID-19, Intoxicação Exógena, Doenças Diarréica Aguda e
transmitidas por alimento, Leptospirose, Acidentes com Animais Peçonhentos, Tétano
Acidental, Doenças Respiratórias, Dengue, Abuso e Violência Sexual, dentre outros.
 Detecção de infestação de caramujos na região e realizado orientação ao setor de
Endemias do município sob orientação de manejo e eliminação junto à população.



TRABALHO EM EQUIPE:



 
 

Equipe Técnica Suvisa:
Magno Pereira - Químico / Coordenador

Arlita Donadon - Nutricionista
Kalanity Alves - Bióloga/Pedagoga

Maria Janaina - Nutricionista
Reila Batista - Técnica em Enfermagem
Roberta Florêncio - Gestora Ambiental

 
 

Equipe Técnica da Regional:
Nádia Borges

Mara Rejane Bittencourt
Patrícia Anders

 
 

Equipe Técnica do Município de Pirenópolis
Ana da Mota Rocha

Magnus Alex
 
 

Diagramação:
Kalanity Alves

 
 
 

Produção:
Kalanity Alves
Nádia Borges

Mara Rejane Bittencourt
 
 
 

Fotos:
Equipe Município/Regional/Suvisa

 
 

Acesso a outros Boletins: https://www.saude.go.gov.br/boletins-informes
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