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RESUMO

A contaminação de áreas urbanas por materiais radiológicos ou nucleares é um tema que vem aparecendo constantemente nas esferas tanto 
especializadas como de foro comum interessadas em Defesa Nacional. A exposição de indivíduos a estes agentes é ainda fator de medo e 
desconhecimento da maioria da população e das autoridades que são responsáveis pelo atendimento. Um modelo de simulação de eventos 
discretos rápido, especialista e com chance de sucesso na organização de uma fase crítica como a triagem de indivíduos potencialmente 
contaminados é de valor para o processo decisório. O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma aplicação de simulação de eventos 
discretos em um possível cenário de contaminação por agentes radiológicos e nucleares. Neste trabalho a aplicação da simulação foi realizada no 
contexto da análise de prioridades para o atendimento de vítimas em um cenário radiológico com contaminação ambiental. Levou-se em 
consideração algumas características consideradas principais ao primeiro atendimento no posto de triagem, contribuindo para a determinação 
das prioridades de atendimento. Foram considerados fatores como: (a) o grau de exposição do indivíduo determinado pelo nível de dose 
absorvida de corpo inteiro, (b) idade, (c) sexo e (d) presença de injúrias combinadas (por exemplo ferimentos e exposição à radiação). Utilizando 
modelos de simulação de eventos discretos e modelagem de processos aplicados a este problema, pôde-se analisar as prioridades no 
atendimento dos indivíduos potencialmente expostos, criando critérios de escolha e encaminhamento na área de atendimento oferecendo maior 
agilidade no processo e sobretudo, a capacidade de diminuir os erros na priorização e no encaminhamento correto de cada indivíduo em fase de 
triagem. Desta forma, espera-se que se possa contribuir significativamente para a diminuição no tempo de acolhimento e encaminhamento ao 
correto tratamento se necessário e, elevação da qualidade dos dados estatísticos para prováveis estudos epidemiológicos tipo follow-up sobre a 
população afetada, além de promover menor desgaste das equipes de saúde no atendimento pela possível melhora nos índices de qualidade e 
acerto diagnóstico inicial.
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