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RESUMO

Um dispositivo de dispersão radiológica pode impactar a saúde pública e segurança por espalhar material radioativo no meio ambiente. A 
exposição do meio ambiente a elementos radioativos é, nos dias de hoje, uma preocupação real não só por causa da extensa lista de aplicações 
nucleares e radiológicas na Indústria e Medicina como também por conta da possibilidade de ações fundamentalistas utilizando as conhecidas e 
temidas bombas sujas (do inglês dirty bomb também conhecida como RDD – Radiological Dispersal Device), que são artefatos contendo 
explosivos associados a material radioativo com a finalidade de ser espalhado de forma deliberada em uma área habitada com finalidade de 
impor terror. Simular um evento desta natureza com antecedência pode facilitar o planejamento e, de forma mais efetiva, aumentar a capacidade 
de aquisição dados e da resposta. Uma vez que a equipe de enfermagem ocupacional tem a chance de acessar informações de simulação, o 
número aproximado de pessoas para triagem e tratamento torna-se prontamente disponível. A metodologia proposta integra capacidades de 
diferentes plataformas de maneira convergente, sendo realizada em três fases: (1) simulação de cenários; (2) de geração de dados e (3) avaliação 
de risco para triagem. Com base na simulação, ele indica que, normalmente, a maioria da população afetada pode não precisar de qualquer ajuda 
médica imediata. Prioridades mais altas devem ser dadas para ajudar as pessoas localizadas em zonas "quentes" (com mais alta exposição à 
radiação) conforme exigido por critérios estabelecidos de risco. A priorização proposta reduziria significativamente a demanda na área de 
triagem. A metodologia proposta poderia, assim, de forma eficiente ajudar a melhorar o processo de atendimento e encaminhamento de 
potenciais afetados, fornecendo prontamente informações valiosas que ajudariam nos esforços para: (a) filtro e redução do número de indivíduos 
atendidos; (b) otimizar a priorização de cuidados médicos; (c) reduzir os custos operacionais e (d) fornecer os dados científicos necessários para 
desenvolver uma abordagem adequada ao risco e sua comunicação adequada à população envolvida.
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