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Resumo. O estudo propõe metodologia que seja capaz de estimar impactos financeiros a 

eventos de emergência radiológica. Foi utilizada metodologia de convergência a partir de 

plataformas isoladas para apoiar o processo decisório. Considerando um Dispositivo de 

Dispersão Radiológica (Radiological Dispersive Device – RDD) composto de explosivos e 

césio-137 como material radioativo, um cenário tomando como base o Rio de Janeiro foi 

modelado. O cenário foi criado utilizando-se o código HotSpot Health Physics Codes 3.0, que 

gerou plumas de isodoses na região de deflagração do RDD com limiares estabelecidos pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, definindo áreas contaminadas e a dose total efetiva 

para indivíduos na região. Cálculos de excesso de risco relativo para indivíduos expostos 

foram calculados a partir dos relatórios Biological Effects of Ionizing Radiation V e 

TECDOC-870 da International Atomic Energy Agency, onde, para fins de aplicação, a 

leucemia foi considerada como morbidade a ser analisada. O impacto financeiro foi estimado 

de forma a possibilitar o cálculo da equivalência entre o custo neste caso e aquele previsto, 

considerando a incidência normal da doença. Desta forma, uma metodologia capaz de 

estimar impactos financeiros, com base em custos de tratamento, foi proposta, a fim de 

auxiliar no processo decisório em cenário RDD. 

 

Palavras-chave: Radiação ionizante, Modelagem Matemática, RDD, HotSpot, Impactos 

Financeiros. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Metodologia de convergência pode ser entendida como aquela que propõe apoio ao 

processo decisório pela adição de capacidades, convergindo metodologias e/ou plataformas 

estanques para soluções de problemas aparentemente isolados. Estudos intensivos em 

modelagem computacional e matemática representam um campo aberto para novas 
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descobertas, sendo a aplicação da metodologia de convergência no auxílio ao escalão de 

decisão em um estado de emergência, um desafio atual e complexo. 

O caráter inovador desta proposta está na ideia de convergência de objetivos, que busca 

integrar plataformas computacionais e modelos preditivos em torno de um objetivo comum. 

Esforços neste sentido, ainda que não sob a mesma base metodológica, estão sendo efetuados 

pela Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), sob jurisdição da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que desde o final de 2012 busca integrar uma 

plataforma computacional que visa unir dados de campo provenientes de diversas fontes e 

prover apoio ao processo decisório sobre a existência ou não de um teste de armas nucleares 

Underground Nuclear Explosion (UNE). 

O trabalho possui como objetivo desenvolver metodologia para a modelagem de 

consequências sobre impactos financeiros, considerando o câncer radioinduzido, em particular 

a leucemia. A convergência de uma plataforma de modelagem de risco (HotSpot 3.0), a 

análise de excessos de riscos relativos sobre seres humanos (BEIR V), considerando cenários 

compostos por áreas contaminadas são objetivos secundários. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. HotSpot Health Physics Codes 3.0 

 

O HotSpot fornece aproximação dos efeitos da radiação ionizante quando materiais 

radioativos são liberados para a atmosfera. É utilizado para equipar com resposta rápida de 

emergência, técnicos e planejadores com um conjunto portátil de ferramentas computacionais, 

avaliando acidentes envolvendo dispersão de materiais radioativos (HOMMAN, 2013).  

Os algoritmos utilizados no HotSpot ajustam uma função, onde a dose de radiação é 

geralmente superestimada, obedecendo modelos gaussianos para simular a dispersão de 

radionuclídeos no ambiente (HOMANN, 2013). Tal modelo produz resultados que concordam 

razoavelmente com dados experimentais (YVES et al., 2012). A equação do modelo 

gaussiano pode determinar a concentração atmosférica de um gás ou um aerossol em qualquer 

ponto do espaço, porém, nas rotinas do HotSpot, a origem da dispersão está localizada ao 

nível do solo, com as coordenadas de liberação do radionuclídeo em (x = 0, y = 0, z = 0), 

obedecendo o seguinte modelo: 

 

 
 

Onde, (1) C, a concentração atmosférica integrada no tempo (Ci.s/m³); (2) Q, a atividade 

da fonte (Ci); (3) H, a altura efetiva de lançamento (m); (4) λ, a constante de decaimento 

radioativo (s-1); (5) x, a distância percorrida na direção do vento (m); (6) y, a distância 

perpendicular à direção do vento (m); (7) z, a distância do eixo vertical (m); (8)  o desvio 

padrão da distribuição de concentração integrada na direção perpendicular à do vento (m); (9) 
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 o desvio padrão da distribuição de concentração integrada na direção vertical (m); (10) u, a 

velocidade média do vento na altura de liberação efetiva do material (m/s) e; (11) DF (x), o 

fator de depleção da pluma, calculado pela seguinte relação: 

 

           
 

(2) 

Onde (12) v é a velocidade de deposição (m/s) do material radioativo e (13)  (x) é o 

desvio padrão da distribuição de concentração de ar na direção vertical (eixo z) para qualquer 

terreno padrão (ajustado para a altura de rugosidade da superfície, se for o caso) ou terreno da 

cidade em análise, as demais variáveis estão em conformidade com a equação 1. 

O HotSpot é responsável por gerar plumas de isodoses na região de deflagração do 

artefato RDD, definindo elementos como a área contaminada e a dose total efetiva. A 

velocidade do vento foi considerada como fator de arraste do material radioativo liberado no 

ambiente e, para fins deste estudo, foi modelado um cenário estático pós deflagração do RDD. 

 

2.2. Biological Effects of Ionizing Radiation: Health Effects of Exposure to Low Levels of 

Ionizing Radiation (BEIR V) 

 

O relatório BEIR V é um conjunto de modelos de análise de risco para cânceres que 

dependem da dose efetiva, gênero, idade e período de latência de morbidades para indivíduos 

expostos à radiação ionizante, tomando como princípio o estudo epidemiológico desenvolvido 

sobre sobreviventes dos bombardeios nucleares sobre o Japão no fim da 2ª Guerra Mundial, 

padronizados para população americana. 

A escolha do desenvolvimento da leucemia ocorreu em função do seu curto período de 

latência, cerca de 2 a 3 anos após a exposição à radiação ionizante (KATO, SHIMIZU, 1992; 

PRESTON et al., 1994; PRESTON et al., 2004), podendo provocar impacto financeiro a curto 

prazo ao se considerar seu tratamento. 

A International Atomic Energy Agency (IAEA) divide as funções generalizadas do BEIR 

V de acordo com o gênero, faixa etária e período de latência, em conformidade com o 

TECDOC 870 (IAEA, 1996). A tabela 1 mostra funções para determinação do ERR para 

leucemia. 
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Tabela 1 - Funções para o cálculo do ERR para a leucemia (IAEA, 1996). 

 

Gênero Masculino   

 para e < 20 (3) 

 para 20 ≤ e < 40 (4) 

 para e ≥ 40 (5) 

Gênero Feminino   

 para e < 20 (6) 

 para 20 ≤ e < 40 (7) 

 para e ≥ 40 (8) 

 

Onde: (1) ERR(D,t,e,s), ou apenas ERR, é o Excesso de Risco Relativo, em função da 

dose total efetiva (D, em sieverts), latência (t, em anos), idade em que foi exposto (e, em 

anos) e gênero do indivíduo (s); (2) F(D) é a Função linear-quadrática (leucemia) em função 

da dose equivalente; (3) β(t,e,s) é o Risco Relativo (RR) em função da latência, da idade em 

que o indivíduo foi exposto à radiação e o seu gênero. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Este estudo é dirigido à construção e estudo de consequências de um cenário radiológico 

provocado por ações assimétricas com utilização de um Dispositivo de Dispersão Radiológica 

(Radiological Dispersive Device – RDD). Pode-se definir ações assimétricas (ou guerra de 4ª 

geração ou não convencional) como práticas que empregam métodos de conflito não lineares 

e, em grande parte dos casos, com técnicas simples, porém com ênfase em nível psicológico, 

estratégico e com apelos ideológicos (SPENCER, LIGHTFOOT, 2001).  

Inicialmente definiu-se o Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro, RJ (22º 58’ 48.78” (S); 

43º 24’ 29.02” (O)), como ponto de deflagração, onde dados sobre condições climáticas e 

população local foram coletados da base de dados proveniente de órgãos oficiais. 

Os dados da montagem do RDD, situação do terreno e condições climáticas foram 

analisados e inseridos como dados de entrada do Hotspot. Após o levantamento dos dados 

necessários com base em órgãos governamentais reponsáveis, o código gerou as plumas de 

isodoses sobre o terreno, mostrando, entre outros tópicos, a área afetada (conservativa), 

propiciando a análise estatística sobre número de habitantes na região de deflagração do 

RDD, estabelecendo inclusive dados como divisão por gênero e faixa etária.  

Valores da Total Effective Dose (TED) obtidos como resposta do HotSpot indicam a dose 

no contorno das plumas. Esses valores foram inseridos nas equações do BEIR V, apresentadas 

na tabela 2, e separadas por gênero, faixa etária e período de latência, a fim de se obterem 

valores de ERR para cada situação. 
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Tabela 2 - Dados de entrada do programa HotSpot. 

 

Termo Fonte Parâmetros  

Material radioativo 

Atividade 

Velocidade do vento (h=10 m) 

Direção do vento 

Coordenadas de distância 

Quantidade de explosivos 

Classe de estabilidade (cidade) 

Altura do receptor 

Tempo de amostra 

Contorno da pluma interna 

Contorno da pluma mediana 

Contorno da pluma externa 

Fatores de conversão de dose 

Tempo de exposição 

Cs-137, meia-vida: 30,0 anos 

3,7E+14 Bq 

3,0 m/s 

130° SE 

Distâncias a partir da linha central da pluma 

10,0 lb de trinitrotolueno (TNT) 

E 

1,7 m 

0,1 min 

100 mSv 

50 mSv 

1 mSv 

Federal Guidance Report No. 13 (FGR-13, 1999) 

Início: 0,0 h; Duração: 24,0 h 

 

Uma função que envolva os custos pré-definidos pela legislação e valores de casos novos 

(CN) foi necessária para a estimativa dos custos de remediação e atenção à população num 

caso de saúde pública. Tal aproximação de uma função de excesso de custo foi proposta a 

seguir, considerando o número de casos novos devido à exposição à radiação ionizante por 

ocasião do cenário RDD: 

 

          EC = (CI.TED + CT + CL).CN                                                                                        (9) 

 

Sendo EC o excesso de custo estimado em reais; CI o custo inicial, estipulado pela norma 

NN-3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, 2011), que estabelece que em 

avaliações quantitativas de otimização, o valor do coeficiente monetário por unidade de dose 

coletiva não deve ser inferior, em moeda nacional corrente, ao valor equivalente a 

US$10.000/pessoa.Sv; TED é a dose total efetiva no indivíduo exposto, em sieverts; CT o 

custo de tratamento; CL os custos logísticos; e CN o número de casos novos acima da linha de 

base a partir dos valores estimados de ERR. 

Para a estimativa do valor de CT, foi considerado o tratamento de leucemia denominado 

Total Body Irradiation (TBI) como um pré-transplante de medula óssea, com média de seis 

sessões administradas de 2 Gy (GORDON et al., 1997). Para a Sociedade Brasileira de 

Radioterapia (SBR), o custo médio estimado para este tipo de tratamento é de R$ 2.250,00 

por indivíduo (R$ 375,00 por sessão) (SBR, 2010). 

O custo logístico foi descrito apenas em nível de informação e complemento à equação a 

ser descrita, sendo utilizado como valor neutro na função, pois este valor pode ser estimado 

em função da demanda e pode ter elevado grau de independência em relação à da situação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após os dados da tabela 2 serem inseridos no HotSpot, valores de TED e as plumas de 

isodoses sobre o local são gerados. Para o cenário modelado, utilizaram-se doses 

estabelecidas pela CNEN em situações de emergência, evacuação e doses para indivíduos do 

público, que assumem os valores de 100 mSv, 50 mSv e 1 mSv (CNEN, 2011), 

respectivamente. A figura 1 mostra as plumas de contaminação geradas pelo HotSpot.  

 

 
 

Figura 1 - Pluma de contaminação gerada pelo código HotSpot. 

 

A tabela 3 mostra valores calculados de ERR organizados por pluma, gênero e faixa 

etária, além do número de casos novos, estimados a partir de dados demográficos do local do 

evento (IBGE, 2010) e do número de casos de leucemia estimados para o município Rio de 

Janeiro em 2014, sendo 180 para homens e 210 para mulheres (INCA, 2014), e finalmente o 

excesso de custo estimado. 
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Tabela 3 - Valores de ERR, CN e EC, divididos por plumas, gênero e idade. 

 

Gênero Pluma Idade (anos) Dose (Sv) ERR CN EC (R$) 

Masculino 

Interna 

e < 20 0,100 1,632 293,754 1.456.639,62 

20 ≤ e < 40 0,100 0,965 173,719 861.418,87 

e ≥ 40 0,100 0,683 122,908 609.462,36 

Mediana 

e < 20 0,050 0,786 141,500 510.016,58 

20 ≤ e < 40 0,050 0,465 83,680 301.610,57 

e ≥ 40 0,050 0,329 59,204 213.392,46 

Externa 

e < 20 0,001 0,015 2,725 6.204,19 

20 ≤ e < 40 0,001 0,009 1,611 3.669,00 

e ≥ 40 0,001 0,006 1,140 2.595,85 

Feminino 

Interna 

e < 20 0,100 0,344 72,243 358.233,60 

20 ≤ e < 40 0,100 0,206 43,168 214.056,83 

e ≥ 40 0,100 0,145 30,458 151.030,17 

Mediana 

e < 20 0,050 0,166 34,799 125.429,15 

20 ≤ e < 40 0,050 0,099 20,794 74.948,21 

e ≥ 40 0,050 0,070 14,671 52.880,54 

Externa 

e < 20 0,001 0,003 0,670 1.525,81 

20 ≤ e < 40 0,001 0,002 0,400 911,72 

e ≥ 40 0,001 0,001 0,282 643,28 

          Total: R$ 4.944.668,81 

 

O valor do custo pela linha de base (CLB), estabelecido pelo produto entre a taxa bruta 

nacional estimada pelo INCA (180 novos casos de leucemia para homens e 210 para 

mulheres) (INCA, 2014) e o valor pago pelo SUS para tratamento de leucemia por TBI (R$ 

2.250,00), assim como os valores de EC estão sintetizados na tabela 4, mostrando também a 

equivalência entre ambos. 

 

Tabela 4 - Custo pela linha de base (CLB) e pelo ERR (EC). 

 

Gênero CLB (R$) EC (R$) 

Masculino 405.000,00 3.965.009,50 

Feminino 472.500,00 979.659,31 

Total 877.500,00 4.944.668,81 

Equivalência EC = 5,63 CLB 
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De acordo com a tabela 4, o valor de EC é cerca de 560% maior do que CLB para o 

cenário em estudo. Esta estimativa pode auxiliar a plataforma orçamentária quando 

complementada com os valores de CL. A figura 2 mostra a relação entre os valores de EC, CLB 

e o somatório entre ambos em função da TED. 

 

 
 

Figura 2 - Custos em função da TED nos indivíduos irradiados. 

 

O valor de CLB se mantém constante, pois não considera o evento, enquanto que EC 

possui dependência com TED. O somatório EC + CLB representa o custo total estimado, 

considerando a taxa de ocorrência municipal para leucemia e o custo estimado para o cenário. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A metodologia de ação para estimativa de impacto financeiro foi sugerida para apenas 

uma morbidade, porém, em uma situação mais complexa, diversas neoplasias devem ser 

analisadas, onde vítimas e acidentados oriundos da deflagração propriamente dita (quando 

houver) deverão ser considerados. Por se tratar de um cenário estático, apenas a situação no 

momento da deflagração foi levada em consideração, logo, as plumas de contaminação 

referem-se ao pior cenário esperado, ou seja, o mais conservativo. 

O impacto financeiro foi obtido através do valor que o SUS oferece para um dos 

tratamentos de leucemia, assim como o valor de otimização determinado pela CNEN. Tais 

valores podem sofrer variações, mas tratando-se de metodologias e não apenas resultados, 

torna-se importante o conhecimento da equivalência entre custos baseados pela linha de base 

e custos a partir de casos novos. No cenário em questão, foi estimado que o EC é cerca de 

560% maior do que o valor que, provavelmente, seria gasto apenas pela linha de base. 
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A metodologia apresentada dá suporte ao processo decisório em caso de incidentes 

radiológicos, chamando a atenção para necessidades de organização da resposta. Essa 

abordagem configura-se um exemplo moderno de integração de plataformas para um objetivo 

comum, acelerando e dando base científica para ações políticas de resposta a emergências 

desta natureza. 
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