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Itens necessários para regularização e funcionamento de serviços com 

emissão de Raios x - Radioproteção: 

 
 

1. Cálculo de blindagem com planta do local já dimensionada; 

Após instalação e liberação do equipamento pelo fabricante:  

 

Para solicitação do Alvará na VISA, segundo portaria do MS 453/98 será necessário: 

2. Levantamento Radiométrico; 

3. Controle de qualidade do equipamento; 
4. Plano de proteção Radiológica, o qual deve conter, entre outras informações: 

4.1. Previsão de treinamento periódico para funcionários quanto aos cuidados de 

radioproteção; 

 

4.2. Deve estar previsto dosimetria pessoal e controle da dosimetria; 

 
4.3. Deve prever e descrever sinalização das áreas controladas, com possibilidade de 

exposição à radiação ionizante e livre; 

 
4.4. Levantamento Radiométrico para conferir pontos de exposição – Validade do laudo: 4 

anos; 

 

4.5. Controle de qualidade do equipamento: 
4.5.1. Verificar se as salas apresentam EPI mínimos para atender os indivíduos 

ocupacionalmente expostos, IOE; 
 

4.5.2. Verificação da sinalização por conta do uso das radiações ionizantes; 
 

4.5.3. Verificação do funcionamento das luzes de sinalização de emissão de radiação 
ionizante; 

 
4.5.4. Testes bianuais: 

(ii) valores representativos de taxa de dose dada ao paciente em fluoroscopia 

e do tempo de exame, ou do produto dose-área. 

 
4.5.5. Testes anuais: 

(i) exatidão do indicador de tensão do tubo (kVp); 

(ii) exatidão do tempo de exposição, quando aplicável; 

(iii) camada semirredutora; 

(iv) alinhamento do eixo central do feixe de raios-x; 

(v) rendimento do tubo (mGy / mA min m2); 
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(vi) linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs; 

(vii) reprodutibilidade da taxa de kerma no ar; 

(viii) reprodutibilidade do sistema automático de exposição; 

(x) integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual*(o valor 

referente a este item deve ser proporcional IOE) ; 

 
4.5.6. Testes semestrais 

(i) exatidão do sistema de colimação; 

(ii) resolução de baixo e alto contraste em fluoroscopia; 

 
 

Para solicitação do alvará, serão entregues os itens de 1 a 4. 

 

Para renovação do alvará, periodicamente, de acordo com a validade de cada teste, 

repetir os itens 2 e 3, e se necessário o 4 (a validade do plano de proteção é 

indeterminada).  

 

Ainda, além de prever e descrever no plano de proteção os itens 4.1 e 4.2 podemos 

oferecer o item 4.1(treinamentos periódicos) e (4.2) controlar dosimetria de forma a 

contemplar a Norma Regulamentadora, NR 32 do Ministério do Trabalho. 

 

Obs: a dosimetria pessoal dever ser feita por empresa especializada neste serviço e 

credenciada na Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

 

 

À disposição... 
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