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A COMISSÃO NACIONAL CE ENERGIA NUOEAR, usando das

suas atribuições que lhe confere a Lei n9 6.189, de 16 de dezembro de

1974, por decisão unânime de sua COMISSÃO DELIBERATIVA, adotada em sua

497a. Sessão, real izada em 22 de outubro de 1981,

RESOLVE:

aprovar, em caráter experimental, a Norma "AUIORI

ÇfiD PARA 0 FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE SERVIÇOS CE MMITORAÇAD IN

DIVIDUAL",anexa ã presente Resolução.

RLo de Janeiro, 22 de outubro de 1981

Hervasio G. de Carvalho Rex Nêízáré Alves
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Mauro Moreira • j . Ivano Humbert Karchesi
Membro • Membro I
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1. OBJETIVO

O objetivo desta Norma é estabelecer os requisitos e condições

necessárias, exigidas pela CNEN, para o licenciamento da cons

trução e autorização para o funcionamento de laboratórios que

prestem serviços de monitoração individual.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Norma se aplica aos laboratórios que prestem serviços de

monitoração individual para zxpoòiçõzò externas ãs Radiações X

e gama.

3. GENERALIDADES

3.1 INTERPRETAÇÕES

3.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos de âmbito

geral desta Norma e os de normas especificas, baixadas pela

CNfcW, prevalecerão os requisitos das normas especificas.

3.1.2 Qualquer dúvida que possa surgir, com referência ãs

disposições desta Norma será dirimida pela CNEN.

3.2 COMUNICAÇÕES

3.2.1 Os requerimentos, notificações, relatórios e demais do_

cumentos decorrentes das disposições desta Norma, devem ser en

dereçados ã CNEN,

3.3 NORMAS COMPLEMENTARES

tm conjunto com a presente Norma devem ser consideradas to

das as Normas referentes aos diferentes tipos de monito-xz* in

díviduaiò e técnicas associadas, bem como as Normas Básicas de

Radioproteção.
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3.4 ISENÇÕES

A CNEN pode conceder Isenções de requisitos específicos desta

Norma se, a seu critério, considerar que tais isenções não compro

metem a qualidade do serviço.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta Norma são adotadas as seguintes definições e siglas:

- Ensaios que permitam um controle de qualidade de um

sistema de medidas.

Baie. dz VioitXo - Informação que identifica as funções ĵ

cas a serem desempenhadas pelo noniton. individual e os valores,

ou faixa de valores, específicos de parâmetros de controle, sele

cionados como limites de referência para projeto.

Calibiação - Relação entre o sinal fornecido pelo òintox, causado

por irradiação sob condições definidas, e a grandeza física a ele

correspondente.

CNEW - Comissão Nacional de Energia Nuclear.

- Expectativa (valor esperado) do dano causado pela do

se de radiação, levando-se em conta não somente a probabilidade de

cada tipo de efeito prejudicial, mas também a severidade do efeito.

VOÒI tquivaltnti Estiva (HE) - t definida como: HE = ET WT HT

onde HT é a dose equivalente média no órgão ou tecido T e W, é

o fator de ponderação que representa a proporção do detrimento

dos efeitos estocástícos resultantes da exposição do tecido T

para o detrimento total dos efeitos estocásticos quando o cor

po é irradiado uniformemente.

Enixqia. E^eXiva - Valor da energia fornecida pela curva de ca

libnação.
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Exposição - Ato de submeter pessoas 5 radiação ionizante. Pode

ser classificada do seguinte modo:

- exposição externa: exposição a fontes situadas fora do corpo;

- exposição interna: exposição a fontes situadas dentro do cojr

po;

- exposição total: soma das exposições externa e interna.

fatoi de Conveiião - Fator que converte a txpoòição em dobt t

quiva.le.ntz e.ietiva. Adotar o valor 38,76 Sv.Kg/C.

Uoniton. Individual - Conjunto formado pelo tentoi e porta-ser»

sor, destinado ã medida de expoòição, de acordo com regras de

v utilização especificas.

Nlvtl de. Jnveòtigação - Valores de dose equivalente ou dc&c e

quivalente tie.tiva ou de ingestão, acima dos quais os resulta_

dos são considerados suficientemente importantes para justify

car investigações adicionais.

Rep\zòe.ntante - Pessoa física autorizada a agir em nome do 1a_

boratÕrio.

Sinto*. - Parte do moniton individuals sensível a radiação, câ

paz de fornecer um sinal mensurável correspondente ã quantida_

de dessa radiação.

Si&ttma de. Monitonação individual - Sistema que permite a ava_

Ilação da doòt equivalente, eéttiva-, é constituído de um moni

toK individual e um equipamento para avaliação da leitura.

5. LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO

5.1 0 pedido de licença para construção e feito mediante um

requerimento que o Kipnzhintantt deve encaminhar ã CNEW.
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5.? Ao requerimento, deve ser anexado um projeto do laboratõ

rio, do qual conste:

- capacidade de atendimento do laboratório em termos de número

de usuários;

- planta do laboratório incluindo as instalações elétrica e hî

dráulica e o acabamento interno, os quais devem estar compa

tiveis com as necessidades do serviço de monitoração;

- condições ambientais internas e externas do laboratório, as

quais não devem interferir no funcionamento dos instrumentos;

- área do laboratório, com uma parte destinada as atividades

administrativas distinta da utilizada com a instrumentação.

6. AüiOftIZAÇAO PARA OPERAÇÃO

6.1 REQUISITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

6.1.1 0 laboratório deve possuir, em condições de pleno fuji

cionamento, os instrumentos mTnimos necessários compatíveis com

a execução do serviço de monitoração individual.

6.1.2 0 laboratório deve ter instrumentos de reserva e/ou

meios para garantir a continuidade dos serviços.

6.1.3 0 laboratório deve ter um programa de controle de quâ

lidade e a instrumentação para realizá-lo.

6.1.4 0 laboratório deve submeter ã CWEN, para aprovação, a

bíiAe. de. pxojzto do monitoi individual a ser empregado, especj^

ficando as suas características, bem como os procedimentos te£

nicos das avaliações da leitura, sua transformação em zxpoii

çã.o, e, da faixa de energia correspondente.

6.1.5 Para os instrumentos que requerem caZibnação periódica

é exigido o certificado de ca.libxa.cao atualizado.
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6.1.6 O laboratório deve realizar um certo número de medi

ções com todos os instrumentos, a fim de que se possa verify

car a adequação dos procedimentos técnicos utilizados.

6.1.7 As fontes radioativas devem ser guardadas cuidadosamen

te em recipientes adequados e lugares apropriados de modo que

sejam respeitadas as Normas Básicas de Radioproteção vigentes

no pais.

6.2 REQUISITOS DE PESSOAL

6.2.1 0 laboratório deve possuir um supervisor de radioprote

ção, credenciado pela CWFW, na área de monitoração individual,

de acordo com a Resolução 3/74.

6.2.? Deve ser designada uma pessoa do laboratório, com quia

lificação adequada, para substituir o supervisor.

6.2.3 A equipe do laboratório deve possuir experiência nos

princípios e prática de monitoração, de acordo com suas respoji

sabilidades.

6.3 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

6.3.1 ü pedido de autorização para operação é feito mediante

requerimento que o nepnet>znta.nte. deve encaminhar a CNEW, do

qual conste:

- relação completa, com características, da instrumentação;

- relação da equipe técnica com as respectivas atribuições e

qualificações;

- procedimentos técnicos de operação e controle de qualidade

do serviço.

6.3.2 A CNEN indicará uma Comissão de Especialistas para a

preciar, "in loco", os requisitos relacionados nas subseções

6.1 e 6.2 desta Norma.
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7. CONDIÇÕES OPERACIONAIS

7.1 CALIBRAÇAO E CONTROLE DE QUALIDADE

7.1.1 0 òiòtema de monitofiação indi.vidu.at deve ser submetido

a uma calibtiação periódica efetuada nc ar (free air) em termos

de cxpoòição em função da tnexaia efetiva.

7.1.2 A calibnação deve ser efetuada e certificada por uma

instituição reconhecida,pela CNEN, para este fim.

7.1.3 0 laboratório deve possuir uma fonte radioativa adequa^

da e um dispositivo que permita irradiação dos monitonzi indi

viduai* numa geometria fixa, com a finalidade de a^enição des^

tes monitoizA.

7.1.4 Outras a^efiiçõeò devem ser executadas periodic nnente,

de modo a assegurar a confiabilidade do òi&tema. de mo nito nação

individual, e devem ser devidamente registradas.

7.1. í> As quantidades a serem determinadas pelo laboratório sao

a da a equivalente, efetiva e a faixa de energia correspondente.

7.1.6 0 laboratório deve participar dos programas de -intercom

parações promovidos pela CNEN.

7.1.7 0 laboratório deve fornecer a CNEN, quando solicitado,

exemplares dos monitoie.* individuais por ele empregados, para

fins de avaliação.

7.2 RELATÓRIOS E NOTIFICAÇÕES

7.2.1 0 laboratório deve cadastrar na CNIH todo indivíduo por

ele monitorado.

7.2.2 0 laboratório deve comunicar S CHEN qualquer alteração

na sua equipe técnica.
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7.2.3 O laboratório deve informar 5 CNEN sobre qualquer perda

de monitor ou perda de leitura.

7.2.4 0 laboratório deve informar ã CNEN sobre a não devol£

ção de monitoniLò num prazo máximo de 30 (trinta) dias após o eni

cerramento do período previsto para o seu uso.

7.2.5 0 laboratório deve informar ã CNEN sobre qualquer ocor

rência que prejudique ou venha a projudicar a qualidade dos se£

viços, inlcuindo as providências adotadas para correção da ano£

malidade.

7.2*6 Os resultados da avaliação dos monitotits individuais d£

vem ser enviados a CWEW sob a forma de relatório por ela estabje

lecicla nos prazos seguintes. ' "

7.2.6.1 A contar do recebimento do monitok pelo laboratp

rio:

• a) No caso de suspeição de excesso de dose - informação

por telefone ou outro meio (resultado preliminar), dentro de 24

horas a posteriormente por escrito;

b) No caso de irradiações especiais planejadas - inform^

ção por telefone ou outro meio, dentro de 24 horas e, posterior^

mente por escrito;

.c) Em outros casos - informação por escrito dentro de 30

dias.

7.2.6.2 A contar da constatação:

a) No caso de doses superiores aos nlve.is dt investigação

para monitoração - informação por telefone ou outro meio, deri

tro de 24 horas, e posteriormente por escrito.

7.3 RrCJSTROS*
ff

7.3.1 Um .sistema de registros atualizados deve ser mantido po

Io laboratório, o qual deve conter:

- histórico o dados de



8 '__ CNEN NE-3.04

•• manuais o certificados dos instrumentos, fontes e pa

drões do laboratório , quando aplicável;

- inventario de todos os instrumentos?

- instruções gerais do laboratório;

- procedimentos técnicos e administrativos do laboratõ

rio;

- detalhes de todas as medições relevantes realizadas;

- copia de todos os relatórios emitidos;

- anotações de falhas operacionais e instrumentais.

7.3.2 Os relatórios devem ser guardados, pelo menos, por 5

(cinco) anos.

7.3.3 Devem ser tomadas precauções especiais para a salvaguar

da do registro de laboratório, inclusive contra incêndio.

8.INSPEÇÃO

O laboratório deve facilitar o acesso de inspetores da CNEM , ou

de seus representantes autorizados, a fim de que possam realizar

inspeções periódicas na instalação.

9.DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Todos os laboratórios atualmente em operação ficam obrigados a

se ajustarem aos requisitos da presente Norma num prazo máximo

'de 6(seis) meses, a partir da data da publicação desta Norma.
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