
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RADIOPROTEÇÃO – (PPR) 
 
 
     Para que a documentação referente à proteção radiológica de sua instituição fique completa 
é necessário elaborar um Plano de Proteção Radiológica (PPR), cujo modelo está 
disponível para download em nosso site www.sprad.com.br/planoderadioprotecao. 
 

      O Supervisor de Radioproteção ou Responsável Técnico da instituição devem 
elaborar esse documento com as seguintes informações abaixo: 
 

 Anexo 1 – O projeto básico de arquitetura das instalações ou a planta da instalação 
atualizada com indicação das salas onde estão instalados os equipamentos radiológicos. 
 

 Anexo 2 – O(s) laudo(s) de levantamento radiométrico ambiental de todas as salas da 
    instituição. 

 

 Anexo 3 – Para cada equipamento e/ ou sala é preciso anexar uma tabela de exposição em 
folha impressa que informe: os exames realizados e a técnica utilizada (kVp, mA e o tempo 
de exposição). 
 

 Anexo 4 – Deverá conter nome dos médicos, técnicos e seus respectivos números de 
registro. Detalhar a função exercida, qualificação, responsabilidades e carga horária de toda 
a equipe de radiologia. 
 

 Anexo 5 – Para cada equipamento, anexar: os relatórios do teste de aceitação do 
equipamento (emitido pelo fornecedor), com o aceite do titular do estabelecimento e o 
certificado de adequação da blindagem do cabeçote (emitido pelo fabricante). 

 

 
     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
 Caso a instituição não tenha o relatório do teste de aceitação, recomendamos que seja 

retirada a indicação desse do documento. (Anexo 5) 
 

 Solicitamos que todos os documentos anexados sejam verificados e o Plano de Proteção 
Radiológica (PPR) seja assinado pelo responsável conforme indicado no modelo. 

 

 Todos os itens devem ser verificados para confirmação da veracidade das informações. 
 

 No item 11 do Plano de Radioproteção pedimos que seja corrigido o nome da empresa que 
realiza sua monitoração (Dosimetria), caso não seja realizado pela empresa Sapra 
Landauer. 

 

 Manter cópias autenticadas do(s) laudo(s) de levantamento radiométrico ambiental (LRA) 
para renovação do alvará de funcionamento da instituição. 

 
 
 

Agradecemos por escolher nossos serviços! 
 
 
 

 
Rua Rui Barbosa, 2495 – V. Costa do Sol – São Carlos – SP – CEP 13566-260. 
Fones: (16) 3419 – 3804/ 3419 – 3805 / Fax (16) 3419 – 3806 
CNPJ 18.738.232/0001-07 
 
Home Page: www.sprad.com.br 
E-mails: sprad@sprad.com.br                                                                                         
   financeiro@sprad.com.br                                                                      SP Rad – Soluções em Proteção Radiológica. 

 


