
Modelo de Carta de Notificação da Ocorrência e solicitação de Leitura de Emergência 

Solicitamos a Leitura de Emergência do dosímetro de nosso colaborador, [INSERIR O NOME DO 

COLABORADOR], do setor de [ESPECIFICAR O SETOR DE OCORRÊNCIA] no dia ___/___/___, 

referente ao período de uso dos monitores de ___/___/___ a ___/___/___. ESPECIFICAR [ A DATA 

DE OCORRÊNCIA E O PERIODO DE USO DE REFERÊNCI ]A.  

[selecionar uma das situações a seguir, conforme se aplique à ocorrência]  

● O usuário sofreu um acidente com radiação e houve contaminação do seu monitor individual e lhe 

foram dadas as recomendações de proteção radiológica  

● O usuário sofreu um acidente com radiação e não houve contaminação do seu monitor individual e 

lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica  

● O usuário não sofreu um acidente com radiação e houve contaminação do seu monitor individual e 

lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica. 

● O usuário não sofreu um acidente com radiação e houve exposição somente do seu monitor individual, 

sem contaminação e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica. 

Devido à ocorrência, realizamos o seguinte procedimento: 

[RELATAR AQUI OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS] 

Abaixo, são apresentados exemplos, que devem ser selecionados de acordo com a ocorrência. Os itens 
(a) e (b) devem ser sempre realizados e notificados, e os itens (c), (d) e (e) podem ou não ser aplicados, 
de acordo com a situação, mas, caso sejam realizados devem ser notificados.  

 
a. Verificamos inicialmente se houve exposição do usuário ou se apenas o monitor foi exposto.  
b. Foram realizados todos os procedimentos internos estabelecidos para esta situação (consta no 

registro ou no livro de ocorrências todos os detalhes destes procedimentos).  
c. Depois de todos os procedimentos realizados com o monitor contaminado, o mesmo foi 

acondicionado em um castelo de chumbo para decaimento do material _______ que o contaminou 
por um período de ____ dias.  

d. Após o período de decaimento e realizados todos os testes de verificação de descontaminação 
efetiva do monitor, assim como realizados os devidos registros de acordo com os procedimentos 
internos estabelecidos para esta situação em nossa instituição, o monitor está sendo enviado para a 
Sapra Landauer para leitura do dosímetro. 

e. Após realizados todos os registros de acordo com os procedimentos internos estabelecidos para esta 
situação em nossa instituição, o monitor que foi irradiado, ou seja, sem contaminação, está sendo 
enviado para a Sapra Landauer para leitura do dosímetro. 

 

Devido a essa ocorrência, foi solicitado imediatamente um novo monitor à Sapra Landauer para 

o referido usuário para uso no período de ___/___/___ a ___/___/___ e que será devolvido após 

o uso para leitura e análise de rotina. [ ESPECIFICAR O PERIODO DE USO A SER UTILIZADO ].  

Gostaríamos de que o monitor do referido usuário, que se encontra em anexo, fosse lido com 

urgência pela Sapra Landauer.  

[Especificar a data de envio da Carta de Notificação da Ocorrência: dia/mês/ano]  

 

[Assinatura] ______________________  [Assinatura] ______________________ 

Responsável pela Proteção Radiológica   Usuário do monitor 

[Assinatura] ______________________ 

Responsável pelo Envio do Monitor 


