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5. DO SETOR RADIODIAGNÓSTICO VETERINÁRIO
5.1. Os estabelecimentos que possuam serviços de radiodiagnóstico devem atender as normas vigentes
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
5.2. Os estabelecimentos que disponham de serviços de radiodiagnóstico devem possuir sala exclusiva
de exame com as seguintes características:
5.2.1. Dimensões de acordo com o porte do animal que proporcionem e garantam funcionalidade,
segurança e facilidade de movimentação dos profissionais;
5.2.2. Conter apenas os equipamentos, objetos e mobiliários necessários para a realização do
exame;
5.2.3. Ser provida de blindagem que proporcione proteção radiológica às áreas adjacentes, observandose os níveis de restrição de dose;
5.2.4. Iluminação adequada ao ambiente para boa visualização do paciente;
5.2.5. Acima da porta de acesso, na face externa, deve haver sinalização luminosa vermelha,
acompanhada do seguinte aviso de advertência: "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é
proibida".
5.3. As áreas controladas devem estar sinalizadas com o símbolo internacional de radiação ionizante,
acompanhando um texto descrevendo o tipo de material, equipamento ou uso relacionado à radiação
ionizante, de forma visível e definindo a entrada das áreas restritas.
"Raios-x: entrada restrita" ou "Raios-x: entrada proibida a pessoas não autorizadas"
5.4. Deve-se aplicar às instalações um sistema de segurança e proteção, do tipo barreiras múltiplas, que
esteja em consonância com a intensidade e a probabilidade das exposições potenciais envolvidas ou
outras soluções tecnológicas que evitem a exposição do operador.
5.5. A câmara escura, quando existir, deve ser um ambiente distinto da sala de exames, construído com
vedação para prevenir luminosidade natural ou artificial.
5.5.1. Os interruptores de luz clara devem estar posicionados de forma a evitar acionamento
acidental.
5.5.2. É obrigatória a instalação de exaustor de ar.
5.5.3. Utilizar sistema de iluminação de segurança com lâmpadas e filtros apropriados aos tipos de
filmes utilizados.
5.5.4. Quando utilizado equipamentos digitais, serão dispensados o uso de soluções, processadoras,
filmes e o ambiente câmara escura.
5.6. Deve haver controle de qualidade através de monitoramento da área pelo levantamento
radiométrico, afim de avaliar os níveis de radiação nas áreas de instalação dos equipamentos.
5.6.1. Realizar testes de aceite, constância e desempenho nos equipamentos emissores de radiação
ionizante.
5.7. Quando utilizar filmes, estes devem ser mantidos em posição vertical e afastados de fontes de
radiação.
5.7.1. Devem ser mantidos em condições de temperatura e umidade compatíveis com as especificações
do fabricante.
5.7.2. Monitorar o prazo de validade dos filmes.
5.8.O uso das soluções, químicos de revelação, devem seguir as recomendações do fabricante com
respeito à concentração da solução, temperatura, prazo de validade e tempo de revelação.
5.9. Os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOE deverão fazer uso de EPI's adequados a
atividade.
5.9.1. Caso o operador, na posição de disparo, responsável pelo acionamento dos aparelhos emissores
de radiação não estejam protegidos em cabines ou áreas de comandos apropriados, estes deverão fazer
uso de óculos, luvas e vestimenta plumbífera.
5.9.2. A vestimenta plumbífera deve garantir a proteção do tronco, tireóide e gônadas.
5.9.3.Quando for imprescindível a presença de acompanhante, este deverá fazer uso de vestimenta
plumbífera.
5.9.4. As vestimentas plumbíferas deverão ser mantidas em suportes adequados ou em local e em
posição de forma a preservar sua integridade.
6. Para monitoramento individual, todo Indivíduo Ocupacionalmente Exposto - IOE à raios-x
diagnóstico deverá utilizar dosímetro individual de leitura indireta durante sua jornada de trabalho. O
dosímetro deverá sofrer leitura periódica e troca mensal sendo mantido em local adequado após o
término do serviço, longe de radiação, umidade e temperatura intensa.
6.1. Os assentamentos de monitoramento individual devem ser informados mensalmente ao pessoal
monitorado e disponível para a autoridade sanitária.
6.2. Os funcionários devem ser submetidos a exames médicos periódicos que busquem alterações
fisiológicas eventualmente provocadas pela exposição à radiação, os quais não poderão ser utilizados
para substituir ou complementar o programa de monitoramento individual.

7.DOS PROCESSOS DE TRABALHO
7.1. Os profissionais deverão usar Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, em conformidade com
o procedimento realizado.
7.2. O gerenciamento dos resíduos deverá atender a RDC 222/2018 ANVISA ou legislação sanitária
que a complemente ou substitua.
7.3. Quando solicitado pelos órgãos de saúde pública, o profissional/estabelecimento deverá informar o
quantitativo de administração de vacinas anti-rábica e contra leishmaniose, bem como outras
informações que se fizerem necessárias.
7.4. Os critérios para obtenção e concessão de autorizações, cadastros e credenciamentos de
profissionais e instituições que desenvolvem atividades com medicamentos sujeitos a controle especial,
no âmbito do Distrito Federal serão regidos pela Instrução Normativa N°20/2018-DIVISA/SVS/SES
DIVISA ou demais legislações sanitárias que a complemente ou substitua.
7.5. Os estabelecimentos de assistência e diagnóstico veterinário deverão elaborar, apresentar e executar
rotinas de higienização e manutenção das instalações, sistema de climatização, equipamentos e
mobiliários, contendo as seguintes informações:
7.5.1. Método de higienização;
7.5.2. Produto de limpeza e sua concentração;
7.5.3. Especificação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
7.5.4. Registro regular dos processos de limpeza e higienização.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. Os estabelecimentos veterinários deverão manter as instalações físicas dos ambientes externos e
internos em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza atendendo aos
critérios de criticidade das áreas.
8.2. As acomodações individuais e de isolamento deverão considerar o tamanho da espécie, de modo
que a mesma possa proporcionar segurança, locomoção e repouso do animal.
8.3. Deverão permanecer no local do procedimento radiológico somente pessoas autorizadas e a equipe
necessária, as quais deverão estar munidas de EPIs.
8.4. Toda trabalhadora grávida deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser
remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N° 196, DE 11 DE JUNHO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal,
e o artigo 182, incisos II, V, X e XVI, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e considerando
a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, recepcionada pela Lei Distrital nº 2.304, de 21 de janeiro
de 1999, a Lei Nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004 e o Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro
de 2015, resolve:
Art. 1º Alterar o item 1.8.5. EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, página 37 da Estratégia de
Matrícula para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Instituições Educacionais Parceiras para
o ano de 2018, aprovada pela Portaria nº 354, de 1º de novembro de 2018 - Processo SEI nº 0008000171683/2018-28, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"A oferta de escolarização para internos do Sistema Prisional do Distrito Federal será realizada pelos
Núcleos de Ensino das UP, na modalidade da EJA sendo o Centro Educacional 01 de Brasília,
responsável pela escrituração escolar e certificação dos estudantes", bem como, "A matrícula, para
escolarização de pessoas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade nos núcleos de
ensino, será efetivada no Centro Educacional 01 de Brasília."
Art. 2º Alterar o quadro do item 3.6.11.7. MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - Presencial, página 79, que passa a vigorar com a seguinte redação:
3.6.11.7. MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - Presencial
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Art. 3º Alterar o quadro do item 3.7.3.2. SALA DE RECURSOS ESPECÍFICA, página 93, que passa a vigorar com a seguinte redação:
3.7.3.2. SALA DE RECURSOS ESPECÍFICA
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Art. 4º Alterar o quadro do item 3.7.12. CENTRO DE ENSINO ESPECIAL (CEE): UE DE AEE AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS E TGD/TEA, páginas 108 e 109, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
3.7.12. CENTRO DE ENSINO ESPECIAL (CEE): UE DE AEE AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS E TGD/TEA
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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