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VALDELICE TEODORO
presidenta do CONTER

EDITORIAL

CoMEça

uando nos aproxima-
mos do fim do ano 
costumo pensar ainda 
mais no futuro da Ra-
diologia. Comemorar 
o dia da nossa profis-
são exige uma ampla 

reflexão sobre os rumos que seguimos 
até aqui, para verificar se convergem 
para os nossos objetivos. 

Na medida em que nos aproxima-
mos do dia 8 de novembro, em meu 
coração se forma uma simbiose de re-
alidade e sonhos, que vão desde o que 
somos até o que queremos ser, uma 
ponte que liga as emoções de agora às 
que estão porvir.

Cada vez mais estou 
convencida de que tomar 
providências para promo-
ver a qualidade da forma-
ção acadêmica dos nossos 
profissionais é o melhor 
que posso fazer como diri-
gente da classe. Obviamen-
te, é claro, além de cumprir 
minha obrigação constitu-
cional de dirigir a normati-
zação e fiscalização da ativi-
dade profissional no Brasil.

Infelizmente, a trans-
formação da educação 

profissional em mero produto de mer-
cado pela maioria das escolas técnicas 
e faculdades é o maior entrave para al-
cançar objetivos concretos nesse senti-
do. Por suposto, é preocupante quando 
um profissional chega ao mercado de 
trabalho sem as condições necessárias 
para o desempenho de suas funções.

Temos procurado identificar os fa-

Q
tores que impedem o bom desempe-
nho técnico dos serviços de Radiologia. 
Contudo, todo esforço esbarra na des-
valorização profissional.

Diante do quadro, neste Dia Nacional 
dos Profissionais das Técnicas Radiológi-
cas, ao te parabenizar, faço o convite para 
que faça parte de uma mudança de cons-
ciência. Somente a partir de uma nova 
mentalidade conseguiremos alcançar um 
patamar de desenvolvimento sustentável 
para as técnicas radiológicas no país.

Una-se com seus amigos de pro-
fissão e discuta Radiologia. Busque ca-
minhos e alternativas para alcançar os 
direitos constitucionais que hoje nos 
são negados. Somente por meio da co-
letividade conseguiremos alcançar um 
ideal de luta. 

Parafraseando Winston Churchill, 
diria que antes de perguntar o que a 
sua profissão pode fazer por você, você 
deve procurar saber o que pode fazer 
por ela e pelas pessoas que dependem 
do seu trabalho diariamente. 

Saudações radiológicas!

É preocupante quando 
um profissional chega ao 
mercado de trabalho sem 
as condições necessárias 
para o desempenho de 
suas funções

por VoCÊ
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radiologia

Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia (CONTER) tem 
um novo diretor secretário. O 
cargo agora é ocupado pelo téc-
nico em Radiologia Haroldo Félix 
da Silva. Antes de ser profissional 
das técnicas radiológicas, nosso 

personagem foi guarda florestal, pedagogo e profes-
sor universitário. Realmente, a Radiologia foi uma op-
ção de vida. Haroldo tem 65 anos, nasceu em Campo 
Grande/MS, foi alfabetizado na cidade de Lapa/PR, 
serviu ao Exército no Rio de Janeiro e, finalmente, se 
radicou em Curitiba/PR, onde vive com a mulher. Tem 

O que faz o diretor secretá-
rio do CONTER?

Coordena os funcionários e 
colaboradores e, com o auxílio da 
equipe, administra contratos, estu-
dos, fluxo de documentos e corres-

pondências entre os Regionais, além 
de prestar informações e suporte 
aos profissionais. Além disso, sou 
responsável por buscar respostas 
e soluções para demandas que che-
gam ao órgão diariamente. 

por opção

O cinco filhos, doze netos e uma bisneta. Quando decidiu 
se mudar para o Paraná, já aos 50 anos, Haroldo conta 
que passou muitas dificuldades, até o momento que 
um anúncio em um ônibus mudou sua vida. “Estão 
abertas as inscrições para o Curso de Radiologia da 
Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná”, 
dizia a publicidade. Haroldo fez a inscrição, estudou, 
se formou, começou a trabalhar na área, passou em 
um concurso público, concorreu em 2007 às eleições 
do CRTR 10 Região, foi eleito, reeleito, indicado para 
o CONTER e, finalmente, está aqui agora, empossado. 
Nesta entrevista, conheça as opiniões do mais novo 
executivo do Sistema CONTER/CRTRs.

Como o senhor enxerga o 
CONTER no cenário atual dian-
te das outras organizações? 

Apesar dos inúmeros contra-
tempos judiciais, provocados pela 
vaidade pessoal de alguns dirigentes, 
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quebrando a unidade tão necessária 
para o engrandecimento da profis-
são, o Sistema CONTER/CRTRs se 
solidifica a cada dia mais no cenário 
nacional, obtendo reconhecimento 
e respeito dos demais ór-
gãos de classe, pela sua par-
ticipação ativa nos fóruns 
das profissões.

Em que aspectos po-
demos melhorar como 
instituição nos próximos 
cinco anos?

A fiscalização está equa-
cionada, planejada e apresen-
tando dados mais positivos a 
cada ano que passa. Como isso é fato 
consumado, acredito que podemos 
melhorar na promoção de políticas 
que incentivem a qualidade da forma-
ção dos nossos profissionais. A for-
mação, salvo exceções, é precária. Os 
cursos não acompanham a evolução 
tecnológica e a necessidade do mer-
cado que abriga o profissional das 
técnicas radiológicas. Necessitamos 
também de uma legislação moderna, 
que abrigue as necessidades sociais 
nos aspectos industriais, mé-
dicos, comerciais, de seguran-
ça e os direitos e deveres do 
profissional. Este projeto está 
em tramitação no Congresso 
Nacional (PL n.º 3.661/2012). 
Não é necessariamente a le-
gislação dos sonhos, mas já 
atende muitos aspectos.

A fiscalização do ór-
gão é eficiente? O Sis-
tema CONTER/CRTRs 
tem sido eficaz no com-
bate às ilegalidades?

No último ano evoluímos 
muito com a criação da CONAFI e 
COREFIS, investindo em equipamen-
tos e ampliando o número de agen-
tes. Financiamos projetos e abrimos 
vários canais para a denúncia de irre-
gularidades. Promovemos encontros 
dos agentes de todo o país para dis-
cutir a uniformização dos processos 

de fiscalização e trocar informações 
e experiências. Tendo em vista a vasta 
extensão do território a ser fiscaliza-
do e a discrepância entre as regiões, 
dada as suas características sociais e 

políticas, posso dizer que há eficiên-
cia educativa e, infelizmente, punitiva, 
em face da “cultura” que temos os 
brasileiros de burlar a Lei.

Na sua opinião, que áreas da 
Radiologia oferecem as melho-
res chances profissionais?

Todas as áreas oferecem boas 
chances, sendo a área da indústria 
a que sugere um crescimento mais 
acentuado e com melhores salários. 

Entretanto, a qualificação profissio-
nal, a especialização e o aperfeiçoa-
mento constante é que farão e fazem 
a diferença.

Em uma enquete realizada 
no Portal CONTER, 64% dos 
profissionais disseram que o 

problema que mais afeta a vida 
a categoria é o descumprimen-
to do piso salarial. Embora essa 
demanda seja de esfera sindical, 
o CONTER toma alguma pro-

vidência para diminuir a 
incidência dessa irregula-
ridade? 

Quando o então pre-
sidente da República Fer-
nando Henrique Cardoso 
desvinculou o salário mí-
nimo da base de cálculo 
para os pisos salariais, das 
diversas categorias profis-
sionais, nós ficamos desco-
bertos. Nossos sindicatos 

(os da Radiologia), enfraquecidos 
e inoperantes, deixaram de pro-
mover os dissídios, até por falta 
de participação dos profissionais 
e, em alguns casos, por interesse 
dos seus dirigentes, provocaram a 
desvalorização do salário ao lon-
go desses doze anos. Esse enfra-
quecimento sindical, por falta de 
participação da categoria, levou 
os CRTRs a assumir a luta pela 
preservação e recuperação do 

coeficiente salarial. Alguns 
Regionais, principalmente 
o CRTR 10ª Região, obti-
veram conquistas valiosas 
junto ao Ministério Público, 
por meio de ações judiciais, 
impedindo a realização de 
concursos irregulares que, 
além de enquadrarem o 
Técnico/Tecnólogo como 
operadores de nível básico, 
exigiam uma carga horária 
superior a estabelecida em 
Lei, com salários até abaixo 
do SM. As conquistas da 10ª 
Região se refletiram por 

vários Regionais e, hoje, o CON-
TER possui uma base de dados em 
sua Assessoria Jurídica para auxi-
liar no combate a essa ilegalidade 
que, muitas vezes, pela morosidade 
do nosso judiciário, dado o volume 
exorbitante de ações para a estru-
tura que possui, não é observada.

A fiscalização está equacionada, 
planejada e apresenta dados mais 
positivos a cada ano que passa

A formação, salvo exceções, é precária. 
Os cursos não acompanham a 
evolução tecnológica e a  necessidade 
do mercado que abriga o profissional 
das técnicas radiológicas
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radiologia?
o QUE VoCÊ FaZ pEla 

CoMo SE HaBiliTar?

Culturalmente, os brasileiros 
adotaram o hábito de cobrar 
das autoridades públicas a 

responsabilidade pelas mudanças so-
ciais que o país precisa. Todavia, pou-
cos trabalhadores param para pen-
sar se fazem sua parte para alcançar 

uma vida mais digna para todos. Um 
exemplo claro disso é o uso dos equi-
pamentos de proteção radiológica. 
Quando se forma, o aluno costuma 
ser atencioso com esse aspecto. Con-
tudo, com o passar do tempo, muitos 
cuidados são deixados de lado e o 

profissional expõe a si e os pacientes 
a riscos desnecessários, simplesmen-
te, por negligenciar a insalubridade 
da atividade. Mas nunca é tarde para 
mudar e adotar bons hábitos. Veja, a 
seguir, o que você pode fazer para 
melhorar a Radiologia no Brasil.

1. Atender aos pacientes/clientes com humanidade. Antes de 
tratamento médico, o paciente precisa de atenção e respeito. Para o 
profissional de saúde o ser humano deve estar em primeiro lugar

2. Colocar em prática o conceito “a menor dose e a maior distân-
cia possível”, sempre

3. Assegurar que você tem conhecimento técnico e científico o 
suficiente para operar o equipamento que vai realizar o procedi-
mento. Nunca fazer um exame quando houver dúvidas

4. Sempre que necessário, usar os equipamentos de proteção 
individual, como avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos, 
protetor de gônadas e luvas. Além disso, garantir a segurança das 
pessoas que estiverem sob sua responsabilidade

5. Fazer uso sistemático do dosímetro e ficar atento às doses de 
radiação absorvidas 

1. É uma ofensa ao profissional simplesmente verificar a situação 
cadastral e ir embora. Use bem o tempo, converse com as 
pessoas, tente identificar os anseios dos profissionais e preste 
informações de relevante interesse público, para disseminar as 
boas práticas

2. No ato de fiscalização, você representa todo o Sistema CON-
TER/CRTRs. Portanto, exerça sua função constitucional com 
segurança, habilidade, atenção e de maneira profissional;

3. Não se resuma às obrigações. Observe as condições de 
funcionamento do equipamento, os requisitos técnicos da 
sala de raios X e se a sinalização do setor de Radiologia 
está correta. Em caso de irregularidades, informe à autori-
dade responsável

4. Acredite que por meio da fiscalização você pode dar sua parce-
la de contribuição para melhorar a realidade. Acredite!

O que os profissionais podem 
fazer pela Radiologia?

O que os fiscais do Sistema CONTER/CRTRs 
podem fazer pela Radiologia?

a) Tecnólogos: Diploma de Tecnologia em Radiologia e histórico 
do curso reconhecido pelo MEC; Técnicos: Diploma de curso 
Técnico em Radiologia e histórico do curso  autorizado pelo CEE;

b) Comprovante de conclusão de estágio;

c) Comprovante de escolaridade: conclusão de ensino médio ou 
equivalente, observada à impossibilidade de concomitância.

d) Cédula de identidade;

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

f) Certificado de Reservista;

g) Comprovante de endereço residencial;

h) Título eleitoral;

i) 3(três) fotos 3X4, recentes e coloridas;

j) Cópia da CTPS (foto, qualificação civil, contrato de trabalho e 
alterações);

k) Certidão de nascimento ou casamento;

l) Comprovante de recolhimento da taxa de solicitação de 
inscrição

Muitos profissionais têm dúvidas sobre quais documentos apresentar na hora de se inscrever no Sistema 
CONTER/CRTRs. Para elucidar o assunto, o CONTER apresenta a relação de tudo o que você precisa
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este Dia Nacional 
dos Profissionais 
das Técnicas Ra-
diológicas, come-
morado em 8 de 
novembro de 2012, 

o Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia (CONTER) presta 

homenagem a um dos primeiros 
operadores da raios X do Brasil, 
com a exibição do filme RADIOLO-
GIA – Minha Vida. Para assistir, aces-
se www.conter.gov.br/minhavida.  

O personagem central da 
obra é o carioca Amilton Guerra 
Vieira, um dos primeiros opera-

dores de raios X do Brasil. De 
acordo com a presidenta do 
CONTER, Valdelice Teodoro, 
na figura desse personagem a 
instituição estende sua home-
nagem a todos os precursores 
da profissão, que enfrentaram os 
desafios de exercer uma atividade 

N
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desconhecida e altamente insalubre, 
pelo bem da sociedade brasileira, numa 
época em que havia pouca informa-
ção sobre a tecnologia.mo sobre a. 
    “Precisamos nos sensibilizar em re-
lação à história para entender o real 
significado do papel social que desem-
penhamos. Por meio dessa homena-
gem, vamos alcançar os mais de 84 mil  
profissionais brasileiros, que merecem 
respeito e reconhecimento em face do 
trabalho que realizam diariamente, em 
vários setores produtivos”, opina a pre-
sidenta Valdelice Teodoro.

O início

Amilton Guerra Vieira nasceu em 
11 de abril de 1925, numa cidade cha-
mada Natividade, no Estado do Rio de 

Janeiro. É filho de Anelson Vieira de 
Carvalho e Ana Guerra Vieira. 

O pai morreu quando Amil-
ton tinha apenas dois anos 

de idade e o destino o 
levou, junto com a 

mãe, para a casa de 
seu avô materno. 

“Meu avô era 
f azende i ro, 
mas perdeu 
tudo na crise 
de 1929. Ele 

me criou, jun-
to com minha 
mãe. Não senti 
muito a perda 
do meu pai, pois 
a casa estava sem-
pre cheia.  Morá-
vamos mais de 20 
parentes juntos”, 
conta Amilton. 

Nosso per-
sonagem estudou 

na roça até a quarta série e, depois, se 
mudou para a cidade do Rio de Janei-
ro, onde fez o que hoje conhecemos 
por ensino médio. Durante a gravação 
do documentário RADIOLOGIA – Mi-
nha Vida, Amilton se emocionou muito 
ao lembrar da educadora que lhe en-
sinou as primeiras lições, a professora 
Josefina.

A carreira

Amilton começou a vida profissio-
nal como telégrafo, foi promotor de 
vendas e se tornou protético, aquele 
profissional que faz dentaduras. Foi 
num laboratório que tinha em socieda-
de com um amigo que viu a vida mudar 
de uma hora para outra.

Num belo dia, no final da década de 
1950, apareceu um sujeito para conser-
tar a dentadura no laboratório do seu 
Amilton. “Lembro do dia que conheci 
essa pessoa, foi um episódio que mu-
dou minha vida. Enquanto conversáva-

mos, ele me perguntou se eu tinha 
interesse em aprender Radio-

logia. Disse que o doutor 
João Cabral estava dan-

do o curso no  Hos-
pital do Câncer 

A evolução da Radiologia no Brasil é gradual 
porque não produzimos tecnologia, tudo é 
importado. Já viu alguma empresa brasileira dizer 
que vai fazer um laboratório para pesquisa de radiação 
ionizante? Não tem. Se o país não tomar uma atitude, 
nunca seremos mais que um país de terceiro mundo
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e era uma grande oportunidade de 
crescimento. Eu refleti sobre aquilo e 
resolvi fazer o curso. Trabalhava de dia 
e estudava à noite, era uma correria. 
Detalhe: não tinha dinheiro para pagar, 
fiz o curso de graça”, conta.

O mesmo doutor João Cabral, que 
lhe ensinou as técnicas radiológicas lhe 
arrumou também o primeiro emprego 
na área, no Hospital do Câncer, seis 
meses depois do curso. Tudo estava 
tranquilo quando, no início da década 

de 1960, uma nova pessoa surge no ca-
minho e muda tudo outra vez. 

“Conheci um amigo que se chamava 
Irã Cunha, ele mexia com abreugrafia. 
Ele me falou sobre Brasília e pergun-
tou se eu tinha vontade de ir para lá, 
trabalhar. Respondi que iria naquele 
momento mesmo se fosse possível. A 
ideia de ir para a capital do Brasil, que 
acabara de ser construída, me seduzia. 
Eu fui”, relata.

Em março de 1960, Amilton tirou 
férias e foi conhecer Brasília. Chegou 
e já começou a trabalhar com Radio-
logia. Depois de trinta dias, voltou ao 
Rio de Janeiro, para retomar sua vida 
normal. Contudo, em junho seguinte, 
recebeu uma oferta formal de emprego 
e se mudou de vez para a nova capital 
do Brasil, para trabalhar no Hospital de 
Base, um dos principais hospitais públi-
cos do país. 

“Quando cheguei, só tinha o pri-

meiro andar construído. Eu morava no 
hospital, no andar de cima. Na medida 
em que a construção avançava, nós su-
bíamos para o andar imediatamente 
superior e assim íamos vivendo”, lem-
bra. Além do Hospital de Base,  Amil-
ton trabalhou no Hospital Sarah Ku-
bitschek, onde atuou também como 
professor na formação de dezenas de 
profissionais.  

“Se procurar, você vai encontrar 

muitos profissionais formados que 
passaram pela minha mão. Alguns hoje 
em dia são juízes, médicos etc. Como 
meu conhecimento naquela época era 
pouco, tive que me virar. Procurei livros 
especializados e só tinha em francês e 
inglês. Então, tinha que pedir auxílio dos 
outros para traduzir coisas que nin-
guém sabia e eu tinha que saber para 
passar a frente e formar profissionais 
melhores que eu era”, pontua.

Amilton conta que a sua carreira 

durou até 1986 e sempre foi conduzida 
com seriedade mas, sem abrir mão do 
bom humor. “No hospital, tudo era ale-
gria. Sentia-me na obrigação de ser feliz 
e bem humorado. Tinha doente que só 
queria atender comigo. As pessoas pre-
cisavam de mim, não só como profis-
sional, mas, também, como ser humano. 
Nunca deixei um plantão. Sempre cum-
pri meu dever”, finaliza.

De acordo com a presidenta do 
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CONTER Valdelice 
Teodoro, a reflexão 
sobre a história per-
mite analisar com 
propriedade o pro-
cesso de evolução 
da Radiologia no 
Brasil. Principalmen-
te, se os persona-
gens e atores sociais 
forem o pano de 
fundo dessa narra-
tiva. “Sem dúvidas, 
o exemplo de quem 
não trabalha exclu-
sivamente por dinheiro e coloca o ser 
humano em primeiro lugar serve de 
subsídio para nos tornarmos profissio-
nais melhores”, afirma.

A grande batalha
Após a aposentadoria, em 1992, 

Amilton se sentia mal. Pressentia que 
havia algo errado no seu organismo. 
Após a realização de uma ecografia 
no abdome, ele descobriu um câncer 
no intestino grosso. Em novembro do 
mesmo ano, já estava na mesa de ci-
rurgia. O procedimento, inicialmente, 
pareceu um sucesso.

“Após a primeira cirur-
gia tive aderência, não pas-
sava nada pela alça do meu 
intestino. Fui para a segun-
da cirurgia e o meu intesti-
no foi perfurado. Em janei-
ro de 1993, fui para a mesa 
de operação pela terceira 
vez. Fiquei hospitalizado 
durante oito meses. Quase 
morri, tive infecção na pa-
rede do intestino. Cheguei 
a 48 quilos”, relata.

Mas o câncer não foi 
suficiente para ceifar a 

vida de Amilton Guerra Viei-
ra. Ele se curou totalmente 
em 1994 e está vivo até hoje, 
nos dando o prazer dessa 
história. É um arquivo vivo 

da Radiologia no Brasil, que me-
rece todo o reconhecimento. “Em 
novembro de 2011, concedemos ao 
senhor Amilton e a mais sete pio-
neiros da profissão a  medalha Wi-
lhelm Conrad Röntgen, a honraria 
máxima do CONTER. É o mínimo 
que podemos fazer por esses co-
rajosos pioneiros”, finaliza a presi-
denta Valdelice Teodoro. 

Você sabe que o ser 
humano tem que se 
adaptar em qualquer lugar, 
não é? A necessidade é 
maior que a vontade

Neste Dia Nacional dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, 
o CONTER presta homenagem a um arquivo vivo da Radiologia 
no Brasil: o carioca Amilton Guerra Vieira. Por meio desse filme, 
estendemos nossa homenagem a você, que também faz parte 
dessa história. Para assistir, acesse 
www.conter.gov.br/minhavida

Somos profissionais da Radiologia,

8 Lançamento dia
DE NOVEMBRO

Nós enxergamos o ser humano por dentro!
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O Conselho Nacional dos Técnicos 

em Radiologia (CONTER), com o obje-
tivo de promover a produção científica, 
abre espaço para publicação de artigos 
e pesquisas dos profissionais inscritos 
na instituição. Para submeter um traba-
lho, basta estar com a Anuidade em dia 
e cumprir os requisitos: 

1 - Você pode enviar artigos com até seis laudas.

2 - As páginas dos trabalhos deverão ser configu-
radas em papel A4, utilizando os seguintes parâ-
metros: margem superior 3,0 cm; inferior 2,0 cm; 
lateral esquerda 3,0 cm; lateral direita 2,0 cm.

3 - Os Artigos devem ser escritos em Word for 
Windows ou Write, na fonte Arial, corpo 12, 
usando apenas uma das faces do papel, com 
entrelinhas simples (1,0), alinhado à esquerda, 
recuo para parágrafo de 1,5 e com inserção do 
número da página no lado direito superior.

4 - A estrutura da primeira página é a seguinte:
a) Título centralizado, usando letra maiúscula 
com corpo 16 e em negrito.

b) Após o título, espaço de duas linhas, colocar 
o(s)  nome(s) do (s)  autor(es) em corpo 14 
centralizado. Em caso de mais de um autor, cada 
nome deverá ser escrito em linhas diferentes, 
respeitando o espaço entre linhas simples (1,0).

c) Após nome, dar espaço de uma linha, escrever 
centralizado em corpo 10 o (s) e-mail  (s) dos autores.

d)  Após e-mail, dar espaço  de uma linha, escre-
ver centralizado em corpo 10:  cargo ou função 
do(s) autor (es) e instituição.

e) Em seguida, dar um (1) espaço e colocar o 
resumo em português com, no máximo, 150 
palavras, tudo em itálico.  

f) Após o resumo, dar um (1) espaço e citar até 
04  palavras-chave.

g) Após as palavras-chave, dar (1) um espaço e 
iniciar o texto.

5 - Os títulos das seções internas devem estar 
em negrito e posicionados no canto superior 
esquerdo.

6 - No final do texto colocar as referências biblio-
gráficas. Não são permitidos anexos.

7 - As notas de rodapé, em caso de serem indis-
pensáveis, devem ser inseridas na página em 
que são citadas e em ordem crescente.

8 - As figuras e tabelas devem ter legendas.

Os textos devem ser enviados para 
conter@conter.gov.br
Os artigos poderão ser publicados tanto em 
nossa revista como em nosso site
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NEUTroNgraFia, UMa TÉCNiCa CoMplEMENTar 
dE ViSUaliZação iNTErNa dE iMagEM

(IPEN) e o Reator Triga IPR-R1 do Centro de Desenvolvi-
mento da Tecnologia Nuclear (CDTN), todos da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e localizados na re-
gião sudeste.

As três técnicas citadas acima são amplamente utilizadas 
para os Ensaios Não Destrutivos (END) que são ensaios re-
alizados em materiais para verificação de existências ou não 
de descontinuidades ou defeitos, sem alterar as característi-
cas físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais da amostra 
e sem interferir em seu posterior uso. Os END são ampla-
mente utilizados para verificação de fissuras internas em tu-
bulações metálicas, em manutenção de soldas, nas indústrias 
de petróleo, aeroespacial e automobilística, conservação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para obtenção das imagens, as três técnicas utilizam 

processos semelhantes: o feixe de radiação produzida na 
fonte é colimado e incide na amostra; após atravessar a 
mesma, ele é atenuado; em seguida, o feixe atenuado sensi-
biliza um detector. A figura 1 representa o princípio de de-
tecção de um defeito ou vazio (de largura d) numa amostra 
por atenuação do feixe

Leandro da ConCeição Luiz e Luís Fernando de oLiveira, 
doutorandos em Física do Instituto de Física Armando Dias Tavares da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

POR - LEAnDRO DA COnCEIçãO LuIz E LuíS FERnAnDO DE OLIVEIRA

Figura 1 – Princípio de 
detecção de 
um defeito numa 
amostra.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, as técnicas de imagem para visualização in-

terna que utilizam radiação ionizante são a Radiografia, a 
Gamagrafia e a Neutrongrafia. A radiografia é bem conhe-
cida por sua aplicabilidade no diagnóstico por imagem. Ela 
utiliza feixe de raios X produzidos na colisão de feixes de 
elétrons energéticos num alvo de material com ponto de 
fusão elevado. 

A Gamagrafia e a Neutrongrafia utilizam feixes de raios 
gama (γ) e nêutrons, respectivamente. Os feixes de raios γ 
podem ser obtidos através de fontes naturais de radiação, 
tais como cobalto-60 e irídio-192 que têm emissão predo-
minante de raios γ além de outros tipos de radiação. Os 
nêutrons são obtidos também por fontes naturais como, por 
exemplo, o califórnio-252 que produz nêutrons diretamente 
por processo de fissão e o Amerício-Berílio (Am-Be) que o 
produz através de uma reação nuclear. Os nêutrons também 
podem ser obtidos em geradores e reatores nucleares que 
proporcionam maior intensidade e fluxo no feixe de nêu-
trons. No Brasil, podem-se destacar os reatores nucleares de 
pesquisas: Argonauta do Instituto de Energia Nuclear (IEN), 
o IEA-R1 do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
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O detector pode ser um filme radiográfico (no caso conven-
cional) ou um Sistema Eletrônico de Imageamento (SEI) para vi-
sualização em tempo real. No caso da Neutrongrafia, o detector 
deve estar acoplado a uma tela cintiladora de nêutrons que emite 
luz visível. O processo de interação do nêutron com a matéria 
é diferente dos processos envolvidos nos raios X e γ. A trans-
missão dos nêutrons num material é função da probabilidade de 
interações possíveis entre um nêutron e cada núcleo do material, 
dependendo assim, da estrutura e estabilidade do núcleo.

A principal vantagem da Neutrongrafia, em relação à Radio-
grafia, é conseguir diferenciar materiais com números atômicos 
próximos, revelando detalhes as vezes não detectados pela Ra-
diografia. Na figura 2

é mostrada dois END de um isqueiro. Observe que a Neu-
trongrafia mostra outros detalhes, tais como: o fluido, os com-
ponentes plásticos e cerâmicos, que são ricos em hidrogênio, e 
os nêutrons interagem melhor com o núcleo destes materiais. 
Enquanto que na Radiografia os metais se destacam. 

    Porém, para obter uma imagem neutrongráfica com 
excelente resolução radiográfica é necessária alta intensi-
dade e fluxo de nêutrons, condição esta obtida com o re-
ator nuclear. Isto limita a técnica aos grandes laboratórios 
de pesquisas com pessoal altamente qualificado, elevando 
assim seu custo. Em 2006, o grupo de Neutrongrafia do 
LNRTR/PEN/COPPE/UFRJ, em colaboração com o SEREA/

Figura 2 – Comparação entre imagens: neutrongráfica e 
radiográfica de um isqueiro 
[fonte: http://www.nray.ca/nray/res_Xvsn].

Figura 3 – (a) SEI com a tampa aberta e (B) SEI no 
aparato montado para visualização dos escoamentos e 
incrustações no interior do tubo de alumínio.

IEN/CNEN, desenvolveu um aparato no canal J-9 do reator 
Argonauta com a finalidade de visualizar, em tempo real, no 
interior de tubulações metálicas: (A) diferentes tipos de es-
coamentos bifásicos ar-água e (B) incrustações. Para isso, foi 
utilizado o SEI instalado neste reator. O SEI é constituído de 
uma câmera CCD e uma tela cintiladora de nêutrons (NE 
– 425), com uma composição típica de 6LiF + ZnS, que con-
verte nêutrons incidentes em luz através da reação nuclear 
6Li(n, α)3H com emissão de 1.7 x 105 fótons de luz para 
cada nêutron detectado, contidos no interior de uma caixa 
a prova de luz, além de uma placa digitalizadora e um micro-
computador. A figura 3 (a) mostra o interior do SEI e (b) o 
aparato montado.
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3. RESULTADOS
A figura 4 (a) mostra uma sequência de escoamento do 

tipo slug (escoamento na qual o diâmetro das bolhas é da 
ordem do diâmetro interno do tubo com a parte superior 
em formato esférico) observado com o aparato montado. Já 
a figura 4 (b) mostra um desenho (à esquerda) representan-
do o interior do tubo de alumínio do experimento realizado 
para visualização em tempo real do escoamento de líquidos 
sujeitos às incrustações (seis esferas metálicas presas pelo 
campo magnético de dois ímãs) no interior de uma tubula-
ção metálica de alumínio e a sequência de imagens neutron-
gráficas em tempos distintos. 

 

slug 

  água 

ar 

(a) 

(b) 
água 

esferas 

Figura 4 – Sequências imagens neutrongraficas em 
tempo real obtidas com o aparato montado: (a) slug e (b) 
visualização das incrustrações.

4. CONCLUSÕES
Assim como a Gamagrafia, a Neutrongrafia pode ser por-

tátil se estiver usando fontes naturais de radiação que per-
mitem que as técnicas sejam utilizadas in loco. Porém, seus 
fluxos e intensidade são menores do que os produzidos nos 
reatores. Além disso, suas resoluções são mais baixas. Assim, 
há necessidade de um tempo maior de irradiação, resultando 
numa dose maior para o trabalhador. Entretanto, a técnica 
com fontes naturais de radiação é de fácil operação e o seu 
custo é baixo, contrário a Neutrongrafia em reatores nucle-
ares. Vale a pena ressaltar que, em termos de qualidades de 
imagens, as imagens neutrongráficas em tempo real obtidas 
em reatores nucleares apontam que a técnica de neutron-
grafia é eficaz para observação de escoamentos bifásicos, tais 
como as obtidas pelo reator Argonauta.  A Radiografia utiliza 
fonte artificial (os tubos de raios X) que em termo de prote-
ção radiológica, é menos preocupante do que as técnicas que 

utilizam fontes naturais. Os aparelhos de Radiografia móveis 
podem ser levados ao local do ensaio, mas são limitados em 
termo de energia (no máximo 400 keV). Se houver necessi-
dade de uma energia mais elevada para um maior poder de 
penetração, deve-se utilizar uma das outras técnicas citadas. 
Por estes e outros motivos, as técnicas são complemen-
tares entre si, mas, em cada uma, pode-se desvendar um 
“mundo novo”, permitindo mais segurança nos materiais e 
novas descobertas em pesquisas científicas.

AGRADECIMENTOS
Ao LNRTR/PEN/COPPE/UFRJ e o SEREA/IEN/CNEN por dispo-

nibilizarem seus equipamentos, instalações e pessoal. 
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Cientistas descobrem 
como controlar radiação 
terahertz que, no futuro, 
pode revolucionar 
diagnósticos por 
imagem

As ondas eletromagnéticas enviadas 
nas frequências do terahertz são 
conhecidas como raios T. Elas es-

tão na região do espectro eletromagnéti-
co entre os 300 giga-hertz (3x1011Hz) e 
os 3 tera-hertz (3x1012Hz) e correspon-
dem ao comprimento de onda inferiores a 
1 milímetro e superiores a 100 micróme-
tros. Trata-se de uma radiação não ionizan-
te, capaz de atravessar roupa, papel, cartão, 
madeira, plástico e cerâmicas. 

A atmosfera terrestre absorve consi-
deravelmente os raios T, mas o alcance da 
radiação é curto e sua utilidade bastante 
limitada. Contudo, de acordo com pesqui-
sas recentes, estamos cada vez mais perto 
de ter uma aplicação prática da tecnologia 
na área da saúde. 

Segundo uma pesquisa cientifica li-
derada por ingleses e espanhóis, existem 
formas de controlar um fluxo de radiação 
terahertz ao longo de um fio metálico e, 
desta forma, aplicar a tecnologia no diag-
nóstico por imagem. 

O raios T, cuja frequência é de cer-
ca de um trilhão de ciclos por segundo, 
preenche o hiato existente entre as mi-
croondas e o infravermelho no espectro 
eletromagnético.

Quando submetidos aos raios T, os 
materiais interagem com eles de forma 
diferente do que acontece quando re-
cebem descargas de radiação de outras 
faixas do espectro. Isso torna os raios T 
potencialmente importantes na detec-
ção e análise de elementos químicos e 
de células biológicas.

raioS T

As aplicações atuais da radiação te-
rahertz estão limitadas pela dificuldade 
em se focalizar os raios T - o que é feito 
por meio de técnicas convencionais de fo-
calização com espelhos e lentes. Mas esta 
técnica cria "pontos" de luz muito gran-
des, de décimos de milímetro, o que torna 
impossível o estudo de objetos muito pe-
quenos, como as células biológicas.

Agora, os cientistas descobriram que, 
embora fios metálicos não consigam diri-
gir muito bem os raios T, essa capacidade 
pode ser radicalmente alterada fazendo-
-se uma série de minúsculos sulcos no fio. 
Se esse fio metálico corrugado for então 
estreitado até os seus limites, criando-se 
uma ponta finíssima, ele consegue focalizar 
os raios T em um ponto com alguns pou-
cos nanômetros de diâmetro.

"Este é um desenvolvimento significati-
vo que poderá permitir uma precisão sem 
precedentes no estudo de objetos minús-
culos e no sensoriamento químico utilizan-
do-se raios T," afirma o doutor Stefan Maier, 
da Universidade de Bath, na Inglaterra.

A descoberta poderá permitir, por 
exemplo, que os pesquisadores exami-
nem detalhes no interior das células com 
alta resolução, detectando anormalidades 
e doenças. Os raios T também poderão 
ser dirigidos para o interior de corpos e 
objetos, podendo ser utilizados em proce-
dimentos médicos como a endoscopia e 
a detecção de células cancerosas. Os pes-
quisadores afirmam que deverão ter um 
protótipo funcional de seu equipamento 
em cerca de um ano. (com informações do 
Portal Inovação Tecnológica) 
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CrTr 16ª rEgião
A eleição para o novo corpo de conselheiros do 

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 16ª Re-
gião (Rio Grande do Norte e Paraíba) acontece no dia 
22 de março de 2013. De acordo com o cronograma 
da Comissão Eleitoral, o envio das cartas-voto para os 
profissionais será realizado entre 23 de janeiro e 20 
de fevereiro de 2013. Se você estiver em dia com suas 
obrigações constitucionais, não deixe de participar. 

CrTr 3ª rEgião 
O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de 

Minas Gerais (CRTR 3ª Região) tem um novo corpo de 
conselheiros. De acordo com o resultado eleições reali-
zadas no dia 5 de julho de 2012, a vencedora foi a “Chapa 
2 – Trabalho, Dignidade e Inovação”. O novo presidente, 
diretor secretário e tesoureiro são, respectivamente, os 
técnicos em Radiologia Paulo Roberto Lima Ribeiro, José 
Antônio Magalhães e Marcelo Assunção Silva.

CrTr 11ª rEgião
A atual diretoria do Conselho Regional de Técni-

cos em Radiologia de Santa Catarina (CRTR 11ª Re-
gião) se dividiu e disputou as eleições realizadas em 3 
de setembro de 2012. A “Chapa 2 – Continuidade, tra-
balho, transparência e valorização profissional”, da atual 
presidenta Vanderléia da Silva Souza, venceu o certame 
e o novo corpo de conselheiros assume o comando do 
Regional no dia 20 de setembro, pelos próximos 5 anos.

CrTr 7ª rEgião 
De acordo com a presidenta da Comissão Eleitoral 

para escolha do novo corpo de conselheiros do CRTR 
7ª Região, o certame terá continuidade e, em breve, será 
divulgado o novo calendário eleitoral. Os profissionais 
de Alagoas e Sergipe terão a oportunidade de escolher 
seus novos representantes. Assim que o calendário elei-
toral for publicado no Diário Oficial da União (DOU), 
publicaremos em nosso site.

CONTER nomeia Comissão Eleitoral para conduzir eleições no CRTR 7ª Região.  Chegou a hora dos pro�ssionais das 
técnicas radiológicas de Alagoas e Sergipe escolherem seus novos representantes. Vote, se candidate, participe!

Chegou a hora de realizar novas eleições no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Alagoas e 
Sergipe (CRTR 7ª Região). Por meio da Portaria CONTER n.º 16 e 17/2012, já foi nomeada a Comissão Eleitoral 
e a Comissão de Recurso que cuidarão do processo. Veja a composição: 

AGOR
VOCÊ ESCOLHE

CONTER - SRTVN 701 Bloco P Sala 2.060
Edifício Brasília Rádio Center - Brasília DF
CEP 70.719-900 - Telefax (61) 3326-9374

 www.conter.gov.br facebook.com/ConterO�cial twitter.com/ConterO�cial youtube.com/ConterO�cial

Membros titulares
TR. Ana Aparecida Quadros (Presidente)
TR. Carlos Alberto da Silva Silveira
TR. Maria das Graças Teó�lo Patrício

Membros efetivos
TR. Lúcia Helena Solha - Presidente
TR. Marco Aurélio da Silva Rodrigues – 1º Secretário
TR. Ingo Ehlert – 2º Secretário

Membros suplentes
TR. Marlene Dirce Carneiro
TR. Jorge Bezerra Spindola
TR. Tânia Viana Mesquita

Membros suplentes
TR. Marco Aurélio da Silva Rodrigues
TR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
TR. Cassio Valendorf Xavier Monteiro

     Fique de olho nas datas! As eleições serão orientadas pelo novo Regimento Eleitoral, disponível no site do 
CONTER. Os pro�ssionais das técnicas radiológicas inscritos no CRTR 7ª Região terão a oportunidade não 
somente de votar e escolher seus novos representantes, como também de formar chapas e concorrer. 

Se você está em dia com suas obrigações institucionais e tem vontade de ser um dirigente da classe na sua 
Região, chegou o momento. Tome nota da legislação pertinente e informe-se como fazer para participar. 

É extremamente importante que toda a classe pro�ssional participe das eleições, para dar legitimidade ao 
processo. Vale ressaltar que o voto é obrigatório.

Saudações radiológicas,

Observador Eleitoral do CONTER
TR. Salomão de Sousa Melo

Assessora jurídica da Comissão de Recurso Eleitoral
Dra. Kátia Vieira do Vale 

VALDELICE TEODORO
Presidente CONTER

COMISSÃO ELEITORAL

COMISSÃO DE RECURSO ELEITORAL
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Profissional é perseguida e tem salários cortados após 
denunciar condições desumanas de trabalho. Mas, com 
ajuda da Defensoria Pública, obtém vitória na justiça

A realidade dos serviços de Radiologia 
do país é preocupante. Principalmente no 
interior e nas cidades em que o poder públi-
co é ausente e os órgãos de fiscalização têm 
dificuldades de chegar, profissionais são ex-
postos a condições de trabalho inaceitáveis. 
Contudo, nem por isso, os Auxiliares, Técni-
cos e Tecnólogos em Radiologia devem se 
sujeitar a situações que coloquem em risco 
sua integridade física e a de seus pacientes. 
Até nas condições mais adversas, não se 
pode deixar de lutar pelos direitos previstos 
em legislação federal, pois isso significaria en-
tregar o futuro à própria sorte.

Em Novo Acordo, no Estado de Tocan-
tins, a Técnica em Radiologia Tânia Lopes 
Ferreira enfrentou uma situação delicada, 
mas não se deixou vencer pelas adversi-
dades e pela pressão dos empregadores. 
Após ser aprovada em concurso público, 
assumiu a vaga de Técnica em Radiologia 
em abril deste ano. Logo que chegou ao 
local de trabalho, a profissional identificou 
que a sala de Radiologia não tinha as míni-

Entre 15 e 19 de abril de 2013, o Brasil 
vai receber o IX Congresso Latinoamerica-
no de Segurança Radiológica e Nuclear. O 
Conselho Nacional de Técnicos em Radio-
logia (CONTER) foi convidado e fará parte 
da comissão organizadora.

De acordo com a presidenta do CON-
TER Valdelice Teodoro, o convite denota o 
compromisso da instituição com a fiscali-

EXEMplo

radioproTEção EM dEBaTE

dE lUTa
mas condições de funcionamento e se re-
cusou a operar o equipamento e se expor 
a riscos desnecessários.  

Entre outros problemas, Tânia notou a 
ausência de vários equipamentos e materiais 
na sala de raios X e, ainda, a falta de adequação 
do ambiente, conforme prevê a Portaria AN-
VISA N.º 453/98, que estabelece as diretrizes 
básicas de proteção radiológica. Diante do 
quadro, a profissional continuou a frequentar 
normalmente o ambiente de trabalho, mas se 
recusou a operar os equipamentos.

“Procurei os responsáveis para relatar 
os problemas e pedir soluções. Como nin-
guém tomou providências, levei a situação 
a conhecimento da prefeita, que ignorou 
minhas reivindicações. Depois disso, passei 
a ser perseguida. Sem justificativa, cortaram 
meus salários e proibiram os funcionários 
de resolver qualquer problema em relação 
a mim”, relata.

Inconformada e desamparada, a profis-
sional decidiu procurar a Defensoria Pública 
do município. Diante das provas apresenta-

das pela profissional e também provas como 
gravações e visita in loco da Defensoria Pú-
blica e da Vigilância Sanitária Estadual, a ins-
tituição ingressou com uma Ação de Obri-
gação de Fazer com cobrança e pedido de 
danos morais, sendo determinado pela justi-
ça, em decisão liminar, o imediato pagamento 
dos salários e a responsabilização criminal da 
prefeita Eliene Costa Batista Coelho, pelo 
crime de desobediência.

De acordo com o defensor público 
Fabrício Braga, vale salientar que, antes de 
resolver o problema, a profissional não foi 
formalmente notificada do corte de salários, 
nem tomou conhecimento de qualquer de-
creto ou procedimento administrativo aber-
to para esse fim. O município insistia em ser 
omisso e não resolver a questão referente 
ao aparelhamento da sala de raios X, agindo, 
em contrapartida, em uma rapidez impres-
sionante quando se tratou de retaliar a auto-
ra, efetuando o corte de salários.

 “O ato totalmente arbitrário, com-
provada a frequência da servidora, as 
condições deploráveis de trabalho e 
a posterior suspensão de pagamento, 
comprovam o enriquecimento ilícito do 
município, merecendo total repúdio e 
indo de encontro a princípios e garantias 
constitucionais, em uma prática odiosa e 
absolutamente oposta do que se espera 
da conduta de um ente público em um 
Estado Democrático de Direito”, afirma 
o defensor.

“Lutem pelos seus direitos, não dei-
xe para lá quando se sentir prejudicado, 
pois a sua omissão prejudica a todos. 
Não exponha sua saúde e a de seus pa-
cientes. Lei é feita para ser cumprida”, 
finaliza Tânia Lopes Ferreira.

zação e normatização da profissão em nível 
nacional. “Enfrentamos o desafio de norma-
tizar e fiscalizar a profissão num país con-
tinental contando com recursos mínimos. 
Temos muito a evoluir, mas nossas ações 
contam com reconhecimento no continen-
te, pois os resultados são sólidos. O CON-
TER é um organismo comprometido com o 
futuro da Radiologia”, argumenta.

A discussão acontece num momento 
bastante oportuno. Sem dúvida, um dos as-
suntos mais pautados pelos profissionais nas 
redes sociais do CONTER é radioproteção. 
Essa pode ser uma oportunidade para dis-
cutir formas efetivas de garantir a segurança 
dos trabalhadores e dos pacientes.

Para mais informações, acesse 
www.sbpr.org.br/irpa2013.asp
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TÉCNiCo EM radiolo-
gia ToMa poSSE EM 
aCadEMia MaçõNiCa 

Durante esse ano, o Conselho Regional de Técni-
cos em Radiologia do Paraná (CRTR 10ª Região) in-
tensificou o trabalho de fiscalização nas clínicas par-
ticulares. De acordo com a procuradora do CRTR 3ª 
Região, Gabriela Wolf, em muitos casos os donos das 
clínicas tentaram impedir a entrada do fiscal. Contudo, 
as equipes foram orientadas a acionar a Polícia Federal 
em casos de dificuldade, para fazer valer os dispositivos 
da lei. “Felizmente, a PF nos atende sempre que neces-
sário. Com o apoio deles conseguimos entrar em todos 
os lugares que precisamos. Serve como exemplo para 
todo o Sistema CONTER/CRTRs. Em caso de impedi-
mento busque reforço e o apoio necessário para exe-
cutar o trabalho, não desista”, frisa a procuradora.

De acordo com a Resolução CONTER n.º 11/2012, 
disponível em nosso portal [www.conter.gov.br], foram 
definidos os valores das Anuidades 2013. Como acon-
tece em todos os anos, você pode parcelar o valor em 
até 3 vezes. Mas, se preferir, pode pagar à vista com 20% 
de desconto, até o dia 10 de janeiro de 2013. Caso não 
receba seu boleto até esta data, entre em contato com 
o seu Regional para não perder essa oportunidade.

Em 2 de outubro de 2012, na cidade de Porto Alegre, 
o Técnico em Radiologia Jorge Wolnei Gomes assumiu 
a cadeira 16 da Academia Maçônica Sul Rio Grandense. 
Segundo a presidenta do CONTER, Valdelice Teodoro, é 
um orgulho ter um profissional da área ocupando posi-
ção importante numa das organizações mais antigas do 
mundo. Wolnei é membro da Comissão de Educação e 
assessor para assuntos especiais do CONTER. 

O livro “Metodologia da pesquisa em direito e a 
filosofia”, obra coletiva da qual participa o advogado e 
professor Marcelo Pinto da Silva, foi indicado para o 54º 
Prêmio Jabuti, o mais tradicional e prestigiado prêmio 
literário brasileiro. 

Marcelo é assessor jurídico do Sistema CONTER/
CRTRs e membro da Comissão Nacional de Assuntos 
Jurídicos do CONTER. 






