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PRECISAMOS
ão sei em que momento exatamente mas, sob 
vários aspectos, sinto que a saúde pública se 
perdeu. Existe uma distância tão grande entre 
o que o Sistema Único de Saúde (SUS) é no 
papel e na realidade, que fico a imaginar como 
conseguiremos achar uma solução que resol-
va a tempo os nossos problemas profissionais 
e os problemas da população, que precisa de 

atendimento e morre nas filas dos hospitais.
Faz parte da nossa cultura culpar os governos pelos 

problemas da sociedade, mas chegou o momento dos 
técnicos e tecnólogos assumirem um novo papel nesse 
cenário. Somos nós quem estamos na ponta do aten-
dimento e ninguém melhor que nós, técnicos e tecnó-
logos em Radiologia, para falar sobre os problemas do 
sistema público, da atuação mercantil das clínicas par-

ticulares e sugerir como resolver 
tudo isso.

Neste ano, o CONTER assumiu 
defitivamente o compromisso de 
levar à imprensa o que entendemos 
como problema, pois acreditamos 
que a força da opinião pública é 
capaz de resolver as questões sem 
vícios políticos. Se pelas vias tradi-
cionais não fazemos ecoar nossas 
vozes, é com comunicação de mas-
sa que pretendemos causar impac-
to na estrutura administrativa do 
país. No dia 8 de novembro, tudo 
vai ficar claro.

Neste editorial, não poderia deixar 
de destacar que se aproxima o nosso IV Congresso 
Nacional e I Intercâmbio Internacional dos Profissionais 
das Técnicas Radiológicas. Neste ano, o evento acon-
tece entre 28 e 30 de novembro, em Florianópolis/SC. 
Sabemos que nossos profissionais enfrentam dificulda-
des e não é fácil, mas garanto que vale a pena investir 
em educação. Portanto, se há possibilidades, não perca a 
oportunidade de debater os assuntos da profissão com 
especialistas do mundo inteiro. 

Forte abraço e boa leitura!

EDITORIAL

N
NOS ENCONTRAR

VALDELICE TEODORO
presidenta do CONTER
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BOA EDUCAÇÃO

Dentro do CONTER existe uma 
voz ressonante em defesa da edu-
cação permanente e de qualidade. 
Vez por outra, nas reuniões execu-
tivas, ela acoa no meio das discus-
sões, orientando os passos a serem 
dados a caminho da consolidação 

das profissões do técnico e do tecnólogo, por meio 
da formação continuada. Segundo o assessor de edu-
cação do CONTER, MSc. João Raimundo Alves dos 

De que forma seu trabalho faz a 
diferença na vida dos mais de 78 
mil técnicos e tecnólogos espa-
lhados pelo Brasil?

Participo de reuniões com o Con-
selho Nacional de Educação na Câmara 
de Educação Básica - CNE/CEB e, hoje, 
o CONTER tem trânsito livre nesses 
órgãos. Esse acesso, sem dúvida, 
agiliza a participação nas reu-
niões e discussão nas 
instâncias sobre os des-
tinos dos nossos profis-
sionais. Um exemplo é 
que o CONTER foi o 
único conselho nacio-
nal a estar presente nas 
duas audiências públicas, 
no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, que discutiram a reformula-
ção das Diretrizes Curriculares do En-
sino Profissional de Nível Técnico. Nos 
Estados, foram feitas reuniões com os 
Conselhos Estaduais de Educação e 
estamos em vias de estabelecer parce-
rias com mais de 50% desses órgãos. A 
finalidade dessas parcerias é envolver 

os órgãos estaduais na construção 
de fóruns de discussão e cons-

trução de políticas públicas 
que favoreçam o trabalho 
do técnico e tecnólogo 
em Radiologia. 

A que detalhes o 
aluno deve prestar 
atenção antes de es-
colher uma escola 
técnica ou faculdade?

Primeiro, procurar in-
formações na Secreta-

ria de Estado de 
Educação para 

con f i rmar 

se a instituição de ensino é reco-
nhecida. Em seguida, ver se a  infra-
estrutura é condizente com o curso 
(prédio, equipamentos etc), pesquisar 
sobre a formação dos professores 
(se atuam na área) e, principalmen-
te, se há campo de estágio para os 
concluintes. Sem o estágio curricu-
lar, que é obrigatório para os alunos 
do curso técnico de nível médio e 
Tecnológico em Radiologia, eles não 
receberão a credencial do conselho 
de classe.

 
Por que o tecnólogo em Radio-
logia ainda encontra dificulda-
des para entrar no mercado de 
trabalho?

Entramos na sociedade do conhe-
cimento e estamos abandonando a 
sociedade industrial. Nessa nova fase 
as tecnologias da comunicação e da 
informação estão mudando a organi-
zação do trabalho e o perfil dos tra-
balhadores. Nesse sentido, o tecnó-
logo em Radiologia é uma profissão 
que vem crescendo e sendo neces-
sária na área de saúde. Outro fator 
que dificulta a aceitação por parte de 
alguns empresários é a formação de 
tecnólogo. Muitos empresários ainda 

É GARANTIA DE  EMPREGO

D

JOãO RAImunDO ALVES DOS SAnTOS,  
Acessor de educação do CONTER

Santos, não se deve parar de estudar nunca. Ele mes-
mo não fez isso, tanto que sua biografia nem cabe 
nessa introdução. Ele é mestre em Educação (UNI-
CAMP/SP), Consultor da UNESCO/MEC em Educa-
ção de Jovens e Adultos e Consultor do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, além de exercer 
outras atividades. Nesta entrevista, o assessor traça 
o perfil do ensino técnico e tecnológico no Brasil e 
fala das perspectivas de futuro para os profissionais 
das técnicas radiológicas. Confira!
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tinham a ideia de profissionais forma-
dos em cursos longos. No entanto, o 
crescimento desses profissionais em 
várias áreas, inclusive da saúde, vai 
mudar essa  realidade.

Na sua visão, qual o nível de or-
ganização da profissão no Brasil?

É importante salientar que a or-
ganização da profissão no Brasil está 
reguladíssima. A Lei 7.394/1985 deu 
conta da organização. O CONTER, 
desde a sua criação, avançou de uma 
maneira extraordinária nesse senti-
do. Hoje, das 27 Unidades da Federa-
ção, existem 19 Conselhos Regionais 
que abarcam todas elas. É claro  que,  
conforme o crescimento da popula-
ção, poderá haver desmembramen-
tos de algumas Regiões mas, hoje, a 
organização da profissão efetuada 
pelo CONTER é de fato nacional e 
representadíssima.

Na sua opinião, qual deve ser a 
formação básica dos professo-
res dos cursos técnicos e tecno-
lógicos em Radiologia?

Quando se fala em formação bá-
sica dos professores dos cursos  téc-
nicos de nível médio, o Artigo 62 da 
LDB 9.394/96 é claro. Os profissio-
nais formadores 
desses cursos de-
verão ter ensino 
superior comple-
to com licencia-
tura. Isso significa 
que eles deverão 
ser formados para 
ministrar aulas. Já 
para os profissio-
nais professores 
dos cursos supe-
riores de tecnologia, a formação míni-
ma exigida é o mestrado. 

De modo geral, é verdade que 
faltam especialistas nas escolas 
técnicas?

Não tenho dúvidas sobre esse as-
pecto. A LDB tem apenas 15 anos e, 
nesse pouco espaço de tempo, ainda 

Profissionais das Técnicas Ra-
diológicas. Qual a importância 
desse tipo de evento?

É preciso entender o Congresso 
como o maior evento de formação 
continuada de técnicos e tecnólogos 
em Radiologia da América Latina.  A 
formação continuada deve ser uma 
prática constante dos profissionais 
e organizações em que atuam, bem 

como de outros 
atores da socie-
dade civil como 
o CONTER, uma 
autarquia espe-
cial. É um espaço 
que deveria ser 
frequentado por 
todos os profis-
sionais, pois ele 
é um momento 
extremamente 

rico de troca de informações, de re-
flexão da prática, de criação de redes 
de relacionamentos (network) que 
a formação continuada permite. Por 
isso, gostaria de finalizar essa entre-
vista, reiterando o convite para todos 
os técnicos e tecnólogos: venham ao 
congresso. Ele é um espaço privilegia-
do de formação continuada.

ENTREVISTA

“É impensável para o CONTER que 
as Secretarias de Estado ou o MEC, 
cada qual em sua esfera, autorize 

o funcionamento de escolas e 
faculdades sem bons laboratórios”

não foi possível formar profissionais 
licenciados nas técnicas radiológicas 
para ministrarem aulas nas escolas 
formadores dos técnicos. O CON-
TER, em diversas reuniões com o 
MEC/SETEC, porpõe que sejam cria-
das políticas públicas de formação de 
professores para os cursos técnicos 
de nível médio e superiores de tec-
nologia.

Até que ponto a falta de 
bons laboratórios compro-
mete a formação do aluno?

Diria que a falta de bons labo-
ratórios compromete quase que 
irreversivelmente essa formação. 
É impensável para o CONTER 
que as Secretarias de Estado ou o 
MEC, cada qual em sua esfera, auto-
rize o funcionamento de escolas/fa-
culdades, respectivamente, sem bons 
laboratórios. O CONTER, para evi-
tar ações desse tipo, visitou os Con-
selhos Estaduais de Educação e es-
tabeleceu um termo de parceria em 
que também deverá emitir um do-
cumento com sua opinião sobre as 
condições dos laboratórios das insti-
tuições. Esse parecer não é decisório, 
mas indicativo. Mesmo assim, somen-

te o fato de o CONTER poder atuar 
nessa esfera poderá inibir prática de 
pessoas que queiram construir es-
colas sem as mínimas condições de 
laboratório. 

Em outubro, o CONTER reali-
za o IV Congresso Nacional e I 
Intercâmbio Internacional dos 
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ntre os dias 28 e 30 de 
outubro de 2011, a Ilha 
de Florianópolis/SC vai 
receber o IV Congres-
so Nacional e o I Inter-
câmbio Internacional 
dos Profissionais das 

Técnicas Radiológicas. Nesta edição, são 
esperados mais de dois mil participantes, 
entre auxiliares, técnicos e tecnólogos da 
área, que além de ter a oportunidade de 

SUA ÚLTIMA 

assistir e participar de palestras e deba-
tes com especialistas de renome mundial, 
vão conhecer melhor uma das cidades 
mais belas do Brasil. 

O objetivo do evento é apresentar 
novas descobertas científicas, discutir 
tecnologias, incentivar a produção cientí-
fica, o intercâmbio de idéias e promover 
o encontro entre profissionais de todo o 
mundo. De acordo com a presidenta do 
CONTER, Valdelice Teodoro, o evento é 

realizado para evidenciar tópicos atuais e 
relevantes, de modo a permitir aos pro-
fissionais brasileiros a absorção das no-
vas tecnologias que surgem na nossa pro-
fissão, em todo o mundo. “A radiologia 
evolui muito rápido. Novas tecnologias 
surgem a todo tempo e podem ser apli-
cadas em diversas áreas, tanto na saúde 
quanto em outros setores econômicos. 
Temos, sobretudo, que promover o co-
nhecimento da classe”, afirma.
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Florianópolis vai sediar maior Congresso de Radiologia 
do Brasil. Segundo CONTER, vagas estão quase 
esgotadas, mas ainda dá tempo de se inscrever

O tema desta quarta edição é “A 
evolução educacional na sustentabilida-
de da profissão”. Haverá palestras de es-
pecialistas com temas de interesse geral 
e minicursos voltados às áreas específi-
cas das técnicas radiológicas. A partici-
pação de palestrantes de outros países, 
como Argentina, Barbados, Bermudas, 
Canadá, EUA e Paraguai, vai enriquecer 
o debate. Para mais detalhes, conheça a 
programação completa no site.

CHANCE
PALESTRAS

JÁ PENSOU EM VOCÊ NO MEIO DE TUDO ISSO?

Confira a Programação e Faça sua Inscrição através do Site:

WWW.CONGRESSORADIOLOGIA.COM.BR

MINICURSOS
NOVOS MÉTODOS

NOVAS TECNOLOGIAS

TRABALHOS CIENTÍFICOS

CONGRESSO
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REGIONAIS

NOVO SITE
1ª REGIÃO LANÇA

CRTR-DF investe em nova plataforma de 
comunicação e consegue se aproximar da 
categoria com a produção de conteúdos diários

onselho Regio-
nal de Técnicos 
em Radiologia 
do Distrito Fe-
deral (CRTR 1ª 
Região) acaba 
de lançar um 
novo site. Ago-

ra, os profissionais da capital federal 
contam com um novo canal de infor-
mações, além de uma plataforma de 
serviços online, que permite resolver 
problemas sem sair de casa. Segundo 
o presidente do CRTR-DF, Aldenildo 
Pereira da Silva, em um curto período 
de tempo já foi possível perceber o 
aumento da audiência do Conselho.

C “Agora, nossas informações cir-
culam muito mais rápido. Não é pos-
sível estar em todos os lugares, pre-
cisávamos de uma ferramenta que 
permitisse falar com todos que re-
presentamos. Estou feliz de ter mo-
dernizado nosso site e espero que 
ele ajude a integrar nossa classe”, 
coloca o presidente.

Entre as novidades, estão um ban-
co de empregos, onde empresários 
podem cadastrar vagas, e um link de 
denúncia, em que qualquer cidadão 
pode falar anonimamente das ilegali-
dades constatadas no hospital do seu 
bairro. Para conhecer as novidades, 
acesse www.crtr01.org.br. 

ALDEnILDO PEREIRA DA SILVAS,  
Presidente do CRTR-01

Uma das reclamações recorrentes 
dentro do CONTER é sobre salários. Vá-
rios profissionais do Brasil inteiro entram 
em contato relatando desrespeito ao piso 
salarial da categoria e à carga horária es-
tabelecida em lei. Existe uma distância en-
tre o que determina a legislação e o que 
acontece na prática e os técnicos são as 
maiores vítimas.

Diante do quadro, o Conselho Regio-
nal de Técnicos em Radiologia do Paraná 

CRTR-PR embarga concursos públicos 
irregulares e defende categoria de baixos 
salários e carga horária excessiva

ATUAÇÃO IMPLACÁVEL

(CRTR 10ª Região) adotou uma metodo-
logia interessante. Um dos funcionários 
é responsável por acompanhar todos os 
concursos em andamento. Caso constate 
algum quesito do edital que esteja em de-
sacordo com a lei, o CRTR-PR aciona o 
Ministério Público, pedindo a retificação.

De acordo com o diretor-secretário 
do CRTR-PR, Haroldo Féliz da Silva, a me-
dida contribui no sentido de corrigir um 
problema histórico, que não seria sanado 

sem a interferência do Conselho. “Adota-
mos essa prática há um tempo. De lá para 
cá, já conseguimos corrigir edital de mais 
de 30 concursos, que ofereciam baixos 
salários e cargas excessivas de trabalho. É 
uma tarefa diária, que no fim das contas 
vale a pena”, frisa.

A presidenta do CONTER, Valdelice 
Teodoro, afirma que a atuação no Paraná 
serve de exemplo para os outros estados. 
“É dever dos CRTRs pedir ao Ministério 
Público a interrupção de concursos que 
ofereçam salários inferiores a dois salários 
mínimos mais 40% de insalubridade ou 
carga horária superior a 24 horas sema-
nais. Dessa forma, ao longo dos próximos 
anos, poderemos chegar a uma condição 
que nenhum profissional seja submetido 
a condições indignas de trabalho”, finaliza.
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NA REDE
DADOS 

Nos próximos meses, CONAFI pretende digitalizar dados 
sobre fiscalização dos Conselhos Regionais e disponibilizar 
conteúdo no site do CONTER, para democratizar acesso às 
informações e dar mais clareza aos processos

Coordenação Nacional de Fiscaliza-
ção (CONAFI) é o braço executor 
do Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia (CONTER). Entre 
outras atribuições, a Coordenação 
é responsável por aprovar o plane-
jamento de fiscalização dos Conse-
lhos Regionais e oferecer subsídios 
técnicos e financeiros para execu-

ção dos serviços através de um fundo específico.
Embora a atuação da CONAFI/COREFIS seja bastante 

expressiva e cubra a maioria dos estabelecimentos de saú-
de espalhados pelo Brasil, ainda não existe uma platafor-
ma de comunicação interativa que permita à categoria ter 
acesso aos dados. Pensando nisso, durante reunião com 
a diretoria executiva, o presidente da CONAFI, Antônio 
Ubirajara Jardim, sugeriu a criação de um banco de dados 
no site do CONTER, para popularizar os dados. 

“Nossa sugestão foi bem recebida e acredito que, nos 
próximos meses, vamos discutir que tecnologia utilizar 
para criar uma base de dados consolidada. Além de traba-
lhar com eficiência, temos que dar publicidade às nossas 
ações, de modo que a população possa ficar a par do que 
é feito para proteger a profissão e a sociedade da ação de 
leigos e outros despreparados”, destaca Jardim.

Entre outras especificidades, a base de dados vai per-
mitir a todos saberem que estabelecimento de saúde foi 
fiscalizado, quando isso ocorreu e quais foram as conclu-
sões. Desse modo, quando acontecerem problemas, vai 
dar para saber claramente o que foi realizado pela CO-
NAFI antes de tudo.

A medida acompanha o processo de evolução das pla-
taformas de comunicação do CONTER. Desde o início 
do ano, a instituição investiu bastante no desenvolvimento 

do site e das redes sociais do Conselho. Atualmente, Facebook, 
Twitter e Youtube somados já reúnem mais de 2 mil profissionais, 
o que representa uma considerável parcela da categoria, per-
mitindo uma amostragem fiel de como a classe se comporta 
diante dos assuntos mais importantes.A

Antônio ubirajara Jardim, 
presidente da COnAFI

CONAFI
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O FILME

Neste ano, o Dia Nacional dos 
Profissionais das Técnicas Radiológicas 
vai ser diferente. CONTER prepara 

presente que os 
técnicos e tecnólogos 
em Radiologia vão 
oferecer à sociedade 
brasileira
uem traba-
lha na saú-
de pública 
c o n h e c e 

bem os absurdos que ocorrem 
nos hospitais brasileiros. Muitas 
ilegalidades são cometidas sob os 

olhos desatentos 
dos governos e 
da sociedade e 
quem arca com 
o custo desse 
processo é a po-

pulação de menor poder aquisiti-
vo, que morre nas filas dos hospi-
tais sem atendimento. 

Nos últimos anos, aumentou 
consideravelmente o número de 
empresários com o objetivo de 

lucrar nas brechas que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) oferece. De 
acordo com a presidenta do Con-
selho Nacional de Técnicos em 
Radiologia (CONTER), Valdelice 
Teodoro, os efeitos dessa prática 
são devastadores. 

“É triste ver o que acontece 
quando a saúde pública é trans-
formada em produto de mercado. 
Essa é uma área da ciência que 
coloca o ser humano em primeiro 

Q

8NOV, ACESSE 
www.CONTER.GOV.BR/RADIOATIVO
E ASSISTA
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PARA ASSISTIR O FILmE DO SEu 
CELuLAR, BASTA FAZER 
A LEITuRA DO QR CODE

O FILME

lugar mas, hoje em dia, muitas clí-
nicas agem em conluio com hos-
pitais com objetivo de lucrar ines-
crupulosamente”, afirma.

Diante da situação, a direto-
ria executiva do CONTER deci-
diu preparar um conteúdo que 
expresse a opinião da instituição 
sobre a realidade. Portanto, no 
Dia Nacional dos Profissionais 
das Técnicas Radiológicas, a par-
tir das 8 horas, acesse o canal 

www.conter.gov.br/radioativo e as-
sista ao filme “8 DE NOVEMBRO 
RADIOATIVO”. O vídeo ficará no 
ar por tempo limitado.

“Com o filme, além de defla-
grar os esquemas e o tráfico de in-
fluência que acontecem na saúde, 
pretendemos popularizar o dia da 
nossa profissão. Todos os brasilei-
ros devem saber que sem nós, não 
existe saúde pública”, finaliza a 
presidenta Valdelice Teodoro.
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O Conselho Nacional dos Técnicos 

em Radiologia (CONTER), com o obje-
tivo de promover a produção científica 
dos profissionais da área, abre espaço 
para publicação de artigos e pesquisas 
dos profissionais inscritos na entidade. 
Para submeter um trabalho, basta estar 
com a Anuidade em dia. 

1 - Você pode enviar artigos com até sete 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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AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA EM PEDIATRIA 

APRESENTAÇÃO
Desde a descoberta dos raios X em 1895 por Wilhelm 

Conrad Roentgen a Medicina encontrou um forte aliado 
no radiodiagnóstico, e dentre vários métodos de diag-
nóstico por imagem a Tomografia Computadorizada (TC) 
surgiu como mais uma ferramenta no auxilio à medicina.  

OBJETIVO
Comparar os protocolos de exames de TC helicoidal e 

MDCT em pediatria realizados nos serviços de radiologia 
do Rio de Janeiro com os valores de referência estabeleci-
dos nas recomendações internacionais. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisados 27 serviços de radiologia com tomografia 
no Estado do RJ, entre hospitais e clínicas públicas e privadas, 
dos quais 62,96% possuíam equipamento helicoidal e 37,03% 
equipamentos com multidetectores. A avaliação realizada 
foi através de questionário fechado sobre os protocolos 
adotados nos serviços e condutas em pacientes pediátricos.  

RESULTADOS
Apenas 7,40% dos serviços apresentavam um protoco-

lo específico para pacientes pediátricos, 66,67% utilizavam 
o protocolo programado pelo aparelho e 25,92% faziam 
alterações do protocolo ao realizar exames em crianças. 
CONCLUSÃO: O desconhecimento do profissional em 
alterar os protocolos de exame bem como a ausência de 
um programa de controle de doses nos serviços foram os 
fatores preponderantes para identificarmos as elevadas do-
ses de radiação nos protocolos selecionados.

Unitermos: Tomografia Pediátrica, redução de doses, 
protocolos de exame.

INTRODUÇÃO
A evolução dos métodos de diagnóstico por imagem 

ocorreu aliada a evolução tecnológica e o mesmo também 
se aplica a tomografia computadorizada (TC) que em me-
ados da década de 70 surgiu como mais uma ferramenta 

POR - Cesar Augusto Viana de Araújo

no auxilio a medicina, e em menos de 15 anos, somente 
no mercado americano, passou de 200 a 800 unidades em 
1983. (MOURÃO 2007)

A TC, assim como outros métodos de diagnóstico por 
imagem que utilizam a radiação ionizante, passou a ser utili-
zada amplamente, inclusive em pacientes pediátricos, sendo 
responsável por um relevante aumento da dose de radia-
ção média individual por ano, que atualmente ultrapassou 
as doses recebidas decorrentes de fatores ambientais (gás 
radônio, alimentação e outros). (HUDA, 2009)

Portanto existe uma preocupação com os valores de 
doses utilizados em exames de radiodiagnóstico tanto na 
comunidade médica (PICANO, 2007), quanto nas empresas 
de equipamentos e do público em geral, a fim de reduzir 
os níveis de radiação ao mínimo aceitável respeitando o 
princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de 
proteção radiológica. (KALENDER, 2008)

Assim o tecnólogo/técnico em radiologia e o médico ra-
diologista são diretamente responsáveis pelo gerenciamen-
to da dose no paciente (JESSEN, 1999), pesquisas sobre do-
ses de radiação na TC têm mostrado diferenças relevantes 
nos valores de dose calculados para exames com qualidade 
de imagem semelhantes realizados em equipamentos de di-
ferentes tecnologias e fabricantes. (CHAN, 1999)

O tecnólogo/técnico em radiologia tem um papel fun-
damental no controle de doses, principalmente em equi-
pamentos MDCT que segundo Mourão (2007) em um in-
tervalo de 8mm e 2mm de espessura de feixe de raios X, a 
dose no paciente quase não se altera; porém em espessuras 
de 1mm provocam um aumento de até 50%, e em espes-
suras de 0,5 mm, um aumento de até 100% da dose no 
paciente.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisados os protocolos de exames utilizados 

em 27 serviços de diagnóstico por imagem, sendo 19 insti-
tuições privadas e oito instituições públicas, sendo três ser-
viços dedicados exclusivamente à pediatria (dois públicos e 
um privado). Os protocolos foram avaliados através de um 

CESAR AUGUSTO VIANA DE ARAUJO  
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questionário fechado realizado com dois profissionais de 
cada serviço (54 pessoas) 12 tecnólogos, 42 técnicos e 
seis técnicos-tecnólogos. Não foi levado em considera-
ção o grau de instrução, idade ou sexo do profissional 

Foram coletados dados de protocolos utilizados nos exa-
mes de crânio, tórax e abdome pediátricos (2-7 anos). Os 
parâmetros técnicos avaliados foram os seguintes: tempo de 
scan; espessura de corte; mA; kVp; passo=1,25; ponto focal 
grosso; algoritmo de reconstrução padrão. 

A partir das informações do questionário, que estão 
exemplificadas na figura 1, podemos constatar que 90,74% 
dos profissionais, que opera os equipamentos de TC helicoi-
dal ou TC MDTC, desconhece os níveis de doses sugeridos 
internacionalmente para TC, apenas 9,25% profissionais en-
trevistados disseram ser conhecedores dos níveis de doses 
sugeridos pelos órgãos reguladores, porem apenas 5,55% 
dos indivíduos citaram a ICRP 1990, no 60 e o 
Guia Europeu de Doses o que reduz ainda mais 
a quantidade de operadores de TC que estão 
realmente a par dos níveis de dose de radiação 
e TC sugeridos internacionalmente.

Outro fator que é importante a ser destaca-
do é o baixo interesse em atualização do pro-
fissional apenas 7,40% dos tecnólogos/técnicos 

nem mesmo o tempo de experiência ou tempo de atu-
ação no serviço para fins do perfil amostra, o mesmo 
questionário foi aplicado nos serviços com equipamen-
tos de TCH e MDTC.

FORAM ELABORADAS 10 PERGUNTAS EM SISTEMA DE QUESTIONáRIO FEChADO:

1. O senhor (a) conhece a diferença em equipamentos de TCH e MDTC?
2. O senhor (a) conhece os protocolos de exame do equipamento que trabalha?
3. O senhor (a) aplica os protocolos sugeridos pelo tomógrafo em pacientes de qualquer idade?
4. O senhor (a) utiliza protocolos diferenciados para crianças?
5. O senhor (a) tem conhecimento para alterar os protocolos dependendo do paciente?
6. O senhor (a) tem conhecimento se os protocolos estão associados às indicações clínicas para cada exame?
7. O senhor (a) conhece os níveis de doses sugeridos para TC pelos órgãos reguladores?
8. O senhor (a) participa de congressos sobre Tomografia?
9. O senhor (a) adquire livros sobre Tomografia?
10. O senhor (a) participou de algum curso de reciclagem, capacitação ou atualização em TC nos últimos 3 anos?

afirmou investir em cursos de atualização e literaturas mais 
recentes, o que caracteriza uma carência na área de mão-
-de-obra especializada nas inovações tecnológicas como um 
todo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente os exames tiveram uma expressiva redução 

no tempo de sua realização com o advento dos equipa-
mentos MDTC (BONTRAGER, 2010), porém a sua ampla 
utilização, a possibilidade em realizar cortes de espessuras 
muito finas e a seleção de protocolos de exames de adultos 
semelhante aos de crianças tem despertado a importância 
na avaliação dos procedimentos adotados. (SANTOS, 2009).

A dose efetiva, que corresponde à média aritmética pon-
derada das doses equivalentes nos diversos órgãos, em TC é 
muito mais elevada que a radiografia convencional. Ao com-
pararmos com o exame de tórax a TC chega a 8 mSv, cerca 
de 400 vezes maior que a radiografia convencional de tórax 
e em alguns casos a dose efetiva na pelve pode chegar a 20 
mSv. (ICRP, no 87).

A tabela 1 exemplifica a relação entre a TC e a radiografia 
convencional a respeito da dose efetiva

TABELA 1

TOMOGRAFIA DOSE EFETIVA (mSv) RADIOGRAFIA DOSE EFETIVA (mSv)

CRÂNIO 2  CRÂNIO  0,07

TÓRAX 8  PA TÓRAX  0,02

ABDOME 10-20  ABDOME  1.0

PELVE 10-20  PELVE  0,7

      (ICRP, no 87)

POR - Cesar Augusto Viana de Araújo
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A quantidade de exames de TC realizados, embora estatisticamente seja baixa, possui uma enorme influência na dose 
efetiva ao paciente como sugere a ICRP 1990, no 60.

(a)Frequência de exames                         (b) Dose Coletiva

Como podemos observar na Figura 2 a quantidade de exa-
mes em TC corresponde a 5% dos exames realizados com ra-
diação ionizante em hospitais, porém a dose coletiva desses 5% 
equivale a 34% quando comparados aos demais procedimentos 
como podemos observar na figura 3. (ICRP 1990)

Quando o Pitch está em 2:1 a radiação é reduzida à meta-
de, quando o pitch aumenta, o tempo necessário para cobrir a 
área de interesse e a dose resultante para o paciente diminuem. 
(DONNELLY, 2000). “Um estudo demonstra que aumentando o 
pitch de 1:1 para 1,5:1, a dose de radiação decresce cerca de 
33% sem perda de informação para o diagnóstico”. (VADE, 1996, 
p.892) O conhecimento de parâmetros, como o pitch, é de ex-
trema importância na elaboração dos protocolos fixos para a re-
dução das doses de maneira geral e especialmente em pediatria.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Com base nos resultados obtidos, podemos afirmar que é ne-

cessária a realização de um estudo prévio e multidisciplinar dos pa-
râmetros utilizados para a construção dos protocolos de TC nos 
equipamentos helicoidais e multidetectores. Com o objetivo de bus-
car otimização das doses aplicadas aos pacientes pediátricos, assim 
como ressaltar a importância do tecnólogo/ técnico operador de 
TC em aprimorar os seus conhecimentos, a cerca dos avanços em 
tecnológicos, no que se refere aos equipamentos e aos estudos de 
redução de doses, mantendo um processo de educação continuada.

Propomos um comum acordo entre o médico radiologista e 
o tecnólogo/técnico em radiologia para elaborarem uma rotina 
adequada para cada situação de exame poupando ao máximo o 
paciente de elevados níveis de dose.
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Foto mostrando alopecia devido aos efeitos estocásticos 
das radiações.

ARTIGOSARTIGOS POR - Osvaldo machado 

1. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS 
RADIAÇÕES IONIZANTES

O objetivo desse estudo não é amedrontar e sim, aler-
tar a todos os profissionais das Técnicas Radiológicas quanto 
aos danos causados pelas radiações ionizantes 

Apesar da radiação ionizante não poder ser vista, ouvida 
ou sentida, tem, em seus efeitos, um caráter nocivo às células 
vivas. O dano causado pela radiação pode ser acumulativo, 
isto é, embora grande parte dos danos produzidos sejam 
restaurados com o passar do tempo, ainda pode existir uma 
pequena fração desses danos que não se restaura. 

Desta forma, quando um organismo recebe repetidas do-
ses de radiação, a parte que não foi regenerada pode ter 
os seus danos aumentados, sendo que o mais importante 
ocorre no DNA. Quando um dano não é reparado correta-
mente, pode ocorrer a morte da célula, a incapacidade de se 
reproduzir ou até mesmo a sua transformação em uma cé-
lula com características modificadas que proporcionem um 
crescimento anormal dessas células.

1.1 EFEITOS SOMáTICOS: 
Os efeitos Somáticos afetam somente a pessoa irradiada e po-
dem ser divididos em duas categorias: efeitos de curto prazo 
(agudos) e efeitos de longo prazo (tardios).

• Efeitos de curto prazo (agudos): São observados em ho-
ras, dias ou semanas, após a irradiação. Eles podem ser produ-
zidos apenas com uma grande quantidade de radiação, absor-
vidas em uma grande área do corpo, em um período curto 
de tempo. A pessoa irradiada pode sentir náusea, vômitos, 
hemorragias, infecções fortes, diarréia, perda de cabelos, etc.

• Efeitos de longo prazo (tardio): São observados depois 
de anos. São produzidos de duas formas – por grandes ex-
posições em um curto espaço de tempo ou por pequenas 
exposições em um longo período de tempo. Seus efeitos no 
ser humano são: aumento na incidência de câncer, indução 
de cataratas, certa anormalidade durante o desenvolvimento 
do embrião.

1.2 EFEITOS GENÉTICOS: 
podem surgir quando as gônadas (testículos e ovários) são 

expostas às radiações ionizantes, afetando as futuras gerações 

OSVALDO MACHADO  
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das pessoas irradiadas. As radiações são absorvidas pelas célu-
las germinativas (espermátides e ovogônias), podendo haver uma 
alteração da informação genética codificada, provocando como 
consequência uma mutação genética. Se a célula mutada for, mais 
tarde, utilizada na concepção, o dano será incorporado ao óvulo 
fertilizado, e durante o período da gravidez, quando o zigoto se 
reproduzir, este dano fatalmente será transmitido. O resultado é 
que todas as células do recém-nascido conterão as informações 
genéticas modificadas, incluindo, ainda, as células germinativas. Isto 
significa que quando a criança se transformar em um adulto e 
gerar um filho, a transferência desta informação genética alterada 
será inevitável, podendo continuar por muitas gerações. Algumas 
destas mutações chegam a ser letais antes do nascimento do 
organismo, enquanto outras podem produzir defeitos físicos nas 
crianças ou simplesmente aumentar a susceptibilidade aos defei-
tos bioquímicos que podem não ser facilmente observadas.
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Crianças com má formação 
genética devido a  exposição de 
seus pais a radiação ionizante.

Partes do Corpo Profissional Público em Geral Estagiários

Corpo Inteiro 20mSv/ ano 1 mSv/ano 6mSv/ano

Extremidades 500 mSv/ano 50 mSv/ano 150mSv/ano

Cristalino 150mSv/ano 15mSv/ano 50mSv/ano

2. LIMITES PRIMáRIOS ANUAIS DE DOSE EQUIVALENTE 
(NORMA CNEN – NN-3.01)
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CONTER realiza I Encontro dos 
Coordenadores dos Cursos Superiores 
de Radiologia em Brasília para discutir 
com representantes das instituições de 
ensino de todo o país

m evento inédito re-
alizado em Brasília, o 
Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia 
(CONTER) reuniu co-
ordenadores de cursos 
tecnológicos e especia-
listas do Ministério da 

Educação e da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), para discutir quais são 
os maiores impeditivos para a formação de 
qualidade. Hoje em dia, em termos gerais, 
grande parte dos profissionais estão che-
gando ao mercado sem conhecer várias 
especificidades da profissão, o que com-
promete sua atuação e coloca em risco a 
credibilidade dos serviços de radiologia.

Embora já exista uma entidade de clas-
se que representa os tecnólogos em Ra-
diologia e o Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) reconheça a profissão dentro 
da Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO), ainda falta o Congresso Nacional 
aprovar uma lei que regulamente a maté-
ria e deixe claro os direitos e deveres da 
categoria.

“Se por um lado temos que nos ocu-
par da regulamentação da profissão do 
tecnólogo em Radiologia, por outro, temos 

responsabilidade ainda maior com a for-
mação dos novos profissionais. Existe uma 
distância entre o que se pratica mercado 
de trabalho e o que é ensinado nas esco-
las. Precisamos reavaliar o currículo escolar, 
identificar as carências e corrigir as lacunas 
na formação dos tecnólogos”, argumenta a 
presidenta do CONTER, Valdelice Teodoro.

Durante o encontro, os participantes 
chegaram a cinco tópicos que devem ser 
observados para alcançar os objetivos. 
Com os dados em mãos, o CONTER rea-
lizou uma enquete para saber a opinião da 

E

EVENTO

ENQUETE
Na sua opinião, qual o maior especílio 
para melhorar a qualidade dos cursos 
tecnológicos em Radiologia?

a) Currículo escolar deficiente 14%
b) Professores sem especialização 22%
c) Falta de bons laboratórios 16%
d) Escassez de bons estágios 44%
e) Bibliotecas sem qualidade 4%

Doutor Paulo Roberto Wollinger, diretor de regulação e supervisão da 
educação superior do mEC, durante a palestra “Cursos superiores de 

tecnologia: Desafios para a consolidação da formação e da profissão”

DEBATE
FORMAÇÃO EM 

A Comissão Nacional de Energia Nu-
clear (CNEN), por meio da Resolução n.º 
111/2011, estabeleceu um novo mecanismo 
de avaliação e certificação para os profissio-
nais supervisores de proteção radiológica. 

Agora, os tecnólogos que atuam nesta 

Supervisores de proteção radiológica terão de 
se submeter a exame de certificação

NOVA REGRA

área deverão passar por uma prova, que 
vai medir conhecimentos sobre segurança 
nuclear e radioproteção. O exame tem 
caráter eliminatório e será regido pela 
própria CNEN, que tem prazo de 90 
dias para publicação dos certames no 

Diário Oficial da União (DOU).  
Serão considerados aprovados no exa-

me de certificação os candidatos que obti-
verem, numa escala de 0 a 10, nota igual ou 
superior a 7, em cada uma das provas que 
compõem o processo de certificação.

categoria. Mais de 1,2 mil técnicos e tecnó-
logos votaram. Vejam os resultados. 






