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OBRIGADA 

EDITORIAL

TR. VALDELICE TEODORO
Presidente do CONTER

Quando concluímos uma longa jornada, somos tomados por 
uma emoção maior que a gente. Uma onda de sensações que não 
podem ser explicadas pelas palavras passa pelo nosso coração e 
transita em nossa mente. Em momentos assim, superamos a relati-
vidade das felicidades e das tristezas que passamos, das dores e dos 
amores que sentimos, para contemplar a vida como a experiência 
mais incrível que existe. Mas não há muito tempo para admirar 
essa dinâmica, pois logo que uma jornada termina, outra natural-
mente começa. 

Estou concluindo o meu mandato como presidente do CON-
TER. No dia 5 de junho de 2017, o meu sucessor ou minha suces-
sora, que será escolhido por meio de eleição direta, com a partici-
pação de toda a categoria, será empossado. Portanto, aproveito esse 
último editorial para enaltecer a liturgia do cargo e para agradecer à 
categoria pela honra de exercê-lo. Muito obrigada, de coração. 

Neste ano, passamos a promover com mais acuidade a cul-
tura da pesquisa e da participação democrática entre os nossos 
profissionais. Além de lançar o primeiro periódico científico 
da categoria e realizar eleições diretas para a escolha do novo 
corpo de conselheiros, realizamos a maior pesquisa de opinião 
da história em nossa área.  Gradual e constantemente, o senso 
comum abre espaço para o conhecimento verdadeiro.

Bem, eu me sinto feliz pela oportunidade de ser presidente 
do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), 
sinto-me uma mulher realizada por representar uma categoria 
que luta diariamente pela vida das pessoas, pela qualidade da 
saúde pública e pela universalidade do SUS.

Por outro lado, também me sinto triste, sinto-me muito 
triste, porque, como presidente do CONTER, sou conhecedo-
ra das injustiças sociais, das transgressões e das covardias que 
acontecem no país e afetam nossos profissionais e nossos pa-
cientes. Eu sofro de aflição todos os dias diante das graves vio-
lações de direitos fundamentais, como o descumprimento do 
piso salarial e da carga horária especial de trabalho da categoria.

Para mim, agora, o peso da representação vai ser substituído 
pela leveza do recomeço. Não vou me desligar da classe, vou 
continuar viajando pelo Brasil para participar de congressos, 
para conversar com os estudantes, para aprender com os meus 
colegas e para ajudar a defender os direitos da categoria que 
faço parte.

A todos vocês, eu agradeço pela confiança e pelo reconhe-
cimento. Eu dei o meu melhor e fiz tudo o que podia pela cate-
goria. Espero que a próxima presidência trabalhe com a mesma 
entrega e determinação.

Boa leitura!
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Em matéria de radioproteção, a nossa categoria é especialista. Durante o curso 
de Radiologia, o aluno aprende conceitos importantes sobre radioproteção e dosi-
metria, para garantir a segurança do paciente. Entretanto, com o passar do tempo, 
alguns ensinamentos importantes vão sendo esquecidos, por causa da correria do 
dia a dia.

Para discutir esse assunto e apontar as medidas de segurança mais elementa-
res para a categoria, o CONTER criou a Comissão Nacional de Radioproteção e 
Dosimetria (CNRD), da qual faz parte o professor Phillip Patrik Dmitruk. Nesta 
entrevista, o pesquisador revela quais são os riscos associados à exposição radio-
lógica e mostra como um comportamento responsável pode garantir uma carreira 
tranquila e sem risco de acidentes.

Phillip é graduado em física médica, pós-graduado em física das radiações e 
radioterapia, mestre e doutor em engenharia nuclear.

FONTE
SEGURA

Como você avalia a situação da prote-
ção radiológica no Brasil?
O conceito e a prática da proteção ra-
diológica estão bem incorporados às ro-
tinas de exames e tratamentos médicos 
com radiação ionizante. Dispomos de 
normas e regulamentos que disciplinam 
o uso correto da fonte e dos equipa-
mentos emissores de raios X. Contamos 
com uma rede de fiscalização em todas 
as esferas de governo. Podemos dizer 
com tranquilidade que a regulamenta-
ção existe. Contudo, a falta de acuidade 
ainda persiste, por causa de profissionais 
imprudentes, que expõem pacientes de 
forma insegura e indevida. Contamos 
ainda com empregadores que insistem 
ilegalmente em “economizar” nos re-
quisitos de proteção radiológica, ação 
incoerente e que, felizmente, está sendo 

objeto de punições exemplares. São ain-
da poucos os agentes fiscais em nossos 
país e, para o controle efetivo contra o 
uso inseguro de fontes e equipamentos 
emissores de radiação ionizante, pre-
cisamos de cada vez mais profissionais 
envolvidos e responsáveis na área de 
proteção radiológica.

O sistema de monitoramento usado 
pelos profissionais é eficiente?
Sim, nossos sistemas de dosimetria 
pessoal são bastante eficientes e devi-
damente certificados. Um processo de 
certificação minucioso e reconhecido 
internacionalmente. 
 
Os EPIs que existem hoje são efi-
cientes?
Depende. Os EPIs devem ser registra-

dos na Anvisa e possuir o certificado 
expedido pelo Ministério do Traba-
lho. Sem essas garantias, a eficiência é 
duvidosa. O avental de chumbo deve 
ser avaliado na compra e anualmente 
como parte de programa de controle de 
qualidade exigido para os serviços de 
Radiologia. Os testes de integridade do 
manto de chumbo devem ser realizados 
anualmente e os laudos devem apontar 
as condições de proteção radiológica 
do paramento de chumbo. Lembrando 
que os EPIs que contêm chumbo não 
podem ser descartados em lixo comum, 
devem ter uma destinação adequada, 
pois se trata de lixo tóxico.
 
Além de usar os EPIs e o dosímetro, o 
que os profissionais podem fazer para 
se proteger?
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Durante a realização do exame, é im-
portante usar os biombos de chumbo 
e as paredes blindadas, que são efi-
cientes para a proteção radiológica. 
Sempre devemos usar o avental de 
chumbo com o protetor de tireoide. 
Também é importante manter distan-
ciamento seguro durante a exposição 
radiológica. As doses de radiação 
devem ser constantemente avalia-
das e otimizadas, de forma a obter 
um resultado adequado, com uso de 
menores doses de radiação. Os cam-
pos radiativos devem ser colimados 
de forma adequada e sempre para o 
menor campo de irradiação possível. 
Outro fator importante para proteção 
radiológica reside no rodízio de pro-
fissionais, por ambiente, por equipa-
mento e por procedimentos dentro 
de sua rotina de trabalho.

Quais partes do corpo são mais sensí-
veis à radiação ionizante?
Tórax e abdome compõem as áreas de 
maior risco na exposição à radiação. 
Contudo, o cristalino, a tireoide e a gô-
nada devem ser igualmente protegidas, 
pois são bastante sensíveis. 
 
Você saberia nos dizer, objetivamen-
te, qual o número seguro de exames 
radiológicos uma pessoa pode fazer 
durante um ano?
Não é possível estabelecer generalizada-
mente a quantidade de exames radio-
lógicos que cada indivíduo pode fazer, 
essa decisão depende de cada caso, que 
deve ser avaliado pelo médico radiolo-
gista. Se a rotina de proteção radiológi-

ca, controle de qualidade, dosimetria de 
feixes, manutenção preventiva e correti-
va for adequadamente realizada nas da-
tas e nos prazos previstos na legislação 
vigente, podemos dizer que o processo 
é seguro. O limite da dose é o profissio-
nalismo.

Quantos exames de radiodiagnóstico 
convencional um profissional pode re-
alizar durante um dia?
Esse valor é bastante variável e depen-
de das condições gerais do paciente, do 
equipamento radiológico disponível e 
da habilidade do profissional. Geral-
mente, considerando uma jornada de 
trabalho de 24 horas semanais, o ade-
quado é fazer um atendimento a cada 
15 ou 20 minutos. Ou seja, 16 pacientes 
por dia. Atender um número maior de 
pessoas indica que alguma das etapas 
de atenção à proteção radiológica foi 
preterida e o exame, realizado de forma 
inadequada. 

Existem políticas públicas sobre pro-
teção radiológica no Brasil?
Órgãos como o CONTER, a CNEN e 
a Anvisa possuem programas de trei-
namento e conscientização sobre o uso 
seguro da radiação ionizante. Também 
existem outras organizações com essa 
preocupação fora do governo, como é 
o caso da Sociedade Brasileira de Pro-
teção Radiológica (SBPR), da Associa-
ção Brasileira de Física Médica (ABFM) 
e do Colégio Brasileiro de Radiologia 
(CBR). Entretanto, ainda faltam políti-
cas públicas eficientes fora dos grandes 
centros urbanos, mas elas podem ser 

implementadas por essas mesmas enti-
dades, com o aporte do governo federal. 
 
Quais medidas o governo pode adotar 
para garantir a segurança radiológica 
dos profissionais e dos pacientes?
Além de tudo o que já é feito, é neces-
sário punir com severidade as empre-
sas e profissionais que insistem em não 
respeitar a vida. A radiação faz parte do 
nosso cotidiano e deve ser utilizada com 
disciplina e responsabilidade em todas 
as áreas em que é aplicada, seja ela  io-
nizante ou não.

As mulheres precisam usar protetor 
de tireoide durante a mamografia?
Posso assegurar que os dados de dosi-
metria das radiações na mamografia e 
as condições em que são realizados es-
ses exames dispensam o uso do protetor 
de tireoide. Trata-se de um exagero que 
pode prejudicar o resultado da imagem 
e a necessidade de repetição do procedi-
mento, o que é pior para a paciente. 

Os homens podem ter esterilidade 
temporária depois de sofrer exposição 
continuada?
Toda exposição radiológica está imbuí-
da de riscos e, se realizada de forma con-
tinuada ou com alta taxa de dose, pode, 
sim, causar danos de esterilidade, seja 
ela temporária ou mesmo definitiva. Os 
efeitos cumulativos podem, sim, levar a 
danos tais como esterilidade, catarata e 
câncer. A aplicação de toda a rotina de 
proteção radiológica é de fundamental 
importância para que esses riscos sejam 
os menores possíveis.   
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Levantamento feito entre 1.868 profissionais mostra o perfil da categoria 
e revela se existe diferença entre os gêneros na profissão

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 
(CONTER) fez uma pesquisa de opinião entre 1.868 pro-
fissionais da categoria, para saber mais sobre a situação 
econômica, o estado de segurança, a formação profissio-
nal e o nível de satisfação dos trabalhadores. 

Os dados gerais da pesquisa foram divulgados na pri-
meira edição da revista Curie&Röntgen, o periódico cien-
tífico lançado pelo CONTER para fazer a divulgação da 
produção acadêmica da categoria.

Entretanto, depois de computar todas as informações, 
a equipe de comunicação do CONTER resolveu isolar as 
respostas das mulheres e dos homens, para identificar se 
existe diferença de gênero na profissão. 

A primeira constatação é a diferença de salários. Mais 
de 85% das mulheres ganham menos de R$ 3 mil por mês, 
enquanto 68% dos homens recebem menos que isso. Entre 
eles, 21% ganham mais de R$ 4 mil, mas apenas 6% das 
mulheres conseguem ultrapassar esse valor.

O acumulo de empregos também revela uma certa dis-
paridade. Cerca de 30% dos homens possuem mais de um 
vínculo empregatício, mas somente 12% das mulheres têm 
esse privilégio. Mais de 50% dos entrevistados de ambos 
os sexos possuem pelo menos um emprego. 

Sobre o número de horas trabalhadas, exatamente 57% 
dos homens e das mulheres declararam ter a carga horá-
ria especial de trabalho cumprida. Entretanto, 38% deles 
trabalham mais de 25 horas por semana, contra 33% delas 
que extrapolam as 24 horas semanais. 

Outro dado curioso é o estado civil da categoria. Me-
tade das mulheres são solteiras e 55% dos homens são ca-

sados. A propósito, a idade média entre eles é significativa-
mente maior do que entre elas. 

Cerca de 54% delas declararam ter menos de 30 anos, 
enquanto apenas 37% dos homens estão abaixo dessa faixa 
etária. Entre os técnicos e tecnólogos, 21% têm mais de 41 
anos, mas somente 12% das técnicas e tecnólogas passaram 
dos quarenta.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 de outu-
bro e 20 de dezembro de 2016. O índice de confiança da 
pesquisa é de 99% e a margem de erro é de 3%, para mais 
ou para menos. Veja os dados comparados na íntegra.   
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  Formação
  Mulheres  Homens
Técnicos/as 69%  74%
Tecnólogos/as 31%  26%

  Usa dosímetro
  Mulheres  Homens
Sim  79%  83%
Não  21%  17%

            Recebe o piso salarial da categoria
  Mulheres  Homens
Sim  43%  49%
Não  57%  51%

           Recebe o adicional de insalubridade
  Mulheres  Homens
Sim  66%  69%
Não  34%  31%

  Usa EPIs
  Mulheres  Homens
Sim  64%  72%
Não  11%  9%
Apenas alguns 25%  19%

  Onde trabalha
  Mulheres  Homens
Setor público 43%  41%
Setor privado 50%  43%
Nos dois  7%  16%

         Sente-se seguro no trabalho
  Mulheres  Homens
Sim  62%  65%
Não  38%  35%

  Vínculos empregatícios
  Mulheres  Homens
Nenhum  35%  19%
Um  53%  51%
Dois  11%  27%
Três  0,5%  2%
Mais de   30,5%  1%
 

 Qualidade de vida no trabalho
  Mulheres  Homens
Ótima  9%  15%
Boa  30%  30%
Satisfatória 33%  34%
Ruim  20%  15%
Péssima  8%  6%

 Estado civil
 Mulheres  Homens
Casado/a 40% 55%
Solteiro/a 50% 35%
Divorciado/a 6% 5%
Outro/a  4% 5%

  Idade da categoria
  Mulheres  Homens
Até 20 anos 5%  2%
Entre 21 e 30 49%  35%
Entre 31 e 40 34%  42%
Entre 41 e 50 10%  15%
Entre 51 e 60 1%  5%
Mais de 61 1%  1%

            Quantas horas trabalha por semana
  Mulheres  Homens
12 horas  7%  4%
18 horas  3%  1%
24 horas  57%  57%
36 horas  8%  9%
40 horas  6%  5%
44 horas  11%  4%
Mais de 44h 8%  20%

                 Renda mensal
  Mulheres  Homens
Até R$ 1 mil 21%  14%
Até R$ 2 mil 39%  29%
Até R$ 3 mil 26%  25%
Até R$ 4 mil 8%  11%
Até R$ 5 mil 4%  10%
Até R$ 6 mil 1%  5%
Até R$ 7 mil 0,25%  3%
Até R$ 8 mil 0,25%  1%
Mais  0,5%  2%

COMPORTAMENTO
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Apresentamos a seguir um 
resumo da prestação de 

contas da Diretoria Executiva 
do CONTER nos últimos cinco 

anos. Os dados completos 
estão disponíveis no Portal da 

Transparência
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CRTR1 DF 91 1.968 412 2.471

CRTR2 CE 62 2.676 223 2.961

CRTR3 MG 77 6.746 873 7.696

CRTR4 RJ 1.161 16.531 1.648 19.340

CRTR5 SP 867 23.729 3.121 27.717

CRTR6 RS 173 6.302 601 7.076

CRTR7 AL/SE 90 1.355 79 1.524

CRTR8 BA 23 5.694 248 5.965

CRTR9 GO/TO 118 3.349 279 3.746

CRTR10 PR 89 3.507 407 4.003

CRTR11 SC 45 2.751 214 3.010

CRTR12 MT/MS 51 1.566 461 2.078

CRTR13 ES 11 1.831 38 1.880

CRTR14 AP/PA 48 3.588 347 3.983

CRTR15 PE 230 3.664 290 4.184

CRTR16 RN/PB 22 2.668 155 2.845

CRTR17 MA/PI 34 2.943 757 3.734

CRTR18 AC/RO 83 1.199 40 1.322

CRTR19 AM/RR 77 3.167 306 3.550

CONTER BRASIL 3.352 95.234 10.499 109.085

1ª DF 10  6 35 6 22

2ª CE 24 574 66 197 20

4ª RJ 41 1.713 165 603 41

7ª AL/SE 28 621 122 315 26

8ª BA 34 953 176 654 57

15ª PE 39 502 112 113 56

16ª RN/PB 16 259 75 251 29

17ª PI/MA 25 333 75 165 26

Total  201 4.961 826 2.304 277

REGIONAL  JURISDIÇÃO  AUXILIARES  TÉCNICOS  TECNÓLOGOS             TOTAL

Em 2013, foi criado o Mutirão de 
Fiscalização, uma ação estratégica re-
alizada pelo CONTER para atender às 
denúncias mais graves e as situações de 
calamidade pública. Diante de um qua-
dro difícil, qualquer CRTR pode solici-
tar apoio federal para a fiscalização. 

Diante das piores circunstâncias, 
o CONTER monta uma equipe com 
agentes fiscais de todo o país e envia 
para os lugares críticos, para fazer um 
pente fino da situação. Além de con-
seguir notificar e autuar as principais 
irregularidades, por meio do projeto, 
o CONTER consegue fazer o inter-
câmbio entre os agentes e promover a 
uniformização dos procedimentos de 
fiscalização. O saldo das oito primeiras 
edições é significativo. 

FISCALIZAÇÃO

Em 31 de dezembro de 2016, 
o quadro profissional do Sistema 
CONTER/CRTRs alcançou a marca 
de 3.352 auxiliares, 95.234 técnicos 
e 10.499 tecnólogos em Radiologia 
registrados e legalmente habilitados 
para o exercício da profissão no Bra-
sil. Veja a distribuição da categoria 
por formação e por região.

QUADRO 
PROFISSIONAL

REGIÃO JURISDIÇÃO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 

INFRAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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1ª DF 45 920 201 123 48

2ª CE 170 999 297 230 0

3ª MG 48 2.396 318 326 236

4ª RJ* 14 - 40 41 04

5ª SP 370 15.652 2.643 1.870 107

6ª RS 214 4.196 784 545 21

7ª AL/SE* - - - - -

8ª BA 33 1.480 173 785 70

9ª GO/TO 160 1.145 313 420 53

10ª PR 214 2.971 539 242 9

11ª SC 153 2.032 449 534 8

12ª MT/MS 25 205 43 54 4

13ª ES 20 254 50 41 02

14ª AP/PA 53 684 140 253 1

15ª PE* - - - - -

16ª RN/PB 96 843 212 157 51

17ª MA/PI 74 845 204 97 32

18ª AC/RO 47 305 80 123 5

19ª AM/RR 19 847 85 131 10

 TOTAL 1.755 35.774 6.571 5.972 661

BALANÇO DA 
FISCALIZAÇÃO 

EM 2016

Além das ações estratégicas adota-
das para resolver os casos mais comple-
xos, o Sistema CONTER/CRTRs man-
tém rotas permanentes de fiscalização, 
para combater o exercício ilegal da pro-
fissão durante o ano inteiro. 

Veja no quadro a seguir todo o tra-
balho que foi desenvolvido entre 2013 
(quando os dados passaram a ser com-
putados em nível federal) e 2016, das 
informações mais recentes para as mais 
antigas. Em resumo, nesses quatro anos, 
a fiscalização aplicou 22.802 notifica-
ções e lavrou 3.023 autos de infração em 
todo o território nacional.

ANO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 

INFRAÇÃO

*Os números que faltam não foram repassados pelos CRTRs até o fechamento deste relatório.

2015 1.529 3 1.393 5.319 4.547 667

2014 1.836 26.100 5.800 4.495 741

2013 2.187 30.257 6.889 6.008 937

TOTAL 5.552 87.750 18.008 15.050 2.345

RESUMO DO
 BALANÇO DA 

FISCALIZAÇÃO 
DE 2013 A 2015

FUNCIONAMENTO
 INTERNO

FUNCIONAMENTO 
INTERNO

REGIÃO JURISDIÇÃO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 

INFRAÇÃO

Reuniões de diretoria  43 49 51 63 49 255

Plenárias extraordinárias  5 3 4 4 4 20

Plenárias ordinárias  5 3 3 3 3 17

Eventos realizados  - 2 3 5 3 13

Participação em eventos  9 10 11 14 9 53

Audiências c/ dir. executiva  11 14 12 23 28 88

Reuniões externas  18 20 33 22 19 112

Reuniões em comissão  9 10 13 20 27 79

Portarias 68 55 52 49 70 294

Resoluções 14 12 23 17 29 95

2012 2013 2014 2015 2016 Total

2012 2013 2014 2015 2016 Total

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PROCESSOS
 INTERNO

ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS

AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEIS

Processos administrativos 58 121 125 108 168 580

Processos econômicos 218 211 228 247 233 1.137

Procesos licitatórios 16 12 12 7 9 56

Processos de sindicância 8 5 4 1 - 18

Processos de contratos 11 12 9 - 9 41

Processos de recursos 71 49 101 60 36 317

Processos eleitorais -  - - 6 6 12

Total 382 410 479 429 461 2.161

2012 2013 2014 2015 2016 Total

Receitas 6.121.396,70  6.064.467,31 7.735.877,22 8.314.663,41 8.417.906,14

Despesas 6.156.787,78  6.033.736,30 6.629.132,74 8.095.168,19 7.260.400,09

2012 2013 2014 2015 2016

Para permitir aos CRTRs manter 
uma rota de fiscalização permanen-
te e percorrer o país com eficiência, o 
CONTER faz investimentos pontuais 
e mantém uma frota de veículos em 
condições ideais de trabalho. Veja os 
valores investidos pela instituição na 
compra de novos veículos para as equi-
pes de fiscalização.

O CONTER mantém uma política 
permanente de aquisição de imóveis, 
para tirar os CRTRs do aluguel e ofere-
cer melhores condições de atendimen-
to à sociedade. Esse patrimônio é da 
categoria, ninguém mais tira. Veja os 
investimentos realizados para a com-
pra de sedes nos últimos cinco anos.

2012 2013 2014  TOTAL

CONTER 32.900,00 - - 32.900,00

CRTR2 29.680,00 - - 29.680,00

CRTR11 - - 31.744,00 31.744,00

CRTR12 -  39.375,00 - 39.375,00

CRTR13 33.500,00 - - 33.500,00

CRTR14 33.839,00 - - 33.839,00

CRTR19 34.980,00 - - 34.980,00

Total 164.899,00 39.375,00 31.744,00 236.018,00

CONTER 200.000,00 - 228.000,00 420.000,00 - 848.000,00

CRTR1 - - - - 1.242.000,00 1.242.000,00

CRTR10 - - - - 55.000,00 55.000,00

CRTR11 - - - 265.000,00 - 265.000,00

CRTR13 - 75.000,00 - - - 75.000,00

CRTR17 300.000,00 - - - - 300.000,00

CRTR19 - - - 400.000,00 - 400.000,00

Total 500.000,00 75.000,00 228.000,00 1.085.000,00 1.297.000,00 3.185.000,00

2012 2013 2014 2015 2016 Total

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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DESPESAS E  
DESLOCAMENTO

REPASSES
INTERNOS

Período Acessos ao site do CONTER

Valores (em R$) desembolsados 
pela instituição para financiar o des-
locamento e as atividades do corpo de 
conselheiros, dos funcionários e dos 
assessores técnicos do CONTER.

Valores (em R$) desembolsados 
pelo CONTER em forma de doação 
administrativa, empréstimos aos CR-
TRs de menor porte e alocação de re-
cursos para financiar a fiscalização.

De 2012 a 2016, O CONTER produziu um congresso internacional, uma pesquisa 
científica, seis documentários, oito vídeos institucionais, nove edições da Revista CON-
TER, 643 matérias jornalísticas, 45 newsletters, diversas campanhas publicitárias e lan-
çou a primeira revista científica da categoria, o periódico Curie&Röntgen. Esse volume 
de trabalho permitiu que a instituição se tornasse, entre todos os conselhos federais, o 
que apresenta os melhores índices de audiência e envolvimento nas redes sociais. 

A assiduidade do público permi-
te mensurar a qualidade e o alcance 
das mensagens que são transmitidas 
à sociedade, por meio da comuni-
cação pública estatal. A evolução do 
acesso da categoria e das pessoas co-
muns às plataformas de comunicação 
do CONTER denota a utilização de 
uma linguagem técnica atraente e bem 
desenvolvida, que permite o interes-
se por assuntos que, dada a natureza 
conteúdo, não chamaria a atenção tão 
facilmente.

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016

Diárias 691.582,65 750.454,77 762.457,50 775.191,17 717.430,00

Jetons - 45.900,00 51.900,00 55.200,00 49.800,00

Auxílio represent. 31.918,20 25.100,00 50.750,00 64.250,00 76.500,00

Passagens aéreas 459.508,26 382.541,43 418.570,78 292.105,36 286.071,85

Total 1.183.009,11 1.203.996,20 1.283.678,28 1.186.746,53 1.129.801,85

2016 495.359,26 190.384,04 685.066,68 70.049,98 1.297.000,00 2.737.859,96

2015 382.722,91 209.717,88 430.034,74 30.871,77 1.085.000,00 2.138.347,30

2014 508.605,04 246.789,48 476.985,31 36.744,00 228.000,00 1.497.123,83

2013 686.848,16 226.818,22 342.281,72 122.062,00 75.000,00 1.453.010,10

2012 559.530,57 163.192,96 265.000,00 169.299,00 500.000,00 1.657.022,53

TOTAL 2.633.065,94 1.036.902,85 2.199.368,45 429.026,75 3.185.000,00 9.483.363,72

ANO TOTAL
Doação 

administrativa 
aos CRTRs

Repasses aos 
CRTRs para 
fiscalização

Empréstimos do 
CONTER para 

os CRTRs

Investimentos 
em bens 

e serviços

Investimento em 
imóveis para os 

CRTRs

PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO

AUDIÊNCIA
Dezembro 2016 38.182

Novembro de 2016 74.999

Outubro de 2016 157.381

Setembro de 2016 130.330

Agosto de 2016 110.916

Julho de 2016 175.365

Junho de 2016 169.933

Maio de 2016 181.933

Abril de 2016 157.381

Março de 2016 97.091

Fevereiro de 2016 58.970

Janeiro de 2016 49.876

Total 2016 1.402.357 Crescimento de 78,44%

Total 2015 785.887 Crescimento de 12,55%

Total 2014 698.217 Crescimento de 24,68%

Total 2013 559.988 Crescimento de 27,54%

Total 2012 439.066

TOTAL GERAL 3.885.515

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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De janeiro de 2012 a 20 de dezembro 
de 2016, foram publicadas 643 matérias 
jornalísticas, que tiveram 1.793.947 
acessos. Esse dado, comparado ao nú-
mero total de acessos ao site do CON-
TER, permite concluir que 46,15% do 
público acessa diretamente as matérias 
publicadas e a outra parte, 53,85%, aces-
sou outras áreas do site, principalmente, 
as resoluções, leis, códigos, etc. 

VOLUME 
DE PRODUÇÃO ANO PUBLICAÇÕES ACESSOS ÀS MATÉRIAS

2012 130 204.171

2013 135 51.810

2014 138 130.756

2015 133 433.936

2016 107 973.274

Total 643 1.793.947

Na Revista CONTER, por causa da delimitação de espaço, publicamos apenas o resumo da prestação de contas. 
O detalhamento de todas as informações está disponível no Portal CONTER. 

Acesse, fiscalize e cobre a correta aplicação dos recursos públicos.

www.conter.gov.br/site/transparencia

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ILEGAL
Somente pro�ssionais das técnicas 
radiológicas com inscrição no Sistema 
CONTER/CRTRs podem operar 
equipamentos emissores de radiação 
ionizante. 

O exercício das técnicas radiológicas sem 
habilitação pro�ssional é ilegal. A multa 
pela infração é de R$ 1.823,18 para a 
pessoa e de R$ 6.908,11, para a empresa.

Se você souber de algum caso de 
exercício ilegal da pro�ssão, denuncie
cona�@conter.gov.br

DENUNCIE O
 EXERCÍCIO 
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O Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia 
(CONTER) realizou em Bra-
sília/DF, entre os dias 17 e 21 

8º ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO 
DO SISTEMA CONTER/CRTRS

de janeiro de 2017, o 8º En-
contro Nacional de Gestão 
do Sistema CONTER/CR-
TRs. Durante cinco dias, os 

ACONTECE

presidentes e seus assessores 
realizaram a prestação de con-
tas dos últimos cinco anos de 
trabalho e os fiscais receberam 

treinamento para usar o novo 
sistema digital de fiscalização. 
Veja mais fotos do encontro, 
acesse: goo.gl/MhUhiC  

De acordo com Ministé-
rio Público Federal (MPF), o 
exercício das técnicas radio-
lógicas por biomédicos é ile-
gal. Em parecer claro e direto, 
a procuradora Luciana Lou-
reiro Oliveira afirmou que, 
ao permitir o exercício de 
atividades ligadas à Imagino-

MPF EMITE PARECER CONTRA BIOMÉDICOS
logia por meio de resolução, o 
Conselho Federal de Biome-
dicina (CFBM) extrapolou 
sua função regulamentado-
ra, desrespeitou a legislação 
federal e colocou em risco a 
saúde dos pacientes.  

A manifestação do 
MPF foi protocolada nos 

autos do Processo 22754-
62.2014.4.01.3400, movido 
pelo Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia 
(CONTER) contra o CFBM 
no Distrito Federal. No do-
cumento, a procuradora 
Luciana Loureiro de Oli-
veira fez duras críticas ao 

comportamento invasivo e 
irresponsável de profissio-
nais sem competência, que 
promovem verdadeira guer-
ra no mercado de trabalho 
regulamentado.

Leia o parecer, 
acesse: goo.gl/xz42XD
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O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu que téc-
nicos em saúde bucal (TSBs) 
não podem fazer exames 

STJ DECIDE: TSBS NÃO PODEM REALIZAR 
RADIOGRAFIAS

radiológicos. “A exposição 
a radiações ionizantes é po-
tencialmente prejudicial à 
saúde, razão pela qual a di-

ferenciação dos profissionais 
que trabalham nesta área foi 
reconhecida pela legislação, 
que determina uma carga ho-

rária de trabalho diferenciada 
(máxima de 24 horas sema-
nais), além do recebimento 
de adicional de insalubridade, 

ACONTECE

Os fiscais dos Conse-
lhos Regionais de Técnicos 
em Radiologia (CRTRs) 
não vão mais precisar usar 
papel. Agora, o processo 
de fiscalização é completa-
mente digital. Além de in-
tegrar toda a base de dados 
e permitir o fácil acesso ao 
registro de cada profissio-
nal, o novo sistema é mais 
seguro e permite a geração 
de documentos, certidões e 
relatórios em tempo real. 

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AGORA É DIGITAL
A nova tecnologia vai 

permitir que a fiscalização 
seja mais eficiente e chegue 
a mais lugares. Antes, os 
procedimentos burocráti-
cos tomavam muito tempo 
dos agentes, pois era neces-
sário montar os processos 
manualmente. Agora, tudo 
é automático e bem mais 
rápido. 

O treinamento dos agen-
tes para usar o novo sistema 
aconteceu durante o primei-

ro dia do 8º Encontro Na-
cional de Gestão do Sistema 
CONTER/CRTRs. Para o 
fiscal Thiago Jasper, foi mui-
to produtivo. “O novo siste-
ma facilita a vida do fiscal no 
dia a dia durante as inspe-
ções. Acredito que com esse 
sistema a fiscalização ga-
nhará ainda mais qualidade, 
além de otimizar a geração 
dos relatórios”, considera. 

A fiscal Célia Lima con-
sidera que a digitalização 

do processo de fiscalização 
vai permitir a padronização 
dos procedimentos em todo 
o país. “Para mim, a apre-
sentação de hoje foi muito 
importante para padronizar 
a forma de fiscalizar. Todas 
as nossas sugestões foram 
ouvidas e ganharemos um 
sistema de dados que foi 
moldado por profissionais 
e para os profissionais. Essa 
adequação é um avanço fan-
tástico”, afirma.
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A Universidade Estadu-
al do Rio de Janeiro (UERJ) 
certificou os 20 primeiros 
técnicos e tecnólogos em 
Radiologia capacitados pela 
Fundação do Câncer, dentro 
do Programa Nacional de 
Formação em Radioterapia.  
Agora, esses profissionais 
serão reconhecidos pelo 
CONTER e estarão prontos 
para atender a população 
de 63 municípios, em 23 
estados, que fazem parte do 
Programa de Expansão da 
Radioterapia no SUS. 

O tecnólogo Edson San-
tos Silva, de 36 anos, par-
ticipou da especialização 
e comemora a formatura. 
“Concluir este curso repre-

PROGRAMA FORMA OS PRIMEIROS 
20 ESPECIALISTAS EM RADIOTERAPIA

senta, para mim, ter acesso 
a conhecimentos que vão 
permitir a excelência do 
meu trabalho. As discipli-
nas de Física das Radiações 

e Radiobiologia fizeram a 
diferença”, assegura. 

A técnica em Radiologia 
Midiã de Souza Moreira, de 
32 anos, também recebeu 
o diploma e acredita que a 
formação vai mudar a sua 
carreira profissional para 
sempre. “Sinto-me grata 
por poder aprender tanto. 
Essa especialização vai per-
mitir o aperfeiçoamento da 
minha prática e a humani-
zação do meu atendimento 

aos pacientes”, considera. 
Os 20 alunos fizeram o 

curso de especialização em 
Radioterapia no Rio de Ja-
neiro. Cada um deles rece-
beu uma bolsa de estudos 
de R$ 2 mil para custear 
transporte, alimentação 
e moradia, além das pas-
sagens de ida e volta para 
casa.

 
Para saber mais, aces-

se: goo.gl/qTUQLq

ACONTECE

o que decorrerá, inclusive, na 
obtenção de aposentadoria 
especial”, concluiu a ministra-
-relatora Assusete Magalhães, 
que emendou, “nesse contex-

to, a partir da regulamentação 
da profissão do radiologista, 
não se pode conceber que 
outro profissional (técnico 
em saúde bucal) atue no ma-

nuseio dos equipamentos, na 
medida em que não é garanti-
da por lei as medidas proteti-
vas, como a jornada reduzida 
de trabalho, sob pena de por 

em risco a saúde desses pro-
fissionais.”

 
Leia a sentença, acesse: 

goo.gl/DvOEuu
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CONTER REGULAMENTA SETOR INDUSTRIAL
O Conselho Nacional 

de Técnicos em Radiologia 
(CONTER) tomou quatro 
medidas estratégicas para 
regularizar o exercício pro-
fissional das técnicas radio-
lógicas no setor Industrial:

1.Primeiramente, assina-
mos um acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Ensaios 
Não-destrutivos (Abendi), 
no qual os empresários do 
setor se comprometeram a 
somente contratar técnicos 
e tecnólogos em Radiologia 
para operar equipamentos 
emissores de radiação io-
nizante na área Industrial. 
Saiba mais: 

goo.gl/qZWuex

2. Em segundo lugar, foi edita-
da a Resolução CONTER n.º 
11/2016, que regulamenta as 
condições de acesso e perma-
nência na área da Radiologia 
Industrial. Saiba mais, acesse: 

goo.gl/7JR7pS

3. Como os trabalhadores 
que atuavam como “Ope-
radores de Radiografia 
Industrial” antes da nova 
regulamentação possuem 
direito adquirido, a terceira 
medida adotada foi a edi-
ção da Resolução CONTER 
n.º 21/2016, que determina 
a inscrição desses profissio-
nais no Sistema CONTER/
CRTRs. 

Saiba mais 
goo.gl/I3beOA

4. A quarta medida ado-
tada foi a criação da ma-
triz curricular do curso de 
“Técnico em Radiologia In-
dustrial”. Como a formação 
tradicional da nossa pro-
fissão é direcionada para a 
área médica, a solução foi 
criar uma formação ade-
quada para atender à cres-
cente demanda do setor In-
dustrial. Saiba mais, acesse: 

goo.gl/x8boCV

Os trabalhadores que 
forem flagrados operando 
equipamentos emissores 
de radiação ionizante no 
setor Industrial sem o re-
gistro profissional serão au-
tuados por exercício ilegal 
da profissão. A multa pela 
infração é de R$ 1.823,18. 
As empresas podem ser 

autuadas por acobertamen-
to e multadas em até R$ 
6.908,11 por funcionário 
irregular. 

Os Conselhos Regio-
nais de Técnicos em Ra-
diologia (CRTRs) estão 
autorizados a fiscalizar as 
empresas que atuam no 
setor. Segundo a presiden-
te do CONTER Valdelice 
Teodoro, os fiscais rece-
beram treinamento espe-
cial para atuar na área e os 
Regionais que precisarem 
de apoio federal, podem 
contar. “Estamos prontos 
para enviar agentes e re-
alizar mutirões de fiscali-
zação em qualquer região 
do país. Vamos fazer o que 
for necessário para com-
bater as irregularidades”, 
afirma.
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ACONTECE

DOSE PARA ALIMENTOS

COMPROMISSO COM A CATEGORIA

A presidente do Conse-
lho Nacional de Técnicos 
em Radiologia (CONTER) 
Valdelice Teodoro partici-
pou de um debate temático 
sobre a Reforma Trabalhis-

A radiação pode ser 
utilizada para manter 
um país livre de insetos 
indesejáveis, bem como 
eliminá-los de frutas, ver-
duras frescas e até mesmo 
das flores, mas para isso é 
fundamental saber a dose 
certa de radiação.

Em parceria com a Or-
ganização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO/ONU), 
a IAEA elaborou uma base 

de dados que ajudará os 
reguladores a saber quan-
ta radiação é necessária 
para proteger os produtos 
frescos sem alterar as suas 
qualidades.

A Base de Dados In-
ternacional sobre a Tole-
rância dos Produtos (In-
ternational Database on 
Commodity Tolerance) 
contém informações sobre 
a qualidade de 89 produtos 
frescos, após terem sido 

submetidos a um trata-
mento fitossanitário base-
ado na radiação ionizante.

Para acessar a base de 
dados (em inglês), acesse: 

https://goo.gl/qM2x0K

para manter as ga-
rantias fundamen-
tais da categoria.

O senador Pau-
lo Paim assumiu o 
compromisso de 
defender os direitos 
sociais dos profis-
sionais que operam 
equipamentos emis-
sores de raios X, 
tanto na Reforma 
Trabalhista quanto 
na Reforma da Pre-
vidência. “No texto 

das propostas, já existem 
garantias para os profissio-
nais que lidam com ativida-
des insalubres. Entretanto, o 
parlamentar vai apresentar 

ta no Senado Federal, no 
dia 11 de maio de 2017. Ela 
acompanhou as exposições 
dos especialistas, conver-
sou com os parlamentares 
e buscou o apoio necessário 

um destaque para especifi-
car mais claramente a nossa 
situação. Temos apoio o su-
ficiente para manter as nos-
sas garantias fundamentais”, 
destaca a presidente Valdeli-
ce Teodoro.

“Essa reforma visa me-
xer em mais de 100 artigos 
da constituição. Negociado 
sobre o legislado não vale 
para nada, a não ser retirar 
direitos básicos. Querer que 
a pessoa tenha 30 minutos 
para almoçar é um ato cri-
minoso. Esse debate foi mui-
to bom e temos condições 
de melhorar profundamente 
essa dita reforma trabalhista”, 
afirma o senador Paim.
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¹As novas sedes foram adquiridas para os CRTRs da 1ª, 10ª, 11ª, 13ª, 17ª e da 19ª Região. 
Os novos veículos foram comprados para as equipes de fiscalização da 2ª, 11ª, 12ª 13ª 14ª e 19ª Região.

Nos últimos cinco anos, o 

CONTER investiu R$ 3 milhões 

na aquisição de imóveis, para 

tirar os CRTRs¹ do aluguel, e 

investiu R$ 236 mil na aquisição 

de novos veículos, para dar 

movimento às equipes de 

fiscalização.  

Os investimentos se traduzem em 

resultados. Em 2016, os agentes 

fiscais percorreram 1.755 cidades, 

visitaram 6.571 estabelecimentos, 

fiscalizaram 35.774 trabalhadores 

e aplicaram 5.972 notificações e 

661 autos de infração, para 

combater o exercício ilegal da 

profissão.

Faça a sua parte, denuncie

www.conter.gov.br


