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EDITORIAL

Eu fui eleito pelos profissionais do Piauí 
e do Maranhão para fazer parte do 7º Cor-
po de Conselheiros do Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia (CONTER) e, 
apenas 21 dias depois, fui escolhido pelos 
representantes de todo o país para ser Pre-
sidente do CONTER. Em menos de um 
mês, minha vida mudou completamente. 
Mas não estou surpreso, pois desde meni-
no aprendi que sobrevive quem melhor 
se adapta às mudanças. Batalhei para 
chegar até aqui e estou pronto para fazer 
o melhor trabalho da minha vida.

Eu não cheguei até aqui sozinho. 
Junto comigo, carrego os sonhos e a 
esperança de 110 mil profissionais das 
técnicas radiológicas de todo o país, que 
esperam por justiça social, por igualda-
de e por condições dignas de trabalho. 
Carrego a confiança da sociedade bra-
sileira, que designou ao CONTER a res-
ponsabilidade de manter o controle juris-
dicional da profissão em todo o território 
nacional. Vou honrar esses compromissos.

A Radiologia revolucionou a medici-
na moderna, assim como revolucionou 
a vida de quem escolheu essa profissão 
para exercer. Eu não conheço uma pes-
soa sequer que nunca tenha precisado 
para si ou para alguém da família dos 
serviços de profissional das técnicas ra-
diológicas. Evidentemente, é a realização 
de um sonho representar uma categoria 
tão nobre e indispensável à sociedade.  

Sinto-me honrado pela oportuni-
dade de ocupar esse papel. Eu agra-
deço aos arquitetos do Universo que 
permitiram a um humilde Técnico 
em Radiologia ludovicense seguir 
uma trajetória profissional de grandes 
aprendizados e chegar à presidência 
da maior instituição da categoria. Isso 

VOCÊS ESTÃO    

TR. Manoel Benedito Viana Santos
Presidente do CONTER

Batalhei para chegar 
até aqui e estou 

pronto para fazer o 
melhor trabalho 

da minha vida

me faz crer que devemos tomar cuida-
do com os sonhos que temos, pois eles 
podem se realizar. 

Junto com meus pares, prestei ju-
ramento e assumo o compromisso de 
combater incansavelmente o exercí-
cio ilegal da profissão. A nossa tarefa 
não é fácil, pois sabemos que garantir 
justiça social num país tão desigual 
como o nosso exige mais que boas 
intenções. Por isso, temos um proje-
to de trabalho e não vamos abrir mão 
de colocar em prática as estratégias 
necessárias para defender as prerro-
gativas, os direitos e os deveres dos 
profissionais da Radiologia. 

Vou trabalhar para realizar as trans-
formações necessárias, para permitir o 
avanço da fiscalização, para implementar 
um programa de educação permanente, 
para atualizar o nosso marco regulatório 
e para permitir o avanço científico e tec-
nológico da profissão e da instituição.

Eu cheguei mais longe do que ima-
ginava e devo isso a cada um de vocês. 
Agora, quero seguir em frente e espero 
que continuem comigo, pois a caminha-
da não faz sentido sem companhia.

Boa leitura!

COMIGO
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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.

FECHADO
CORPO

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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1º Marcos Júnior de Oliveira Silva 3ª 734 100% Efetivo

2º Manoel Benedito Viana Santos 17ª 332 100% Efetivo

3º Antônio Eudes de Oliveira 2ª 302 100% Efetivo

4º Sandoval Kehrle 15ª 283 100% Efetivo

5º Luciano Guedes 13ª 233 100% Efetivo

6º Mauro Marcelo Limeira de Souza 19ª 187 100% Efetivo

7º Adriano Célio Dias 18ª 107 100% Efetivo

8º Silvia Karina Lopes da Silva 14ª 372 71,40% Efetiva

9º Abel dos Santos 10ª 697 70,40% Efetivo

10º Alexandro Alves dos Santos 8ª 334 67,61% 1º Suplente

11º Rubens Acosta Machado 6ª 764 59,22% 2º Suplente

12º Vanderleia da Silva 11ª 621 56,20% 3º Suplente

13º Jorge Chernicharo 4ª 538 50,42% 4º Suplente

14º Lúcia Helena Solha 5ª 2.021 42,46% 5º Suplente

15º Luis Gomes da Silva 4ª 529 49,58% 6º Suplente

16º Carlos Alberto Rodembusch Alves 11ª 484 43,80% 7º Suplente

17º Marcos José Fraga Nunes 6ª 526 40,78% 8º Suplente

18º Gilvan Serafim de Souza 8ª 160 32,39% 9º Suplente

POSIÇÃO  CANDIDATO  JURISDIÇÃO VOTOS % VOTOS VÁLIDOS SITUAÇÃO
 

CAPA

Entre os dias 11 e 13 de maio de 2017, aconteceram as 
primeiras eleições diretas do Conselho Nacional de Téc-
nicos em Radiologia (CONTER). Por meio da internet, os 

profissionais das técnicas radiológicas de todo o país pu-
deram escolher os membros do 7º Corpo de Conselheiros. 
Veja a classificação geral das eleições:

ESCOLHA DA CLASSE
Comissão homologa resultado oficial das 
primeiras eleições diretas do CONTER

Alexandro Alves

Abel dos Santos

Vanderleia da Silva

Carlos Alberto

Manoel Benedito 

Antônio EudesSandoval Kehrle

Rubens Acosta Luis Gomes
Mauro Marcelo

Marcos Nunes

Marcos Junior Luciano Guedes

Jorge Chernicharo

Lúcia Solha

Adriano Célio

Gilvan Serafim

Silvia Karina
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QUEM É QUEM
Conheça os membros 
eleitos do 7º Corpo 
de Conselheiros 
do CONTER

A posse dos candidatos eleitos e 
a escolha da Diretoria Executiva do 
CONTER aconteceu em Brasília/DF, 
no dia 3 de junho de 2017. O manda-
to dura cinco anos e vai até o dia 3 de 
junho de 2022. Veja como ficou a com-
posição do 7º Corpo de Conselheiros:

Nasceu no Maranhão e exerce as téc-
nicas radiológicas desde 1982. Além de 
Técnico em Radiologia, possui gradu-
ação em Direito, licenciatura em His-
tória e pós-graduação em Direito Ad-
ministrativo. Atuou na rede pública e 
exerceu funções no Ministério da Saú-
de. Foi diretor-secretário e  presidente 
do CRTR 17ª Região. Exerceu o cargo 
de membro efetivo da Coordenação 
Nacional de Fiscalização (CONAFI). 

O membro eleito pela categoria do 
Acre e de Rondônia tem 12 anos de 
atuação profissional. Ao longo da 
carreira, se especializou em Tomo-
grafia Computadorizada e também 
se tornou bacharel em Direito. Adria-
no foi presidente do Conselho Regio-
nal de Técnicos em Radiologia da 18ª 
Região, entre 2011 e 2016, de onde 
conseguiu projeção até conquistar 
seu espaço no cenário nacional. 

O membro mais experiente da direto-
ria executiva exerce a profissão desde 
1975, tendo passado por sete estabe-
lecimentos de saúde ao longo da car-
reira. Abel ganhou destaque em sua 
região como presidente do Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia da 
10ª Região (CRTR/PR) e foi escolhido 
pela categoria para combater o exercí-
cio ilegal das técnicas radiológicas em 
nível nacional. 

CAPA

Manoel Benedito Viana Santos
Presidente

Adriano Célio Dias
Diretor-secretário

Abel dos Santos
Diretor-tesoureiro
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É técnico, tecnólogo em 
Radiologia, professor e 
pós-graduado em Gestão 
Pública em Saúde e em 
Atenção à Saúde da Pessoa 
Idosa. Foi o primeiro colo-
cado na classificação geral. 

É técnico em Radiologia, 
professor e foi agente fiscal do 
CRTR da 19ª Região. Possui 
especialização em Tomografia 
Computadorizada e Densito-
metria Óssea e atua pela hu-
manização do atendimento.

É técnico e tecnólogo em Ra-
diologia, professor de Mate-
mática e foi diretor-secretário 
do CRTR 15ª Região, de 2012 
a 2017. Exerce a profissão no 
IML/PE e no Hospital das 
Clínicas da UFPE. 

Começou na área aos 19 
anos de idade e exerce a 
profissão há mais de 37 
anos.  Foi diretor-secretário 
e tesoureiro do CRTR 2ª 
Região, no Ceará, de onde 
se projetou como liderança. 

Atua há mais de 15 anos 
no estado do Pará, servindo 
a população no setor de 
emergência 24 horas e no 
pronto socorro. Agora, ela 
é a principal representante 
das mulheres no CONTER.

Exerce a profissão há 16 
anos e atua na área da 
Hemodinâmica. Além de 
profissional das técnicas 
radiológicas, é advogado 
com especialização nas 
áreas civil e trabalhista.

As eleições do CONTER foram auditadas pela empresa Security Labs 
Research Intelligence. Acesse os links a seguir e leia os documentos que 
atestam a segurança e a inviolabilidade do sistema eleitoral.

Ata de abertura, encerramento e laudos técnicos: goo.gl/rqjHRE 
Parecer do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral: goo.gl/D1A1wP

CAPA

Marcos Junior de Oliveira Silva
Conselheiro efetivo

Sandoval Kehrle
Conselheiro efetivo

Mauro Marcelo Limeira de Souza
Conselheiro efetivo

Antônio Eudes de Oliveira
Conselheiro efetivo

Luciano Guedes 
Conselheiro efetivo

Mauro Marcelo Limeira de Souza
Conselheiro efetivoSilvia Karina Lopes da Silva
Conselheira efetiva
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

REGIONAL  JURISDIÇÃO  AUXILIARES  TÉCNICOS  TECNÓLOGOS             TOTAL

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
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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

Em 2013, foi criado o Mutirão de Fis-
calização, uma ação estratégica realizada 
pelo CONTER para atender denúncias 
mais graves e situações de calamidade pú-
blica. Diante de um quadro difícil, qual-
quer CRTR pode solicitar apoio federal 
para a fiscalização. 

Constatada a necessidade, o CON-
TER monta uma equipe com agentes fis-
cais de todo o país e envia para os lugares 
críticos, para fazer um pente fino da situa-
ção. Além de conseguir notificar e autuar 
as principais irregularidades, por meio 
do projeto, o CONTER consegue fazer o 
intercâmbio entre os agentes e promover 
a uniformização dos procedimentos de 
fiscalização. O saldo das oito primeiras 
edições é significativo. 

FISCALIZAÇÃO
REGIÃO JURISDIÇÃO CIDADES 

VISITADAS
PROFISSIONAIS

ATENDIDOS
ESTABELECIMENTOS 

FISCALIZADOS NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 
INFRAÇÃO

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.

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

REGIÃO JURISDIÇÃO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 

INFRAÇÃO
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ANO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 

INFRAÇÃO

2015 1.529 31.393 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 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

PROCESSOS
 INTERNOS

ORÇAMENTO

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
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS

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.

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

AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEIS

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.

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

DESPESAS E  
DESLOCAMENTO

REPASSES
INTERNOS

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.

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
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Período Acessos ao site do CONTER

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.

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

De janeiro de 2012 a 20 de dezembro de 
2016, foram publicadas 643 matérias jorna-
lísticas, que tiveram 1.793.947 acessos. Esse 
dado, comparado ao número total de aces-
sos ao site do CONTER, permite concluir 
que 46,15% do público acessa diretamen-
te as matérias publicadas e a outra parte, 
53,85%, acessou outras áreas do site, prin-
cipalmente, 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.contertransparencia.com.br
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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
conafi@conter.gov.br

DENUNCIE O
 EXERCÍCIO 
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ACONTECE

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 
Associação Brasileira de 
Ensaios Não-destrutivos 
(Abendi), no qual os em-
presários do setor se com-
prometeram a somente 
contratar técnicos e tecnó-
logos em Radiologia para 
operar equipamentos emis-
sores de radiação ionizante 
na área Industrial. Saiba 
mais: goo.gl/qZWuex

2. Em segundo lugar, foi edi-
tada a Resolução CONTER 
n.º 11/2016, que regulamen-
ta as condições de acesso 
e permanência 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 ter-
ceira medida adotada foi a 
edição da Resolução CON-
TER n.º 21/2016, que de-
termina a inscrição desses 
profissionais 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 
Industrial”. Como a for-
mação tradicional da nos-
sa profissão é direcionada 
para a área médica, a solu-
ção foi criar uma formação 

adequada para atender à 
crescente demanda do se-
tor Industrial. Saiba mais, 
acesse: goo.gl/x8boCV

Agora, vai começar a 
segunda fase de regula-
mentação. O CONTER 
vai definir, junto com a 
Abendi, os parâmetros 
técnicos para a elabora-
ção de resoluções especí-
ficas, que vão normatizar 
a atuação da categoria na 
área de irradiação de ali-
mentos e produtos, téc-
nicas analíticas, medição 
nuclear, escaneamento de 

contêineres em portos, 
escaneamento de baga-
gens e volumes e escane-
amento de pessoas.

“Vamos trabalhar em 
parceria com os nossos 
colaboradores para desen-
volver cada vez mais o em-
prego das técnicas radioló-
gicas no setor. Avançamos 
bastante nos últimos dois 
anos, mas ainda há muito 
a fazer. Precisamos definir 
de forma mais clara e ob-
jetiva cada especialidade”, 
considera o presidente do 
CONTER, Manoel Bene-
dito Viana Santos. 
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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 ne-
cessário montar os proces-
sos 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 39 técnicos e tec-
nólogos em Radiologia ca-
pacitados pela Fundação do 
Câncer, dentro do Programa 
Nacional de Formação em 
Radioterapia.  Agora, esses 
profissionais serão reconhe-
cidos pelo CONTER  como 
especialistas e vão atender 
a população de 63 municí-
pios em 23 estados que fa-
zem parte do Programa de 
Expansão da Radioterapia 
do SUS. 

O tecnólogo Edson San-
tos Silva, de 36 anos, par-
ticipou da especialização 
e comemora a formatura. 
“Concluir este curso repre-
senta, para mim, ter acesso 
a conhecimentos que vão 

PROGRAMA FORMA 39 ESPECIALISTAS EM 
RADIOTERAPIA

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 permitir o 
aperfeiçoamento da minha 
prática e a humanização do 
meu atendimento aos pa-
cientes”, considera.

Os 39 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 trans-
porte, alimentação e mora-
dia, além das passagens de 
ida e volta para casa.

Até o momento, 320 
alunos já passaram pelos 
cursos oferecidos pelo Pro-
grama. Ao todo, serão for-
mados, no período de dois 
anos, 21 físicos-médicos, 
80 técnicos em radioterapia 
e atualizados mais de uma 
centena de médicos e físi-
cos oriundos de instituições 
públicas e filantrópicas e de 
instituições privadas conve-
niadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

 
Para saber mais, aces-

se: goo.gl/qTUQLq

ACONTECE

PRIMEIRA TURMA

SEGUNDA TURMA
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 IDENTIDADE 
PROFISSIONAL

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.   

COMPORTAMENTO
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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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¹As novas sedes foram adquiridas para os CRTRs da 1ª, 10ª, 11ª, 13ª, 17ª 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


