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Quem somos  
O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) foi criado em 4 de 

junho de 1987 e tem a função de manter a inscrição das pessoas legalmente 

habilitadas, normatizar e fiscalizar o exercício das técnicas radiológicas no Brasil. 

Nos Estados, o braço executor do CONTER são os Conselhos Regionais de Técnicos 

em Radiologia (CRTRs), que mantêm rotas sistemáticas de fiscalização para coibir 

o exercício ilegal da profissão.  



Estrutura funcional 
O Sistema CONTER/CRTRs é composto pela entidade nacional e mais 19 

Regionais, que cobrem todos os estados brasileiros. Atualmente, o Sistema 

CONTER/CRTRs representa aproximadamente de 90 mil profissionais das Técnicas 

Radiológicas em todo o território nacional. 



Profissionais inscritos no Sistema CONTER/CRTRs 
 

Total: 90.297 profissionais das técnicas radiológicas inscritos 

 

Auxiliares: 4.515 (5,01%) 

Técnicos: 78.801 (87,26%) 

Tecnólogos: 6.981 (7,73%) 



Marcos regulatórios 
No âmbito do Sistema CONTER/CRTRs, todas as resoluções e normas que 

dizem respeito ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nas 

mais variadas áreas das técnicas radiológicas foram elaboradas em 

consonância com a Portaria ANVISA n.º 453/98, de modo que: 

 

- O empregador é responsável pelo fornecimento e custeio dos EPIs, bem 

como pelo controle da dose de radiação pessoal absorvida pelos funcionários 

durante o exercício profissional. 

  

 

 



Instituições de ensino 
Da mesma forma, durante o estágio curricular supervisionado, a escola é 

responsável pelo fornecimento e custeio do dosímetro para o aluno que for 

exposto à radiação (Resolução CONTER n.º 10/2011). 



Na prática 
Infelizmente, a realidade diverge da teoria e da legislação. Não tenho dados 

oficiais, mas não é exagero afirmar que, no Brasil, o uso dos EPIs é negligenciado 

pela maioria dos serviços de Radiologia. 

 

Diariamente, recebemos e-mails e denúncias de profissionais que afirmam não 

terem acesso aos equipamentos (principalmente o dosímetro) e, quanto têm, há 

negligência na informação e análise dos dados. 

 

A rigor, esse, como os outros requisitos de radioproteção carecem de 

aplicabilidade. O que existe hoje é a burla do necessário. 



O que fazemos 
O CONTER é responsável pela fiscalização do exercício profissional na área das 
técnicas radiológicas. Logo, quando se depara com uma irregularidade do tipo, 
não tem a prerrogativa da autuação ou notificação. 
 
Cabe-nos, apenas, levar a irregularidade ao conhecimento do órgão responsável 
pela fiscalização daquele quesito. No caso, as Vigilâncias Sanitárias. 

 
 

 



Agravante 
Infelizmente, na maioria dos casos, as vigilâncias sanitárias estaduais não dão 

andamento a essas provocações. Cerca de 80% dos profissionais que se reportam 

a nós após fazer denúncias do tipo reclamam por terem suas demandas 

literalmente ignoradas. 

 

Na minoria dos casos em que a denúncia é atendida, na apuração, não se 

considera como uma infração grave o não fornecimento do dosímetro. 



Exemplo 

msg recebida em 9/4/2013 msg recebida em 12/4/2013 



Problema recorrente 
Essas duas mensagens apresentadas acima não são esporádicas, são recorrentes. 

Consultando o sistema do CONTER, em poucos minutos, podemos encontrar pelo 

menos centenas de contatos de profissionais que denunciaram o não 

fornecimento do dosímetro e tiveram suas pretensões frustradas. 



Realidade 
Impunidade. Essa palavra resume a sensação em relação aos empregadores que 

relegam o dosímetro ao esquecimento. Não há uma cobrança efetiva do órgão de 

fiscalização responsável. Logo, não há preocupação evidente nesse sentido. 

 

No fim das contas, por falta de dados, não conseguimos sequer mensurar o 

prejuízo que o desuso do dosímetro causa à saúde dos profissionais das técnicas 

radiológicas, que estão nas suas unidades de trabalho sem ter a quem recorrer 

em relação a este problema. 



O que precisa mudar 
A fiscalização e punição às irregularidades do tipo precisa ser efetiva. Os 

conselhos profissionais, entidades de classe e os órgãos regulamentadores do 

estado precisam definir uma agenda positiva de ações para combater o desuso do 

dosímetro e todos os demais EPIs. 

 

A Anvisa poderia desenvolver um trabalho de uniformização dos procedimentos 

das vigilâncias sanitárias a fim de aperfeiçoar a fiscalização da Radiologia. A partir 

desse trabalho, provocar a mídia e evidenciar esses problemas de uma forma 

mais aguda para envolver a sociedade. 

 

Enfim, tudo se resume a uma oração: fiscalização de qualidade. 



Obrigada! 

 
VALDELICE TEODORO 

presidenta do CONTER 

 

 

 

 

www.conter.gov.br 

facebook.com/ConterOficial 


