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A falta de indicação do Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas (SATR) é
um dos principais problemas apontados pelas equipes de fiscalização dos Conselhos
Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs). Isso tem afetado a segurança e a
proteção radiológica da equipe, dos pacientes e tem prejudicado a eficiência dos
serviços de Radiologia. 
 
Para resolver essa situação, a Coordenação Nacional de Radioproteção e Dosimetria
(CNRD) do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) lança este
manual, que tem o objetivo de explicar como fazer a indicação do SATR e de mostrar
como essa medida tem ressonância na qualidade de vida das pessoas. 
 
A supervisão das técnicas radiológicas não é opção, é obrigação e responsabilidade de
todos nós, que atuamos na área. Existe previsão legal contida na lei e no decreto
federal que regulamentam as técnicas radiológicas, bem como existe resolução
específica sobre a matéria. 
 
A Radiologia é atividade insalubre. Todo trabalhador e toda trabalhadora que opera
equipamentos emissores de radiação ionizante precisa da supervisão de um
profissional experiente.  
 
Saudações radiológicas, 
 
Manoel Benedito Viana Santos 
Presidente do CONTER  



O que é SATR?
É a Supervisão das Aplicações das Técnicas Radiológicas (SATR), atividade exercida
por um profissional habilitado e certificado pelo Conselho de Radiologia para garantir a
segurança e a proteção radiológica da equipe técnica e dos pacientes, bem como
propiciar a manutenção dos insumos e a boa operação do serviço. 
 
A indicação do SATR tem previsão legal contida no Art. 10º da Lei n.º 7.394/85, no Art.
10º do Decreto 92.790/86 e na Resolução CONTER n.º 11/2011, que trata
especificamente das prerrogativas e atribuições do cargo. 
 
A seguir, explicamos passo a passo a rotina da supervisão e como realizar o
procedimento de indicação do profissional das técnicas radiológicas para o
desempenho da atividade. 
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O que faz o SATR?
a) Supervisiona e orienta a aplicação das técnicas radiológicas, para garantir a
eficiência dos procedimentos, o bom funcionamento do serviço e para assegurar a
proteção radiológica de profissionais e de pacientes;  
 
b) Atua na área de saúde de forma interdisciplinar e multiprofissional, estabelecendo
interfaces com demais profissionais, seguindo princípios éticos e de segurança; 
 
c) Coordena, supervisiona e gerencia equipes e processos de trabalho nos serviços de
radiologia e diagnóstico por imagem; 
 
d) Confere as escalas de trabalho, para verificar o cumprimento da jornada especial e
para checar se o número de profissionais é suficiente para a operação do serviço; 
 
e) Acompanha permanentemente as condições dos equipamentos de trabalho e dos
equipamentos de proteção radiológica; 
 
f) Analisa o relatório mensal de dosimetria e toma providências cabíveis em caso de
irregularidades ou de anormalidades que coloquem em risco  
a vida das pessoas; 
 
g) Supervisiona o estágio dos alunos que são  
aprendizes no departamento; 
 
h) Verifica as condições dos materiais  
e do espaço físico permanentemente; 
 
i) Orienta e cobra o uso correto  
da proteção radiológica. 
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Quem pode ser SATR?
O profissional indicado para exercer a função de SATR é o(a) Técnico(a) ou
Tecnólogo(a) em Radiologia, especialistas que detêm a formação e a competência
necessária para o desempenho das funções do cargo.  
 
No diagnóstico por imagem e nos tratamentos radiológicos, proteção radiológica é
prioridade. A radiação ionizante não tem cor, não tem cheiro e não pode ser percebida,
mas precisa ser controlada para garantir a segurança e a proteção radiológica de
profissionais e de pacientes.  
 
Portanto, a indicação do Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas (SATR)
é fundamental na área da Radiologia. 
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Como indicar o SATR?
Primeiramente, recomenda-se que a equipe deve conversar e
identificar quem tem formação, experiência e perfil adequado para ser
supervisor. 
 
Após a escolha, para fazer a indicação do SATR, o responsável legal
pelo serviço deve fazer um requerimento - com a ciência do
profissional escolhido - e protocolar no Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia (CRTR) da jurisdição em que atua.  
 
O requerimento deve ter o nome completo e o número de registro do
profissional indicado para a função. Com base nessas informações, o
CRTR analisa o pedido e, se for deferido, emite um certificado de
SATR, com duração de 12 meses. 
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Considerações finais
A indicação do SATR não pode ser uma medida isolada. Essa providência deve fazer
parte de um plano permanente de qualificação, de educação e de desenvolvimento da
equipe técnica, nas diversas especialidades da área. 
 
Proteção radiológica deve ser a palavra de ordem na operação de equipamentos
emissores de radiação ionizante. Os benefícios dessa tecnologia são excepcionais,
mas os riscos decorrentes de sua utilização não devem ser desprezados, tampouco
subestimados. 
 
O Brasil é referência na área da Radiologia para toda a América Latina e países da
região. Portanto, devemos dar o exemplo e fazer a nossa parte para garantir a
segurança e a proteção radiológica de todas as pessoas.  
 
Contamos com você. 
 
Cordialmente, 
 
Comissão Nacional de Radioproteção e Dosimetria - CNRD 
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