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Na manhã de ontem (9), 
o setor de Radiologia 
do Hospital Salvato-

riano Divino Salvador (HSDS) 
foi notificado pela ausência 
da nomeação de um técnico 
responsável pela área. A ad-
vertência foi feita após o agente 
fiscal do Conselho Regional 
de Técnicos em Radiologia, 
Tiago Jasper Kreusch, fazer um 
levantamento e constatar que o 
hospital não tinha um técnico 

FISCALIZAÇÃO NO SETOR É REALIZADA ANUALMENTE OU QUANDO OCORRE ALGUMA DENÚNCIA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO OU POR FALTA DE SUPERVISOR

Conselho Regional de Radiologia 
noti� ca o Hospital Divino Salvador

FISCALIZAÇÃO

responsável pelo setor. 
Segundo ele essa � sca-

lização é realizada anualmen-
te ou quando ocorre alguma 
denúncia por exercício ilegal 
da profissão ou por falta de 
supervisor. “Nesse caso espe-
cífico seria uma fiscalização 
de rotina, porém, na primeira 
visita realizada na terça-feira 
(8), fomos inibimos pelo dire-
tor do hospital, Flamarion da 
Silva Lucas, dizendo que não 
tínhamos o poder de Polícia 
Administrativa para realizar al-
gum tipo de � scalização dentro 

• KREUSCH: “DURANTE A FISCALIZAÇÃO FOI CONSTATO A FALTA DE UM 
SUPERVISOR TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SETOR”
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VIDEIRENSES PODEM 
FICAR TRANQUILOS
O agente finaliza dizendo que os videirenses 
não precisam ficar preocupados com os 
serviços prestados pelo HSDS, afinal, não 
existem problemas maiores dentro do setor 
de Radiologia. “Aqui o que está faltando é a 
nomeação de um profissional e é visível que o 
hospital conta com profissionais 
habilitados para isso. A população não 
precisa ficar preocupada pois a única 
exigência que fizemos é burocrática, sendo 
que o restante dos profissionais são 
legalmente habilitados, assim como 
equipamentos e estrutura para a 
realização dos exames”.

da instituição”, conta.
Diante disso, o fiscal 

procurou a delegacia de Polícia 
e conversou com delegado da 

Comarca de Videira, Valdir 
Xavier, que informou que não 
tinha contingente suficiente 
para acompanhar a � scalização.  
“Dessa forma, retornamos na 
manhã de ontem (9) com o 
acompanhamento da Polícia 
Militar (PM) para resguardar 
nossa integridade física. Du-
rante a nova abordagem, fomos 
recebidos por uma funcionária 
e constatamos a falta de su-
pervisão técnica pelo setor de 
Radiologia, quando autuamos 
a instituição conforme a lei 
que regulamenta a profissão 

• FISCAL ANALISOU DOCUMENTOS NO SETOR DE RADIOLOGIA NA MANHÃ DE ONTEM

do técnico da área. Após a 
averiguação, houve negativa 
de assinatura da autuação por 
parte da direção do HSDS, po-
rém, ela tem a mesma validade”, 
conta a � scal.

Kreusch acrescenta que 
a � scalização no hospital já é 
realizada desde 2008 e sempre 
foi feita de forma pací� ca com a 
direção anterior, sem o registro 
de obstáculos como os encon-
trados desta vez. “Temos o 
direito de � scalizar como qual-
quer outro órgão federal. Todo 
o Conselho Regional de Medi-

cina, Radiologia, Enfermagem 
e Fisioterapia, tem o patamar de 
polícia administrativa e � zemos 
nossa parte”, conta.

Agora, o HSDS terá 
prazo de 30 dias para regu-
larizar a situação. “Caso esse 
prazo não seja cumprido, será 
encaminhado para a Justiça 
Federal uma solicitação para 
que obrigue o hospital a fazer a 
nomeação conforme determina 
a lei, quando também é aberto 
um processo administrativo 
contra o comando do hospital”, 
explica.
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