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Nas técnicas radiológicas em saúde  
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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, 

com a colaboração dos 19 Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs) 

com jurisdição em todo o território nacional.  



Quadro do Sistema CONTER/CRTRs 
 

Total: 95.476 profissionais das técnicas radiológicas  

inscritos e legalmente habilitados 

 

Auxiliares: 5,01% 

Tecnólogos: 7,73% 

Técnicos: 87,26% 

 



Educação 
 

Um fator determinante para a qualidade e segurança do serviço é a 

composição da equipe, com todas as figuras necessárias. Infelizmente, como a 

formação dos profissionais foi transferida quase que totalmente para a 

iniciativa privada, muitas escolas colocam pessoas formadas no mercado sem a 

menor condição de trabalho. 

 



Infraestrutura 
 

Não obstante, independente da qualidade da equipe, sem os recursos 

necessários à prestação do serviço é impossível realizar um bom trabalho. É 

necessário ter instalações sanas para exercer as técnicas radiológicas.  

 



Nossa visão 
 

A principal irregularidade encontrada pela nossa fiscalização é a não indicação 

do Supervisor. Infelizmente, podemos concluir que pelo menos metade dos 

serviços radiológicos do país não contam com essa figura tão indispensável 

para garantir a qualidade dos exames e a segurança da equipe e dos 

pacientes/clientes. 

 

 



Dado preocupante 
 

Na primeira semana de julho, perguntamos em nossa página no Facebook: 

 

O serviço que você trabalha fornece dosímetro? 

 

63 profissionais responderam sim 

126 responderam não 

 

 



Nossa opinião 
 

Acreditamos que o cenário pode melhorar com educação e fiscalização de 

qualidade. Ao nosso ver, os órgãos de fiscalização, a Anvisa e a CNEN podem 

definir uma agenda integrada de ações para promover a boa informação, a 

educação continuada e consequente melhoria do panorama radiológico 

brasileiro. 
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