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A mesma energia nuclear que 
pode ser empregada para gerar 
energia limpa e iluminar a vida das 
pessoas também pode ser utilizada 
para construir bombas atômicas e 
colocar o mundo na completa de-
sordem e escuridão. 

A radiação ionizante, que per-
mite o diagnóstico e a realização de 
tratamentos contra o câncer, se mal 
utilizada, pode provocar alterações 
genéticas no corpo e causar a morte 
de indivíduos. 

A dualidade da energia X exige de 
nós responsabilidade, pois devemos 
ter o discernimento necessário para 
seguir o melhor caminho e tomar as 
decisões corretas. Para o bom pro-
fissional da Radiologia, a dose certa 
é o limite da humanidade. 

Sinto-me honrada pela oportu-
nidade que a vida me deu de lançar 
o primeiro periódico científico da 
nossa categoria, pois entendo que a 
iniciativa vai criar terreno fértil para 
o aprendizado e uma estrada bem 
pavimentada para a difusão do co-
nhecimento técnico e da ética pro-
fissional.

Se quisermos continuar a ser 
uma categoria profissional impor-
tante para a sociedade, precisamos 
percorrer essa longa jornada do 
conhecimento científico e ganhar 
profundidade no debate acadêmico. 
Portanto, conto com a participação 
dos estudantes e dos profissionais 
da nossa área na construção deste 
veículo de comunicação e divulga-
ção científica.

Acredito que o melhor caminho 
para ter uma carreira bem-suce-
dida é estudar e adquirir conheci-
mento todos os dias. O profissional 
das técnicas radiológicas precisa 
acompanhar as novidades e as ten-
dências do mercado para se manter 
competitivo no ambiente de traba-
lho. Quem fica parado vira alvo do 
desemprego. 

Tenho a certeza de que quem ler 
a revista até o final vai terminar me-
lhor do que começou. Quem se dis-
puser a nos acompanhar vai chegar 
a um bom lugar.

Boa leitura!

A diferença entre 
o veneno e o remédio é a dose

Acredito que o melhor 

caminho para ter uma 

carreira bem-sucedida 

é estudar e adquirir 

conhecimento todos os 

dias. O profissional das 

técnicas radiológicas 

precisa acompanhar as 

novidades e as tendências 

do mercado para se 

manter competitivo no 

ambiente de trabalho 

Editorial

Valdelice Teodoro

Presidente do Conselho 

Nacional de Técnicos em 

Radiologia (CONTER)
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Mercado

Pesquisa realizada entre 27 de 
outubro e 20 de dezembro de 2016, 
com 1.868 profissionais de nível téc-
nico e tecnológico, sobre a situação 
do mercado de trabalho na área da 
Radiologia. Os resultados mostram 
os aspectos demográficos, a situ-
ação econômica, o estado de se-
gurança, a formação profissional, 
o nível de satisfação e a opinião da 
categoria sobre os aspectos que en-
volvem o trabalho de quem opera 
equipamentos emissores de radia-
ção ionizante no Brasil. 

Palavras-chave: Radiologia, Pes-
quisa de opinião, Mercado de trabalho, 
Técnicas radiológicas 

Research conducted betwe-
en October 27 and December 20, 
2016, with 1,868 professionals of 
technical and technological le-
vel, on the labor market situation 
in the Radiology area. The results 
show the demographic aspects, 
the economic situation, the safety 
state, the professional training, the 
level of satisfaction and the opinion 
of the category on the aspects that 
involve the work of those who ope-
rate emitting equipment of ionizing 
radiation in Brazil.

Keywords: Radiology, Opinion re-
search, Labor market, Radiological 
techniques 

A situação da 
Radiologia no Brasil

Autor Laércio Carlos Tomaz

é jornalista, especialista em Comunicação 

Pública Governamental (USP) e assessor 

de comunicação do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia (CONTER) 

Resumo Abstract
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Esta é a primeira pesquisa de 
opinião, realizada em nível nacional, 
para saber a opinião dos profissio-
nais de nível técnico e tecnológico 
sobre as condições de trabalho na 
área da Radiologia em todo o Brasil. 

Radiologia no Brasil

O estudo foi realizado entre os 
dias 27 de outubro e 20 de dezembro 
de 2016 e teve a participação de 1.868 
trabalhadores em todo o país. Todos 
os públicos foram proporcionalmente 
contemplados.  

Os dados da pesquisa mostram 
um raio X completo dos aspectos de-
mográficos, da situação econômica, 
do estado de segurança, da formação 
profissional e do nível de satisfação 
da categoria no exercício da profissão.

Metodologia

Resultados

A pesquisa foi aplicada por meio 
de um formulário com 22 pergun-
tas de múltipla escolha. Trata-se de 
uma observação estruturada, hu-
mana e não disfarçada, com proble-
mas e objetivos claros.

O cálculo amostral da pesquisa 
foi feito sob a seguinte fórmula:

Considerando a categoria es-
timada em 109.085 profissionais1, 

para obter uma amostra com índice 
de confiança de 99% e margem de 
erro de 3%, deveríamos entrevistar 
1.813 pessoas. Como atingimos o 
preenchimento de 1.868 formulá-
rios, superamos a amostragem mí-
nima necessária para assegurar a 
representatividade da pesquisa.

1Número de profissionais registrados e legalmente habilitados pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) para o exer-
cício da profissão em 1º de dezembro de 2016. Acesso em: <20dez2016>. Disponível em: <goo.gl/4H19bz>  

SEXO FAIXA ETÁRIA
FORMAÇÃO DO 
PÚBLICO PESQUISADO

Entre 51 
e 60 anos

3,4%
Mais de 
61 anos

0,5%
Até 20 anos
3,4%

Entre 41 
e 50 anos

12,4%

Entre 31 
e 40 anos

38,7%Entre 21 
e 30 anos

41,6%

Mercado

N.Z2.p. ( 1―p )
 

Z2  .p. ( 1 ― p ) + e2 .(N ― 1)
n =       

Não se 
identificou

1,8%

Masculino
45,5%

Feminino
52,7%

Auxiliares de 
Radiologia

0,3%

Tecnólogos(as) 
em Radiologia

26,4%
Técnicos(as) em 
Radiologia

66,2%

Outro(a)
0,9%

Estudantes
6,2%
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO

SETOR EM QUE 
TRABALHA

QUANTAS HORAS 
TRABALHA POR 
SEMANA

TEM 20 DIAS 
DE FÉRIAS POR 
SEMESTRE

ESTADO 
CIVIL

QUANTOS 
EMPREGOS 
TEM

Casados(as)
46,9%

Outros(as)
4,9%

Divorciados(as)
5,5%

 

Solteiros(as)
42,7%

Radiodiagnóstico
89,9%

Radiologia 
Veterinária

0,7%Radiologia 
Industrial

1,8%
Medicina 
Nuclear

2,3%

Radioterapia
5,3%

Privado
35,6%

Em nenhum
22,3

Público
32,8%Nos dois

9,3

 Um
51,2%

Nenhum
27,5%

Mais de três
0,6%

Dois
19,3

 Três
1,4%

24 horas
58,6%

18 horas
1,3%

40 horas
5,8%

Mais de 
44 horas

14,4%
12 horas
6,1%

44 horas
4,9%

36 horas
8,9%

 Sim
21,2%

Não
78.8%

Mercado
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RECEBE O 
ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE

O LOCAL DE 
TRABALHO OFERECE 
EPIS

RENDIMENTO 
MENSAL

COMO AVALIA A 
QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO

RECEBE O PISO 
SALARIAL DA 
CATEGORIA

O LOCAL DE TRABALHO 
OFERECE DOSÍMETRO 

Sim
45,8%

Não
54,2%

 Não
33,1%

 Sim
66,9%

2.000,00
33,9%

Até 1.000,00
17,8%

Mais de 8.000,00
1,3%

Até 8.000,00
0,7%

Até 7.000,00
1,7%

Até 6.000,00
3,1%

Até 4.000,00
9,3%

Até 5.000,00
6,8%

Até 3.000,00
25,4%

Não
18,8%

Sim
81,2% Sim

68,3%

Apenas alguns
21,4%

Não
10,3%

Boa
29,8%

Ótima
11,8%

Péssima
7,2%

Ruim
17,9%

Satisfatória
33,3%

Mercado
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RELAÇÃO DA 
CATEGORIA COM A 
EQUIPE

EXISTEM 
IRREGULARIDADES NO 
LOCAL DE TRABALHO

SITUAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO EM QUE 
TRABALHA

OS PROFISSIONAIS SE 
SENTEM SEGUROS NO LOCAL 
DE TRABALHO

RELAÇÃO DA 
CATEGORIA COM OS 
MÉDICOS

SITUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DO LOCAL DE TRABALHO

Ótima
28,5%

Péssima
1%Ruim

3%

Satisfatória
24,2%

Boa
43,3%

 Ótima
26,2%

Péssima
0,5%Ruim

2,2%

Satisfatória
20,6%

Boa
50,5% Satisfatória

26,5 %

Ótima
18,9% Péssima

6,5%
 Ruim
15,2%

Boa
32,9%

Boa
36%

Ótima
18,1%

Péssima
6%

Ruim
15,9%

Satisfatória
24%

 Sim
56,3%

 Não
43,7%

Sim
62,8%

Não
37,2%

Mercado
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PRINCIPAL PROBLEMA DO 
MERCADO DE TRABALHO

Salários 
baixos

34,4Outro 
problema

19,2%
Descumprimento 
da carga horária

12,4%

Formação de 
baixa qualidade

10%
Exercício ilegal 
da profissão

24%

A pesquisa cumpriu o objetivo 
de levantar a opinião dos profis-
sionais da área sobre a realidade 
do mercado de trabalho no Brasil. 
A partir das evidências mostradas 
nos resultados, é possível mensu-
rar e compreender aspectos funda-
mentais até então desconhecidos, 

pois é a primeira vez que uma pes-
quisa desta natureza e dimensão é 
realizada no país.

Os dados servem como instru-
mento para professores, pesqui-
sadores e gestores públicos enri-
quecerem o debate a respeito da 
matéria, que merece ser socializa-

da com estudantes, trabalhadores 
e com a sociedade em geral, nas 
escolas, nas entidades de classe 
e nos estabelecimentos de saúde, 
para garantir o uso racional dos 
raios X e a segurança radiológica 
dos profissionais ocupacionalmen-
te expostos.

Considerações finais

1. ALMEIDA, A. C. Como são feitas as pesquisas eleito-
rais  e de opinião. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.

2. CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIO                    
LOGIA. Relatório de gestão 2012 – 2016. Brasília/
DF, 2017. Acesso em: <20dez2016>. Disponível em: 
<goo.gl/4H19bz>  

3. FARIAS, L. A. de.; PENAFIERI, V. Pesquisa empíri-
ca: RP e a opinião que gera relacionamentos. In: 
MORAIS, O. J. des; BARBOSA, M. (Orgs.). Quem tem 
medo de pesquisa empírica?. 1ª edição. São Paulo: 
Unicap/Intercom, 2011, v. 1, p. 485-501.

Referências

4. FARIAS, Luiz Alberto de. Relações Públicas Estraté-
gicas: técnicas, conceitos e instrumentos. São Paulo: 
Summus, 2011. 

5. HASWANI, Mariângela Furlan. Comunicação Pública: 
bases e abrangências. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

6. SANTOS, Glauber Eduardo de Oliveira. Cálculo amos-
tral: calculadora on-line. Disponível em: <http://www.
calculoamostral.vai.la>. Acesso em: [26nov2016].

7. VIRGILLITO, S. B. Pesquisa de marketing: uma abor-
dagem quantitativa e qualitativa. São Paulo: Sarai-
va, 2010.

Mercado
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CIENTÍFICO

WWW.CONTER.GOV.BR

Quando uma categoria lança uma revista científica, significa que já possui 
massa crítica para se sustentar. Confiantes, os profissionais das técnicas 
radiológicas empreendem mais esse passo, que vai conduzir a categoria pelo 
caminho do aprendizado e da produção do conhecimento coletivo.

Apresentamos a seguir as 25 pesquisas científicas aprovadas para 
publicação na primeira edição da Revista Curie&Röntgen. Como o espaço não 
é suficiente para publicar todos os trabalhos na íntegra, para não abrir mão 
de nenhum, optamos pela publicação do resumo de todos os artigos, com 
extensão para continuar a leitura no Portal CONTER.

Queremos justamente democratizar a produção científica, pois entendemos 
que, no ambiente de trabalho, nos laboratórios ou nas escolas, qualquer 
profissional, especialista ou estudante pode compreender fenômenos e 
sistematizar dados para promover o conhecimento coletivo. Aqui, cada um de 
vocês vai encontrar terreno fértil para expressar ideias.

Na próxima edição, que será lançada no segundo semestre de 2017, vamos 
fazer uma revista maior e publicar os trabalhos científicos na íntegra. Se você 
quer saber como fazer para submeter a sua pesquisa, acesse o Portal CONTER 
e fique por dentro das novidades científicas.

CADERNO
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A importância do técnico/tecnólogo em 
Radiologia para o gerenciamento de risco 

no setor de Radioterapia

Autora:
Ana Rosa Anália Dreher

Resumo: O objetivo deste estudo é demonstrar a im-
portância de instalar uma política de gerenciamento 
de risco dentro dos setores de radioterapia, para que o 
principal objetivo desta terapia, irradiar o volume alvo e 
poupar tecidos sadios, seja cumprido de forma fidedig-
na. Dentro desta complexa operação, enfatizamos o pa-
pel do técnico/tecnólogo, que é peça fundamental para a 
plena realização do tratamento oncológico.

Leia a pesquisa completa  
no Portal CONTER: goo.gl/lNevhY

Conceitos teóricos aplicados na prática:
a importância no ensino das técnicas 

radiográficas

Autoras:
Michele Patrícia Müller Mansur Vieira

Caroline Kretezel Bandeira
Jaqueline Kappke

Danielle Filipov

Resumo: Os métodos de diagnóstico por imagem vêm 
sendo amplamente utilizados em nossa sociedade e, 
para tanto, é necessário que haja profissionais qualifi-
cados. Assim, considerou-se apresentar neste trabalho 
a importância do docente na associação entre o ensino 
teórico e a prática das técnicas radiográficas, pois esta 
é fundamental na formação dos profissionais da área 
da radiologia. Os profissionais precisam ser capazes de 
obter imagens, levando em consideração a seleção dos 
parâmetros técnicos, as características da imagem e a 
otimização da dose de radiação. Partindo dessa premis-
sa, foram elaborados testes com um equipamento de 
raios X convencional fixo, fazendo o uso de um fantoma 
antropomórfico de mão. Foram realizados dez testes a 
partir da seleção de parâmetros técnicos conforme pre-
coniza a literatura, e, assim, possibilitando uma melhor 
compreensão do processo de formação da imagem e va-

riação nos parâmetros técnicos. Além disso, foram utili-
zados dosímetros termoluminescentes para a avaliação 
de dose de radiação em cada exposição. Espera-se que 
o discente desenvolva um pensamento crítico, para que 
possa equacionar a solução ideal entre todos os ele-
mentos que envolvem o exame para obter uma imagem 
com qualidade diagnóstica e, fundamentalmente, com 
uma dose reduzida de radiação.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/11WT4z 

Dificuldades técnicas na execução 
do escore de nefrometria

Autores:
Galtieri Otávio Cunha de Medeiros

Adriano de Araújo Lima

Resumo: A nefrectomia parcial é preferível para o 
tratamento de pequenos tumores renais, pois poupa o 
parênquima renal, evitando uma eventual doença renal 
crônica. Na avaliação pré-operatória desses pacientes, 
calcula-se o escore de nefrometria. Ele está sujeito a 
múltiplos vieses, podendo gerar diagnósticos incorre-
tos. Expomos neste artigo as dificuldades técnicas na 
realização do escore de nefrometria.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/2FZDXV 

Estudo para desenvolvimento de um 
sistema padronizado de incidentes em 

Radioterapia

Autores:
André Luiz de Carvalho Ribeiro

Arnaldo de Lima da Silva
José Gustavo Rodrigues Moreira

Karine Rocha Ramos da Silva
Flavia Cristina Silva Teixeira

Resumo: A radioterapia é uma modalidade que, junto 
com a cirurgia, tornou-se essencial para o sucesso do 
tratamento oncológico. No decorrer dos anos, a radio-
terapia vem sendo aprimorada para melhorar cada vez 

CADERNO CIENTÍFICO
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mais a eficácia e aumentar as chances de cura. O obje-
tivo deste estudo foi captar dados a partir de visitas in 
loco a duas clinicas que oferecem o serviço de radiote-
rapia no estado do Rio de Janeiro. Após observar que 
cada clínica possuía procedimentos similares, porém, 
com alguns métodos distintos mediante a esses dados 
obtidos, foi desenvolvido um modelo para um sistema 
institucional de registro de incidentes, com o intuito 
de compartilhar resultados para auxiliar no aperfei-
çoamento de protocolos de segurança e para mitigar 
possíveis acidentes em uma ou mais unidades. Conclu-
ímos que esse sistema primário tem tudo para cumprir 
a proposta de auxiliar no aprendizado de incidentes e 
novas atualizações serão de extrema importância para 
o seu aperfeiçoamento.  

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/D5XyTz 

Caracterização dos serviços de irradiação 
industrial operantes no estado do Rio de 

Janeiro

Autores:
Juliana Silva de Oliveira
Ingredi Costa Campos
Joel Ferreira da Silva

Alexandre dos Santos Gomes

Resumo: Radiologia industrial é o campo que faz uso 
das radiações ionizantes e não ionizantes nos setores 
da indústria. Uma das práticas dessa área é a irradiação 
industrial que, fazendo uso de feixes de elétrons ou de 
raios gama, possibilita benefícios como a esterilização 
de produtos hospitalares, a conservação de alimentos, 
o tratamento de pedras preciosas e semipreciosas, o 
envelhecimento de cachaça e a preservação de obras 
de arte. O objetivo do presente trabalho é caracterizar o 
panorama dos serviços de irradiação industrial operan-
tes no estado do Rio de Janeiro. A metodologia envol-
veu, primeiramente, um levantamento das instalações 
licenciadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) para a operação de irradiação industrial dentro 
do estado. Posteriormente, foi organizado um progra-
ma de visitação técnica junto aos serviços de proteção 
radiológica de todas as instalações detectadas, a fim 

de explorar suas características e tratar cientificamen-
te tais dados. Foi constatado que existem apenas duas 
instalações autorizadas pela CNEN no estado do Rio de 
Janeiro e que ambas fazem uso de irradiação exclusi-
vamente por feixe de elétrons. Apenas uma delas atua 
com a comercialização do serviço de irradiação indus-
trial, empregando um feixe duplo de 10 megaelétron-
-Volt (MeV) oriundo de dois aceleradores lineares de 
partículas (LINAC). Conclui-se que há numericamente 
poucas instalações de irradiação industrial no estado 
do Rio de Janeiro. Se a única empresa que atualmente 
oferta o serviço a terceiros resolver encerrar suas ativi-
dades, fabricantes, fornecedores, comerciantes e con-
sequentemente a população consumidora fluminense 
podem sofrer consideráveis dificuldades em seu ciclo, 
dada a ausência de opções no mercado.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/cWkzrb 

O uso da Tomografia Computadorizada 
para o estudo de colesteatoma

Autor:
Gerson Alves Ribeiro

Resumo: Este estudo tem como principal objetivo explici-
tar a importância do uso da Tomografia Computadoriza-
da no diagnóstico de colesteatoma, que é uma porção de 
pele que se origina na parte interna do ouvido e se dirige 
para dentro do tímpano, onde cresce lentamente ao longo 
do tempo. O colesteatoma possui influência destrutiva e 
é detectado através de seu crescimento e da produção 
de substâncias orgânicas de natureza proteica que cau-
sam trauma ao tecido, que provocam a proliferação de 
bactérias responsáveis pelo acometimento de infecções 
e inflamações. Existem duas espécies de colesteatomas, 
classificados como adquiridos e congênitos. O presente 
estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que pro-
cura explicar um problema utilizando fundamentações 
teóricas contidas em artigos, livros, dissertações e teses. 
A tomografia computadorizada do ouvido é um exame uti-
lizado para avaliar a extensão da doença.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/rR4ldH 
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A importância da radiologia 
nas ciências forenses

Autor:
Antônio Silvestre Figueiredo dos Santos

Resumo: A identidade constitui um direito inerente 
ao ser humano, sendo assim algo inalienável. Desta for-
ma, a identificação humana forense é um processo atra-
vés do qual se determina a identidade de uma pessoa, 
sendo extremamente importante no que tange à medi-
cina forense. Identificar um cadáver implica buscar os 
sinais físicos e antropológicos que permitam estabele-
cer seguramente a sua personalidade civil. O objetivo do 
presente trabalho de revisão sistemática foi desenvolver 
estudos e análises acerca da identificação humana e a 
sua importância no âmbito criminal através da utiliza-
ção de técnicas radiológicas e da imaginologia.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/38z3vm 

Efeitos da radiação ionizante na qualidade 
sensorial e nutricional da soja utilizada na 

dieta humana

Autores:
Priscila Araújo C. de Albuquerque

Romilton dos Santos Amaral
Samara Andrade
Josenilda M. Silva 

Resumo: Com o aumento da preocupação com a 
saúde nas últimas décadas, mais pessoas têm consu-
mido alimentos considerados saudáveis e aqueles à 
base de grãos têm se destacado por apresentar várias 
propriedades nutritivas. Entretanto, é necessário que 
seu consumo seja de forma segura, para que não venha 
a prejudicar a saúde do consumidor. Com o objetivo de 
avaliar os efeitos na qualidade sensorial e nutricional da 
soja utilizada na dieta humana, foram realizados expe-
rimentos com soja encontrada no mercado local, a qual 
foi submetida à radiação gama (60Co) nas doses de 0, 
2, 3 e 4 kGy e armazenada sob temperatura de 23°C. 
Os resultados sensoriais demonstraram que amostras 
de soja controlada obtiveram a melhor aceitação co-

mercial. Dose de 2 kGy resultou em maior percentual 
de proteína, enquanto que dose de 3 kGy resultou em 
menor percentual de proteína.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/BefnfZ 

Padronização da técnica radiográfica 
em exames de raios X do tórax no leito 

hospitalar

Autores:
Cristiane Müller Duarte

Rogério Fachel de Medeiros

Resumo: A ideia principal desta pesquisa era avaliar 
todos os parâmetros técnicos utilizados na realização 
dos exames de raios X de tórax no leito hospitalar para, 
posteriormente, aplicarmos novas técnicas utilizando 
padrão de posicionamento do paciente, alta quilovolta-
gem, diminuição do tempo de exposição do paciente às 
radiações ionizantes e melhorar a qualidade de imagens 
radiográficas apresentadas à equipe médica. Foram re-
alizados 295 exames de raios X de tórax em leito hospi-
talar dos pacientes internados em unidades de terapia 
intensiva e sala de emergência em um hospital da rede 
pública, sendo que o trabalho foi dividido em três etapas. 
Ao final da terceira etapa, os dados foram analisados e 
realizados cálculos de dose de entrada na pele do pa-
ciente, sendo verificada a diminuição da dose em 300%, 
mostrando-nos que as novas técnicas de padronização 
dos exames de raios X de tórax em leito hospitalar nos 
trouxeram uma melhora na qualidade da imagem radio-
gráfica e significativa redução da dose de exposição às 
radiações ionizantes no paciente.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/7fqUVn 
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Aspectos éticos da atuação dos 
profissionais das técnicas radiológicas

Autora:
Adriana de Souza Medeiros Batista

Resumo: Os princípios de bioética da beneficência, 
não–maleficência, autonomia e justiça são discutidos no 
contexto das implicações éticas da atuação dos profis-
sionais das técnicas radiológicas. São consideradas as 
responsabilidades quanto à radioproteção própria, dos 
pacientes e dos outros profissionais ocupacionalmente 
expostos, a relação profissional/paciente – cliente, em 
diferentes situações de conflitos éticos. Além disso, a 
relação com outros profissionais que permeiam o fa-
zer profissional em serviços de radiodiagnóstico e ra-
dioterapia são discutidos. As tecnologias avançadas em 
diagnóstico por imagem são apresentadas quanto ao 
princípio da justiça, chamando a atenção à importância 
dos exames convencionais de raios X nos serviços ofere-
cidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/blVrWX 

Humanização no setor de Radiologia: 
o relato de uma experiência

Autor
Iago Estéfano Brito da Silva 

Valdetrudes Paz Junior
 

O relato traz as reflexões que a experiência do estágio 
supervisionado obrigatório oportunizou vivenciar em 
208 exames realizados, durante aproximadamente três 
meses no setor de Radiologia de um Hospital no interior 
do Rio Grande do Norte. E, mais do que a proximidade 
com as experiências dos diversos atendimentos, objeti-
va abordar as dificuldades encontradas, assim como a 
necessidade da humanização dos serviços no setor de 
Radiologia médica. 
 
Leia a pesquisa completa no  
Portal CONTER: goo.gl/1UCwZt

 Uma proposta de mapa de riscos em 
ambientes de ressonância magnética

Autora:
Nayra Vitor Barbosa Soares

Resumo: A Ressonância Magnética, técnica muito utili-
zada, cuja alta definição de imagem proporcionada pelo 
potente campo magnético do equipamento oferece riscos 
potenciais envolvendo, em especial, a atração ferromag-
nética, relacionada ao campo magnético estático, sendo 
a segurança uma questão muito importante. Pesquisas 
mostram que a taxa de acidentes aumentou considera-
velmente nos ambientes de ressonância. Estabelecer um 
paralelo entre a técnica de representação gráfica de iden-
tificação dos riscos, mapa de riscos e as condutas de segu-
rança no ambiente de Ressonância Magnética, envolvendo 
a atração de objetos ferromagnéticos, permite gerar um 
conjunto de ações direcionadas à prevenção dos riscos.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/E44S4U 

Irradiação de alimentos: os benefícios 
deste método

Autor:
Diego Saraiva de Mello

Resumo: Devido à escassez de informações por 
grande parte da população, o presente trabalho tra-
ta-se de uma revisão bibliográfica que visa expor à 
sociedade os benefícios alcançados utilizando a téc-
nica da irradiação de alimentos, além de conscien-
tizar sobre a eficácia e importância desse método e 
acabar de vez com qualquer mito sobre contamina-
ção de alimentos irradiados, cujo principal objetivo 
é aumentar sua vida útil, obtendo maior duração em 
lugares que não há estocagem adequada, elimina-
ção de fungos, bactérias e brotamentos. A irradiação 
é uma técnica de esterilização e conservação que 
pode se mostrar uma arma importante no combate à 
fome, uma vez que esse problema que assola o mun-
do é reforçado por má distribuição e estocagem dos 
alimentos. Pode ser também recurso importante nas 
áreas de saúde, pois diminui a incidência de doenças 

CADERNO CIENTÍFICO



Revista Curie&Röntgen 15

causadas por patógenos alimentares e a contamina-
ção dos alimentos por microrganismos.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/Ohaa9H 

Região de interesse – ROI em Tomografia 
Computadorizada

Autores:
Karen Borges Waltrick

Noara Thomaz
Flávio Augusto Soares

Resumo: Os softwares utilizados nos equipamentos de 
tomografia computadorizada possuem várias ferramen-
tas de visualização. Dentre as ferramentas disponíveis, 
o ROI (region of interest) é um recurso básico que apre-
senta diversas aplicações, tanto para testes de contro-
le de qualidade quanto para a análise diagnóstica das 
imagens. Por meio do ROI, é possível mensurar uma 
determinada região selecionada, calculando sua área, 
a média e o desvio padrão dos valores de atenuações. 
O presente trabalho aborda a definição, as caracterís-
ticas e as aplicações do ROI no controle de qualidade 
das imagens e no diagnóstico de exames de tomografia 
computadorizada.

Leia a pesquisa completa no Portal CONTER: 
goo.gl/z4xquf 

Radiologia Forense: a importância do 
estudo radiológico da Síndrome da Criança 

Espancada

Autor:
Dhiego Gumieri

Resumo: A Síndrome da Criança Espancada é reconheci-
da como aquela em que a criança é vítima de deliberado 
trauma físico não acidental, provocado por uma ou mais 
pessoas responsáveis por seu cuidado. Este artigo visa 
chamar a atenção de técnicos, tecnólogos em radiologia 
e demais profissionais de saúde para a rotina radiológica 

estabelecida para complementação no diagnóstico desta 
síndrome, uma grave forma de violência infantil. 

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/Tcyo1k 

Utilização de nanopartículas como meio de 
contraste em Ressonância Magnética

Autora:
Ana Carolina Costa da Silva

Resumo: A nanotecnologia lança uma nova era para a 
ciência, repleta de novos materiais, com características 
distintas as pertencentes à física clássica. O presente 
artigo tem por objetivo mostrar a relevância da nano-
tecnologia empregada nos métodos diagnósticos, com a 
aplicação de meios de contraste utilizados na técnica de 
imagem por Ressonância Magnética (IRM).

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/jyzByV 

Uso do bandwidth para melhoria na 
aquisição de imagens de Ressonância 

Magnética de baixo campo em relação ao 
alto campo e ao desvio químico

Autor:
Alamir José Pereira Júnior

Resumo: Esse trabalho tem por finalidade apresentar as 
vantagens da utilização correta dos valores de bandwi-
dth, largura de banda, dos aparelhos de baixo campo em 
relação aos aparelhos de alto campo. A utilização correta 
desse valor pode melhorar significativamente a qualida-
de de sinal, proporcionando uma melhor aquisição. Em 
aparelhos de alto campo, implica no aparecimento de ar-
tefatos de imagem, desvio químico, chemical shift,  devi-
do aos diferentes ambientes químicos da água e lípides.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/0x4tVx 
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Evolução e utilização da radioscopia na 
Radiologia Industrial

Autor:
Iago Estéfano Brito da Silva

Maria Isabel Silva Guilherme
Antonio Robson N. da Silva

Valdetrudes Paz Junior

Resumo: A radioscopia permite a obtenção de imagens 
radioscópicas em tempo real, com rapidez e segurança 
não apenas para o cliente que necessita do serviço, mas 
também para o profissional das técnicas radiológicas. 
Este trabalho é uma revisão de literatura e o estudo do 
tema apresentado através de pesquisa bibliográfica com 
o auxilio da internet, revistas, artigos científicos e livros na 
área. Para o técnico ou tecnólogo em radiologia com ha-
bilitação na área industrial, percebe-se grande satisfação 
nesse ramo de atuação, onde se agrega a velocidade e o 
bom nível de análises com a ajuda do computador, com a 
segurança e o baixo índice de radiação. Percebemos que, 
atualmente, devido a sua acurácia, a radioscopia é vista 
como uma forma alternativa em avaliações na área ra-
diológica, onde as limitações da radiografia convencional 
prejudicariam as inspeções, ou em casos em que as aná-
lises demandem um curto espaço de tempo.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/DPVHg8 

Os saberes, o saber-fazer e o saber-ser do 
Tecnólogo em Radiologia

Autoras:
Aline Garcia Pereira

Lizandra Garcia Lupi Vergara
Leila Amaral Gontijo

Resumo: A profissão de Tecnólogo em Radiologia é nova 
no mercado e, portanto, nesta formação de identidade, 
há lacunas entre a formação do profissional e as compe-
tências exigidas no mercado de trabalho. A partir deste 
contexto, o objetivo deste trabalho é trazer uma refle-
xão quanto às competências profissionais do Tecnólogo 
em Radiologia e suas reais necessidades no mercado 
de trabalho. Para a realização da pesquisa, do tipo ex-

ploratório-descritiva, utilizou-se livros, artigos e docu-
mentos de sites; acrescida de entrevistas com quinze 
profissionais. Como resultados, observou-se lacunas de 
formação - quanto às disciplinas relacionadas às novas 
tecnologias, bem como ao controle de qualidade, pa-
tologias e imaginologia radiológica. Há, portanto, uma 
necessidade de se aprimorar o desenvolvimento destas 
disciplinas, principalmente no que tange a controle de 
qualidade e manipulação da imagem. Além disso, deve-
-se desenvolver reflexões sobre o processo de trabalho, 
a fim de se transformar o trabalho e dar significado a 
ele.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/ApfNkB

Detecção de cáries em radiografias 
intraorais

Autor:
Johnny Figueredo Feitoza

Resumo: O objetivo da pesquisa é estudar a detecção de 
cáries em radiografias intraorais. Os métodos utilizados 
foram calcados em revisão de artigos científicos espe-
cíficos da área odontológica e da engenharia, através de 
pesquisas nas plataformas PubMed, LILACS e SCIELO e 
acervos literários da área odontológica. Foram utilizados 
artigos publicados nos últimos 16 anos (a partir de 2000). 
Conclusão: nos casos de cáries, o diagnóstico deve envol-
ver tanto a detecção da lesão como a determinação da ati-
vidade do processo. A radiografia intraoral é um método 
utilizado para detectar a lesão, juntamente com o exame 
clínico. Para detecção radiográfica de cárie, a técnica mais 
indicada é a Radiografia Interproximal.

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/WyRJ7v  
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Impacto da adoção do Sisu pela UFMG 
no curso superior de tecnologia em 

radiologia: análise do desempenho na 
disciplina de Física das Radiações

Autores:
Priscila do Carmo Santana

Lucas Paixão Reis
Luciene das Graças Motas

Paulo Márcio Campos de Oliveira

Resumo: As instituições públicas de ensino superior 
oferecem vagas para candidatos participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), através do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), que é uma plataforma di-
gital gerenciada pelo Ministério da Educação (MEC). O 
objetivo deste trabalho é analisar o impacto da adoção 
do Sisu no perfil do corpo discente do Curso Superior 
de Tecnologia em Radiologia da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). A análise foi realizada obser-
vando o desempenho dos alunos na disciplina de Física 
das Radiações, antes e depois da adoção do programa. 
No curso de Tecnologia em Radiologia da UFMG, esta 
disciplina é uma das que apresenta o maior índice de 
reprovação. Os resultados demonstram que houve uma 
mudança no perfil dos alunos, com uma melhora signi-
ficativa do desempenho na disciplina. 

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/XDmwZn 

A importância e os benefícios do exame 
radiológico contrastado no diagnóstico do 

refluxo gastroesofágico

Autor:
Tiago Soares

Resumo: O refluxo gastroesofágico é uma doença do 
sistema digestivo, precisamente entre a porção inferior 
do esôfago e o estomago. O conteúdo presente no es-
tômago retorna pelo esôfago ao invés de seguir o fluxo 
da digestão. Esse retorno é chamado de refluxo, quando 
o suco gástrico sobe ultrapassando o esfíncter esofági-
co inferior e chega aos tecidos que revestem o esôfago, 
causando então os sintomas da doença denominada re-

fluxo gastroesofágico (DRGE). Atualmente, a DRGE atin-
ge grande parte da população. Na maioria das vezes, 
não é diagnosticada durante a consulta médica porque 
ela apresenta uma grande variedade de manifestações 
clínicas, sendo o exame radiológico de suma importân-
cia para o correto diagnóstico. O exame radiológico para 
detecção da DRGE é realizado por meios de obtenção de 
imagens radiográficas do esôfago e do estômago, utili-
zando bário gel como meio de contraste. 

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/D5KQXb 

A utilização do equipamento de Tomografia 
Computadorizada na análise de peças 

automotivas

Autoras:
Taynara Alves de Souza
Bianka da Silva Ferreira

Samara Alves Lima
Suellem da Silva Souza

Resumo: A criação da Tomografia Computadorizada, 
nos anos 1970, além de revolucionar o diagnóstico não 
invasivo no ramo da medicina, deu início a uma nova era 
também no setor industrial. A TC é eficaz na verificação 
das peças automotivas, pois indica com precisão os de-
feitos que podem ocorrer durante a montagem de car-
ros, aviões, trens, navios, etc. Esse trabalho é uma pes-
quisa de campo que teve como objetivo identificar como 
é feita a utilização dos equipamentos de Radiologia na 
análise de peças automotivas. 

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/pS1zpT
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Radiologia forense: virtópsia

Autores:
Clotilde Conceição dos Santos

Ericles Vieira dos Santos
Rivânia da Motta

Resumo: Este artigo tem por objetivo utilizar a tecno-
logia de imagem moderna, como a Tomografia Compu-
tadorizada, a Ressonância Magnética e a digitalização 
em 3D, para detectar e documentar provas forenses, de 
modo a aperfeiçoar a necropsia clássica. A análise das 
imagens desses exames, com o refinamento adquirido 
na medida da incorporação da informática, fez com que 
a Radiologia, em especial, a Radiologia Forense, tivesse 
papel importante na resolução de crimes. 

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/AkN8Ns 

Avaliação dos riscos ocupacionais dos 
Técnicos em Radiologia do Hospital do 

Câncer

Autoras:
Tatiana de Alencar Nicolau
Tamaris Ferreira da Silva

Aucely Corrêa Fernandes Chagas

Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar as condições 
de riscos ocupacionais a que estão expostos os Técnicos 
em R adiologia. O estudo se caracteriza como pesquisa 
quantitativa, transversal, com aplicação de questioná-
rios e foi realizada no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, 
no período de janeiro a junho de 2012, no município de 
Campo Grande – MS. 

Leia a pesquisa completa 
no Portal CONTER: goo.gl/4b5zr0 
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Episódios marcantes 
na história da 
Radiologia

RADIO CONNECTION

Em 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm 
Conrad Röntgen (1845 - 1923) produziu radiação 
electromagnética nos comprimentos de onda cor-
respondentes aos atualmente chamados raios X. O 
episódio ficou registrado como a descoberta oficial 
da radiação ionizante.

Em 1896, o radiologista Álvaro Alvim foi para a Fran-
ça, onde se especializou em física médica e traba-
lhou diretamente com Marie Curie. De Paris, doutor 
Alvim trouxe alguns  dos primeiros equipamentos 
radiológicos para o Brasil.

Em 1897, o professor Alfredo Brito (1863 - 1909) re-
alizou, na Bahia, a primeira radiografia no campo 
de batalha, durante a Guerra de Canudos, para lo-
calizar projeteis de arma de fogo nos combatentes. 
Foram realizadas 98 radiografias e radioscopias em 
70 feridos.

A cidade de Formiga, em Minas Gerais, recebeu o 
primeiro aparelho de Radiologia instalado no inte-
rior do Brasil. Quem trouxe o equipamento foi o dou-
tor Carlos Ferreira Pires, no final do século 19.

Em 1936, o médico Manuel Dias de Abreu (1894-1962) 
ganhou destaque internacional ao propor um método 
rápido e barato de realizar exames do tórax, a abreu-
grafia, o que facilitou bastante o tratamento de doen-
ças pulmonares.

Em 1951, o Hospital das Clínicas de São Paulo cria o 
curso técnico Raphael de Barros, o primeiro a formar 
Técnicos em Radiologia no Brasil. 

No dia 29 de outubro de 1985, o exercício da profis-
são de Técnico em Radiologia foi regulamentado no 
Brasil (Lei n.º 7.394/85 e Decreto n.º 92.790/86).

Em 4 de junho de 1987, foi criado o Conselho Na-
cional de Técnicos em Radiologia (CONTER), que 
hoje mantém o controle jurisdicional da profissão 
no Brasil. 
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PORTAL
SAÚDE

BASEADA EM
EVIDÊNCIAS

Os profissionais registrados no Sistema 
CONTER/CRTRs podem acessar o conteúdo 
do portal pelo número de registro.

Uma plataforma de conhecimentos onde você 
pode fazer cursos, desenvolver pesquisas, 
analisar estudos de caso e tirar todas as dúvidas 
sobre doenças, diagnósticos e tratamentos.

Uma plataforma de conhecim
entos onde você pode fazer cursos, d esenvolver pesquisas, analisar estudos de caso e tirar todas as dúvidas O
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¹As novas sedes foram adquiridas para os CRTRs da 1ª, 10ª, 11ª, 13ª, 17ª e 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


