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EDITORIAL

NOSSOS SONHOS NãO DESCANSAM 

hegamos ao final de mais 
uma etapa. No final do 
primeiro semestre de 
2012, concluí minha ges-
tão como presidenta do 
5º corpo de conselheiros 

do Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia (CONTER). Estou feliz com 

o balanço dos resultados. Ao 
longo dos últimos cinco anos, 
conseguimos avançar em vá-
rios setores e, certamente, a 
próxima diretoria executiva 
terá condições de consoli-
dar as conquistas que foram 
obtidas com tanto esforço e 
buscar novas alternativas, que 
abram novos caminhos para 
os profissionais das técnicas 
radiológicas.

O trabalho de fortale-
cimento da fiscalização que 
promovemos é permanente 
e continuará sendo uma das 
marcas mais evidentes do 

processo de evolução das técnicas radio-
lógicas no Brasil. O Sistema CONTER/
CRTRs está presente em todo o território 
nacional, pronto para defender o exercício 
legal da profissão e cuidar da segurança 
dos trabalhadores e usuários da tecnolo-
gia que normatizamos e fiscalizamos, com 
empenho e seriedade. 

Por suposto, fazemos parte da vida 
dos brasileiros, buscando desempenhar 
nosso papel para a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade.

A preocupação com a qualidade dos 
serviços de Radiologia nos levou a fazer 
um trabalho de articulação junto aos 
Conselhos Estaduais de Educação (CEEs). 
É a partir das instituições de ensino que 
esperamos construir uma nova realidade, 
livre de enganos. Precisamos consolidar 

C
NOSSO TRABALHO NuNCA ACABA

VALDELICE TEODORO
presidenta do CONTER

um currículo escolar que, efetivamente, 
permita a formação de profissionais com-
promissados com o ser humano, cientes 
do seu papel social.

Esse trabalho que visa melhorar a quali-
dade da formação técnica dos nossos alunos 
vai de encontro à proposição de um novo 
marco regulatório para os profissionais das 
técnicas radiológicas. Dentro em breve, te-
remos uma ampla discussão no Congresso 
Nacional, que nos permitirá modernizar a 
normatização da nossa área e criar condi-
ções para o desenvolvimento das ciências 
radiológicas de uma maneira eficiente. 

De nada valeria a articulação social da 
profissão se não houvesse uma preocupação 
efetiva com a estruturação física dos departa-
mentos de fiscalização do exercício profissio-
nal. Isso sim é uma conquista verdadeira, que 
ninguém tira da nossa classe. Temos condi-
ções de crescer sem dever a ninguém.

Nos últimos anos, além de investir 
maciçamente em fiscalização e profissio-
nalização da gestão, adquirimos mais de 
R$ 5 milhões em patrimônios. Em várias 
capitais, deixamos de pagar aluguel e ad-
quirimos imóveis, para servirem de sede 
para os CRTRs. 

Todos os passos que demos até aqui 
nos garante condições de caminhar com 
nossas próprias pernas rumo a um futuro 
brilhante. Temos que construir conselhos, 
sindicatos, associações e sociedades fortes 
para alicerçar nosso crescimento profis-
sional. O poder de construir uma profis-
são fantástica e plena de progresso cons-
tante está ao alcance das nossas mãos. 

Esse foi o saldo até aqui e, agora, a re-
alidade nos obriga a fazer mais e melhor. 
O sonho de construir uma profissão digna 
não descansa e cada um deve continuar fa-
zendo sua parte para transformar nossos 
objetivos em realidade. 

Saudações radiológicas!
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ESPECIAL

ELEITOS
Toma posse o 6º Corpo de Conselheiros do CONTER

O
presidente da Comissão Eleitoral do 
Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia(CONTER), Elias Fonseca 
Cunha, deu posse ao 6º Corpo de 
Conselheiros da instituição, para a 
gestão que vai do dia 4 de junho de 
2012 a 3 de junho de 2017. Na mes-
ma ocasião, foi eleita a nova diretoria 
executiva do Conselho, que condu-

zirá os trabalhos da equipe pelos próximos dois anos e meio.
Durante a solenidade, membros da Comissão Eleitoral fri-

saram a importância do momento e salientaram as dificuldades 
inerentes ao processo. “Estou emocionado pela função que me 
foi confiada. Não foi fácil, conduzir um processo eleitoral em nível 
nacional exige o máximo de nós. Junto com minha equipe, realiza-

mos bem o trabalho e hoje estamos aqui, fazendo história”, disse 
o presidente. 

A vencedora das eleições foi a chapa União e Ética, formada 
por representantes de quinze dos dezenove Conselhos Regionais 
de Técnicos em Radiologia (CRTRs). Houve uma grande preocu-
pação com a pluralidade na formação do grupo. 

RENOVAÇÃO DE 77%
Dos nove conselheiros efetivos que foram eleitos neste 

pleito, apenas quatro são remanescentes da gestão anterior. 
Outros dois eram suplentes e foram elevados à condição 
de efetivos. Os demais não tinham cargo no CONTER, che-
garam agora. Já o corpo de conselheiros suplentes foi todo 
renovado, nenhum dos membros que fazem parte dessa for-
mação pertencia à anterior. 
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ESPECIAL

ELEIÇÃO DA DIRETORIA
Logo após a posse do 

novo corpo de conselheiros, 
foi realizada a eleição para os 
cargos de diretor presidente, 
diretor secretário e diretor 
tesoureiro do 6º Corpo de 
Conselheiros do CONTER. 

Por unanimidade, Valdelice 
Teodoro foi reeleita para o 
cargo de diretora  presiden-
te. O então diretor secretá-
rio, Valtenis Aguiar Melo, de-
clinou e não quis concorrer. 
Para a sua função, também 
por unanimidade, foi eleito o 
conselheiro Haroldo Félix da 
Silva. 

“Cumpri meu papel e 
agora abro espaço para que 
outros profissionais possam 
devolver à categoria tudo 
que a profissão lhes deu. O 
perfil do meu sucessor é o 
melhor possível, trata-se de 
um homem experiente, que conhe-
ce o mercado de trabalho. O Ha-
roldo sabe exatamente o que deve 
ser feito, nossa classe está em boas 
mãos”, colocou Valtenis Aguiar 
Melo.

Para a função de 
diretor tesoureiro, 
foi reeleito o con-
selheiro Abelardo 
Raimundo de Souza, 
que venceu a dispu-
ta contra o conse-
lheiro José Paixão 
de Novaes, o candi-
dato concorrente. 

ÚLTIMO MANDATO
Logo após ser 

eleita como presi-
denta do 6º Corpo 
de Conselheiros do  
CONTER, Valdeli-
ce Teodoro frisou 
que esta será sua última gestão. “Os 
meus companheiros de trabalho sa-
bem que não era minha vontade con-
correr novamente, mas o momento 
exigia doação e aceitei o desafio de 

liderar a equipe mais uma vez. Re-
novamos praticamente todo o corpo 
de conselheiros e demos manuten-
ção à estrutura necessária, para con-
tinuar avançando no caminho certo”, 
argumentou Valdelice Teodoro.

A nova diretoria tem dois gran-
des desafios pela frente. Um deles é 
a aprovação do PL n.º 3.661/12, que 
pretende modernizar o marco regu-
latório das técnicas radiológicas no 

Brasil. O outro é conquistar 
a vitória definitiva na justiça 
federal contra categorias que 
querem usurpar os direitos 
dos profissionais das técnicas 
radiológicas e exercer o ofício 
sem a devida habilitação.

De acordo com Valdelice 
Teodoro, os profissionais das 
técnicas radiológicas devem 
participar ainda mais da vida 
política dos CRTRs, pois é 
nesse contexto que surgem 
nomes em potencial para 
chegar ao CONTER. É fun-
damental para a categoria o 
surgimento de novas lideran-
ças, que tenham compromisso 
com os avanços da profissão e 
ideias criativas para promover 
o bem comum. 

LEGADO
O legado da gestão que 

terminou na sexta-feira pas-
sada é grande. O 5º Corpo 

de Conselheiros promoveu a uni-
formização do trabalho de fisca-
lização, que passou a contar com 
estruturas de comunicação social 
que permitem ao CONTER chegar 

facilmente aos mais 
de 84 mil profissio-
nais das técnicas 
radiológicas espa-
lhados pelo Brasil.

“Se fosse para 
escolher o maior 
legado da gestão 
anterior, certa-
mente seriam os 
investimentos que 
fizemos em fisca-
lização. Adotamos 
ações executivas 
que tornaram a 
atuação do Sistema 
C O N T E R / C RT R s 
mais eficaz. Somen-

te em 2011, investimos mais de R$ 
1,3 milhão em fiscalização e conse-
guimos chegar a 3.345 municípios 
brasileiros”, conclui a presidenta 
do CONTER.

CONSELHEIROS EFETIVOS

CONSELHEIROS SUPLENTES

Abelardo Raimundo de Souza 9ª Região
Antônio Ubirajara Velho Gomes Jardim 6ª Região
Fontaine de Araújo Silva 16ª Região
Haroldo Félix da Silva 10ª Região
José Paixão de Novaes 5ª Região
Júlio César dos Santos 3ª Região
Oldemir Lopes Félix 12ª Região
Valdelice Teodoro 10ª Região
Valtenis Aguiar Melo 14ª Região

Adriano Célio Dias 18ª Região
Alceu Gaulke 11ª Região
Aldenildo Pereira da Silva 1ª Região 
Eduardo Vieira Lyra 9ª Região
Manoel Benedito Viana dos Santos 17ª Região
Marcos Valério Neppel de Lima 13ª Região
Raimundo Donato dos Santos 19ª Região
Salomão de Sousa Melo 2ª Região
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II FMEPT

PADRÔES IDEAIS
EM BuSCA DE 

CONTER participa do II FMEPT com duas 
atividades e contribui com a discussão 
de uma nova realidade para a educação 
profissional

Sistema CONTER/CRTRs participou do co-
mitê organizador do II Fórum Mundial de Edu-
cação Profissional e Tecnológica (II FMEPT) e, 
como tal, teve o direito a indicar atividades para 
compor o cronograma do evento. 

Felizmente, as duas submissões sugeridas 
foram aceitas pelos gestores do II FMEPT e fizeram parte do 
evento, que aconteceu entre 28 de maio e 1ª de junho, em Flo-
rianópolis/SC.

O documentário “8 de Novembro Radioativo” foi exibido às 

O

14h do dia 29 de maio, na Sala Joaquina do CentroSul. E no dia 1º 
de junho, às 11h, o conselheiro da 6ª Região Jorge Wolnei Gomes 
ministrou a palestra “Avanços, mediações e negociações no âm-
bito do Mercosul: Esforços para criar uma área de livre trânsito 
profissional na área das técnicas radiológicas”. 

O II FMEPT é um evento temático vinculado ao Fórum Mundial 
de Educação, um movimento pela cidadania e pelo direito universal 
à educação que busca levantar propostas para integrar a plataforma 
mundial de educação.  

Neste segunda edição, durante cinco dias, mais de 20 mil estudan-
tes, professores, pesquisadores e trabalhadores de governos, sindica-
tos, associações e pessoas da sociedade civil de diversos países parti-
ciparam de quatro conferências, nove debates, quatro observatórios, 
180 atividades autogestionadas e 150 atrações culturais. 

Entre conferencistas, debatedores e mediadores, foram convi-
dados 29 personalidades internacionais e 39 nacionais. Os estran-
geiros vieram de países como Portugal, Inglaterra, Uruguai, México, 
Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Chile e Canadá.
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ATRIBuIçÔES DO TECNóLOGO
CONTER NORMATIZA 

Por meio da Resolução CONTER 02/2012, Sistema CONTER/CRTRs define áreas 
de atuação do Tecnólogo em Radiologia e acaba, de uma vez por todas, com as 
dúvidas sobre o posicionamento deste profissional no mercado de trabalho

RESOLUÇÃO

e funções do Tecnólogo em Radiologia. 
Para ver a íntegra da normativa, acesse 
www.conter.gov.br e, na sessão “Legislati-
vo”, acesse o link “Resoluções”. 

Para te ajudar a entender melhor 

este novo marco regulatório, selecio-
namos o que você não pode deixar de 
saber sobre o assunto. A seguir, veja 
as principais atribuições do Tecnólogo 
em Radiologia:

1. No setor de diagnóstico por imagem, realizar procedimentos para aquisição de imagens através da operação de equipamentos específicos, nas 
sub-áreas definidas nos artigos 2º e 3º da Resolução; 

2. Coordenar e gerenciar equipes e processos de trabalho nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem;

3. Elaborar e coordenar a execução do plano de gerenciamento de resíduos de saúde na Radiologia e Diagnóstico por Imagem;

4. Estimular, promover e desenvolver a pesquisas científicas inter e multidisciplinar; 

5. Realizar supervisão de proteção radiológica em instalações e ambientes clínicos e hospitalares;

6. No âmbito dos serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear: 
a) Gestão, implementação e execução do Programa de Garantia e certificação de qualidade dos serviços de radiologia; 
b) Gestão, implementação e execução do Serviço de Proteção Radiológica; 
c) Elaboração, implementação e execução do Plano de gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de radiologia; 
d) Supervisão de estágio de estudantes das áreas de técnicas e tecnologia em radiologia;
e) Gestão, implementação e execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos em serviços de radiologia;
f) Realização de dosimetria.

7. Passa a ser atribuição privativa do tecnólogo em Radiologia, no âmbito dos serviços de radiologia industrial:
a) Gestão, implementação e execução do Serviço de Proteção Radiológica;
b) Definição e garantia do cumprimento dos protocolos utilizados no serviço, bem como as adaptações necessárias;
c) Treinamento do pessoal envolvido nos procedimentos radiológicos;
d) Orientação e supervisão das atividades da equipe no que se refere às técnicas e procedimentos de trabalho em situações normais e de emergência;
e) Verificação e validação dos resultados obtidos em ensaios radiológicos.

8. É atribuição privativa do Tecnólogo em Radiologia a coordenação dos cursos de graduação em tecnologia em Radiologia;

9. Atuar no âmbito da pesquisa com uso da radiação ionizante e não ionizante, nas áreas da bio-radiologia, micro-anatomia e micro-biologia, com 
empregabilidade da nanotecnologia;

10. Compor equipe de desenvolvimento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, inter e multidisciplinar;

11. Atuar no âmbito dos serviços de Radiologia Forense, colaborando e interagindo com outros profissionais nas áreas Forense e Jurídica, em 
processos e expedientes relativos a investigação e solução de crimes ou acidentes;

12. Atuar nas funções de treinamento e “aplication”, no âmbito da radiologia e diagnóstico por imagem;

13. Prestar consultoria, realizar auditorias e emitir pareceres sobre matéria de âmbito das ciências radiológicas;

14. Desenvolver e aplicar o POP - Procedimento Operacional Padrão, nos serviços de Radiologia.

No dia 17 de maio de 2012, o Con-
selho Nacional de Técnicos em Radio-
logia (CONTER) publicou a Resolução 
CONTER n.º 02/2012, que institui e 
normatiza atribuições, competências 
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CONTER lança Campanha Nacional 
de Valorização dos Profissionais das 
Técnicas Radiológicas no Dia do 
Trabalhador

Profissionais sem competência podem arriscar a sua vida. Exija um Técnico ou 
Tecnólogo habilitado pelo Sistema CONTER/CRTRs  para fazer seus exames radiológicos
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CAPA

o dia 1º de maio de 
2012, o Conselho Na-
cional de Técnicos em 
Radiologia (CONTER) 
lançou a primeira Cam-
panha Nacional de 
Valorização dos Profis-

sionais das Técnicas Radiológicas. Para 
conhecer, baixar as peças publicitárias 
e ajudar a divulgar a iniciativa, acesse 
www.conter.gov.br/exija. 

N
De acordo com a presidenta do 

CONTER Valdelice Teodoro, a campa-
nha tem dois objetivos centrais. “Antes 
de tudo, queremos elevar o moral e a 
autoestima dos nossos profissionais, 
que precisam lutar como classe para 
garantir a aplicação dos direitos sociais 
da categoria. Em segundo lugar, preten-
demos sensibilizar a sociedade sobre 
os riscos decorrentes da radiação ioni-
zante e a importância de procurar ser 
atendido por profissionais qualificados 
e habilitados, para evitar problemas de 
saúde”, frisa.

Infelizmente, os profissionais das téc-
nicas radiológicas enfrentam uma situação 
difícil. A maioria dos estados e municípios 
brasileiros não respeitam o piso salarial da 
categoria e empresários inescrupulosos 
usam subterfúgios para burlar a legislação 
que rege a profissão e contratar outros 
profissionais, sem habilitação técnica, para 
pagar menores salários. 

Para você entender melhor do que fa-
lamos, vale a pena tomar nota de algumas 
informações. As atividades dos profissio-
nais das técnicas radiológicas estão previs-
tas na Lei n.º 7.394/85, são regulamentadas 
pelo Decreto n.º 92.790/86 e normatiza-
das pelas resoluções do CONTER, que 
amparam uma série de requisitos para ga-
rantir a segurança dos trabalhadores, pa-
cientes e clientes de serviços que utilizam 
como fonte os raios X. 

A radiação ionizante é uma tecnologia 
que pode salvar vidas. Mas essa mesma 
tecnologia pode causar sérios problemas 
de saúde, caso seja empregada sem os 
critérios técnicos adequados. Em linhas 
gerais, significa dizer que os raios X não 
têm cheiro, não têm cor e não podem ser 
vistos, mas seu efeito é extremamente po-
tente.

Por medida de segurança, é recomen-
dado que os profissionais das técnicas 
radiológicas trabalhem apenas 24 horas 
por semana. Isso se deve ao fato de que a 
radiação ionizante pode fazer mal à saúde 
do profissional e dos pacientes, caso sejam 

expostos mais do que o estabelecido em 
normas internacionais.

Contudo, o que era para ser uma 
medida de segurança, acabou se tornan-
do mais um viés para empresários sem 
compromisso com a legalidade, que estão 
contrariando as leis vigentes para contra-
tar profissionais sem habilitação para ope-
rar equipamentos de raios X em clínicas, 
hospitais, terminais aeroviários e setores 
industriais. O fazem por entender que não 
há impedimento legal para que essas pes-
soas trabalhem até 44 horas semanais. É a 
completa burla do necessário, que expõe 
vidas ao risco desnecessário. Com a con-
tratação desses trabalhadores sem forma-
ção específica, os contratantes esperam 
economizar e maximizar lucros, sem ne-
nhuma justiça social.

Lamentavelmente, a maioria dos pa-
cientes e clientes não procura saber quem 
está realizando seu exame ou inspeção e 
acaba se tornando presa fácil para aqueles 
que querem ganhar dinheiro as custas da 
saúde da população brasileira. 

QUESTÃO DE COMPETÊNCIA

Os Técnicos em Radiologia estudam, 
no mínimo, 1.200 horas sobre radiação 
ionizante. Os Tecnólogos em Radiologia, 
um mínimo de 2.400 horas sobre o as-
sunto. Portanto, são especialistas na área, 
com legitimidade necessária ao desem-
penho do exercício profissional.

“Estamos trabalhando e contamos 
com o apoio de todos para coibir o 
exercício ilegal da profissão. Não vamos 
descansar enquanto irregularidades per-
sistirem. É inadmissível que pessoas sem 
formação adequada trabalhem com uma 
tecnologia que exige tantos cuidados”, 
frisa Valdelice Teodoro.

Vale pontuar que, para exercer a pro-
fissão na área das técnicas radiológicas, 
o trabalhador precisa estar devidamente 
inscrito no Sistema CONTER/CRTRs, 
que é a autarquia federal responsável por 
normatizar e fiscalizar a área no Brasil. 
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ACONTECEU

PLENÁRIA
ÚLTIMA 

5º Corpo de 
Conselheiros realiza 
última sessão e se 
despede do CONTER

Em 1º de junho de 2012, aconteceu 
a última reunião plenária do 5º 
corpo de conselheiros do Conse-

lho Nacional de Técnicos em Radiolo-
gia (CONTER), convocada pela presi-
denta Valdelice Teodoro para prestação 
de contas da gestão exercida no perío-
do de 4 de junho de 2007 a 3 de junho 
de 2012 e julgamento dos últimos pro-
cessos deste corpo executivo.

“Junto com as senhoras e os se-
nhores, inauguramos uma nova fase no 
CONTER. O respeito mútuo marcou 
essa gestão, que alcançou significativos 
avanços. Julgamos processos impor-
tantes, obtivemos conquistas sólidas e 
fizemos nossa parte para coibir o exer-
cício ilegal da profissão. Discutimos os 
processos com imparcialidade, aplica-
ção e espírito de gestores públicos. O 
legado dessa gestão é imensurável e, 
certamente, ficará registrado nos anais 
do CONTER e na história da profissão 
no Brasil”, pontuou Valdelice Teodoro 
na abertura dos trabalhos. 

O primeiro presidente e hoje asses-
sor parlamentar do CONTER Jenner 
de Morais esteve presente à reunião e, 
ao cumprimentar os conselheiros que 
estão se despedindo da instituição, fez 
uma alusão ao processo de desenvol-
vimento das técnicas radiológicas no 
Brasil. Destacou que os próximos anos 
serão fundamentais para consolidar as 
áreas de atuação dos profissionais e 

confirmou que o CONTER tem legiti-
midade e qualidade para liderar proje-
tos de interesse público da categoria e 
da sociedade brasileira.  

“Os senhores estão de parabéns, 
pois cumpriram o papel que lhes ca-
bia respeitando as normas legais. Até 
pouco tempo atrás, ainda corríamos 
como dava para proteger a profis-
são. Hoje, estamos um passo a frente. 
Lembro de um episódio em 1994, em 
que ficamos sabendo de um projeto 
de lei que pretendia acabar com a 
nossa regulamentação e estava pres-
tes a ser aprovado pelo Congresso 
Nacional. Saímos correndo do CON-
TER e tiramos o senador Paulo Paim 
da presidência de uma comissão para 
interromper aquele descalabro. Con-
seguimos. Hoje, existe um projeto de 
lei para modernizar o marco regula-
tório da nossa profissão em trami-
tação e nós é quem protagonizamos 

o processo, nós participamos como 
atores principais. Esse reconhecimen-
to por parte do poder público e da 
sociedade não foi conquistado do dia 
para noite, é fruto de um trabalho sé-
rio e comprometido com resultados”, 
frisou Jenner.

Entre o segundo semestre de 
2011 e o primeiro semestre de 2012, 
houve muito trabalho no CONTER. 
Neste período, 5.003 documentos 
foram protocolados na instituição, 19 
portarias foram baixadas, 14 resolu-
ções foram editadas e 879 reuniões 
da diretoria executiva foram registra-
das nos anais da casa.

Logo após a última plenária do 5º 
corpo de conselheiros, tomou posse o 
6º corpo de conselheiros do CONTER. 
De acordo com a secretaria executiva 
da instituição, este novo corpo executi-
vo terá uma renovação de aproximada-
mente 75% dos conselheiros. 
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A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE CINTILOGRAfIA DE 
PERfuSãO DO MIOCÁRDIO PARA O CONTROLE 
DA SAÚDE DO IDOSO

PALAVRAS-ChAVES: Cintilografia de Pefusão do Miocár-
dio, idosos, controle da saúde, atividade física.

INTRODUÇÃO
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 

2007/2008 do Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento ¹ (PNUD) o Brasil entrou pela primeira vez para 
o grupo de países com elevado desenvolvimento humano, 
com um índice medido em 0,800 no ano de 2005. Em 2006, 
obteve uma melhora no índice de 0,007 com uma pontua-
ção de 0,807. No ano de 2009 encontra-se na 75ª colocação 
mundial, com um índice de 0,813 valor considerado de alto 
desenvolvimento humano.

Na área de longevidade, o Brasil vem conquistando gran-
des avanços nos últimos anos. A expectativa do Brasil é, atu-
almente, de 72,4 anos (93ª colocação mundial logo abaixo de 
Sri Lanka e acima da Argélia). Em 2005 foi estimada em 71,7 
anos ao nascer (79ª colocação mundial, logo abaixo da Jor-
dânia e acima da Armênia) segundo o relatório. Em 2004, o 
índice era estimado em 70,8 anos ao nascer, e, em 2000, 67,7 
anos. A esperança de vida brasileira supera a média global. 
Esse aumento da longevidade é um indicativo de melhoras 
no acesso a alimentação, saúde e saneamento.

O crescimento desta taxa de longevidade se deve a al-
guns fatores, como: o grande desenvolvimento da medicina 
neste século, principalmente no que se refere à prevenção 
de doenças, à melhoria na alimentação, e à queda na taxa de 
fecundidade observada nos últimos 30 anos, o que por sua 
vez pode gerar um aumento maior da população idosa em 
relação à população mais jovem e economicamente ativa.

Tendo em vista estas circunstâncias, surgem novas de-
mandas sociais, principalmente no que se refere à assistência 
social e à saúde. O MEC tem por definição a responsabilida-
de com o segmento mais jovem da população. No entanto, 
desenvolve também um importante papel de apoio à Política 
Nacional do Idoso. Procura facilitar ações educativas em re-
lação à terceira idade, em especial, no ensino fundamental e 
médio, incentivo à produção de conhecimentos em Geriatria 
e Gerontologia, apoiando a formação de pessoal especializa-
do na área em nível de graduação e pós-graduação e ações 
universitárias voltadas para a população idosa.

Pode se perceber que, no Brasil, as ações governamentais 

destinadas a esta parcela da população ainda se encontram 
muito limitadas. Não há uma política que beneficie os idosos 
e deparamos-nos com uma questão social que pode colocar 
em desequilíbrio econômico toda a sociedade e, por isso, 
exige ações imediatas.

A atividade física pode ser uma grande aliada no que se 
refere às soluções imediatas para esta demanda social. Cada 
vez mais estudos evidenciam a atividade física como recur-
so importante para amenizar a degeneração provocada pelo 
envelhecimento, bem como para possibilitar ao idoso manter 
uma qualidade de vida ativa.

Segundo Okuma (1998)², estudos em gerontologia têm 
demonstrado que a atividade física aliada a outros aspectos 
tais como hereditariedade, alimentação adequada e hábitos 
de vida apropriados, podem melhorar em muito a qualida-
de de vida dos idosos. Embora existam questionamentos em 
relação ao papel da atividade física no processo de envelhe-
cimento, há muitos dados que configuram seu benefício in-
contestável para aqueles que a praticam, em relação à saúde 
física, mental, psicológica e social. 

As doenças do coração e dos vasos sangüíneos são bas-
tante comuns em idosos.  Entre os distúrbios mais encontra-
dos estão a pressão sangüínea alta e a hipotensão ortostática.  
A arteriosclerose, ou o endurecimento das artérias, também 
é freqüente.  Os depósitos de placas de gordura dentro dos 
vasos sangüíneos acabam por estreitá-los, podendo até blo-
queá-los totalmente.  A doença arterial coronariana é muito 
comum.  A angina (dor no peito causada pelo fluxo sangüíneo 
temporariamente reduzido no músculo cardíaco) e o ataque 
cardíaco podem ser os resultados de doenças das artérias 
coronárias. 

Pode ocorrer freqüência cardíaca anormal (arritmias) de 
vários tipos.  A insuficiência cardíaca é muito comum em ido-
sos.  Em pessoas acima de 75 anos de idade, a insuficiência 
cardíaca tem uma freqüência dez vezes maior do que em 
adultos jovens.  Também são comuns as doenças valvulares; 
dentre elas, a estenose aórtica, a mais freqüente em pessoas 
idosas.³

Pode-se dizer que a história da Medicina Nuclear come-
çou com as descobertas da radioatividade natural por Henri 
Becquerel, em 1896, e de elementos radioativos por Marrie 
e Pierre Curie, em 1898.⁶

ANA CRISTINA SANTOS SOUZA FERREIRA DO VALLE
Técnica em Radiologia

crisfvalle@yahoo.com.br
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A Medicina Nuclear foi trazida para o Brasil em 1946, 
pelo casal de cientistas Tede Eston e Verônica Rapp de Eston, 
em 1951 organizaram em São Paulo o primeiro curso de 
metodologia de radioisótopos da América Latina.  Em 1959 
foi fundado por eles o Centro de Medicina Nuclear, que viria 
tornar-se o núcleo de excelência para a formação das próxi-
mas gerações de médicos nucleares.

A Medicina Nuclear oferece uma série de métodos diag-
nósticos que são utilizados, essencialmente, para três finali-
dades básicas: diagnóstico, prognóstico e avaliação terapêu-
tica cardiológica.

Nas duas últimas décadas observam-se importante cres-
cimento e evolução no campo da Cardiologia Nuclear, espe-
cificamente relacionado aos avanços tecnológicos e nos ra-
diofármacos.  Como conseqüência, a acurácia da cintilografia 
de perfusão do miocárdio no diagnóstico e no prognóstico 
de doença arterial coronariana (DAC) mostrou incremento.

O coração tem três territórios de irrigação bem defini-
dos: o território da artéria descendente anterior, o da artéira 
circunflexa (ambas originando-se da bifurcação do tronco da 
coronária esquerda) e o território da artéria coronária di-
reita. A primeira irriga as paredes anterior, ântero-lateral e 
o septo interventricular; a segunda irriga a parede lateral.  A 
coronária direita irriga predominantemente a parede inferior.  
No coração hígido, a perfusão sangüínea pode ser considera-
da homogeneamente   distribuída   pelos   três  territórios;  
portanto,  um indicador de perfusão do miocárdio, adminis-
trado por via endovenosa, será captado uniformemente pe-
los miócitos de todas as paredes cardíacas.

Ao realizarmos a cintilografia do miocárdio, as imagens 
visibilizadas representarão predominantemente o miocár-
dio ventricular esquerdo., devido à maior  espessura e mas-
sa ventricular do que o ventrículo direito, ou seja, devido à 
maior população de células para concentrar o radiofármaco.

Novas indiações da técnica surgem a cada dia na tentati-
va de identificação cada vez mais precoce de DAC e para o 
manuseio terapêutico eficaz.

Devido a esses aspectos muitos médicos cardiologistas 
estão optando pelos exames preventivos, tanto para um con-
trole de saúde como para a liberação para atividades físicas. 
E um dos métodos não invasivos, mais informativo e mais 
confiável é a Cintilografia de Perfusão do Miocardio.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa qualitativa com amostra de 91 

pacientes na faixa etária de 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, 
e 80 a 87 selecionados aleatoriamente durante o período de 
14 de junho a 30 de junho de 2010 em um serviço particular 
de Medicina Nuclear.

Foram observados sexo, plano de saúde, o motivos que 
estavam realizando o exame, local onde moram, se realizam 
atividades físicas e em caso afirmativo que tipo de atividade. 
Se eram pacientes hipertensos, diabéticos, revascularizados, 

infartados, que tipo de exame estavam realizando, se estres-
se físico ou farmacológico, e seus resultados se normais ou 
alterados.

A análise estatística dos dados ocorreu utilizando-se  me-
didas de tendência central (média aritmética) e de dispersão 
(desvio-padrão).  A avaliação foi feita com as variáveis secun-
dárias definidas a partir de análise estatística descritiva por 
meio de freqüências absolutas (n) e relativas (%).

RESULTADOS
No presente estudo foram analisados aleatoriamente 91 

pacientes  nas faixas etárias conforme Tabela 1,  verificando 
que apesar da faixa etária de 60 a 64 anos apresentar um ín-
dice maior todas as outras estão quase igualmente divididas, 
mostrando assim que o cuidado com a saúde é visto pratica-
mente igual em todas as idades.  O estudo está constituído 
por  49,45% do sexo masculino e 50,55 % do sexo feminino 
e praticamente a maioria de 99% possuindo plano de saúde, 
verificando que a preocupação com o controle da saúde é 
igual em ambos os sexos.

Faixa Etária n %
60 a 64 anos 24 26,4
65 a 69 anos 17 18,7
70 a 74 anos 19 20,9
75 a 79 anos 16  17,5
80 a 87 anos 15 16,5
Sexo  
Masculino 45 49,45
Feminino  46 50,55
Morador  
Zona Sul 9 9,9
Zona Norte 49 53,8
Zona Oeste 11 12
Baixada  8 8,8
Outros  14 15,5
Possui plano de saúde?  
Sim  90 99
Não  1 1
Motivo que está fazendo o exame  
Preventivo 51 56
Check-up 29 32
Liberação para atividade física 5 5,5
Risco cirúrgico 6 6,5
Pratica atividade física?  
Sim  54 59
Não  37 41

ARTIGOSARTIGOS POR - ANA CRISTINA SANTOS SOUZA FERREIRA DO VALLE

Observamos a preocupação com a saúde do idoso é feito 
com controle  através do exame,  já que apresentamos 56% 
dos casos como exames preventivos.

Os moradores da Zona Norte chegam com  53,8 %, acre-
ditamos por se tratar de uma clínica com localidade mais 
próxima. E observamos que em localidades muito mais dis-
tantes a preocupação com o bem estar e o controle da saúde 
do idoso se faz presente, já que foram encontrados 15,5% 
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de pacientes moradores de Itaipava, Itaipuaçu, Cabo Frio, 
Saquarema, Niterói, Araruama, Neves, e Mauá.  Na tabela 2 
observamos as características dos pacientes analisados, com 
percentual maior para pacientes hipertensos, não diabéticos, 
não revascularizados, não infartados, com resultados nor-
mais, e com a média de idade de 71,2 anos.

Características n %
Hipertensos n 
Sim  65 71
Não  26 29
Diabéticos n 
Sim  22 24
Não  69 76
Revascularizados n 
Sim  28 31
Não  63 69
Infartados n 
Sim  13 14
Não  78 86
Teste de Esforco n 
Estresse físico 45 49
Farmacológico 46 51
Resultados de exames n 
Normais 55 60
Alterados 36 40

Variável  Média Desvio padrão 

Idade  71,2 3,56

Hipertensos 71,4% 27,5

Diabéticos 24% 33,2

Revascularizados 30,8% 24,7

Infartados 14,3% 46

Farmacológico 50,5% 0,7

Exames normais 60,5% 13,4

Qual tipo de atividade física? n %

Caminhada 17 18,6

Hidroginástica 14 15,4

Musculação 6 6,5

Ginástica  5 5,5

Outros  12 13

Entre a prática de exercícios também encontramos um 
equilíbrio já que temos  59% dos casos afirmativos e 41 % ne-
gativos. A preferência está pela caminhada chegando a 18,6 % 
dos casos, hidroginástica e musculação também se destacam 
e encontramos uma variedade de outros exercícios, como 
pilates, natação, esteira, alongamento, bicicleta, entre outros, 
conforme tabela 3.

DISCUSSÃO 
O presente estudo revelou que a maioria dos pacientes, 

99% possuem plano de saúde, por se tratar de um exame 
disponível mais facilmente na rede particular.

Foram observados 56% de casos de exames preventivos, 
médicos que solicitam exames rotineiros como exame de 
sangue, já incluem a cintilografia como exame importante 
para detecção de algum tipo de anormalidade.  Já que a cin-
tilografia é um método complementar que evidência bem a 
função e metabolismo do órgão em estudo.

Por se tratar de pacientes idosos podemos observar que 
o controle da saúde está bem evidente conforme mostra 
tabela 2, já que encontramos hipertensos, mas não diabéti-
cos, não infartados, não revascularizados, e  60% de exames 
normais.

CONCLUSÕES
Nesta população, o predomínio de alto risco para eventos 

cardiovasculares é grande, cada vez mais estudos evidenciam 
a atividade física como recurso importante para amenizar 
a degeneração provocada pelo envelhecimento, bem como 
para possibilitar ao idoso manter uma vida ativa.

Os resultados confirmam que indicações para o exame 
de cintilografia do miocárdio com o intuito de prevenção, 
check-up, risco cirúrgico e liberação para atividades físicas, 
está se tornando rotina, a fim de evitar complicações e res-
trições para uma qualidade de vida melhor na terceira idade.

Este estudo mostra a importância da Cintilografia de Per-
fusão do Miocárdio como método capaz de avaliar, direta 
ou indiretamente, o fluxo sangüíneo e a reserva de fluxo, 
notadamente dos métodos não invasivos. Auxiliando o médi-
co na avaliação cardiológica dos idosos, se prevalecendo da 
qualidade e eficácia do exame.
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RADIOGRAfIA DO IMPLANTE COCLEAR: TÉCNICA 
ADAPTADA PARA APARELHO PORTÁTIL

INTRODUÇÃO
Levando em consideração a indisponibilidade de um 

equipamento de radioscopia - arco cirúrgico, na maioria dos 
hospitais, devido principalmente ao seu alto custo, uma boa 
opção para a visualização do implante coclear logo após sua 
inserção, é a utilização de um aparelho de Raios X portátil, 
uma vez que é bem mais acessível e quase todos os hospitais 
possuem esse recurso. No entanto, por se tratar de radio-
grafias pouco convencionais, os profissionais de modo geral, 
encontram certa dificuldade em realizá-las. E de fato essa 
técnica tem certas peculiaridades e merece uma atenção es-
pecial.

Palavras chave: Implante coclear; Radiografia; Equipamen-
to portátil.

CASUÍSTICA E MÉTODO
Foram analisadas 524 radiografias de arquivo, de 262 pa-

cientes submetidos à cirurgia de implante coclear no período 
de março de 2005 à Outubro de 2008. As duas radiografias 
trans-operatórias foram realizadas logo após a inserção dos ele-
trodos. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos da Instituição onde o estudo 
foi realizado, através do ofício nº 181/2009-SVAPEPE-CEP.

Todos os exames radiológicos analisados foram realizados 
com aparelho de Raios X portátil modelo UNIMAX, marca SIE-
MENS, potência máxima 90 kV e 30 mA.

Todas as radiografias foram analisadas pelo cirurgião no 
trans-operatório e posteriormente por um médico radiologista.

Utilizou-se grade anti-difusora em todas as tomadas ra-
diográficas, uma vez que na radiologia convencional, uma re-
gra diz que ao radiografar qualquer objeto cuja espessura 
seja maior que 10 cm é indispensável o uso de grade anti-
-difusora1-3 e dessa forma, em radiografias de crânio esse 
acessório se faz necessário.

TÉCNICA RADIOGRÁFICA
Para visualização do implante coclear no momento de sua 

instalação, são realizadas duas incidências radiográficas: A 1ª 
Antero-Posterior - AP de Crânio (Trans-orbitária) e a 2ª 
Obliqua lateral 45º, com raio central (RC) perpendicular ao 
filme. Ambas as técnicas aqui descritas foram adaptadas para 
realização das tomadas radiográficas na mesa cirúrgica, com o 
paciente em decúbito dorsal.

Nas Tabelas 1 e 2 estão representados os dados técnicos 
referentes à aquisição das imagens radiográficas deste estudo.

AP de Crânio (Trans-Orbitária)

Posição do paciente:
Com o paciente em decúbito dorsal, o chassi é colocado 
sob a cabeça, alinhando o plano sagital mediano em 90º com 
o plano horizontal assegurando que não haja rotação e/ou 
inclinação da cabeça. (Figura 1)
Flexionar levemente a cabeça, deprimindo o queixo até que 
a linha órbito-meatal (LOM) esteja perpendicular ao filme. 
(Figura 2)
* Se necessário, utilizar calços radio transparentes para asse-
gurar que não haja movimentação durante o disparo.

Raio Central:
Orientar o RC perpendicularmente ao filme/grade, paralelo 
a LOM, direcionando-o ao centro da órbita do lado de inte-
resse.
Centralizar o filme ao Raio Central projetado.
Fazer colimação nas margens externas do crânio ou se pos-
sível usar cilindro de extensão. Caso o paciente estiver sob 
ventilação mecânica, não manipulá-lo sem a supervisão do 
anestesista e/ou cirurgião responsável.

RESULTADO RADIOLÓGICO ESPERADO
Um posicionamento adequado projetará o labirinto ós-

seo no centro da órbita. A ausência de rotação do crânio é 
evidenciada pela mesma distância entre a margem da órbita 
e a borda lateral do crânio em ambos os lados e pela mesma 
distância do plano sagital mediano (identificado pela crista 
Galli) à margem orbital externa em ambos os lados4,5.

Densidade e contraste adequados permitirão a visualiza-
ção do implante em toda sua extensão, bem como das es-
truturas dentro do labirinto ósseo. Margens ósseas nítidas 
evidenciam ausência de movimento. (Figuras 3 e 4)

Obliqua lateral 45º:
Posição do paciente:
Com o paciente em decúbito dorsal, o chassi é coloca-
do sob a cabeça, girando a cabeça lateralmente em direção 
ao lado oposto ao de interesse até que o plano sagital me-
diano faça um ângulo de 45º com a horizontal. (Figura 5) 

Flexionar levemente a cabeça, deprimindo o queixo 
até que a LOM esteja perpendicular ao filme. (Figura 6) 
 

FLÁVIO DONIZETI MOLEZINI ¹
SILVIO GARCIA MEIRA JR ²

DOMINGOS LAMÔNICA NETO ³
OROZIMBO ALVES COSTA FILHO4 4
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* Se necessário utilizar calços radio transparentes para asse-
gurar que não haja movimentação durante o disparo.

Raio Central:
Orientar o RC perpendicularmente ao filme/grade, o ponto de 
entrada será 2 cm anterior ao meato acústico externo do lado 
que está elevado.
Centralizar o filme ao Raio Central projetado.
Fazer colimação nas margens externas da pirâmide petrosa do 
lado elevado ou se possível usar cilindro de extensão.
OBSERVAÇÃO: Se o paciente estiver sob ventilação mecânica, 
não se deve manipulá-lo sem a supervisão do anestesista e/ou 
cirurgião responsável.

RESULTADO RADIOLÓGICO ESPERADO
Uma imagem posicionada corretamente demonstrará o se-

guinte:
Côndilo mandibular superposto à coluna cervical. Labirinto 

ósseo abaixo da crista petrosa. Margem posterior do ramo man-
dibular superposto à margem posterior da coluna cervical4,6.

Densidade e contraste adequados permitirão a visualização 
do implante em toda sua extensão, bem como das estruturas 
dentro do labirinto ósseo. Margens ósseas nítidas evidenciam au-
sência de movimento. (Figuras 7 e 8)

RESULTADOS
Um médico radiologista avaliou um total de 524 radiografias, as 

quais estão relacionadas na Tabela 3.
As 524 radiografias foram classificadas em satisfatórias e insa-

tisfatórias de acordo com a técnica utilizada, posicionamento do 
paciente e visualização dos eletrodos.

Do total de radiografias avaliadas, 501 (95,61%) apresentavam 
técnica adequada, com o correto posicionamento do paciente den-
tro da técnica descrita neste estudo e boa visualização dos eletro-
dos, sendo consideradas satisfatórias.

Das 524 radiografias avaliadas, 23 (4,39%) apresentavam algu-
ma falha na técnica ou posicionamento ou ainda visualização insatis-
fatória dos eletrodos, sendo consideradas insatisfatórias.

No período estudado ocorreram casos isolados (aproximada-
mente 1%) em que houve necessidade de intervenção imediata do 
cirurgião para reposicionamento dos eletrodos devido a fatores 
como: Falsos trajetos (p.ex. introdução no canal superior); com-
pressão de eletrodos; introdução parcial com eletrodos extra-co-
cleares. Fatores esses que posteriormente poderiam ocasionar um 
estímulo do nervo facial, bem como dificultar e/ou impossibilitar a 
ativação do implante coclear.

DISCUSSÃO
Ao radiografar o ouvido usando o método de Stenvers (obli-

qua lateral 45.º), é necessário uma inclinação de 12º no raio central 
em sentido cranial, e a cabeça do paciente deve estar posicionada 
de forma que a Linha infra-orbito-meatal (LIOM) esteja per-
pendicular ao filme, com o paciente em decúbito ventral, já no mé-

todo Arcelin ou Stenvers invertido que é feito com o paciente em 
decúbito dorsal, o raio central deve ser inclinado 10.º no sentido 
caudal e a cabeça do paciente também posicionada com LIOM 
perpendicular ao filme. Isso otimizaria a visualização das estruturas 
do osso temporal. 1-2,7

A técnica descrita nesse estudo foi adaptada para utilização de 
equipamento portátil, que necessita de alguns acessórios peculiares, 
limitando assim a possibilidade de inclinação do raio central. Para 
compensar essa deficiência e obter um bom resultado, foi alterado 
o posicionamento da cabeça do paciente, de forma que a Linha 
Orbito-meatal (LOM) estivesse perpendicular ao filme. 

Esse estudo demonstrou que mesmo utilizando equipamentos 
portáteis, foi possível obter radiografias de qualidade satisfatória 
para visualização do implante coclear em toda sua extensão, bem 
como o seu posicionamento e integridade dos eletrodos, servindo 
como uma ferramenta de extrema importância para o cirurgião 
(já que os testes de telemetria de impedância dos eletrodos, por 
si só, não descartam a possibilidade de falso trajeto do implante), 
permitindo inclusive uma intervenção imediata que minimiza os 
custos e riscos de uma cirurgia/anestesia posterior, como podemos 
observar em alguns casos isolados em que essa intervenção foi 
necessária por mal posicionamento ou compressão dos eletrodos 
do implante coclear. 

CONCLUSÃO
A radiografia trans-operatória do implante coclear é 

uma ferramenta fundamental, pois permite ao cirurgião ava-
liar não só a posição, mas também a integridade dos eletro-
dos, possibilitando inclusive, se necessário, uma intervenção 
imediata. A utilização de aparelhos portáteis revelou-se um 
método rápido, prático e de baixo custo, acessível à grande 
maioria dos centros hospitalares.

Fatores técnicos da tomada AP de crânio (Trans-Orbitária).
Tamanho do filme: 18 x 24 cm, em sentido longitudinal
Distância Foco-Filme: mínima de 100cm (ver especificação da grade 
utilizada )
Potência: Faixa de 70-80 Kvp (adulto), 65-70 Kvp (criança)
* Usar grade anti-difusora fixa

Fatores técnicos da tomada obliqua lateral 45º.
Tamanho do filme: 18x24 cm, em sentido longitudinal
Distancia Foco-Filme: mínima de 100cm (ver especificação da grade utilizada )
Potência: Faixa de 70-75 Kvp (adulto), 60-70 Kvp (criança) 
* Usar grade anti-difusora fixa 

Total de radiografias avaliadas separadas por gênero e lado.
  

A faixa etária dos pacientes variou entre 10 meses e 46 anos de idade

  Orelha Direita Orelha esquerda Total
Sexo Masculino  94 172  266
Sexo Feminino  106 152  258
Total  200 324  524 
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Diante dos fatos, o CONTER pede a todos os profis-
sionais das técnicas radiológicas que ignorem qualquer do-
cumento do CFBM que contenha as palavras Radiologia e 
Imaginologia, pois não têm valor legal, bem como o CFBM e 
seus respectivos regionais não têm legitimidade para fiscali-
zar ou normatizar qualquer área da Radiologia, bem como 
tentar inscrever tecnólogos em Radiologia em seus quadros. 

DIREITO
De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) no julgamento do Agravo Regimental do Recurso 
Extraordinário 633.298, o limite de carga horária de 24 
horas semanais, previsto na Lei n.º 7.394/85, não impede 
que auxiliares, técnicos e tecnólogos em Radiologia te-
nham mais de um emprego, ao contrário do que publicou 
o CBR em seu boletim de feve-
reiro. Para tanto, basta que não 
haja conflito de horários.

De acordo com o ministro 
relator do processo, Ricardo 
Lewandowski, “a existência de 
norma infraconstitucional que 
estipula limitação de jornada 
semanal não constitui óbice ao 
reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 
37, XVI, c, da Constituição Federal, desde que haja com-
patibilidade de horários para o exercício dos cargos a 
serem acumulados.” 

REuNIãO DO ANO
Entre os dias 8 e 10 de março, aconteceu o 1º Cur-

so para Fiscais do Sistema CONTER/CRTRs. O evento 
é inédito e tem o objetivo de fornecer informações 
que orientem a adoção de práticas que tornem o tra-
balho de fiscalização mais eficaz. Ao longo de três dias, 
os fiscais participaram de palestras, apresentações e 
mesas redondas que vão permitir melhorar os resul-
tados da equipe.

Paralelo ao curso de capacitação para fiscais, acon-
teceu o Colégio de Presidentes 2012. Durante dois 
dias, os executivos do Sistema CONTER/CTTRs anali-
saram os dados consolidados de 2011 e discutiram as 
diretrizes para o ano em curso.

GIRO

RECONHECIMENTO
A presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a 

Lei n.º 12.646/2011, que institui o Dia Nacional de Luta dos 
Acidentados por Fontes Radioativas, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 13 de setem-
bro. Para a presidenta do CON-
TER Valdelice Teodoro, a iniciativa 
é um marco na história dos que 
lutam para ter o reconhecimento 
do Estado. “Temos casos de pro-
fissionais que dedicam a vida ao 
ofício, expondo-se a condições 
insalubres de trabalho e, quando 
contraem uma enfermidade decorrente da radiação, não re-
cebem o apoio que precisam dos contratantes. A data vai 
ajudar a sociedade a evidenciar onde estão essas pessoas e 
quais as suas necessidades, que são legitimas”, aponta.

ENGANAçãO
Os estudantes e profissionais das técnicas radiológicas 

precisam ficar atentos a uma denúncia que o Conselho Na-
cional de Técnicos em Radiologia (CONTER) recebeu pelo 
Facebook. Empresas de caráter duvidoso estão entrando em 
contato por telefone para oferecer livros especializados a 
preços muito acima do que realmente valem. 

A diferença entre os valores é absurda. De acordo com o 
levantamento realizado pelos próprios profissionais que se-
guem o CONTER nas redes sociais, um pacote de livros que 
vendedores sem credibilidade oferecem por telefone a até 
R$ 1,2 mil, podem ser encontrados pelo valor mínimo de R$ 
287 nas livrarias tradicionais. Se receber ligação de alguém 
tentando te vender livros, fique esperto!

REPÚDIO
Mais uma vez, o Conselho Federal de Biomedicina 

(CFBM), por meio de resolução, extrapolou sua função re-
gulamentadora e legislou sobre áreas que não são de sua 
competência. No dia 10 de abril, o referido conselho baixou 
a Normativa CFBM n.º 01/2012, que dispõe sobre a norma-
tização para fins de inscrição e fiscalização de várias áreas 
alheias à Biomedicina, inclusive, a Radiologia.






