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EDITORIAL

nOSSO CaMinhO 

com grande satisfação que, nesta 
edição, apresentamos a todos os 
profissionais das técnicas radiológi-
cas nossa prestação de contas refe-
rente ao exercício de 2011. 

Vale salientar que, além de 
também sermos profissionais das técnicas 
radiológicas, assumimos um cargo na con-

dição de conselheiro, o que 
obrigatoriamente nos leva a 
evidenciar o compromisso 
assumido em conluio com o 
nosso dever moral, ético e de 
defesa dos direitos dos profis-
sionais que representamos. 

Lembramos aos colegas 
que o Sistema CONTER/CR-
TRs é mantido, unicamente, 
com as anuidades e taxas pagas 
por nós que compomos a cate-
goria. Mesmo sendo um braço 
do governo com poder de po-
lícia administrativa e obrigação 
de cumprir  as leis que regem 
a administração pública, sob fis-
calização do Tribunal de Contas 

da União (TCU), não recebemos nenhuma 
subvenção da União.

Em suma, o Sistema CONTER/CRTRs 
tem como atividade fim a normatização e 
a fiscalização do exercício profissional dos 
profissionais das técnicas radiológicas. Exis-
te uma hierarquia criada pela lei regulamen-
tadora da profissão, que é necessária ser 
cumprida para o bom desenvolvimento da 
atividade profissional.

Diante dessa prerrogativa e do mote 
central desta edição, vale esclarecer que o 
CONTER verificou que alguns Regionais 
estavam enfrentando dificuldades extremas 
para cumprir seu verdadeiro papel, que é 
fiscalizar. Criamos um fundo para subsidiar 
a nossos pares. Bem como verificou-se a 
necessidade de ajudar alguns Regionais para 
manter o seu funcionamento administrati-
vo, pois ainda temos Regionais novos, com 

É
É a PROfiSSiOnaliZaÇÃO da GEStÃO

VALDELICE TEODORO
presidenta do CONTER

poucos inscritos e muitas obrigações, assim 
como os CRTRs de grande porte.

Ao passo que sabemos que a boa gestão 
independe do tamanho da instituição - te-
mos exemplos dentro do próprio Sistema 
que apontam isso – frisamos que é neces-
sário aos gestores se comprometerem com 
as diretrizes do CONTER, para apresentar 
resultados positivos em seus relatórios de 
atividades desenvolvidas em prol da profis-
são, bem como sua prestação de contas. De 
modo que, no conjunto geral, temos con-
quistas a comemorar, pois um mecanismo 
de fiscalização como o nosso nunca está 
pronto e terminado, permanece em cons-
tante construção, evolução e atualização.

No sentido prático, esses valores que 
pontuamos podem ser traduzidos na bus-
ca incansável da auto-suficiência financeira 
e administrativa pela maioria dos Regionais, 
que ainda dependem do CONTER para 
financiar suas atividades. Felizmente, temos 
bons exemplos de gestores que, inclusive, 
depois de atravessar uma intervenção, hoje 
conseguem apresentar dados positivos e ca-
minhar com as próprias pernas. 

Vale frisar que um CRTR não precisa ser 
grande para ser independente, da mesma 
forma que ser grande não é sinônimo de 
autonomia. Tudo nos leva novamente à filo-
sofia inicial desse artigo, que remete à profis-
sionalização da gestão como caminho para 
fortalecer nossa profissão e, consequente-
mente, nossos conhecimentos.

Não existe fórmula secreta. Cada 
gestor deve assumir o compromisso de 
equacionar suas contas para custear as ati-
vidades de fiscalização e ajudar o Sistema 
CONTER/CRTRs a crescer com qualidade. 
Mas isso não ocorrerá do dia para a noite. 
Como toda transformação social de gran-
de porte, demandará tempo. E, até lá, to-
dos vão poder continuar contando com o 
nosso apoio financeiro e institucional, pois 
o maior beneficiário do nosso trabalho é 
você e a sociedade.
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ponto alto do IV Congresso Nacio-
nal e 1º Intercâmbio Internacional 
dos Profissionais das Técnicas Ra-
diológicas, realizado em Florianó-
polis de 28 a 30 de outubro de 2011, 
foi a homenagem prestada a oito 
dos maiores expoentes da Radio-

logia no Brasil. Os senhores Amilton Guerra Vieira, Her-
mogenes Soares dos Santos, Vicente Marchetti, Joedson 

a ElES, tOda a hOnRa

Carvalho, Plínio Fiorelo Denardi, Aldo Vidal dos Santos, Jor-
ge Bezerra Espíndola e Paulo Cesar Ramos Dorzee foram 
condecorados com a Medalha CONTER Wilhelm Conrad 
Röntgen, pelos relevantes serviços prestados à Radiologia 
e ao Brasil. Esses homens foram alguns dos primeiros a li-
dar com a tecnologia, numa época em que muito pouco se 
sabia sobre os riscos decorrentes da profissão. Veja, a seguir, 
os pontos mais interessantes da entrevista realizada pelo 
CONTER com os nossos precursores.

Algum de vocês já teve problemas de 
saúde por causa do trabalho?
Amilton - Em 2004, depois de cinco cirur-
gias, me curei de um câncer no intestino. 
Mas não atribuo esta doença à profissão, 
acho que é coisa da vida. Quando decidi vir 
do Rio de Janeiro para Brasília em 1960 aju-
dar a difundir a nova tecnologia, já imagina-
va que poderia enfrentar dificuldades nesse 
sentido mas, ao que me parece, passei a 
vida sem grandes percalços.

Qual foi a maior dificuldade a ser su-
perada no início da profissão?
Hermogenes – No meu caso, foi influir na 
cultura da população do interior do Cea-
rá que, na época, era receosa em relação 
à nova tecnologia. Havia pacientes que 
não aceitavam, sequer, que eu os tocasse 
para posicioná-los para o exame, depen-
dia de todo um convencimento. Mas com 
o tempo a população foi se adaptando e 

passou a confiar na gente.

Se tivesse a oportunidade de falar 
com os estudantes, o que diria?
Joedson - Pri¬meiro, que quem se dedica 
a esta profissão tem que amá-la. Segundo, 
transmita seus conhecimentos aos colegas 
que necessitam, pois somente assim você 
e a profissão crescem. Terceiro, ofereçam o 
máximo de amor e dedicação ao ser huma-
no que necessita dos nossos conhecimentos 
para tratar uma enfermidade. O paciente 
chega, na maioria das vezes, fragilizado física 
e psicologicamente, carecendo não só dos 
nossos serviços, mas da nossa atenção e ca-
rinho. Por último, não se contentem apenas 
com a conclusão do curso, busquem o aper-
feiçoamento constante, realizando cursos e 
participando dos encontros patrocinados 
pelas entidades de classe e instituições de 
ensino pois, somente assim, você será reco-
nhecido como um verdadeiro Profissional.

Obviamente a ética profissional não 
permite que se conte histórias dos pa-
cientes, mas teve algum caso sem gra-
vidade que vale a pena compartilhar?
Vicente - Certa vez, realizei o posiciona-
mento de um paciente na mesa de exame 
com o auxílio de um estagiário e, em segui-
da, fui para trás da cabine. Chamei o estagi-
ário para vir se proteger, pois já ia começar 
o exame. Quando percebi, o paciente vinha 
correndo apavorado atrás do estagiário.

Quem trabalhou em mais lugares di-
ferentes?
Vicente – Bem, eu passei por nada menos 
que 19 empresas, públicas e privadas.

Qual foi a forma mais eficiente de 
aprender Radiologia numa época em 
que não existia referencial bibliográfi-
co suficiente?

O
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ENTREVISTA ENSINO

P or meio da Resolução 
CONTER n.º 10/2011, foi 
regulado e disciplinado o 
estagio curricular supervi-
sionado na área das técnicas 
radiológicas. A atividade é 
obrigatória e faz parte do 

currículo escolar de todas as instituições 
de ensino brasileira, que são obrigadas a se 
adequar às novas regras.

O estágio curricular é definido pela Lei 
n.º 11.788/2008 como “ato educativo esco-
lar supervisionado, desenvolvido no ambien-
te de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que este-
jam frequentando o ensino regular em insti-
tuições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino funda-
mental, na modalidade profissional da educa-
ção de jovens e adultos”.

Estágio supervisionado não é o mes-
mo que prática orientada e simulada em 
laboratório, mas as atividades desenvolvi-
das dentro da instituição de ensino podem 
integrar a carga horária mínima para a for-
mação profissional.

O estágio curricular supervisionado 
pode ser realizado junto a pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, mas sempre 
sob responsabilidade e coordenação da or-
ganização educacional em que o aluno está 
matriculado. Para ter efeito, tem que ser fir-
mado o Termo de Compromisso de Estágio 
(TCE) entre o aluno,  a instituição de ensino 
e a empresa que oferece a vaga. 

A escola ou faculdade também é 
responsável pela contratação do segu-
ro contra acidentes e fornecimento de 
dosímetros aos alunos, para controlar a 
dose de radiação pessoal. Para garantir 
ainda mais a segurança do estudante, a 
instituição deve indicar um professor-
-orientador, com proporção máxima de 
dez estagiários para cada responsável. 

No ambiente de estágio curricular 
supervisionado, também é obrigatória a 
indicação de um supervisor pela institui-
ção cedente.

REGUlaMEntada
atiVidadE 

CURSO        CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO

Veja no quadro a carga horária mínima de estágio supervisionado para cada modali-
dade de curso na área das técnicas radiológicas

Superior de Tecnologia em Radiologia 

Pós-graduação latu sensu 

Especialização de Nível Médio em Radiologia

Técnico em Radiologia 

Mínima de 20% da carga horária 

prevista no projeto pedagógico

Mínima de 20% da carga horária 

prevista no projeto pedagógico

Mínima de 20% da carga horária 

prevista no projeto pedagógico

Mínima de 400 horas

O aluno deve cobrar e oferecer de-
núncia, caso perceba que o programa 
de estágio oferecido a ele esteja fora 
do que foi estabelecido pelo CONTER, 
pois isso pode prejudicar sua formação. 

As escolas técnicas e faculdades são 
obrigadas a seguir os parâmetros cur-
riculares nacionais, para formar profis-
sionais aptos a exercer a profissão. Fi-
que de olho.

Jorge - Por meio da retórica, persona-
gens como Sócrates, Platão e Aristóteles 
desenvolveram muitos conhecimentos 
que hoje permeiam as culturas espalha-
das pelo mundo. Guardadas as devidas 
proporções, posso afirmar que algo pa-
recido aconteceu em Recife e permitiu 
que eu e meus amigos aprendêssemos 
uns com os outros. Por volta da década 
de 1960, nós nos reuníamos nas praças 
públicas da capital pernambucana para 
debater e discutir as técnicas radiológicas, 
já que não contávamos com uma institui-
ção, sede ou sequer um lugar específico 
para isso. Desse jeito aprendemos.

Amilton – Em Brasília, nós providenci-
ávamos a tradução de livros estrangei-
ros para poder estudar e ensinar aos 
mais novos.

Sempre teve a certeza que ia se-
guir carreira na Radiologia?
Plínio - No início, me sentia pouco à 
vontade, não estava acostumado a fi-
car entre quatro paredes com pesso-
as precisando de ajuda. Mas, motivado 
pela minha mulher Sueli, persisti até me 
sentir bem e, finalmente, tomar gosto 
pelo ofício. Tanto que passei 35 anos no 
mesmo posto de trabalho.

Algum de vocês seguiu carreira 
acadêmica?
Aldo - Aposentei-me em novembro 
de 1998 e, desde então, leciono. Não 
me limitei a aprender, decidi passar a 
frente minha experiência. Hoje, tenho 
orgulho de participar da formação de 
grande parte dos profissionais que se 
formam em Florianópolis, Blumenau, 
Criciúma e Ararangua.

Como vocês se dividiam entre es-
tudo e trabalho? 
Afinal, era uma tecnologia nova que 
carecia de atualização simultânea?
Paulo - Não havia tempo a perder, o 
povo precisava de atendimento, o es-
quema era aprender e trabalhar, tudo ao 
mesmo tempo. Comecei a fazer a parte 
prática do trabalho com orientação do 
saudoso Pedro Castillho e, à noite, tinha 
aulas teóricas com o técnico em Radiolo-
gia Albino Matos da Silva, um dos precur-
sores da radiologia na Bahia. 
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lÍdERES

CONTER desponta como líder regional e ajuda a 
desenvolver a profissão no Mercosul

m 12 de dezembro de 2011, aconteceu a 
25ª Reunião do Fórum Permanente Mer-
cosul para o Trabalho em Saúde (FPM), que 
discute as principais diretrizes a serem se-
guidas pelos países latino-americanos para 
consolidar as conquistas na área da saúde 
pública. O representante do Conselho Na-
cional de Técnicos em Radiologia (CON-

TER) neste fórum é o conselheiro efetivo do CRTR 6ª 
Região, Jorge Wolnei Gomes.

A prioridade do grupo para o próximo ano é o desen-
volvimento e implantação da “Plataforma Arouca”, para 
emissão de certificados digitais que vão permitir ao pro-
fissional trabalhar em outros países da América Latina. “É 
algo fantástico, que vai demolir barreiras. Vamos criar uma 
área de livre trânsito para o desenvolvimento da nossa 
ciência, de modo a permitir o desenvolvimento de todos 
os países envolvidos, frente a outras regiões do mundo”, 
pontua Gomes.

O processo de integração de profissionais da área de 
Radiologia no âmbito do Mercosul teve início em 1999, 
quando aconteceu o 1º Encontro Internacional de Tec-
nologia Radiológica, em Cascavel/PR.  A primeira medida 
do CONTER para promover a integração na região foi 

E

há dez anos atrás, quando da edição da Resolução 
CONTER n. º 06/2002, que normatiza a inscrição de 
estrangeiros no Sistema CONTER/CRTRs.

Além da implantação da Plataforma Arouca, o 
FPM pretende, em 2012, consolidar a criação do Par-
lamento do Mercosul, onde será eleito um parlamen-
tar para representar cada país. Depois desse passo, 
será mais fácil conseguir a implantação do Estatuto 
da Cidadania, criando a figura do cidadão do Merco-
sul, para facilitar o trabalho do estrangeiro, reconhe-
cimento dos diplomas na área da Educação,  inter-
câmbio de residência, estímulo ao estudo acadêmico, 
barateio dos custos na área da telefonia e a garantia 
da defesa dos direitos do consumidor.
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EfEitO dOMinó
Documentário “8 DE 
NOVEMBRO RADIOATIVO” 
muda comportamento 
e profissionais assumem 
papel de denunciantes

Na maioria dos casos, os profissionais 
das técnicas radiológicas vivem em uma 
situação delicada. Por vezes, são obriga-
dos a conviver com irregularidades sem 
poder fazer nada, pois não são gestores 
do serviço e ainda correm o risco de per-
der o emprego se reclamarem ou denun-
ciarem o contratante.

Pensando nisso, o Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia (CONTER) 

criou vários mecanismos de denúncia anô-
nima, para ter condições de identificar esses 
casos, punir os culpados e melhorar as con-
dições de trabalho para os profissionais.

A melhor forma de enviar uma denúncia 
é por meio da assessoria de imprensa. Fotos, 

relatos e provas podem ser encaminhada 
para o e-mail mprensa@guinaweb.com.br. O 
departamento garante o sigilo da fonte e se 
responsabiliza pela distribuição do processo. 
Mas, se o profissional quiser um atendimen-
to ainda mais impessoal, pode fazer a recla-
mação direto no link “DENÚNCIA”, que 
fica no topo do Portal CONTER.

Desde o lançamento do filme “8 DE 
NOVEMBRO RADIOATIVO”, três de-
núncias gravíssimas chegaram ao CON-
TER, uma de Minas Gerais, Amazonas e 
outra da Bahia.  Ambas chamam atenção 
pela clareza das provas, que vão permitir 
agir com mais potencialidade.

Vale pontuar que quanto mais mate-
rial chegar, mais subsídios o CONTER 
tem para lutar contra as irregularidades. 
Ninguém melhor que os profissionais, 
que estão na ponta da operação, para 
oferecer esse conteúdo.

QUE SE VÊ
alÉM dO Categoria está representada nos 

colegiados que decidem o rumo 
da saúde pública no Brasil e na 
América Latina

O Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia (CONTER) tem como atribui-
ção fiscalizar o exercício da profissão, mas 
não se resume a isso.  Além de acolher de-
mandas relativas a salários, carga horária e 
denúncias de irregularidades sanitárias, a 
instituição participa de diversos grupos de 
trabalho, câmaras e fóruns, que decidem os 
rumos das profissões regulamentadas no 
país e na América Latina.

Hoje em dia, existe um esforço muito 
grande no sentido de consolidar algumas 
conquistas. Com a desregulamentação da 
faixa salarial da categoria, o CONTER ar-
ticula forças para criar um marco regula-
tório nacional.  Além disso, busca criar um 
mercado comum de trabalho na América 
Latina. 

Esse tipo de trabalho é bastante exte-
nuante e não apresenta resultados imedia-

tos, mas seu reflexo se mostra evidente na 
formulação das políticas públicas. Não fosse 
por isso, os profissionais das técnicas radio-
lógicas não conseguiriam imprimir sua mar-
ca nos rumos da saúde brasileira, que tem 
muito a avançar, mas não pode ter suas me-
lhorias desconsideradas. Hoje, o Brasil é um 
dos únicos países no mundo que se propõe 
a oferecer saúde pública integral e gratuita. 
É uma conquista que deve ser preservada!

Veja os principais colegiados que o CONTER participa:

- Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde 
- Conselho Nacional de Saúde (CNS)
- Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT)
- Fórum Permanente Mercosul para o Trabalho em Saúde 
- Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde (Fentas)
- Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS)
- Fórum dos Conselhos Federais de Profissão Regulamentada (Conselhão)

INSTITUCIONAL

DENÚNCIA
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CONTER presta contas do trabalho desenvolvido em 2011, apresenta reformas no 
Sistema e projeta fiscalização ainda mais eficiente para o próximo ano

ara explicar esses as-
pectos que não se 
medem somente em 
números, é necessário 
remontar o passado 
recente, que apresen-
ta como a fiscalização 
da profissão na área 

das técnicas radiológicas é planejada e 
executada sistematicamente no âmbito 
de cada um dos 19 Conselhos Regio-
nais de Técnicos em Radiologia (CR-
TRs), que estão na ponta da operação 
e são os braços executores do Sistema 
CONTER/CRTRs.

Em 2003, o CONTER criou o Sis-
tema Nacional de Fiscalização (SINAFI). 
Nessa instância, funcionam a Coorde-
nação Nacional de Fiscalização (CO-
NAFI) e as Coordenações Regionais de 

P Fiscalização (COREFIs). 
Com o objetivo de aperfeiçoar ain-

da mais a atuação do SINAFI, em 2009, 
foi criado Fundo de Apoio à Fiscaliza-
ção do Exercício Profissional (FAF). A 
partir de então, os Regionais passaram 
a contar com um instrumento siste-
mático para financiar suas atividades. 
Principalmente, aqueles CRTRs que 
ainda não conquistaram autonomia fi-
nanceira, mas já estão no caminho para 
isso, por meio da profissionalização da 
gestão. 

Cabe às COREFIs desenvolver e 
apresentar os projetos de fiscalização 
para obter recursos do FAF, contendo 
as nuances, dados e sistemáticas exigi-
das pelo CONTER de forma padroni-
zada. Esses projetos são submetidos à 
CONAFI que, estando de acordo, apro-

va e dá anuência ao CONTER para fa-
zer o aporte financeiro e consecutiva 
realização das atividades de fiscaliza-
ção pelos Regionais. Vale pontuar que 
a CONAFI tem competência e autori-
dade para realizar ajustes, alterações e 
verificar se todas as arestas estão bem 
amarradas para o cumprimento dos 
objetivos específicos.

O envio de recursos é feito cui-
dadosamente e tudo é documentado. 
Em 2011, o teto estabelecido para cada 
Regional foi de R$ 35 mil, divididos em 
quatro parcelas. Cada parcela só é libe-
rada mediante apresentação e aprova-
ção da prestação de contas da parcela 
anterior, e assim sucessivamente. Ao 
final do desembolso, todo o gasto já 
deve estar justificado. 

dadOS na MESa

1ª Região R$ 13.231,50  

2ª Região R$ 33.885,36 

7ª Região R$ 6.357,60

8ª Região R$ 6.401,96  

9ª Região R$ 21.245,00  

11ª Região R$ 18.795,24 

13ª Região R$ 3.648,64

14ª Região R$ 31.778,64  

15ª Região R$ 11.785,40 

16ª Região R$ 34.038,48 

17ª Região R$ 8.750,00 

18ª Região R$ 21.848,10

19ª Região R$ 14.993,00

 TOTAL                             R$ 226.758,92

Depois de um ano inteiro de trabalho, o Conselho Nacional de Téc-
nicos em Radiologia (CONTER) consolidou os dados da fiscalização 
em 2011. O objetivo principal é prestar contas a todos os profissionais 
das técnicas radiológicas mas, ao se tratar desse assunto, não podemos 
nos ater somente aos dados quantitativos, como também precisamos 
abordar os aspectos qualitativos do trabalho desenvolvido em benefício 
permanente da classe profissional que a autarquia representa.  

1.612
1.733

3.345

municípios foram 
fiscalizados em 2011

devem ser fiscalizadas 
no primeiro semestre de 2012

cidades fiscalizadas 
durante o último exercício

FISCALIZAÇÃO EM NÚMEROS

VALORES REPASSADOS AOS REGIONAIS 

EM 2011, MEDIANTE APRESENTAÇÃO E 

APROVAÇÃO DE PROJETO 

DE FISCALIZAÇÃO

mais

perfazendo
um total de
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Membros da CONAFI analisam projetos de fiscalização e 
deliberam sobre necessidade de aporte financeiro para 
Regionais realizarem fiscalização

De acordo com o presidente da CO-
NAFI, Antônio Ubirajara Jardim, todo o 
caminho percorrido para concessão dos 
aportes financeiros e homologação das 
decisões são fundamentais para garantir a 
lisura do processo e a efetividade da fisca-
lização. “Pode parecer simples, mas equa-
cionar a fiscalização de uma profissão tão 
complexa num território tão amplo com 
os recursos que contamos é tarefa com-
plexa. Todavia, vale a pena, pois dessa forma 
contribuímos diretamente para o fortaleci-
mento da profissão e consequente melho-
ria da qualidade de vida do povo brasileiro”, 
pondera Jardim.

De acordo com a presidenta do 
CONTER, Valdelice Teodoro, o processo 
de amadurecimento das instituições que 
representam a categoria entrou em fran-
ca expansão e hoje permite enxergar um 
cenário melhor. “Eu, que acompanho o dia 
a dia da profissão, posso garantir que os 
últimos cinco anos foram marcados pela 
aceleração do desenvolvimento profissio-
nal. Nosso trabalho é permanente e vai tra-
zer reflexos ainda mais positivos em 2012. 
Muito já foi feito, mas temos muito o que 
articular para garantir condições ideais de 
trabalho para os profissionais das técnicas 
radiológicas”, ressalta.

Todo esse trabalho sistemático para 
profissionalizar o repasse dos recursos vai 
de encontro a outro aspecto importante: 
a profissionalização da própria fiscaliza-
ção. Pensando nisso e com o intuito de 
criar padrões e uniformizar a atuação dos 
fiscais em todas as Regiões, a CONAFI 
elaborou o Manual de Normas e Proce-
dimentos Fiscalizatórios. 

O manual, aliado a um treinamento 
anual que o CONTER oferece a todos os 
fiscais do Sistema, permite formar agentes 
mais preparados para identificar as irregu-
laridades. “Com as duas ferramentas, o fis-
cal aprende a agir em conjunto com auto-
ridades sanitárias locais, Ministério Público, 
Poder Judiciário e conselhos de profissão 
regulamentada, além de realizar proce-
dimentos para prevenir a ocorrência de 
infrações. Os dados apontam que temos 
nos tornado mais eficientes e presentes”, 
garante Antônio Ubirajara Jardim. 

MAIS QUE FISCAIS

Além de fiscalizar o exercício profissio-
nal, o Sistema CONTER/CRTRs cumpre 

papel semelhante 
no atendimento aos 
profissionais. Cada 
Regional mantém o 
registro dos traba-
lhadores inscritos 
em sua jurisdição e 
é responsável por 
subsidiar as necessi-
dades institucionais 
da categoria. 

Assim como 
não dispõem de 
recursos suficientes 
para fiscalizar todo 
o território que 
abrangem, alguns 
Regionais também não arrecadam o sufi-
ciente para manter suas atividades admi-
nistrativas. É nesse ponto que o CONTER 
entra novamente. Por meio de concessão 
e empréstimos, valores são revertidos aos 
CRTRs para manter as estruturas funcio-
nando para o usufruto dos profissionais. 

REPASSES FEITOS PELO CONTER AOS 

REGIONAIS PARA CUSTEIO ADMINISTRATI-

VO, APóS APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO 

DE PROJETO INSTITUCIONAL

O CONTER também se esforça 
para livrar os Regionais dos alugueis 
de imóveis. Tanto que, ao longo da 
história, foi responsável pela compra 
e doação das sedes próprias da 2ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Re-
gião. Os Regionais também possuem 
veículos e instrumentos adquiridos 
e doados pelo CONTER. Hoje, tudo 
isso faz parte do patrimônio da cate-
goria. Ninguém tira.

De acordo com o diretor-secre-
tário do CONTER, Valtenis Aguiar 
Melo, o conjunto de ações permi-
tiu criar uma espécie de supervisão 
da fiscalização, em que o Sistema 
CONTER/CRTRs se debruça sobre 
ele próprio em busca de conferir a 
atuação dos Regionais e seu corpo 
operacional. “Hoje, temos condições 
de verificar com muito mais precisão 
se o que aprovamos aqui em Brasí-
lia ocorre dentro do esperado nos 
Estados, inclusive no interior”, frisa.

É importante destacar que os re-
cursos para a formulação de todas 
essas políticas públicas são oriun-
dos do CONTER. “Nós funcionamos 
com o equivalente a 33% do que é 
recolhido como anuidade. Não re-
cebemos nada do governo. Verda-
de é que nós contemos ao máximo 
nossos gastos para potencializar as 
atividades de fiscalização e descen-
tralizar o poder de trabalho”, coloca 
o diretor-tesoureiro do CONTER, 
Abelardo Raimundo de Souza.

TOTAL                        R$ 1.068.682,15

1ª Região 63.285,14

2ª Região 90.807,25

3ª Região 1.000,00

6ª Região 1.000,00

7ª Região 149.447,18

8ª Região 1.694,34

9ª Região 119.039,89

10ª Região 1.000,00

11ª Região R$ 26.000,00

12ª Região R$ 89.748,21

13ª Região R$ 39.000,00

14ª Região R$ 76.000,00

15ª Região R$ 81.904,65

16ª Região R$ 53.975,38

17ª Região R$ 47.910,41

18ª Região R$ 83.445,70

19ª Região R$ 8.150,00

Empréstimos R$ 135.274,00
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VOCÊ FAZ PARTE

O maior objetivo de prestar contas 
do trabalho que foi desenvolvido ano 
passado é dar aos profissionais con-
dições de verificar se o planejamento 
está tendo desdobramento prático. 
Ciente dos números, todos têm o di-
reito de cobrar dos Regionais resulta-
dos que se traduzam na melhoria do 
mercado de trabalho e supressão do 
exercício ilegal da profissão. 

Vale lembrar que os meios de co-
municação cumprem papel fundamen-
tal no ordenamento jurídico e social do 

país, principalmente, no que diz respei-
to aos serviços públicos. Existem casos 
que se resolvem mais facilmente pela 
imprensa, sob o reflexo da opinião pú-
blica, do que sob a égide do poder pú-
blico. Há vezes até em que uma matéria 
de um grande veículo sobre determina-
do assunto chega a ter mais peso efeti-
vo do que uma decisão judicial. 

“Vemos casos em que o ritmo dos 
problemas é mais veloz que o poder de 
solução. Portanto, a classe deve se uti-
lizar de todos os canais possíveis para 
fazer denúncias. Diante de um proble-
ma, é dever do profissional denunciar 

A diretoria executiva do CONTER fez estudo da situação econômico-administrativa 
dos CRTRs e os classificou da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO DOS REGIONAIS

Até

Até

Acima

2 mil
3,5 mil

3,5 mil

profissionais ativos - Regionais 
de pequeno porte

profissionais ativos - Regionais de 
médio porte

profissionais ativos - Regionais 
de grande porte

Reunião plenária do CONTER

não somente ao Sistema CONTER/
CRTRs mas, também, ao Ministério 

Público e aos veículos de comunicação 
da cidade e do estado em que mora, 
para conseguirmos juntos equacionar 
as soluções”, afirma a presidenta do 
CONTER, Valdelice Teodoro.

2012

No próximo ano, a CONAFI pre-
tende divulgar dados da fiscalização em 
tempo real, por meio da assessoria de 
imprensa do CONTER, para os pro-
fissionais terem condições de acom-
panhar o trabalho da nossa equipe em 
seu território e saber quais estabele-
cimentos receberão visitas da fiscaliza-
ção. O mecanismo de comunicação vai 
permitir fazer ajustes no planejamento. 

“Vale pontuar que algumas regiões 
são mais fáceis de fiscalizar, outras nem 
tanto. Há casos no Norte, por exem-
plo, em que o fiscal precisa se deslocar 
uma parte da viagem de carro, outra de 
avião e terminar de barco, para chegar 
a um estabelecimento de saúde. Havia 
uma disparidade entre algumas regiões, 
que foi amenizada a partir da adoção 
de uma estratégia para o deslocamento 
de fiscais para estados com dificuldades 
de cumprir o cronograma de fiscaliza-
ção. A medida criou uniformidade em 
todo o país e permite analisar o tra-
balho desenvolvido. Dessa forma, pre-
tendemos continuar nosso trabalho em 
defesa dos interesses coletivos”, finaliza 
a presidenta Valdelice Teodoro.

>>ACOMPANHE 

Fique por dentro das informações e 
ajude a melhorar a fiscalização na sua 
cidade. Acesse nosso site regularmente 
e entre nas nossas redes sociais. Parti-
cipe, dê sua opinião:
 
www.conter.gov.br
facebook.com/ConterOficial
twitter.com/ConterOficial
youtube.com/ConterOficial
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O
O Conselho Nacional dos Técnicos 

em Radiologia (CONTER), com o obje-
tivo de promover a produção científica, 
abre espaço para publicação de artigos 
e pesquisas dos profissionais inscritos 
na instituição. Para submeter um traba-
lho, basta estar com a Anuidade em dia 
e cumprir os requisitos: 

1 - Você pode enviar artigos com até seis laudas.

2 - As páginas dos trabalhos deverão ser configu-
radas em papel A4, utilizando os seguintes parâ-
metros: margem superior 3,0 cm; inferior 2,0 cm; 
lateral esquerda 3,0 cm; lateral direita 2,0 cm.

3 - Os Artigos devem ser escritos em Word for 
Windows ou Write, na fonte Arial, corpo 12, 
usando apenas uma das faces do papel, com 
entrelinhas simples (1,0), alinhado à esquerda, 
recuo para parágrafo de 1,5 e com inserção do 
número da página no lado direito superior.

4 - A estrutura da primeira página é a seguinte:
a) Título centralizado, usando letra maiúscula 
com corpo 16 e em negrito.

b) Após o título, espaço de duas linhas, colocar 
o(s)  nome(s) do (s)  autor(es) em corpo 14 
centralizado. Em caso de mais de um autor, cada 
nome deverá ser escrito em linhas diferentes, 
respeitando o espaço entre linhas simples (1,0).

c) Após nome, dar espaço de uma linha, escrever 
centralizado em corpo 10 o (s) e-mail  (s) dos autores.

d)  Após e-mail, dar espaço  de uma linha, escre-
ver centralizado em corpo 10:  cargo ou função 
do(s) autor (es) e instituição.

e) Em seguida, dar um (1) espaço e colocar o 
resumo em português com, no máximo, 150 
palavras, tudo em itálico.  

f) Após o resumo, dar um (1) espaço e citar até 
04  palavras-chave.

g) Após as palavras-chave, dar (1) um espaço e 
iniciar o texto.

5 - Os títulos das seções internas devem estar 
em negrito e posicionados no canto superior 
esquerdo.

6 - No final do texto colocar as referências biblio-
gráficas. Não são permitidos anexos.

7 - As notas de rodapé, em caso de serem indis-
pensáveis, devem ser inseridas na página em 
que são citadas e em ordem crescente.

8 - As figuras e tabelas devem ter legendas.

Os textos devem ser enviados para 
conter@conter.gov.br
Os artigos poderão ser publicados tanto em 
nossa revista como em nosso site
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OtiMiZaÇÃO daS tÉCniCaS dE EXPOSiÇÃO EM 
RadiOlOGia COnVEnCiOnal 
RESuMO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um método de ela-
borar tabelas de técnicas de exposição para os principais exames 
de radiologia convencional em função de uma estrutura anatô-
mica especifica. Foram acompanhadas radiografias de pacientes 
adultos em diversos procedimentos técnicos em um Pronto 
Atendimento Municipal (PAM) com dois equipamentos de raios-
-x distintos. Em cada equipamento foi levantado uma constante 
em função da tensão (kVp), espessura da região específica e con-
dições de processamento químico utilizado. Duas tabelas de téc-
nicas foram confeccionadas uma para cada equipamento. A ava-
liação da dose de entrada na pele (DEP) foi feita com a utilização 
de uma câmara de ionização. Os resultados obtidos nas salas de 
exames radiológicos do PAM quando comparados com os níveis 
de referência mostram significativa redução da DEP, os valores 
médios para os exames investigados, em função da região ana-
tômica, espessura e incidência radiográfica, foram: coluna lombar 
(6,0mGy), abdome (2,5mGy),crânio (3,0mGy) e tórax (0,2mGy) 
para as condições referência de um adulto típico, obtidos na sala 
1 e sala 2 do PAM mostrando a eficiência no desenvolvimento e 
a otimização das tabelas de técnicas de exposição, quando temos 
equipamentos distintos. Este procedimento facilita o desenvol-
vimento destas tabelas e adaptam-se as exigências da Portaria 
Federal 453. 

Palavras-chave: Técnicas de Exposição, Otimização, Dose de 
Radiação, Controle de Qualidade

INTRODuÇÃO
 
Os raios X foram descobertos em 8 de novembro de 1895 pelo 
físico alemão Wilhelm Konrad Roentgen e semanas após a sua 
descoberta, jornais já publicavam artigos descrevendo os efeitos 
dos misteriosos raios em pacientes e trabalhadores. Surgiram 
dessa forma as primeiras pesquisas relacionadas aos efeitos da 
radiação X à saúde, demonstrando  a preocupação de parte dos 
cientistas do final do século passado com as conseqüências da 
utilização dos raios X. As técnicas radiográficas utilizadas nos 
primórdios da Radiologia Diagnóstica apresentavam tempos de 
exposição que poderiam chegar a 40 ou 45 minutos. O período 
entre 1928 e 1934 foi marcado pela fundação da ICRP (Interna-
tional Commission on Radiation Protection) durante o Segundo 
Congresso Internacional de Radiologia em Estolcomo (1928). A 
partir de então, esta Comissão passou a definir os limites e as 
principais diretrizes de radioproteção que vêm sendo seguidas 
pela maior parte dos países do mundo.
O princípio da otimização também foi incorporado à publica-
ção de Número 453 do Ministério da Saúde que determina as 

diretrizes de proteção radiológica em Radiodiagnóstico médico 
e odontológico (Portaria Ministerial 453, 1998). Nesta Portaria, 
ficou estabelecido que as instalações e as práticas clínicas devem 
ser planejadas, implantadas e executadas de modo que as doses 
individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de 
exposições acidentais respeitem o princípio ALARA, bem como 
as restrições de dose aplicáveis. 
A otimização da proteção radiológica também deve ser aplicada 
nos procedimentos de trabalho de forma a garantir imagens com 
qualidade suficiente para diagnóstico com a menor dose de radia-
ção possível para o paciente. Para tanto é de grande importância 
que a equipe técnica, que realiza os procedimentos específicos 
relativos à aquisição de imagens em pacientes, possua conheci-
mento teórico e prático de técnicas radiográficas adequadas a 
fim de produzir imagens de boa qualidade com baixa dose de ra-
diação para o paciente. Outro fator importante é a confecção de 
uma tabela de técnicas radiográficas no setor de radiologia para 
cada aparelho de raios X utilizado na prática clínica. Essas tabelas 
devem servir como referência para o técnico uma vez que os 
procedimentos em sua maioria são realizados de forma qualitati-
va não seguindo nenhum padrão para definir a técnica adequada 
para cada paciente resultando em exposições desnecessárias e 
um alto índice de rejeitos. Esse trabalho tem como objetivo de-
senvolver e avaliar as tabelas de exposição dos principais exames 
radiológicos realizados no Pronto Atendimento Municipal (PAM) 
com relação à espessura e estrutura da região radiografada.

MATERIAIS E MÉTODOS
  
O setor de radiologia do Pronto Atendimento Municipal (PAM) fun-
ciona com duas salas de exames radiológicos convencionais. A sala 
nº 1 dispõe de um equipamento de raios-X da marca, Intecal, mo-
delo CR 500/600mA que opera em uma faixa de tensão entre 40 
e 140 kVp e corrente entre 100 e 600 mA. O tubo de raios X é 
acoplado a um gerador de baixa freqüência. A sala nº 2 dispõe de um 
equipamento de raios-X da marca SIEMENS, modelo Polymat Plus S, 
que utiliza em uma faixa de energia de tensão entre 40 e 125 kVp e 
corrente entre 80 e 320mA. Este equipamento possui um gerador 
de alta freqüência.
Os filmes de raios X são revelados utilizando-se uma processadora 
da marca MACROTEC que opera a uma temperatura do revelador 
de 34ºC e leva 2,5 minutos para processar uma imagem. A câmara 
clara é equipada com três negatoscópios onde são analisadas as ra-
diografias quanto ao contraste, densidade, posicionamento, enqua-
dramento, nitidez e colimação.
O desenvolvimento das tabelas de técnicas de otimização da dose e 
qualidade da imagem para cada equipamento foi realizado com o ob-
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ARTIGOSARTIGOS POR - THIAGO VICTORINO CLAUS



WWW.CONTER.GOV.BRk

REVISTA CONTER - 13

jetivo de determinar uma constante para definir a tensão adequada 
para os tipos de exames realizados e o valor do produto corrente-
-tempo (mAs) levando-se em conta a estrutura do corpo humano 
a ser radiografada. Esta etapa foi realizada com o acompanhamento 
de um médico radiologista para avaliação da qualidade diagnóstica 
das imagens e pelos técnicos em radiologia na realização dos exames.
A determinação da constante (k) para a radiografia de regiões que 
possuem estruturas ósseas para cada equipamento foi realizada com 
base em uma imagem considerada de boa qualidade da região crânio 
(imagem de referência). Essa estrutura foi escolhida por ser uma das 
regiões do corpo que não possui variação significativa na espessura 
entre os diferentes indivíduos adultos. Foram avaliadas as distâncias 
ântero-posterior (DAP) para os pacientes examinados, medida com 
o auxílio de um espessometro, a tensão (kVp) e o mAs utilizado para 
realização dos exames. A Constante k para cada equipamento foi de-
terminada utilizando-se a seguinte relação (BIASOLI, 2007):

kVp=2esp + k (01)

Onde esp corresponde à espessura da região radiografada. A cons-
tante k do equipamento foi determinada a partir da expressão:
 
k= kVp - 2esp (01)

O mesmo procedimento foi aplicado para a determinação da cons-
tante k específica para a região do tórax. 
Foi então confeccionado uma tabela relacionando as estruturas ana-
tômicas, o valor da constante k e o mAs para ambas as salas do PAM.
 
A dose na entrada da pele (DEP) para os exames realizados foi 
avaliada com uma câmara de ionização da marca Radcal, modelo 
9015, com volume sensível de 6 cm3. A DEP foi calculada con-
forme os fatores técnicos dos principais exames (coluna lombar, 
abdômen, tórax e crânio) em ambas as salas do setor de radio-
logia, para isso utilizou-se a seguinte relação (Radiodiagnóstico 
Médico,2005):

DEP = k ar .BSF . k (P,T) . Fc (3)

Onde K ar é o kerma no ar  (Kinetic Energy Released per unit of 
MAss) ou seja o valor médio das leituras, BSF que é o fator retro 
espalhamento que segundo o manual estimar em 1,4, K(PT) é o 
fator de calibração  temperatura e pressão (neste modelo da RA-
DICAL o sistema faz esta correção) e Fc é o fator de calibração 
de câmara de ionização.
Para esta avaliação foi necessário posicionar e alinhar a câmara de 
ionização com a cúpula acima da mesa, selecionar um tamanho 
de campo de irradiação e a distância foco pele representativo 
ao respectivo exame da região radiografada de forma a cobrir a 
área sensível da câmara de ionização. A seguir quatro exposições 
foram realizadas para obter a média das leituras de kerma no ar.
Portanto, sabendo a exposição no ar calcula-se a Dose de Entra-
da na Pele (DEP) e comparam-se os resultados com os níveis de 
referência estabelecidos para um individuo típico, segundo o Ma-
nual Técnico da ANVISA (Radiodiagnóstico Médico:Desempenho 
de Equipamentos e Segurança).

Tabela 1: Sumário dos equipamentos de raios-X do PAM.

Características
Marca
Gerador
Filtração total
Dispositivo de raios-X

Sala 1
Intecal
Trifásico
* Baixa Frequência
2,5 mmAl
Mesa e buck mural

Sala 2
Siemens
Trifásico
* Alta Frequência
2,5mmAl
Mesa e buck mural

RESuLTADOS 
 
As características dos equipamentos de raios-X do setor 
de radiologia do PAM estão descritas na tabela 1. A tabela 
2 mostra os resultados dos testes dos equipamentos de 
raios-X. 
Os resultados foram considerados aceitáveis quando aten-
diam às normas do Ministério da Saúde ou às da Associa-
ção Brasileira de Física Médica (ABFM). As Técnicas radio-
gráficas empregadas para os diferentes exames das salas 
de raios-X estão resumidas nas tabela 3 e 4. Na figura 1 
Compara as doses de entrada na pele obtidas nas salas de 
exames radiológicos do PAM comparados com os Níveis 
de referência mostram significativa redução, Mostrando a 
eficiência no desenvolvimento e a otimização das tabelas de 
técnicas de exposição, ainda quando temos equipamentos 
distintos. 

Tabela 2: Resultados dos testes de controle de quali-
dade dos equipamentos de raios-x do PAM.

Testes   Sala 1   Sala 2
Colimação   Aceitável   Aceitável
Alinhamento  Aceitável   Aceitável
TENSÃO         -          -
Exatidão   Aceitável   Aceitável
Reprodutibilidade  Aceitável   Aceitável
TEMPO DE EXPOSIÇÃO        -          -
Exatidão Não aceitável Aceitável
Reprodutibilidade  Não aceitável  Aceitável
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Tabela 3. Resultados obtidos na sala n°1 do PAM

Tabela 4. Resultados obtidos na sala n°2 do PAM.

Região 
Coluna Lombar
Coluna Lombar
Coluna Lombar

Abdômen
Tórax
Tórax
Crânio
Crânio

Projeção
AP
LAT
JLS
AP
PA
LAT
AP
LAT

Espessura 
(cm)
23
30
20
23
23
32
19

Constante (k)
35
35
35
35
70
70
35
35

Produto Corrente-Tempo (mAs)
80
80
80
40
6,6
13,2
52
52

Tensão (kVp)
81
95
75
81
116
134
73
65

Dose (mGy)
4,8
7,7
6,9
2,5
0,21
0,94
2,7
2,1

DISCuSSÃO

A DEP ainda é menor na sala 2 devido a características espe-
cíficas do equipamento que utiliza gerador de alta freqüência, 
cujo a quilovoltagem média (a média de energia é maior dos 
fótons) nesse equipamento tem um poder de penetração 
mais efetivo quando comparado ao equipamento da sala 1, 
que necessita aumentar o tempo de exposição, aumentando 
a dose de entrada na pele (DEP).  O setor de radiologia do 
Pronto Atendimento Municipal (PAM) atende cerca de 1400 
pacientes por mês, os exames de tórax representam 50% do 
total dos exames, ou seja, 700 pacientes. Considerando os 
níveis recomendados pelo manual técnico na incidência PA 
de 0,4 mGy com os valores da sala 2 do PAM  para a mesma 
incidência é de 0,08 mGy a dose de entrada na pele (DEP) 
do paciente é reduzida em cinco vezes, outro exame impor-
tante em pronto atendimento é as incidências AP (Antero 
Posterior) do abdômen que representam 10 %  dos exames 
do PAM, de acordo com os níveis de referência a DEP é de 
10mGy, quando esses exames são realizados na sala 1 do 
PAM, o valor da DEP é de 2,5mGy representando uma redu-
ção significativa em 4 vezes à dose de entrada na pele (DEP). 

Região
Coluna Lombar
Coluna Lombar
Coluna Lombar

Abdômen
Tórax
Tórax
Crânio
Crânio

Projeção
AP
LAT
JLS
AP
PA
LAT
AP
LAT

Espessura 
(cm)
23
30
20
23
23
32
19

Constante 
(k)
25
25
25
25
50
50
25

Produto Corrente-Tempo (mAs)
40
40
40
25
2
2
32
32

Tensão (kVp)
66
80
60
66
96
114
63
55

Dose (mGy)
4,8
7,6
5,3
2,4
0,08
0,13
3,1
1,8

A redução da dose de entrada na pele no tórax e abdômen 
conseqüentemente reduz a dose nos tecidos internos ou ór-
gãos como pulmão, mama, tireóide, esôfago, medula óssea, 
estômago, fígado, cólon e bexiga minimizando os riscos dos 
efeitos somáticos.  
  
CONCLuSÃO
 
O controle de qualidade é uma prática imprescindível no uso 
das radiações, garantindo a segurança necessária à população. 
Outro fator muito importante é o desgaste do tubo, pois 
quanto menor o mAs durante cada procedimento,  maior será 
a sua vida útil. Visando a Proteção Radiológica, quanto menos 
exposições forem feitas no mesmo paciente, ou ainda, quanto 
menor a dose em cada procedimento melhor se atenderá o 
Princípio de Otimização. 
O desenvolvimento de tabelas de exposição, usando o proce-
dimento descrito neste trabalho promoveu uma significativa 
redução da dose de entrada na pele sem perda de qualidade 
da imagem. Este procedimento facilita o desenvolvimento des-
tas tabelas e adaptam-se as exigências da Portaria Federal 453. 
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aValiaÇÃO dOS nÍVEiS dE dOSE dE RadiaÇÃO 
EM RadiOGRafiaS dO tóRaX EM UM CEntRO 
tERCiÁRiO dE CaRdiOlOGia

RESuMO

 As radiografias do tórax expõem os pacientes aos riscos cau-
sados pelas radiações ionizantes. É objetivo do estudo avaliar os ní-
veis de dose de radiação na entrada da pele (DEP) em radiografias 
de tórax nos adultos. Estudo transversal incluindo pacientes (pcts), 
entre ago-2009-jan-2009 que realizaram radiografias do tórax no 
Instituto de Cardiologia do RS/ FUC, RS (IC/FUC) nas projeções 
póstero-anterior (PA) e lateral (LAT). As exposições foram deter-
minadas por câmara de ionização. Os dados foram analisados em 
programa SPSS 17.0, os resultados apresentados em média e desvio 
padrão. Amostra inclui 300 pcts, submetidos a radiografias de tó-
rax. A idade média dos pacientes selecionados foi de 57,00±16,48 
anos e as médias de DEP atribuídas às projeções PA e LAT foram 
de 0,082±0,040 e 0, 218±0, 130 mGy respectivamente e P<0,001. 
As espessuras torácicas anteroposterior foram de 14 a 33 cm na 
latero-lateral entre 17 e 37 cm; a média do IMC encontrada foi de 
27,36±5,18 kg/m2. O estudo demonstrou que no IC-FUC são uti-
lizadas doses abaixo dos níveis de referência da ANVISA, Colégio 
Americano de Radiologia e Comissão Européia e concluiu-se que 
existe uma correlação positiva entre a espessura torácica e o IMC 
com a dose de radiação absorvida nos pacientes.

Palavras chaves: Raios-X de Tórax, Dose na Entrada da Pele, 
Causas e Efeitos da Radiação.
 
INTRODuÇÃO

A radiografia de tórax é um exame com importante contri-
buição na avaliação do mediastino e sistema respiratório sendo 
valiosa na detecção das doenças correspondentes (BURGENER, 
1991). Em decorrência dos bons resultados e do baixo custo, o 
exame radiológico do tórax é aceito mundialmente como um 
método de diagnóstico preciso (SUTTON, 2003; RAVIN, 1997). 
Um fator a ser considerado neste estudo é a dosagem de radia-
ção necessária (ROBINS, 2003). 

A utilização da radiação ionizante na área da saúde é a prin-
cipal fonte de exposição dos seres humanos aos métodos arti-
ficiais de radiação (VEIT, 1992; BITTELI, 2006).

O paciente, ao ser examinado, é exposto ao feixe de radia-
ção que ionizará moléculas do organismo cuja energia gerada 
tem a capacidade de formar radicais livres e, com auxilio deste, 
podendo romper ligações químicas tanto em macromoléculas 
funcionais como dano no código genético, gerando desde alte-
rações pontuais em bases componentes do DNA até importan-
tes alterações cromossômicas estruturais (BITTELI, 2006). As 
alterações podem levar à morte celular ou, na ausência desta, 

propagar-se no processo de replicação celular, potencialmente 
afetando até mesmo, no caso de células germinativas as gera-
ções subseqüentes do indivíduo exposto (BITTELI, 2006; OKU-
NO, 1996; BUSHONG, 2001).

Frente a estas potenciais alterações secundárias à radiação, 
nos últimos anos tem-se enfatizado os seus efeitos deletérios e, 
portanto, maior atenção em relação às doses utilizadas na for-
mação de imagem radiográficas (ROBINS, 2003; BITTELI, 2006; 
OKUNO, 1996).

Em um estudo realizado no estado de São Paulo, em 2003, 
Kotsubo e colaboradores, com objetivo de analisar as doses de 
radiação e avaliar a qualidade das imagens, randomizaram 48 
pacientes que realizaram radiografias do tórax. O grupo de pa-
cientes, no qual foi utilizada maior tensão, apresentou menor 
dose de radiação e foi constatada a melhoria na qualidade da 
imagem, com uma maior penetração na região do mediastino. 
No grupo de menor tensão foram apresentadas doses de ra-
diação maiores e qualidade da imagem inferior com perda da 
região mediastinal (KOTSUBO, 2003).

O principal risco relacionado a exames de radiodiagnóstico é 
a ocorrência de efeitos estocásticos. A radiação ionizante inibe a 
proliferação de muitos tipos celulares, incluindo fibroblastos e cé-
lulas musculares lisas in vitro e a síntese de colágeno em culturas 
de fibroblastos (OKUNO, 1996; CURRY, 1990; PAPP, 2006).

Baseada nas normas da Comissão Internacional de Radio-
proteção a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde publicou a Portaria 453/98 MS que estabelece as “Dire-
trizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico”; visando aos níveis de referência de radiodiag-
nóstico por radiografia para paciente adulto típico (PIERE, 2000; 
MS, Portaria n°453, 1998). O Colégio Americano de Radiologia 
propõe técnicas de altas tensões (kilvoltagem) entre 120 e 150 
e de doses limites de 0.4 mGy para projeção PA e 1.5 na pro-
jeção LAT14.  A Comissão das Comunidades Européias (CCE) 
recomenda Tensões (kV) entre 100 e 150 respectivamente e 
doses limites de 0.3 mGy para projeção PA e 1.5 para LAT 
(ACR, 1990; CCE, 1997).

A realização da radiografia de tórax consiste em duas in-
cidências (exposições) nas projeções póstero-anterior (PA) e 
lateral (LAT) com o tubo de raios-X a 180 cm de distância do 
receptor de imagem, com os pacientes na posição ortostática. 
Este estudo realizado no Serviço de Radiodiagnóstico do Insti-
tuto de Cardiologia tem como finalidade verificar a DEP utiliza-
da e se as espessuras do tórax e o IMC interferem na técnica 

GUILHERME OBERTO RODRIGUES
Tecnólogo em Radiologia

guilherme.escola@cardiologia.org.br



REVISTA CONTER - 16

WWW.CONTER.GOV.BRk

Figura 1 - Correlação da dose de radiação na proje-
ção póstero-anterior com o IMC.

Figura 2 - Correlação da dose de radiação na proje-
ção lateral com o IMC.
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aplicada e na quantidade de radiação no paciente (NOBREGA, 
2000; BONTRAGER, 2002).

MATERIAIS E MÉTODO

O estudo foi desenvolvido no ambulatório do Instituto de Car-
diologia Fundação Universitária de Cardiologia do RS entre o perío-
do de agosto a dezembro de 2009, quando foram selecionadas 600 
imagens de pacientes que realizaram radiografias do tórax nas proje-
ções PA e LAT com idade variável de 13 a 89 anos e que assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido. As imagens selecionadas 
preencheram os critérios de qualidade recomendado pela Comissão 
das Comunidades Européias (ACR, 1990; CCE, 1997).

Os exames foram realizados nas projeções póstero-anterior 
(PA) e lateral (LAT), com os pacientes na posição ortostática. O equi-
pamento de raios-X utilizado, da marca Shimadzu de 1000 mA, com 
sistema de câmaras de ionização. À distância foco-filme foi de 180 cm, 
utilizado foco grosso e a tensão de 125 kV. Foram realizados teste de 
controle de qualidade conforme recomendações da portaria 453 da 
Anvisa. As cargas transportadas determinadas por câmara de ioniza-
ção (NOBREGA, 2000; BONTRAGER, 2002).

A processadora utilizada marca Kodak automática e os químicos 
Kodak com temperatura do revelador de 35 graus; filmes Foto-Med 
sensível a luz verde e o écran regular com emissão de luz verde.

Para mensurar o IMC (kg/m2) foi verificado o peso e a altura dos 
pacientes. A balança utilizada foi de plataforma mecânica, marca Filizo-
la certificada pelo INMETRO e para a mensuração da DEP (dose de 
entrada da pele) média em cada paciente (OPA, 2002; WHO 2002). 

A câmara de ionização utilizada da marca Radcal modelo 9015 
com PROBE 60cc com 5% de variação, os testes de controle de 
qualidade recomendados pela portaria 453 da Anvisa. A câmara de 
ionização foi posicionada no centro do sistema Bucky mural, local de 
maior intensidade de raios-X e menor comprimento de onda (MS, 
Portaria n°453, 1998). 

Os diâmetros do tórax foram verificados com o espessômetro, 
marca Konex, e as medidas foram nos sentido ântero-posterior e 
lateral na linha dos mamilos.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para comparar a média da carga transportada em relação aos va-
lores de referência da Anvisa foi utilizado o teste T de Student e,  para 
correlacionar as doses em relação ao diâmetro torácico e o IMC, 
foram utilizados  coeficiente de correlação de Pearson. O cálculo 
do tamanho da amostra foi baseado em estudos semelhantes. Para 
análise estatística dos dados foi utilizado o software estatístico SPSS 
17.0 (CALLEGARI-JACQUES, Sidia M, 2003).

RESuLTADOS

Tabelas
A tabela I mostra as características basais da população estudada 

e a média das doses utilizadas em radiografias do tórax no Instituto 
de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiologia. A idade média 
dos pacientes selecionados foi de 57,00±16,48 anos. As espessuras 
do tórax encontradas nas projeções posterior-anterior foram de 14 
a 33 cm e na latero-lateral entre 17 e 37 cm; a média do IMC encon-
trada na amostra foi de 27,36±5,18 kg/m2. 

Tabela 1. Características da amostra

A tabela II mostra a média da DEP na amostra comparando 
com a diretriz nacional e internacional que foram atribuídas as pro-
jeções PA e LAT com 0, 082±0, 040 e 0, 218±0,130 mGy respecti-
vamente e P < 0,001, não obtivemos casos que atingiram os níveis 
estabelecidos pelas diretrizes  em ambas as projeções. As doses 
variaram entre 0,02 a 0,32 mGy na projeção póstero-anterior e de 
0,05 mGy e 1,22 mGy na lateral. As imagens produzidas obtiveram 
os padrões de qualidade recomendados pela Comissão das Comu-
nidades Européias.

Projeção/ 
Unidade
PA (mGy)
LAT (mGy)

Instituto 
Cardiologia
0, 082*±0,04
0, 218*±0,13

Portaria 
453-98
 O, 4
1,5

Comissão 
Européia
0,3
1,5

Colégio Americano 
Radiologia
0,4
1,5

Variáveis (Pacientes)  Média±DP (%)
Idade (anos)     57,30 ± 16,48
Sexo (Feminino)   183 (51%)
IMC (kg/m2)    27,36±5,18
Espessura do Tórax   
PA (cm)    21,51±3,29
LAT (cm)    28,13±3,27
Escolaridade 
Ensino Fundamental  138 (39%)
Ensino Médio      127 (36%)
Ensino superior       88 (25%)
Atividade Física 
Caminhada (até 3 x na semana) 19%

* médias significativamente menores do que os valores de referência 
(teste t p< 0,001)
PA (projeção póstero-anterior) e LAT (projeção lateral);
 Portaria 453, Brasil Ministério da Saúde (1998);
ECC - Comissão das Comunidades Europeias (1999);
ACR - Colégio Americano de Radiologia (1993).

FIGuRAS
FIGURA - 1

FIGURA - 2



DISCuSSÃO

O estudo foi realizado para avaliar os níveis de doses de 
radiação na entrada da pele em radiografias do tórax nas 
projeções póstero-anterior (PA) e lateral (LAT) levando em 
consideração o índice de massa corporal e diâmetros do 
tórax. O Serviço de Radiodiagnóstico do Instituto de Car-
diologia utiliza o sistema convencional de radiografias e o 
equipamento possui câmaras de ionização para determinar 
a carga transportada nos pacientes.

O presente estudo apresentou excelentes resulta-
do, as imagens radiográficas de tórax, nas projeções PA 
e Lateral, apresentaram baixo contraste e alta escala de 
cinza. Foi visualizada nitidamente a vascularização pul-
monar (principalmente na periferia), reprodução nítida 
da traquéia e parte proximal dos brônquios, o diafrag-
ma e ângulos costofrênicos, coração e aorta, área retro-
-cardíaca dos pulmões e mediastino e a coluna através 
da sombra cardíaca. Levando ao encontro das reco-
mendações para o estudo do tórax; relativo a defini-
ção da imagem(NOBREGA, 2000; BONTRAGER, 2002; . 
   A média das doses de entrada da pele em radiografias 
do tórax encontradas em nossa Instituição esta inferior as 
diretrizes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária em sua 
portaria 453, de 1998 e o Colégio Americano de Radiologia 
recomendam 0,4 na PA e 1,5 mGy na LAT e a Comissão 
da Comunidades Européias referencia a DEP em 0,3 na PA 
e 1,5 na LAT (MS, Portaria n°453,1998; NOBREGA, 2000; 
BONTRAGER, 2002).

As características biométricas do adulto típico mencio-
nado na Anvisa e comitês internacionais apresentam peso e 

altura menores que os da população do nosso estudo a fre-
qüência nas repetições dos exames é baixa em conseqüên-
cia dos parâmetros técnicos de altas tensões (kV) e baixas 
cargas transportadas (mAs). Foi encontrada correlação po-
sitiva para os diâmetros torácicos e IMC comparados com 
a quantidade de radiação.

Em nosso estudo foi utilizada alta tensão (kV) e baixas 
cargas transportadas (mAs). As imagens produzidas apre-
sentaram definição adequada para o estudo da

circulação pulmonar e área cardíaca. Azevedo e colabo-
radores realizaram um estudo com o objetivo de comparar 
as técnicas radiográficas entre o Brasil e a Austrália para 
avaliar as doses de radiação na entrada da pele em radio-
grafias do tórax. Concluíram que os serviços de radiologia 
brasileiros utilizam menores tensões (kV) e maiores cargas 
transportadas (mAs). Nos serviços de radiologia brasileiros 
foram encontradas doses de radiação superiores do dese-
jado e alguns ultrapassam os níveis de referência da Anvisa 
(AZEVEDO, 2005; MS, Portaria n°453,1998).

A referência do adulto mensurado na portaria 453 da 
Anvisa é um indivíduo com característica biométrica típica 
de adulto, com peso entre 60 e 75 kg e altura entre 1,60 e 
1,75 m. No Instituto de Cardiologia a característica da amos-
tra do IC-FUC é de 44 e 150 Kg e altura entre 1,39 e 1,91m 
foram encontradas doses menores que as de referência da 
diretriz nacional e comitês internacionais de radiologia.

Este estudo aponta para o fato de que a elevação da 
tensão (kV) contribuiu para uma redução significativa das 
doses de radiação na entrada da pele. 

Ao concluir o estudo no Instituto de Cardiologia cons-
tatamos que as doses utilizadas nas radiografias são inferio-
res as diretrizes e com qualidade de imagem adequada para 
diagnóstico, iniciando, assim, a implantação de um Programa 
de Controle de Garantia de Qualidade em Radiodiagnós-
tico recomendado pela Comissão das Comunidades Euro-
péias (PAPP, Jeffrey, 2006; ACR, 1990; CCE, 1997).

CONCLuSÃO

O presente estudo demonstrou que as doses utilizadas 
nas radiografias do tórax estão bem abaixo das preconizadas 
pelos comitês que regulamentam as doses de radiação em 
radiodiagnóstico e o diâmetro do tórax tem uma correlação 
positiva com a dose de radiação necessária para produzir 
imagens adequadas para o diagnóstico.  Com nosso estudo 
iniciamos a implantação de um Programa de Controle de Ga-
rantia de Qualidade recomendado pela comissão européia 
que é um recurso importante para a melhoria da prestação 
de serviços radiológicos à população.

Desta forma podemos definir, através de um procedimen-
to padrão, que os exames radiológicos em nossa instituição 
respeitam as normas vigentes e conferem segurança e quali-
dade técnica ao usuário.

Figura 3 - Correlação do diâmetro (espessura) do 
tórax póstero-anterior com o IMC.

Figura 4 - Correlação do diâmetro latero-lateral 
(espessura) do tórax com o IMC.
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NOVA SÉRIE

COntER EM COntatO
Em série mensal de vídeos, diretores executivos vão responder a questões 
levantadas pela categoria

Dia 11 de janeiro de 2011, a presiden-
ta do Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia (CONTER), Valdelice 
Teodoro, lançou a série “CONTER em 
contato”. A partir de agora, os execu-
tivos do Sistema vão fazer gravações 
mensais, respondendo as perguntas e 

dúvidas mais relevantes que chegam 
por e-mail e pelas redes sociais.

Para acompanhar, acesse o canal 
www.youtube.com/8novembroRX ou 
a seção de vídeos do site www.conter.gov.
br. Para participar, envie sua pergunta para 
o e-mail imprensa@guinaweb.com.br ou 

A primeira edição da série CONTER em contato já está no ar. Os temas abordados são: redes sociais, sistema de representação, 
fiscalização, concursos públicos irregulares, piso salarial, carga horária e Tecnólogos em Radiologia

pelas redes sociais como Facebook e 
Twitter. 

A iniciativa tem o objetivo de con-
centrar as resposta em um único meio. 
Ademais, uma vez esclarecida, uma ques-
tão fica à disposição da categoria para 
consulta em tempo indeterminado. 
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