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A Copa acabou, o Brasil continua. Chegou a hora de enfrentar os problemas que impedem a 
profissionalização da saúde pública e comprometem os avanços do país. Agora, não dá mais 
para conviver com tantos contrastes sociais. É necessário dar o que temos de melhor para 
eliminar a distância entre o luxo dos estádios e a deficiência dos hospitais públicos.
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A criação do SINAE é resultado 
de inúmeras discussões entre 
conselheiros, especialistas e 
profissionais que estão na ponta 
da operação. A contribuição 
de cada um tem permitido 
identificar os problemas que 
existem e as medidas viáveis 
para solucioná-los
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Cheguei à conclusão que 
só vamos garantir o 
exercício legal das téc-
nicas radiológicas no 
Brasil por meio da qua-

lificação. Além de fiscalizar, temos que 
educar. Por isso, neste ano, nós criamos 
o Sistema Nacional de Educa-
ção (SINAE), para promover 
a educação continuada, a pes-
quisa e a extensão na área das 
técnicas radiológicas. 

Queremos que o Brasil se 
torne protagonista do desen-
volvimento da Radiologia na 
América Latina e vamos nos 
esforçar nesse sentido.

Dentro dos próximos me-
ses, após o levantamento de 
demanda e construção das 
ementas dos cursos de espe-
cialização, o CONTER vai 
viabilizar e oferecer, de graça ou a baixos 
custos, cursos e oportunidades de apren-
dizado para os técnicos e tecnólogos em 
Radiologia inscritos no Conselho. As 
atividades educacionais serão desenvol-
vidas com o uso de tecnologias moder-
nas e mecanismos eficazes de avaliação.

O SINAE é composto pela Coorde-
nação Nacional e pelas Coordenações 

EDITORIAL

VALDELICE TEODORO
presidenta do CONTER

Regionais de Educação (CONAE/CO-
REDs). A instância nacional já foi mon-
tada, teve sua primeira reunião no final 
de maio e já conta com um calendário 
de atividades para o restante de 2014. 
Os braços estaduais serão implantados 
gradativamente, na medida em que os 

projetos saírem do papel.
O grupo de trabalho é multiprofis-

sional, tem especialistas de todas as áre-
as. O intercâmbio de ideias é intenso e, 
em minha opinião, vai nos levar a des-
dobramentos práticos em tempo opor-
tuno, para suprir a carência de formação 
que ainda existe no mercado.

A criação do SINAE é resultado de 
inúmeras discussões entre conselheiros, 

ACEITO
DESAFIO

especialistas e profissionais que es-
tão na ponta da operação. A con-
tribuição de cada um tem permi-
tido identificar os problemas que 
existem e as medidas viáveis para 
solucioná-los. Não será fácil, mas 
estamos empenhados em produzir 
resultados.

Esse é mais um passo na histó-
ria dos técnicos e tecnólogos em 
Radiologia. Na segunda metade 
da década de 1980, alcançamos a 
normatização da profissão e tive-
mos a criação do CONTER. Na 

década de 1990, criamos os conselhos 
regionais em todas as partes do Brasil. 
Nos anos 2000, estruturamos e fortale-
cemos o trabalho de fiscalização. Agora, 
vamos desenvolver programas educacio-
nais para o desenvolvimento científico 
da profissão.

Contamos com você!
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DOSE SOB

uem disse que o Brasil não pro-
duz conhecimento científico so-
bre a Radiologia? Produz sim! 
Apesar de todas as dificuldades, 

existem profissionais que estão na fronteira 
do conhecimento e desenvolvem estudos no-
táveis. É o caso do tecnólogo em Radiologia 

No que consiste a pesquisa?
Nós desenvolvemos um material do-
simétrico que registra fisicamente, em 
três dimensões, o local do tratamento 
terapêutico e a dose absorvida pelo tu-
mor. Essa substância simula os tecidos 

e mestre em Engenharia de materiais João 
Henrique Hamann. Ao longo dos últimos 
dez anos, ele desenvolveu um gel dosíme-
tro inovador, que consiste numa substância 
química que simula tecidos moles presentes 
no corpo humano e reage associado a outros 
dois compostos químicos sensíveis à radiação. 

O novo gel pode representar a melhoria e 
o barateamento da versão convencional do 
produto, que é desenvolvido na Europa e na 
América do Norte para ser vendido a valores 
exorbitantes em países como o Brasil. Contu-
do, para avançar, nosso cientista precisa de 
parceiros. Confira!

MEDIDA

moles (juntamente com a área anatô-
mica do paciente) para verificar se o 
planejamento (virtual) de tratamento 
radioterápico para um determinado 
paciente coincide com o local in vivo 
na realidade. 

Como funciona o gel dosímetro?
Quando a radiação transpassa o mate-
rial, primeiramente, ele deixa de apre-
sentar um aspecto translúcido para ficar 
radiopaco. Este material pode ser me-
lhor analisado por meio da ressonância 



Esse material também pode ser 
usado em laboratórios de física 
para observar, por exemplo, como 
partículas carregadas interagem 
com tecidos vivos

Estou em busca de parcerias 
para continuar a pesquisa
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magnética. Nas imagens ob-
tidas, podemos realizar um 
levantamento de distribuição 
de dose ao longo da área irra-
diada. Pelo fato dele simular 
diretamente os tecidos cor-
porais, podemos diretamente 
determinar os valores de dose 
absorvido pelo gel dosímetro.

Quais são os resultados?
Os resultados obtidos até ago-
ra demonstram que o material 
dosimétrico apresenta uma sen-
sibilidade à radiação, ou seja, 
apresenta sensibilidade aos va-
lores de dose que habitualmente 
são utilizadas para tratamentos 
tumorais no dia a dia em um 
departamento de Radioterapia.

Tem aplicabilidade no mercado 
ou é meramente experimental?
Sim, possui. Uma aplicação prá-
tica, por exemplo, é a utilização 
desse material dosimétrico em 
radiocirurgia extereotáxica, em 
que se deposita alto valor de dose 
em um pequeno volume tumo-
ral na região do encéfalo. Assim, 
para verificar se o local está cor-
reto, podemos irradiar o material 
preenchendo uma cabeça (fan-
toma ou objeto simulador) antes 
de tratar o paciente. Com isso, 
aumentamos a exatidão do trata-
mento sem afetar tecidos saudá-
veis, irradiando com maior pre-
cisão somente a massa tumoral. 
Incialmente, a aplicabilidade do 
produto é na área da teleterapia 
(tratamento radioterápico com a 
fonte de radiação fora do paciente), 
mas tem aplicabilidade, também, 

para a braquiterapia (tratamento ra-
dioterápico com a fonte de radiação 
dentro do paciente) e até mesmo na 
área da Medicina Nuclear. Sem exa-
geros, esse material também pode 
ser usado em laboratórios de física 
para observar, por exemplo, como 
partículas carregadas interagem 
com tecidos vivos. O seu potencial 
de aplicação é grande, estamos ape-
nas começando.

O senhor patenteou o produto, 
é difícil fazer isso? 
Nós iniciamos o processo, que é 
bem complicado. O pedido de pa-
tente aconteceu de forma particu-
lar, junto a um escritório de paten-
tes. Ou seja, coisa rara de acontecer. 
Normalmente, pedidos de patentes 
são realizados por grandes empresas 
e universidades, devido aos custos 
decorrentes da concessão do regis-
tro. Isso pode demorar de cinco a 
dez anos aqui no Brasil, enquanto 
em outros países gira em torno de 
dois anos. A validade da patente é 
por um período de 20 anos, a con-
tar do momento do depósito.

Em que fase está a pesquisa? 
Estou em busca de parcerias para 
continuar a pesquisa. Atualmente, 
ela é desenvolvida em uma clínica 
de Blumenau, na área da Teletera-
pia, com a ajuda do físico médico 
Anderson Cruz, a quem devo mui-
to pelos avanços. Quero expandir 
a aplicação deste material e ver a 
que resultados podemos chegar. 
Se alguma empresa ou organiza-
ção tiver interesse, pode entrar em 
contato comigo pelo e-mail jhha-
mann@gmail.com. 
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Segundo a Coordenação Nacional de Fiscalização 
(CONAFI), em 2013, a fiscalização chegou a 2.337 cidades, 
alcançou 33.240 profissionais e 7.440 estabelecimentos 
na área da saúde, industrial e de inspeção e segurança

Em 2011, a fiscalização dos 
Conselhos Regionais de 
Técnicos em Radiologia 
(CRTRs) chegou a 1.612 
cidades. Em 2012, 1.733 

municípios foram fiscalizados. Em 
2013, com o reforço dos mutirões de 
fiscalização realizados pela CONAFI, 
os números permitem constatar que o 
alcance do trabalho foi 25,8% maior.

De acordo com o Conselho Na-
cional de Técnicos em Radiologia 
(CONTER), as principais irregula-
ridades constatadas pela fiscalização 

pELO

AFORA
BRASIL

são o exercício ilegal da profissão, 
acobertamento de pessoas sem habi-
litação legal e falta de indicação do 
Supervisor de Aplicações das Técni-
cas Radiológicas (SATR). “Esses são 
os principais desafios que devemos 
enfrentar. Precisamos garantir que 
nossas fiscalizações passem a ter, cada 
vez mais, um caráter educativo, ca-
paz de transformar a realidade”, afir-
ma Antônio Ubirajara Velho Gomes 
Jardim, presidente da CONAFI.

Para a supervisora fiscal Lucie-
ne Maria do Prado, a presença das 

equipes de fiscalização é indispen-
sável para manter o controle ju-
risdicional da profissão e proteger 
a sociedade da ação de leigos. “O 
emprego da radiação ionizante re-
quer a observação de diversos re-
quisitos de segurança e protocolos 
de operação. Sabemos que a situa-
ção ideal é uma utopia. Principal-
mente, num país continental como 
o Brasil. Contudo, estou certa de 
que a atuação dos nossos fiscais 
tem ajudado a garantir a segurança 
da maioria da população”. 

MUTIRÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

NOTIFICAÇÕESESTADO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS 
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS

AUTOS 
DE INFRAÇÃO

OCORRÊNCIAS 
POLICIAIS

M U T I R Õ E S  D E  F I S C A L I Z A Ç Ã O

1º Bahia 34 953 176 654 57 07

2º Ceará 24 574 66 197 20 08

3º Alagoas e Sergipe 28 621 122 315 26 07

4º Piauí 25 333 75 165 26 01

5º Pernambuco 39 502 112 113 56 28

  150 2.983 551 1.444 185 51

FISCALIzAçãO

TOTAL
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1ª Distrito Federal 08 183 60 52 87

2ª Ceará 62 244 88 50 17

3ª Minas Gerais 35 2.243 417 463 218

4ª Rio de Janeiro 102 1.046 295 1.028 47

5ª São Paulo 299 7.831 1.825 1.840 47

6ª Rio Grande do Sul 165 6.501 809 43 58

7ª Alagoas e Sergipe 01 111 09 07 10

8ª Bahia 09 660 189 176 09

9ª Goiás e Tocantins 371 1.910 631 419 73

10ª Paraná 377 2.144 968 275 03

11ª Santa Catarina 140 1.573 385 82 39

12ª MT e MT do Sul 48 342 81 101 40

13ª Espírito Santo 54 925 157 97 04

14ª Pará e Amapá 54 1.014 196 380 82

15ª Pernambuco 171 1.244 283 196 71

16ª  87 403 111 141 08

17ª Maranhão e Piauí 112 537 179 312 55

18ª Acre e Rondônia 48 418 71 215 28

19ª Amazonas e Roraima 44 928 135 131 41

 TOTAL 2.187 30.257 6.889 6.008 937

No dia 1º de agosto de 2014, a CONAFI vai lançar um vídeo feito durante os mutirões de fiscalização, para 
mostrar como a logística é organizada e as ações são executadas. Você vai compreender todas as dificulda-
des que envolvem a realização deste trabalho e descobrir como pode ajudar a manter o controle jurisdicional 
da profissão. Para assistir, acesse www.conter.gov.br e vá à seção de vídeos.  

REGIÃO JURISDIÇÃO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS 
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS

NOTIFICAÇÕES AUTOS 
DE INFRAÇÃO

F I S C A L I Z A Ç Ã O  E M  2 0 1 3

SE É PARA VALER, É PARA VER

FISCALIzAçãO

e Paraíba
Rio Grande do Norte
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BRUTAREALIDADE

CAPA
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Político do primeiro esca-
lão do governo não usa o 
sistema público de saúde. 
Da mesma sorte, filho de 
governante não frequenta 

escola pública. Isso é tão certo quanto 
afirmar que a maioria dos gestores públi-
cos e megaempresários frequentaram as 
tribunas de honra dos estádios da Copa 
ou, na pior das hipóteses, passaram os 
últimos dias em casa confortáveis e bem 
abastecidos, suficientemente longe do 

colapso social que está a tomar conta dos 
serviços públicos. Para as autoridades, a 
corte dos poderosos e a fartura. Para os 
servidores das equipes multiprofissionais 
de saúde, resta as filas de pacientes para 
atender sem infraestrutura adequada.

A precariedade dos serviços públi-
cos, principalmente, na área da saúde, 
transportes e educação, chegou ao li-
mite do tolerável e tanto a população 
quanto os trabalhadores que operam 
esses setores se sentem atordoados 

diante do caos. Não por acaso, o país 
vive em clima de revolta generalizada, 
que culmina em manifestações, quase 
sempre reprimidas sem diálogo e com 
excesso de violência.

De dentro dos hospitais, diante de 
um povo furioso, sem atendimento e 
tratado como gado, técnicos e tecnó-
logos em Radiologia pagam o preço da 
inversão de valores e se transformam em 
vítimas desse processo, que compromete 
o futuro de milhares de famílias. 

BRUTAREALIDADE
Diante de um povo furioso e sem atendimento 
de qualidade, políticos e megaempresários 
da saúde caminham lado a lado, fazendo 
promessas, sorridentes e cada vez mais ricos, 
enquanto a maioria dos profissionais da 
Radiologia recebem salários miseráveis para 
trabalhar além do que deveriam e sem o menor 
reconhecimento. Chega! É hora de apontar 
e enfrentar os fatores que comprometem a 
qualidade da saúde pública.

CAPA



REVISTA CONTER - 10

WWW.CONTER.GOV.BRk

Desvalorização profissional e enriquecimento ilícito
Você já deve ter ouvido algumas vezes que, em teo-

ria, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o melhor pro-
jeto de saúde pública do mundo, mas, na prática, não 
funciona como deveria, por falta de gestão e investi-
mentos compatíveis com a necessidade da população. 
A máxima já se esgotou, mas o foco da crítica ainda 
não. Afinal, existem outros elementos que os governos 
e a grande mídia ignoram, por mera desconsideração 
ao aspecto humano dos processos de trabalho. 

Para a presidenta do Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia (CONTER) Valdelice Teodoro, o fator 
que mais compromete a qualidade do atendimento é a 
falta de valorização e reconhecimento profissional que 
decorre do processo de sucateamento da saúde públi-
ca. “Os governos e empresários não remuneram e nem 
concedem os benefícios sociais a que os trabalhado-
res da saúde têm direito. A maioria dos profissionais 
não dispõe de recursos financeiros suficientes para as 
suas necessidades básicas. Isso leva o SUS a funcionar 
aquém do seu potencial, para benefício da iniciativa 
privada, que assimila esses desvios, comporta a deman-
da e transforma a saúde em mercadoria, baseada mera-

“Sou funcionário da prefeitura, recebo salário mínimo, trabalho 44 horas por semana e sem direito aos benefícios. Não tenho como mandar meu 
contracheque para provar, pois meu pagamento é feito por meio de recibo. Não recolho INSS e nenhum outro imposto. Por favor, mantenham o 
meu sigilo, posso ser demitida se souberem que reclamei a vocês”, relata MST, do Pará.

“Na minha cidade, somos cinco técnicos em Radiologia e trabalhamos em regime de semiescravidão, com cargas horárias além do limite e 
salário abaixo do piso. Qualquer reclamação é respondida com uma ameaça, sob o pretexto de que existem milhares de pessoas que quereriam 
estar no nosso lugar. Estamos amordaçados”, alega VSC, de Minas Gerais.

“O salário-base aqui no estado é de R$ 815,47 e o adicional por insalubridade, apenas R$ 40,00. Quem reclama é perseguido. Não temos a 
quem recorrer, a situação é muito difícil”, sustenta ALS, da Paraíba.

“Trabalho na maior rede privada do estado e sinto vergonha das condições a que sou submetida. O salário que aceito representa uma infração 
ética contra minha categoria. Mas não posso fazer nada, preciso do emprego”, reclama HNA, do Rio de Janeiro. 

“Trabalho para o governo do estado e meu salário é de R$ 767,30. Não dá para viver com este salário, minha vida é escolher as dívidas que vou 
pagar e as que vão ficar para depois”, relata MDS, do Ceará.   

“Nossa profissão está cada vez mais difícil, ao ponto de pensar em fazer outro curso. As terceirizacões menosprezam os trabalhadores, ofere-
cendo salários cada vez mais baixos. Não trabalho dessa forma, porém conheço muitas pessoas que sim”, lamenta ASV, do Rio Grande do Sul.

“Estou indignada com a falta de valorização. No meu caso, além do baixo salário, não tenho insalubridade, trabalho 44h semanais, sem carteira 
assinada e, há três meses, recebo com mais de dez dias de atraso. E o pior, não posso reclamar, pois sou contratada”, revela ENS, de Brasília.

mente no lucro. O problema não é de investimento, é a 
maneira como o processo se desenvolve, diz respeito à 
própria filosofia de trabalho a que estamos submetidos, 
que beneficia os serviços particulares em detrimento 
dos interesses da sociedade”, argumenta.

A crítica é fácil de denotar a partir do exemplo dos 
técnicos e tecnólogos em Radiologia. De acordo com 
o Supremo Tribunal Federal (STF), o piso salarial dos 
profissionais das técnicas radiológicas não pode ser in-
ferior a R$ 1.821,75 e, nas regiões metropolitanas, devem 
atingir patamares de até R$ 3 mil. Contudo, a maioria 
desses trabalhadores, principalmente no interior, recebe 
remunerações que beiram o salário mínimo, sem direito 
ao adicional por insalubridade ou qualquer outro benefício 
inerente à complexidade da profissão. 

Em maio, quando deve ocorrer o reajuste anual dos sa-
lários, baseado na inflação do ano anterior, profissionais de 
todo o país se manifestam indignados nas redes sociais, para 
repudiar a distância entre o que recebem e o que teriam 
direito. Neste mês, por e-mail, o CONTER recebeu 322 
contracheques que mostram salários de fome praticados em 
todos os cantos do Brasil. As pessoas questionam, querem sa-
ber por que a lei diz uma coisa e, na prática, acontece outra. 

A maioria dos profissionais que entram em contato com o CONTER, para reclamar das condições de trabalho e denunciar 
irregularidades, pedem sigilo dos seus dados, por medo de sofrer retaliação ou até ameaças. Veja algumas mensagens:

CAPA
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24 horas por semana, devido à insalubrida-
de da atividade, empresários inescrupulosos 
contratam pessoas sem formação ou profis-
sionais de outras especialidades para realizar 
exames radiológicos. Além de poder laborar 
44 horas por semana, esses trabalhadores não 
têm piso salarial convencionado em lei. O 
resultado é o sucateamento dos serviços de 
Radiologia, independente da tecnologia 
empregada”, coloca a presidenta do CON-
TER Valdelice Teodoro. 

Segundo a Confederação Nacional de 
Saúde (CNS), a terceirização na área da 
saúde afronta a Constituição Federal e a 
Lei nº 8.080/1990. De acordo com a or-
ganização, o SUS deve ser prioritariamen-
te público e estatal. O Estado só poderia 
privatizar o que não é responsabilidade 
constitucional ou atividade-fim, por assim 
dizer. No entanto, hoje, mais de 60% dos 
recursos do SUS são direcionados para a 
iniciativa privada. O Brasil é o país com a 
saúde mais privatizada do mundo.

“Precisamos inverter a ordem das priori-
dades. Entender que saúde pública não é só 
médico, saber que por trás do diagnóstico e 
dos cuidados em saúde existe toda uma equi-
pe multiprofissional, com diversos especialis-
tas, que precisam ser igualmente valorizados 
e reconhecidos. Enquanto não assimilarmos 
essa realidade, independente do volume de 
investimentos, continuaremos caminhan-
do na contramão do desenvolvimento e da 
universalidade. A canalização dos recursos 
precisa ser otimizada para atingir a quem 
realmente produz, e não somente a quem 
especula”, finaliza Valdelice Teodoro. 

Enquanto os profissionais que fazem o 
sistema funcionar padecem desassistidos, os 
empresários da saúde ficam cada vez mais ri-
cos, e não é difícil entender como isso acon-
tece. “Nós sabemos que existem secretários 
de saúde, prefeitos e até governadores que 
criam dificuldades para a implantação de 
determinados programas que fortaleçam o 
SUS e, indiretamente, enfraqueçam a rede 
privada. O motivo é simples: eles próprios 
são donos de clínicas e hospitais privados ou, 
de alguma forma, estão relacionados a pesso-
as influentes ou amigos que o são. Qualquer 
jornalista pode constatar essas relações facil-
mente nas cidades, o problema é sistemático 
e visível”, argumenta Valdelice Teodoro.

Se a grande imprensa verificar a realida-
de dos hospitais universitários pelo país, vai 
perceber que naqueles em que os serviços de 
Radiologia não funcionam, provavelmente, 
é por que o chefe do serviço é proprietário 
de clínica particular e, consequentemente, 
beneficiário direto do não funcionamento 
do serviço público. 

Para se ter uma ideia, de acordo com 
auditoria feita pelo Ministério da Saúde em 
2011, o SUS contava naquela altura com 
1.514 mamógrafos em todo o país. Desses, 
223 estavam quebrados, 111 com baixa pro-
dutividade, 85 com defeito e 27 nunca ha-
viam sido colocados para funcionar, estavam 
embalados. As outras especialidades seguem a 
mesma lógica, quando não funcionam e nem 
são oferecidas nos hospitais públicos, acontece 
por razões elementares e motivos escusos. 

Tudo tem origem no modelo eleitoral. 
Os empresários da saúde são grandes finan-
ciadores das campanhas. São donos de hos-
pitais e clínicas canalizando quantias enor-
mes de dinheiro para políticos que, quando 
eleitos, são obrigados a inibir as iniciativas 
do SUS para garantir o lucro da iniciativa 
privada. Tudo uma questão de valores, que 
coloca em xeque o direito de acesso universal 
à saúde da maioria. 

Lucro excessivo e precarização das relações 
de trabalho 

O SUS foi criado com três grandes ob-
jetivos: promover o acesso universal à saúde, 
dar a todos a mesma igualdade de acesso e 
garantir a continuidade dos cuidados. Con-
tudo, a terceirização do atendimento por 
meio de contratos de gestão firmados com 
Organizações Sociais (OS) impede avanços 
neste sentido. Segundo estudo do IBGE 
realizado em 2012, 50,2 milhões de brasi-
leiros, ou seja, mais de 25% da população é 
atendida por instituições privadas de saúde. 
Por outro lado, segundo o estudo “20 anos 
de Construção do Sistema de Saúde no Brasil”, 
apenas 58% da população se declara como 
usuária regular do SUS.

As instituições privadas atendem de 
acordo com a capacidade instalada, pois são 
gerenciadas como negócio. Bem diferente do 
que seria a função de uma unidade de saúde, 
que é atender a todos sem distinção. 

Em geral, os particulares atuam baseados 
na medicina curativa, e não na prevenção, 
pois querem receber por tratamentos mais 
caros. Até podem remunerar bem seus pres-
tadores de serviço, mas precarizam como 
podem as relações de trabalho.

Ao observar o que acontece com os pro-
fissionais das técnicas radiológicas, fica fácil 
entender por que a busca pelo lucro com-
promete a qualidade do atendimento que 
é oferecido à maioria dos pacientes. “Nos 
últimos doze anos, enfrentamos problemas 
graves relacionados ao exercício ilegal da pro-
fissão de técnico e tecnólogo em Radiologia. 
Como a lei fixa a nossa carga de trabalho em 

Leia e entenda como funciona o reajuste 
salarial dos técnicos e tecnólogos em 
Radiologia: bit.ly/1uq5djM

CAPA
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O Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia (CONTER), com o objetivo de 

promover a produção científica dos profis-

sionais da área, abre espaço para publica-

ção de artigos e pesquisas dos profissionais 

inscritos na entidade. Para submeter um tra-

balho, siga as instruções: 

1 - Você pode enviar artigos com até sete 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 pala-
vras, 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 
imprensa@conter.gov.br
Os artigos poderão ser publicados tanto em 
nossa revista como em nosso site.
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Figura 1: t omografia de planejamento (corte axial, head first) comparando a distribuição de dose dos sistemas CAT3D (esquerda) e XiO 
(direita).

COMPENSADORES SóLIDOS E MULTILâMINAS: 
UMA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS TÉCNICAS DE IMRT

INTRODUÇÃO
A radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é um grande desenvolvimento na entrega de dose da radioterapia confor-

mada tridimensional (1). Uma grande vantagem do IMRT é que esta técnica entrega uma dose mais precisa aos volumes de 
tratamento e menores doses aos tecidos sadios adjacentes (2,3). 

O objetivo deste trabalho é comparar os resultados dosimétricos e de planejamento envolvendo diferentes casos de IMRT 
gerados com compensadores sólidos (CS) e com multilâminas (MLC), utilizando um sistema de planejamento específico para 
cada técnica de entrega da dose.  

MATERIAIS E MÉTODO 
Entre novembro de 2011 e março de 2012, foram comparados 10 casos de IMRT envolvendo  diferentes sítios anatômicos: 

3 casos de próstata, 3 casos de crânio, 1 caso de reto e 3 casos de cabeça e pescoço. Os pacientes que foram planejados com 
compensadores no sistema CAT3D foram planejados também no sistema XiO (figura 1).

Ricardo Goulart da Silva, Carlos Pereira Neto, Ana Paula Euclides Galerani, Michele Torquato, Eder Babygton Alves, Hellem 
C. de Souza Baso, Leandro R. Gonçalves, Ieda Fernandes Orlandi Horst, José Carlos Gasparim Pereira e João A. P. Setti

Uma pesquisa do departamento de física médica da Sociedade Hospitalar Angelina Caron em parceria com a 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

 Como a delimitação dos PTVs (planning target volumes) e dos OARs (organs at risk) não pode ser exportada de 
um sistema para outro, as estruturas foram reproduzidas no XiO de modo que  ficassem o mais próximo possível dos 
desenhos originais. Todos os IMRTs do XiO foram planejados utilizando segmentação step-and-shoot e, nos dois 
sistemas, os planos foram otimizados de modo a alcançar os mesmos objetivos clínicos de dose e cobertura de alvos, 
além de poupar os tecidos sadios. A energia dos feixes, bem como o número e direção dos campos foram mantidos 
idênticos. Todos os IMRTs planejados no CAT3D serviram de base para comparação com os planejamentos gerados 
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no XiO. O planejamento com o menor número de segmentos e compatível com os objetivos clínicos almejados era 
selecionado para a comparação do estudo. Histogramas de dose e volume (DVHs) para PTVs e OARs foram calculados 
e comparados, bem como índices dosimétricos como doses máximas e médias. A figura 2 compara a dose medida de 
um campo gerado por um CS e seu correspondente, gerado por MLC.

Para as medidas de controle de qualidade de IMRT foi utilizado o sistema MapCHECK - Sun Nuclear Corporation. Todas 
as medidas foram feitas a uma profundidade equivalente a 5 cm de água (figura 3). Em ambos os sistemas, os feixes foram 
calculados em fantomas nessa profundidade com o gantry sempre em zero grau e as doses obtidas exportadas para o software 
MapCHECK. Para cada caso, a análise da distribuição de dose, calculada e medida, foi realizada campo a campo e, no final, 
os resultados dos dois sistemas foram comparados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A cobertura dos PTVs e a homogeneidade de dose nos dois sistemas foram semelhantes.  As porcentagens médias para a 

cobertura da dose prescrita nos PTVs foram 96.6% e 97.5%, para os compensadores e MLC, respectivamente. Os valores 
médios de dose máxima no PTV foram 110.9% e 109.3%, respectivamente, para os compensadores e MLC. 

 As vantagens dos compensadores em relação às multilâminas, IMRT step-and-shoot, envolvem uma melhor resolução 
espacial, mais fina (figura 2), menor quantidade de unidades monitor e menor tempo de tratamento para a maioria dos casos, 
uma boa reprodutibilidade diária e procedimento de controle de qualidade menos complexo (4). Outra característica interes-
sante é que os compensadores entregam uma dose mais uniforme em casos de alvos que se movem (5). 

O XiO permite otimizar campos em meio-feixe, característica que faz falta no CAT3D. No XiO, em casos de cabeça e 
pescoço, por exemplo, o planejamento 3D da fossa supraclavicular utilizando meio-feixe é levado em consideração durante a 

Figura 2: caso de reto (SMART) mostrando a comparação da dose medida de um campo gerado por um CS e seu correspondente,  gerado por MLC.

Figura 3: importação dos planejamentos estudados nos dois sistemas de planejamento. Sitema XiO, à esquerda, e sistema CAT3D, à direita.

ARTIGOS
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otimização do planejamento de IMRT na parte   superior do tratamento. Esta funcionalidade permite mais graus de liberdade 
para o sistema encontrar uma solução ótima e uma região menor é empregada no cálculo de IMRT. 

O Smart Sequencing, novo algoritmo de segmentação do XiO, permitiu obter em casos mais simples uma UM total inferior, 
em relação aos mesmos casos planejados com compensadores sólidos. Em casos mais complexos, a segmentação convencional 
proporciona melhores resultados, porém acompanhados de uma maior UM total e maior quantidade de segmentos. A tabela 
2 mostra os resultados obtidos na comparação.

Nos dois sistemas de planejamento, o hardware dos computadores é dedicado, de modo que o cálculo seja rápido e eficiente. 
Nos casos de volumes grandes de tratamento e muitas estruturas para otimizar, o tempo de um processo de otimização no XiO 
leva menos de 5 minutos, enquanto que no CAT3D o mesmo processo leva em torno de 50 minutos. 

Nos cálculos para controle de qualidade de IMRT, um ponto interessante é que o CAT3D não consegue calcular correta-
mente doses envolvendo correção de heterogeneidade ligada. Todos os planejamentos calculados com correção precisam ter a 
mesma desligada quando o cálculo é  realizado no fantoma virtual de água. A figura 4 compara os resultados das medidas de 
controle de qualidade utilizando o sistema MapCHECK.

CONCLUSÕES 
A linha de aprendizado com o sistema XiO ainda é pequena: 10 casos planejados versus 170 casos de IMRT do sistema CAT3D. 

É preciso mais tempo para tentar obter resultados cada vez melhores do XiO para casos mais complexos. Ambos os sistemas e técnicas 
apresentaram excelentes resultados no planejamento e na dosimetria, garantindo a eficácia e segurança do procedimento.  

REFERÊNCIAS
[1]. Cheung KY. Intensity modulated radiotherapy: advantages, limitations and future developments. Biomed Imaging Interv J 2006; 2(1):19. [2]. 
Williams PC. IMRT: delivery techniques and quality assurance. The British Journal of Radiology 2003;76:766–776. 
[3]. Reitz B et al. Comparison of the KonRad IMRT and XiO treatment planning systems. Journal of Applied Clinical Medical Physics 2008;9:3. 
[4]. Chang. Compensator-intensity-modulated radiotherapy - A traditional tool for modern application. European Oncological Disease 2007;2:82–86. 
[5]. Ehler B et al. On the dose to a moving target while employing different IMRT delivery mechanisms. Radiother Oncol 2007;83: 49–56. 

Figura 4: resultados dosimétricos do controle de qualidade de iMRT  
comparando as técnicas de tratamento.

Tabela 1: comparação das técnicas de IMRT referente à entrega da dose.

ARTIGOS
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Ao longo desta gestão, a 
diretoria executiva do 
Conselho Nacional 
de Técnicos em Ra-
diologia (CONTER) 

investiu pesado para construir o pa-
trimônio da autarquia e oferecer con-
dições de trabalho para os Conselhos 
Regionais de Técnicos em Radiologia 
(CRTRs). De acordo com os demons-
trativos financeiros de 2013, além de 
garantir o funcionamento administra-
tivo das sedes em todas as regiões, a 
autarquia adquiriu R$ 5,5 milhões em 
imóveis e possui meio milhão de reais 
em bens móveis. 

De acordo com a presidenta do 
CONTER Valdelice Teodoro, foram 
adquiridas sedes próprias para dez 
Regionais, que cobrem os estados do 

Ceará, Bahia, Goiás, Tocantins, Pa-
raná, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
Pará, Amapá, Pernambuco, Maranhão 
e Piauí. Além disso, 16 CRTRs recebe-
ram veículos para realizar a fiscalização. 
O patrimônio imobiliário conquistado 
está em nome do CONTER e cedido 
aos CRTRs em regime de comodato.  

“Nossa gestão preza pelo fortaleci-
mento da instituição. Cada Regional 
que conseguimos tirar do aluguel re-
presenta um alívio, pois os imóveis são 
no centro das capitais e os valores pra-
ticados pelo mercado são altos. Nossa 
política de compra é muito responsá-
vel, conseguimos fechar bons negócios 
e notar uma valorização permanente 
de tudo o que adquirimos. Além das 
sedes Regionais, hoje, somos donos de 

TUDO

AZUL
50% de todo o espaço que o CONTER 
ocupa em Brasília. Patrimônio da clas-
se, que ninguém mais tira”, destaca a 
presidenta Valdelice Teodoro.   

De acordo com os relatórios, a pre-
visão de arrecadação do órgão em 2013 
era de R$ 9.550.000,00. Entretanto, 
o valor efetivamente arrecadado foi 
de R$ 6.064,467,31, que representa 
63,5% da receita estimada. Esse mon-
tante corresponde a um terço de to-
das as receitas do Sistema CONTER/
CRTRs. O restante fica retido pelos 
próprios Regionais, na fonte, quando 
acontece o recebimento das anuidades.

“Infelizmente, conseguimos arreca-
dar menos que o previsto. A inadim-
plência é grande e compromete nossas 
ações, que poderiam ser mais intensi-
vas e ter mais eficiência no combate ao 
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AZUL
exercício ilegal da profissão. Isso nos 
leva a uma reflexão interessante, pois 
notamos nas redes sociais que as pesso-
as que mais criticam são as que menos 
cumprem suas obrigações em relação 
ao órgão. Nossa classe precisa se sensi-
bilizar em relação a isto”, considera o 
diretor tesoureiro do CONTER, Abe-
lardo Raimundo Souza. 

Em 2013, as despesas totais do 
CONTER somaram R$ 5.929.887,19, 
o que leva a um superávit de R$ 
134.590,12. No dia 31 de dezembro 
de 2013, o saldo da conta bancária do 
CONTER era de R$ 769.936,10.

Por delimitação de espaço, não é 
possível reproduzir os balancetes na 
revista. Entretanto, no site do CON-
TER, os relatórios estão publicados na 
íntegra. Além disso, qualquer necessi-

dade de esclarecimento adicional sobre 
as receitas e despesas do CONTER 
podem ser solicitadas por meio da Lei 
de Acesso à Informação, por qualquer 
pessoa. “Estamos nas redes sociais, 
abertos aos profissionais. Hoje, em 
números absolutos, somos o conselho 
de classe que melhor interage com sua 
categoria. Ainda precisamos avançar, 
mas já demos passos largos neste senti-
do. Estamos dispostos, diariamente, a 
prestar contas de tudo o que fazemos 
ou deixamos de fazer”, afirma Valdelice 
Teodoro.

Nos dias 22 e 23 de março de 2014, 
durante o Colégio de Presidentes do 
Sistema CONTER/CRTRs, a dire-
toria executiva apresentou um relató-
rio completo dos recursos que foram 
disponibilizados para os Regionais em 

2013, seja como doação administrativa, 
empréstimo ou ajuda para fiscalização. 

No total, o CONTER canalizou 
aproximadamente R$ 1,4 milhão de 
volta aos Regionais. Este recurso foi re-
tirado da cota nacional, que diz respei-
to apenas aos 33,3% do recurso total 
arrecadado com anuidades que chega 
ao CONTER. “Usamos um quarto do 
nosso orçamento para bancar a fiscali-
zação da profissão nas regiões que ain-
da não possuem autonomia financeira. 
Fazemos a distribuição de renda dentro 
do Sistema, para que tenhamos unifor-
midade e presença em cada vez mais 
lugares no país”, frisa Valdelice Teodo-
ro. Dos 19 Regionais, apenas sete são 
economicamente sustentáveis. Todos 
os outros precisam de ajuda financeira 
para manter suas atividades. 

CONTER presta contas do que arrecadou e gastou 
em 2013. Balanço patrimonial mostra crescimento da 
instituição e aparelhamento dos CRTRs

Para ver o balanço patrimonial e a prestação de contas do CONTER, acesse: bit.ly/1lveXXK

As contas foram aprovadas pelo corpo de conselheiros do CONTER, pela Comissão de Tomada de Contas, por uma 
auditoria independente externa e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

TRANSPARÊNCIA
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Leia mais: 
bit.ly/18YGJC0 Leia mais: 

bit.ly/W0TxaP

VEJA O QUE É 
NOTíCIA NA WEB
As matérias desta seção continuam na internet, no site www.conter.gov.br. 
Para ler, basta digitar o link reduzido no seu navegador ou fazer a leitura do QR Code no celular!

INICIATIVA EXEMPLAR CRTR 1ª REGIÃO 
MULTA FIFA

O Estado do Amazonas adotou uma medida eficaz para 
combater o exercício ilegal das técnicas radiológicas. Em ini-
ciativa inédita, o governo fez parcerias estratégicas e formou 78 
novos Técnicos em Radiologia, que vão atuar em 27 cidades 
do interior. 

“Nossa fiscalização mapeou as regiões que não tinham a 
oferta de pessoal qualificado e ofereceu a informação ao gover-
no, que foi proativo e formou novos profissionais para atender 
as comunidades desassistidas. Agora, não é por falta de técni-
cos em Radiologia que vai faltar diagnóstico por imagem de 
qualidade. Boto minha mão no fogo pelos novos profissionais, 
pois a qualidade do curso foi excelente”, destaca o presidente 
do CRTR 19ª Região, Raimundo Donato dos Santos. 

Preocupado com a exposição das pessoas à radiação io-
nizante sem um rigoroso controle das doses absorvidas, o 
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Distrito 
Federal (CRTR 1ª Região) autuou a Federação Internacional 
de Futebol (Fifa) por acobertar o exercício ilegal das técnicas 
radiológicas durante a Copa. 

Cerca de 80 pessoas sem habilitação e inscrição profissional 
no conselho de classe foram flagradas trabalhando na inspeção 
de segurança dos jogos do Mundial. Contudo, nenhuma delas 
possuía a formação mínima necessária para operar os equipa-
mentos que emitem radiação ionizante, como está previsto na 
Lei n.º 7.394/85 e no Decreto n.º 92.790/86.

ACONTECEU
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Leia mais: 
bit.ly/1rbwlkg

Leia mais: 
bit.ly/1on0t8A

Leia mais: 
bit.ly/1lZbdM0

Leia mais: 
bit.ly/1trC1Lg

Leia mais: 
bit.ly/VPrISs

FISCALIZAÇÃO 
NA FRONTEIRA

EXERCíCIO ILEGAL

MAIO DE LUTAS RX

REGULAMENTAÇÃO 
Em NíVEL ESTADUAL

CONCURSOS 
IRREGULARES

Sete cidades visitadas, 2.870 km percorridos, estradas em 
péssimas condições e diversas irregularidades pelo caminho. 
Este é o cenário encontrado pela fiscal Josiane Ramos, do 
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 18ª Região 
(CRTR Acre/Rondônia), numa das rotas de fiscalização mais 
difíceis do Brasil.

Trabalhadores sem formação e habilitação legal exerciam ilegal-
mente a profissão de técnico em Radiologia nas cidades de Chapecó, 
Timbó Grande, São José, Criciúma e Balneário Rincão. Eles foram 
flagrados pela fiscalização do Conselho Regional de Técnicos em Ra-
diologia de Santa Catarina (CRTR 11ª Região), que autuou os res-
ponsáveis e encaminhou queixa-crime à Procuradoria-Geral de Justiça.

O CRTR 7ª Região abriu 21 processos contra o exercício ilegal das 
técnicas radiológicas em Sergipe. A ação de Habeas Corpus movida con-
tra o Governo de Alagoas foi impetrada por conta da alteração da carga 
horária dos profissionais de Radiologia de 24 para 30 horas semanais. A 
medida, caracterizada como abuso de poder, vai contra o Artigo 14º da 
Lei n.º 7394/85, que garante 24 horas semanais para a classe, por conta 
da alta insalubridade inerente às atividades radiológicas.

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio 
Grande do Sul (CRTR 6ª Região) autuou, notificou e multou 
o Serviço Social da Indústria (Sesi) por permitir o exercício 
ilegal das técnicas radiológicas no setor de Odontologia das 
unidades de Porto Alegre, Caxias e Canoas. Técnicos em Saúde 
Bucal (TSBs) realizavam, sem supervisão, exames radiológicos 
de competência exclusiva dos técnicos e tecnólogos em Radio-
logia nesses estabelecimentos. O SESI entrou na justiça com 
pedido de liminar contra o CRTR/RS, e perdeu. 

Um dos meios mais eficazes para manter o controle juris-
dicional da profissão de Técnico e Tecnólogo em Radiologia é 
evitar a realização de concursos públicos irregulares. Só neste 
ano, com o apoio dos Regionais e com base nas denúncias 
apresentadas pelos profissionais, o Conselho Nacional de Téc-
nicos em Radiologia (CONTER) conseguiu identificar, noti-
ficar e entrar com mandado de segurança contra mais de 50 
editais irregulares em todo o país. Os problemas são sempre 
os mesmos: salários abaixo do piso nacional ou carga horária 
além do limite previsto no Artigo 14 da Lei n.º 7.394/85.

ACONTECEU



Faça parte, inscreva-se
www.sbcrx.com.br

facebook.com/SbcRX

Sbc
SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CIÊNCIAS RADIOLÓGICAS

A primeira sociedade científica na área da 
Radiologia que valoriza, de igual forma, os 
cientistas que estão na fronteira do 
conhecimento e os profissionais mais humildes, 
que estão na ponta da operação.


