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Muitos passaram antes de nós para 
que pudéssemos chegar até aqui. Desde 
1951, lutamos pela regulamentação da 
profissão e alguns sequer lograram ver a 
publicação da Lei 7.394/85.

Mas os que aqui estão podem vis-
lumbrar aquele pequeno Conselho de 

Técnicos que iniciou sua trajetória em 
1985, com a inscrição de 15 mil pro-
fissionais e a criação de 6 conselhos re-
gionais, possuindo hoje 19 conselhos 
regionais e aproximadamente 100 mil 
profissionais.

Em 1987, na primeira reunião do 

Fórum dos Conselhos Profissionais Fis-
calizadores das Profissões que o CON-
TER participou, os outros integrantes 
se perguntavam que conselho era aquele 
que se apresentava com uma profissão 
em nível técnico.

Com a experiência de longos anos 

06

30 anos de 
luta em defesa das 
técnicas radiológicas no 
Brasil

Os que iniciaram essa 
luta fazem parte de 
uma família, que vê 
seus descendentes 
crescerem, progredirem 
e realizarem o sonho 
de ter uma profissão 
superior e respeitada.

Jenner Morais
Primeiro presidente do CONTER
(de 21 de março de 1987 a 18 agosto de 1991)
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de luta pela valorização da profissão e 
com a obstinação dos profissionais das 
técnicas radiológicas, não demorou mui-
to para o CONTER coordenar o Fórum 
e conduzir, por anos, os interesses que 
convergiam todas as profissões regula-
mentadas.

O Conselho integra os Fóruns dos 
Conselhos Profissionais e o Fórum dos 
Conselhos Profissionais da Área da Saú-
de. Atualmente, o Sistema CONTER/
CRTRs é paradigma da fiscalização e 
muitos utilizam nossa metodologia e 
nosso Manual de Fiscalização. Nossa 
participação é sempre louvada e respei-
tada por todos os Conselhos Profissio-
nais.

Mas não podemos esquecer os cole-
gas que organizaram as primeiras Asso-
ciações de Técnicos em Radiologia dos 
Estados e a Federação das Associações 
de Técnicos em Radiologia dos Estados 
do Brasil, os que lutaram pela regula-
mentação da profissão e os primeiros 
Conselheiros Regionais e Nacionais que 
começaram os trabalhos sem qualquer 
experiência e infraestrutura.

Os que iniciaram essa luta fazem 
parte de uma “família”, que vê seus 
descendentes crescerem, progredirem e 

realizarem o sonho de ter uma profissão 
superior e respeitada.

Quando participo de palestras apre-
sentadas por jovens profissionais, sobre 
Ressonância Magnética, CT/Pet Scan, 
Dosimetria, Supervisão de Proteção Ra-
diológica, ou quando leio a notícia do 
curso de Tecnologia Radiológica classi-
ficado em Primeiro Lugar no ENADE, 
sou tomado de imensa alegria e orgulho 
por ter presidido o Primeiro Corpo de 
Conselheiros do CONTER, a despeito 
de todo sacrifício inicial, deixando mi-
nha família em outro Estado para assu-
mir o cargo em Brasília.

As primeiras reuniões foram feitas 
em salas emprestadas da Representação 
do Governo do Estado de São Paulo em 
Brasília. Não havia servidores e viajamos 
por todo o Brasil levando a “boa nova” 
e fomentando a inscrição dos profissio-
nais. A primeira sala alugada possuía 24 
m², onde mal cabiam as 3 escrivaninhas 
dos diretores, os armários e os arquivos.

Quando visitávamos alguns Estados 
para implantar os Regionais, precisáva-
mos de proteção dos colegas contra ame-
aças e agravos de alguns empregadores. 
Os Conselheiros Regionais e Nacionais 
eram desestimulados a participar de reu-

niões e no início arcavam com as despe-
sas. Na Primeira Reunião do Conselho 
Nacional todos os Conselheiros ficaram 
hospedados com os diretores que resi-
diam em Brasília. Somente em minha 
casa, foram acomodados  doze colegas.

Valeu a pena! “Tudo vale a pena 
quando a alma não é pequena” e tenho 
a felicidade de ver o CONTER, com 
sua atual Diretoria, lutando para mo-
dernizar a legislação dos profissionais 
das técnicas radiológicas. A nossa alma 
é grande e voa alto; acompanha os nos-
sos sonhos e luta com o pé no solo da 
realidade.

O caminho é o futuro e lá estaremos, 
seguramente.

Jenner Morais
Primeiro presidente do CONTER
(de 21 de março de 1987 a 18 agosto de 1991)

Quando visitávamos 
alguns Estados 
para implantar 
os Regionais, 
precisávamos de 
proteção dos colegas 
contra ameaças e 
agravos de alguns 
empregadores.
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QUE BALANÇO A SENHORA FAZ 
DA SUA GESTÃO?
É complicado fazer a autocrítica que se 
coloca, acho que isso só pode ser avaliado 
com o tempo, e por outras pessoas. Mas, 
bem, desde que assumi a presidência do 
CONTER, abdiquei muito da vida social. 
Dedico-me ao cargo como se fosse a maior 
missão da minha vida. Ao longo do tem-
po, aperfeiçoei minhas qualidades e bus-
quei diminuir os erros e falhas, para ter o 
melhor retorno possível do trabalho. Tenho 
a consciência de que fiz o que devia e que 

me coloque à altura do cargo, com espírito 
público, honestidade e completa doação. 

MAS A SENHORA NÃO CONSEGUE 
TRADUZIR ISSO EM NÚMEROS?
Quando cheguei ao CONTER, mal havia 
uma cadeira para se sentar. Hoje, a insti-
tuição tem patrimônio avaliado em R$ 6 
milhões. Patrimônio sólido, são imóveis 
em capitais e carros novos para a fiscaliza-
ção, bens que ninguém tira da categoria. 
Quando me tornei diretora executiva da 
autarquia, a fiscalização era apenas um 

100 Mil 
sem medo

Em janeiro de 2015, o número de téc-
nicos e tecnólogos em Radiologia inscritos no 
Sistema CONTER/CRTRs bateu a marca de 
seis dígitos. Hoje, o Brasil tem mais de cem 
mil profissionais das técnicas radiológicas le-
galmente habilitados. O crescimento da classe 
é complexo, vem acompanhado de desdobra-
mentos negativos e positivos, que não podem 
ser avaliados separadamente. Para fazer um 
balanço do cenário atual e compreender o que 
se passa, conversamos com a representante má-

xima da autarquia. Valdelice Teodoro nasceu 
em Joaquim Távora, no Estado do Paraná, 
e tem formação técnica em Radiologia, com 
especialização em Radioterapia. Exerceu a 
profissão de 1974 a 2009 e, partir dos anos 
2000, se tornou representante de classe. Foi 
dirigente sindical, posteriormente eleita presi-
dente do CRTR 10ª Região e chegou à presi-
dência do CONTER, onde dá a sua parcela 
de contribuição para manter o controle juris-
dicional da profissão no Brasil.

Quando me tornei diretora executiva da autarquia, a fiscalização era apenas um 
projeto. Segundo o nosso último balanço concreto, em 2013, chegamos a 2.337 
cidades, alcançamos 33.240 profissionais e fiscalizamos 7.440 estabelecimentos na 
área da saúde, industrial e de inspeção e segurança.

projeto. Segundo o nosso último balan-
ço concreto, em 2013, chegamos a 2.337 
cidades, alcançamos 33.240 profissionais 
e fiscalizamos 7.440 estabelecimentos na 
área da saúde, industrial, de inspeção e se-
gurança. Além disso, temos nossas contas 
sistematicamente aprovadas pelo TCU, 
asseguramos posição de destaque nos fó-
runs federais, mantemos um circuito de 
congressos de alto nível e somos reconhe-
cidos por defender os direitos e deveres da 
classe. Avalio dessa forma.
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Se, antes, mal 
tínhamos uma cadeira 
para se sentar, hoje, 
a instituição tem 
patrimônio avaliado em 
R$ 6 milhões.

MAS A SITUAÇÃO NÃO NOS PARE-
CE IDEAL, MUITOS PROFISSIO-
NAIS RECLAMAM DA FALTA DE 
OPORTUNIDADE E EMPREGO.
Houve uma massificação da formação que, 
não necessariamente, veio acompanhada da 
qualidade necessária à educação que deve-
ria ser oferecida aos estudantes das técnicas 
radiológicas. Infelizmente, boa parte dos 
alunos saem dos cursos sem condição de 
exercer a profissão, que é complexa, e isso 
se torna um problema no mercado de tra-
balho. Chega uma hora que, diante da falta 

de possibilidades, só resta lamentar. É ne-
cessário se empenhar, fazer bons estágios e 
buscar além da escola. As melhores posições 
são ocupadas pelos melhores profissionais, 
isso é certo. Sendo que os melhores profis-
sionais não são aqueles que só encontram 
facilidades, mas os que melhor enfrentam as 
dificuldades. Obviamente, existem outros 

fatores que interferem na vida de cada 
um. Entretanto, em suma, acho que essa 
é a síncope de um país desigual.   

QUAL A SOLUÇÃO?
A educação. Quem pretende uma carreira as-
cendente não pode parar na formação de téc-
nico em Radiologia, é necessário se especializar 
nas áreas de interesse, fazer concursos públicos 
e correr atrás das oportunidades que existem 
no campo da pesquisa e extensão. Hoje, os 
tecnólogos correspondem a 9% da categoria. 
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Em minha opinião, o ideal é que alcancem a 
marca de 30% nos próximos cinco anos. Na 
mesma medida, que tenhamos mais mestres 
e doutores. A maior parte da classe pode con-
tinuar a ser de técnicos. Contudo, precisamos 
imprimir nossa marca no topo da academia.

A CLASSE SOFRE RISCO DE EX-
TINÇÃO? 
Apenas se se deixar consumir pelos cânceres 
que agem dentro da categoria, pelas falsas lide-
ranças que disseminam hipocrisia e se dizem 
heróis. Se a categoria continuar unida e cons-
ciente do seu potencial, não corremos risco. 
Contra os fatores externos, o CONTER já 
realiza um trabalho silencioso e eficiente, que 
garante o controle jurisdicional da profissão. 
Inobstante o exercício ilegal, a superveniência 
da politicagem e o constrangimento ilegal que 
parte dos contratantes impõe, temos conse-
guido respirar e fazer prevalecer nossa serventia 
e função social. Sem os profissionais das téc-
nicas radiológicas, não tem diagnóstico por 
imagem. Isso é fato. 

COMO ACREDITAR NO FUTURO 
SE NÃO HÁ PERSPECTIVAS DE ME-
LHORIA IMEDIATA DA EDUCAÇÃO?
Sempre há perspectivas de melhoria ime-
diata. Se não acreditarmos nisso, é melhor 
desistir e morrer logo. Outra coisa, não es-
tou falando apenas da educação formal, é 
necessário levar em conta a educação con-
tinuada, os cursos de extensão, workshops, 
etc. Firmamos parceria com o Ministério 
da Saúde e, hoje, nossa classe tem acesso 
ao Portal Saúde Baseada em Evidências, a 
melhor plataforma de educação online que 
já vi no mundo. Está disponível, é só usar. 
As pessoas nunca estão acabadas, perma-
necem em construção por toda a vida. Eu 
acredito e trabalho por isso.

COMO É A RELAÇÃO DO ÓRGÃO 
COM A CLASSE?
Aberta. Desde o surgimento das redes so-
ciais, estamos presentes na grande rede, dan-
do satisfações sobre o que fazemos e ouvindo 
o que a classe tem para nos dizer. Nossos as-
sessores filtram as informações e nos repas-
sam o que é importante para compreender a 
realidade e tomar decisões. Hoje, o profissio-
nal no interior do Acre tem a mesma chance 
de chegar até nós que um técnico no centro 
de SP. Proporcionalmente, nossa audiência e 
número de seguidores é a maior entre todos 
os conselhos federais. Nosso trabalho de co-
municação é reconhecido pelas instituições 
da área em todos os continentes. Temos um 
número considerável de seguidores em mais 
de dez países. Produzimos matérias, revistas, 
documentários, manuais e artigos esclarece-
dores. Por meio da imprensa, conseguimos 
resolver problemas e sensibilizar as pessoas. 
Tenho orgulho dessa construção, que tam-
bém é um patrimônio imaterial da categoria. 

QUAL O PERFIL IDEAL DE UM 
CONSELHEIRO DO SISTEMA CON-
TER/CRTRS?
Um conselheiro tem que ser experiente, ter 
carreira consolidada, conhecer o mercado 
de trabalho e amar a profissão. Precisa de 
sensibilidade e conhecimento para admi-
nistrar a coisa pública. Entretanto, conhe-
cimento sem honestidade não é nada. É 
necessário ser leal aos princípios e valores 
da classe. Conselho não é sindicato, é ne-
cessário enxergar a diferença com clareza 
para não confundir competências. Verda-

deiramente, eu confio no discernimento da 
categoria e acho que todos, melhor que eu, 
têm condições de analisar seus pares e fazer 
escolhas sensatas. Do contrário, o nosso tra-
balho em Brasília se torna perda de tempo.

O QUE VOCÊ VAI FAZER DEPOIS 
DE SAIR DO CONTER?
Para ser presidente, eu abri mão de escolhas 
pessoais. Fiz pouco, teve gente que morreu 
para colocar o que temos hoje de pé. Eu dur-
mo e acordo sob pressão, com tarefas e mis-
sões para cumprir o tempo todo. Existe um 
vácuo de convivência com a minha família 
que eu quero preencher. Dediquei os últimos 
20 anos aos colegas de profissão, que são os 
filhos que adotei. Depois que sair, vou dedi-
car o tempo que me resta à família biológica, 
que tanto amo e pouco convivi nos últimos 
anos. Eu também gosto de pintar quadros, de 
cuidar de plantas, de conversar com os amigos 
de verdade e sei que tenho tempo pela frente 
para fazer isso. Eu vou viver, depois de muitos 
anos, sob uma perspectiva mais humana ao 
encerrar este ciclo. 

SENTE-SE CANSADA OU ARRE-
PENDIDA DAS ESCOLHAS QUE 
FEZ NA VIDA?
Não, absolutamente, faria tudo de novo, 
travaria as mesmas batalhas. Combati o 
bom combate. Aliás, dizer que vou cuidar 
da minha vida pessoal e me dedicar à famí-
lia não significa dizer que me desligarei da 
classe. Essa profissão é a paixão da minha 
vida e só deixarei de militar por ela depois de 
morta. Quero continuar a ajudar, só que de 
outra forma. Quero enxergar a profissão sob 
outra ótica, transferir o meu conhecimento, 
aprender com os mais novos e, quem sabe, 
escrever um livro sobre a verdadeira história 
da Radiologia no Brasil.

Os melhores 
profissionais não 
são aqueles que só 
encontram facilidades, 
mas, os que melhor 
enfrentam as 
dificuldades
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Segundo a Coordenação Nacional de Fiscalização (CONAFI), em 2014, a 
fiscalização chegou a 1.836 cidades, alcançou 26.100 profissionais e 5.800 

estabelecimentos na área da saúde, industrial e de inspeção e segurança

Na 
Estrada

FISCALIZAÇÃO

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

6º RN e Paraíba 16 281 75 251 29 0

TOTAL  166 3.264 626 1.695 214 51

1ª Distrito Federal 17 442 51 24 12

2ª Ceará 37 587 116 154 08

3ª Minas Gerais 79 1.476 443 421 186

4ª Rio de Janeiro 79 - 165 329 20

5ª São Paulo 310 9.177 1.671 1.222 49

6ª Rio Grande do Sul 226 3.925 861 156 78

7ª Alagoas e Sergipe 03 - 08 - 19

8ª Bahia 46 424 130 234 95

9ª Goiás e Tocantins 230 1.755 469 483 61

10ª Paraná 153 2.277 585 339 20

11ª Santa Catarina 143 1.995 413 75 53

12ª Mato Grosso e MT do Sul 35 170 35 59 13

13ª Espírito Santo 32 402 68 96 03

14ª Pará e Amapá 32 1.100 173 356 63

15ª Pernambuco 184 1.189 291 205 16

16ª Rio Grande do Norte 99 397 132 75 09

17ª Maranhão e Piauí 64 162 101 134 09

18ª Acre e Rondônia 53 238 55 96 22

19ª Amazonas e Roraima 14 384 33 37 05

TOTAL  1.836 26.100 5.800 4.495 741

*Os dados são de responsabilidade dos respectivos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia

REGIÃO* JURISDIÇÃO CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS 
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS

NOTIFICAÇÕES AUTOS DE 
INFRAÇÃO

MUTIRÕES DE FISCALIZAÇÃO

MUTIRÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

CIDADES 
VISITADAS

PROFISSIONAIS 
ATENDIDOS

ESTABELECIMENTOS 
FISCALIZADOS

AUTOS DE 
INFRAÇÃO

OCORRÊNCIAS 
POLICIAIS

ESTADO NOTIFICAÇÕES
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PROFISSÃO DE FUTURO

Profissão 
 de futuro

Membros da primeira Associação de Técnicos em Radiologia no Brasil (Atresp), fundada em São Paulo, no início dos anos 1950 
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Quem faz parte da história é unânime em dizer que o 
tempo passou rápido, pois parece que foi ontem... Improvável 
demover qualquer pioneiro da ideia que a vida é breve, um 
sopro, ao passo que a luta dos trabalhadores e consequente 
regulamentação das técnicas radiológicas completa 30 anos 
no Brasil em 29 de outubro de 2015. 

No decurso desse tempo, muitas vidas foram consumidas, 
a classe se tornou protagonista das técnicas radiológicas e hoje 
cumpre papel indispensável à disseminação e aperfeiçoamento 
da Radiologia na América Latina. A realidade ainda é precária, 
mas a evolução notada de 1970 para cá é palpável, na medida 
em que os conceitos de radioproteção e dosimetria adquiriram 
um novo contorno, moldado pelas possibilidades de exames 
e diagnósticos que se multiplicam. 

A comemoração dos 30 anos de regulamentação das téc-
nicas radiológicas no Brasil não vai ficar marcada apenas por 
campanhas publicitárias e merecidas homenagens a quem 
ajudou a construir a história. Vai servir, também, como mote 
para reunir e unir os profissionais das técnicas radiológicas em 
torno de objetivos comuns em plena capital da República, a 
fim de promover as reformas necessárias ao desenvolvimento 
da profissão e suas especialidades. 

Nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2015, o 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) 
realiza, em Brasília/DF, o 5º Congresso Nacional e 2º In-
tercâmbio Internacional dos Profissionais das Técnicas 
Radiológicas. Delegações de todos os estados e cantos do 
mundo vão se encontrar para rever a história, discutir o futuro 
e promover o intercâmbio científico e de ideias. 

“Com a ajuda da classe e participação das organizações 
nacionais, internacionais e do governo, vamos realizar o maior 
congresso da área no Brasil. Queremos propor uma série de 
reformas para modernizar o sistema de fiscalização e ajudar 
a manter o controle jurisdicional da profissão com mais efi-
ciência. Será um momento único e transformador, que vai 
nortear nosso futuro”, assegura a presidenta do CONTER, 
Valdelice Teodoro.  

As inscrições para o evento começam em maio de 2015, 
no site www.conter.gov.br/congresso2015. Até lá, o CON-
TER vai publicar a programação e demais informações sobre 
o encontro científico. A estimativa de público gira em torno 
de 1,5 mil pessoas. 

Para discutir o presente e projetar o futuro nesse grande 
encontro, é necessário revisitar o passado. Afinal, a história da 

ESPECIAL

PROFISSÃO DE FUTURO

Profissão 
 de futuro Serviço prestado pelos técnicos e tecnólogos em Radiologia é 

indispensável ao desenvolvimento do país. Sem os profissionais das 
técnicas radiológicas, não tem saúde pública e nem segurança nacional
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Radiologia no Brasil, além de rica, se desdobra em versões 
oficiais e oficiosas, com a beleza revelada tal como a de um 
exame bem colimado. 

“Em 1897, o professor Alfredo Brito (1863-1909) reali-
zou, na Bahia, a primeira radiografia no campo de batalha, 
durante a Guerra de Canudos, para localizar projeteis de arma 
de fogo nos combatentes. Foram realizadas 98 radiografias e 
radioscopias em 70 feridos”, conta o pioneiro Aristides Ne-
gretti, de 89 anos. 

Segundo Negretti, no mesmo ano, um comerciante muito 
rico de Recife importou um aparelho para fazer, em suas 
festas, radioscopias das mãos das senhoras da sociedade local. 
Naquela época, o domínio da radiação ionizante se denotava 

como um elemento de poder.
Entretanto, não há unanimidade. A realização da primeira 

radiografia em território brasileiro é atribuída a diferentes per-
sonalidades. Cronologicamente, as datas são muito próximas. 
Por isso, é difícil definir quem foi o primeiro.

Para a maioria da classe, a primeira radiografia foi feita 
por Alfredo Brito, na Bahia, como conta Aristides. Mas há 
quem diga que Silva Ramos inaugurou um equipamento me-
ses antes, em São Paulo. Outras correntes argumentam que os 
experimentos realizados por Francisco Pereira Neves no Rio 
de Janeiro são anteriores. Há até quem diga que, na verdade 
mesmo, um grupo de físicos do Pará largou na frente, com 
experimentos sem aplicação prática.
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Verdade seja dita, inobstante quem foi o primeiro, é ne-
cessário reconhecer que o Brasil está na vanguarda da ciência 
radiológica. Apesar de todas as dificuldades de comunicação e 
transportes da época, os pesquisadores brasileiros estudaram, 
viajaram e ajudaram a desenvolver a tecnologia logo nos seus 
primeiros anos.

Insuperada a discussão sobre a primeira radiografia feita 
no Brasil, é certo afirmar que a cidade de Formiga, em Minas 
Gerais, recebeu o primeiro aparelho de Radiologia instalado 
no interior do país. Quem trouxe o equipamento foi o doutor 
Carlos Ferreira Pires, no final do século 19. Era uma má-

quina da Sie-
mens, bastante 
r u d i m e n t a r, 
com bobinas 
de 70 centí-
metros e tubos 
tipo Crookes. 
Naquela época, 
a cidade não 
tinha energia 
elétrica. Era ne-
cessário usar pi-
lhas, baterias ou 

combustíveis fósseis para fazer tudo funcionar.
É necessário fazer um destaque especial. Em 1896, o radio-

logista Álvaro Alvim foi para a França, onde se especializou em 
física médica e trabalhou diretamente com Marie Curie. De 

Paris, o doutor Alvim trouxe os equipamentos que auxiliaram 
na formação dos primeiros Operadores de raios X brasileiros. 
Da figura do Operador, nasceu o que conhecemos hoje como 
Técnicos e Tecnólogos em Radiologia.

Depois de receberem treinamento dos pesquisadores que se 
especializaram na Europa, os primeiros Operadores de raios X 
ajudaram a formar os médicos no interior do país. Encantados 
com a possibilidade de enxergar os pacientes por dentro, os 
doutores passaram a adquirir essas máquinas de raios X em 
larga escala. Foi uma verdadeira febre radiológica.

Como os donos dos consultórios não dominavam a tec-
nologia, mandavam funcionários, filhos ou sobrinhos para 
aprender a operar o equipamento na capital, aqueles trazidos 
pelos pesquisadores que se formaram na Europa. Esses moços 
e moças saíam de suas cidades sem profissão e voltavam como 
Operadores de raios X diplomados.

“Meu tio era médico, comprou um equipamento de raios 
X e me mandou para estudar na capital. Aprendi a profissão e 
voltei para ensinar a ele. Depois disso, participei da formação 
de muitos outros médicos, com quem também aprendi muito. 
Nós absorvemos a ciência e ajudamos a retroalimentar a cadeia 
do conhecimento. Nossa classe desempenha um papel muito 
importante na história dessa ciência”, conta Jenner Moraes, o 
primeiro presidente do CONTER.

Até o final dos anos 1940, para exercer a profissão de Ope-
rador de raios X, era necessário passar, apenas, por avaliações 
de Anatomia e Física. Não havia um curso formal, os traba-
lhadores aprendiam na prática, uns com os outros. Infelizmen-

Formatura do curso Raphael de Barros

Primeiro equipamento radiológico do interior 
do Brasil, instalado em Formiga/MG. 

Aristides Negretti, aluno da primeira turma de técnicos em Ra-
diologia do Brasil
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te, por falta de formação e informação, 
milhares deles desenvolveram doenças 
ocupacionais graves ou pagaram com a 
própria vida pela exposição excessiva à 
radiação ionizante.

O primeiro curso técnico em Radio-
logia teve início em março de 1951, com 
cinquenta alunos, no Hospital das Clí-
nicas de São Paulo. Era popularmente 
conhecido como curso técnico Raphael 
de Barros, em homenagem ao médico 
que foi patrono da iniciativa.

O primeiro ano foi de aulas teóricas 
e o segundo, composto por aulas práti-
cas e estágio curricular. O curso termi-
nou em novembro de 1952. Os alunos 
foram certificados no dia 18 de agosto 
de 1954. 

Nesse intervalo de tempo, foi pro-
mulgada a primeira legislação que con-
feria direitos especiais aos profissionais 
das técnicas radiológicas, a Lei n.º 
1.234/50, que ficou conhecida na época 
como “lei de proteção ao radiologista”.

Após a consolidação dos primeiros 
cursos técnicos em Radiologia no Brasil, 

nos anos 1950 e 60, os profissionais da 
área começaram a se organizar e produ-
zir conhecimento científico. Nas praças, 
nas conversas de bar, os trabalhadores se 
reuniam para contar sobre o dia a dia de 
trabalho e as experiências nos laborató-
rios e salas de exames. A nova profissão 
empolgava e despertava a curiosidade 
geral das pessoas.

A maioria dos livros da época não 
eram em português. Antes de estudar, os 
técnicos em Radiologia precisavam tra-
duzir as obras. O esforço daqueles que 
sabiam outras línguas, como o inglês e 
o francês, permitia a democratização do 
conhecimento entre a imensa maioria, 
que não tinha a oportunidade de conhe-
cer outros idiomas.

Na medida em que assimilavam no-
vas teorias e práticas, os técnicos em Ra-
diologia perceberam que precisavam co-
meçar a sistematizar esse conhecimento 
e se organizar socialmente. A profissão 
crescia e precisava de arranjos produti-
vos. Começaram a surgir as primeiras 
sociedades científicas.

A primeira foi a Associação de Tec-
nologia em Radiologia do Estado de 
São Paulo (Atresp), fundada em 1º de 
outubro de 1952, durante o curso técni-
co Raphael de Barros, pelo profissional 
Walter Fonseca Braga, com a ajuda das 
estudantes Alzira dos Santos Nascimen-
to, Laura Zuvella, Mercedes Ignácio e 
Aristides Negretti. 

Depois de São Paulo, os técnicos 
do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 
e Bahia também fundaram sociedades 
científicas. Juntas, essas organizações 
realizaram o 1º Congresso Nacional de 
Técnicos em Radiologia, em 1965, no 
Rio de Janeiro.  

Essas associações ajudaram a conso-
lidar e defender os rasos direitos sociais 
que os profissionais da época consegui-
ram conquistar. Foram anos intensos, 
em que o senso comum, pouco a pou-
co, passou a dar lugar ao conhecimento 
técnico. Os acidentes e doenças ocupa-
cionais diminuíram e começaram a dar 
lugar aos conceitos de radioproteção que 
se amadurecem até hoje. 

Após a criação das sociedades cien-
tíficas em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia e Rio Grande do Sul, os profissio-
nais das técnicas radiológicas do Paraná, 
Minas Gerais e Santa Catarina também 
se organizam em associações. As lide-
ranças mantinham contato entre si e 
ajudavam a promover a organização da 
classe nas demais regiões. Era uma rede 
complexa, com ramificações em todas as 
capitais do país. 

A história das técnicas radiológicas 
no Brasil é uma verdadeira epopeia, 
cheia de episódios marcantes e perso-
nagens inesquecíveis. Um dos capítulos 
mais interessantes da jornada, sem dúvi-
das, é a regulamentação da profissão de 

Cópia de um diploma do curso técnico Raphael de Barros
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técnico em Radiologia, que aconteceu 
depois de onze anos de luta.

Em 1974, o deputado Gomes do 
Amaral apresentou o Projeto de Lei n.º 
317/1975, com o objetivo de regula-
mentar o exercício das técnicas radioló-
gicas. Infelizmente, os anos se passaram 
e a proposta não teve andamento. Tanto 
que perdeu o objeto e acabou arquivada.

Inconformado com a situação, o 
técnico em Radiologia Jair Pereira, “O 
Índio”, resolveu travar uma batalha em 
defesa da regulamentação. Na época, ele 
era presidente da Associação dos Técni-
cos em Radiologia do Estado de Goiás 
(Atrego) e vice-presidente da FATREB.

Jair formou uma comissão e condu-
ziu a elaboração de um substitutivo ao 
PL do deputado Gomes do Amaral. O 
texto foi aprovado pela categoria duran-
te o V Congresso Brasileiro de Técnicos 
em Radiologia, realizado em Recife/PE 
e, depois, oferecido ao Congresso Na-

cional. Depois de aprovado pelos depu-
tados, seguiu para o Senado Federal.

Para sensibilizar a sociedade e as au-
toridades, Jair e seus amigos elaboraram 
a “Carta de Goiânia”, um documento 
que reivindicava o reconhecimento dos 
técnicos em Radiologia como profissio-
nais e não como meros operadores. Esse 
foi um instrumento importante para dar 
fôlego ao novo projeto.

“Nossa proposta ficou mais de um 
ano dormindo na gaveta de um senador, 
que prefiro nem lembrar o nome. Certo 
dia, marcamos uma audiência com ele. 
Fomos eu, meu amigo Rubens Almeida 
e o companheiro Luis Ludovico, de São 
Paulo. O senador nos deixou esperan-
do por horas sem o menor respeito, até 
que perdi a paciência. Invadi o gabine-
te e comecei a bater boca, até que ele 
chamou os seguranças. Mas eu não saí, 
continuamos lá discutindo até o final. 
Quase chegamos às vias de fato”, conta.

O enfrentamento teve resultados. 
Depois desse episódio, em 1976, a re-
latoria do projeto foi redistribuída para 
o senador goiano Henrique Santillo, 
amigo de Jair, e as coisas começaram a 
andar.

Entre 1980 e 86, Jair Pereira foi de 
Goiânia a Brasília 68 vezes se reunir com 
autoridades para apressar o andamento 
do projeto. Segundo suas contas, rodou 
35 mil quilômetros e gastou Cr$ 22 
milhões (aproximadamente R$ 10 mil 
nos dias de hoje) do próprio bolso para 
manter o sonho vivo. Índio conseguia o 
dinheiro para as viagens vendendo suca-
tas de filmes e fixadores.

Quando tudo parecia encaminhado 
para um final feliz, veio o susto. Numa 
das idas e vindas à Secretaria Geral do 
Senado, para ver o processo de regula-
mentação da profissão, Jair notou que 
haviam anexado um ofício da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
extremamente prejudicial aos profissio-
nais das técnicas radiológicas. A classe 
empresarial havia dado uma cartada 
pesada para colocar por terra todos os 
avanços que a categoria tinha conquista-
do. Diante da situação, o Índio não teve 
dúvidas: tentou comer o documento.  

“Eu olhava para aquele ofício e não 
acreditava, fiquei azul de raiva. Depois 
de tanto esforço, não podia aceitar que 
nossa proposta fosse alterada daque-
la forma. Foi aí que notei que o pro-
cesso não era numerado. Num estalo, 
enquanto estávamos só eu, o Aristides 
e o Rubens na sala, arranquei a folha 
e comecei a mastigar. Como era gran-
de demais para engolir, tirei da boca e 
escondi no bolso. Fiquei com fama de 
louco”, conta Jair.

Um episódio fora da curva serviu Jair Pereira e o então ministro do Trabalho e Emprego, Almir Pazzianotto
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para acelerar definitivamente o processo 
de regulamentação da profissão. Depois 
de torcer o tornozelo, Roseana Sarney, fi-
lha do então presidente da República, foi 
encaminhada ao serviço médico do Sena-
do Federal. O técnico em Radiologia Oity 
Moreira Rangel atendeu a paciente e con-
tou a ela toda a história. No final, pediu que 
conversasse com o pai sobre o assunto, pois 
era muito importante para milhares de tra-
balhadores. Roseana prometeu que o faria.

No dia 29 de outubro de 1985, foi san-
cionada a Lei 7.394, que regula o exercício 
de técnico em Radiologia. A norma foi dis-
ciplinada pelo Decreto n.º 92.790, em 17 
de junho de 1986.  

Em 4 de junho de 1987, foi instalado 
o Conselho Nacional de Técnicos em Ra-
diologia (CONTER) e, imediatamente a 

seguir, os seis primeiros Conselhos Regio-
nais de Técnicos em Radiologia (CRTRs): o 
da 1ª Região (Distrito Federal, Goiás, Pará, 
Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Amapá e Roraima), 
da 2ª (Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Cea-
rá, Piauí e Maranhão), da 3ª (Minas Gerais 
e Espirito Santo), da 4ª (Rio de Janeiro), da 
5ª (São Paulo) e da 6ª Região (Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná).

Por causa do ativismo político que re-
sultou na regulamentação da profissão, Jair 
conta que ele e seus amigos sofreram perse-
guição patronal, desemprego, frustrações e 
acumulam cicatrizes que permanecem até 
hoje. “O reconhecimento é pouco, me sin-
to esquecido. Mas não me arrependo, faria 
tudo de novo. Foram bons anos, ao lado de 

Primeiro corpo de conselheiros do CONTER: Jenner Morais, Jorge do Nascimento, Nilton Gomes Batista, Tony Bertoldi, Jeferson 
Ribeiro, Jorge Chirighini, Vilmar Torrano, Wanderley Ribeiro e Evaristo da Costa Maia

pessoas que valem a pena”, conta.
Hoje, por cousa da luta desses pionei-

ros, os técnicos e tecnólogos em Radiologia 
encontram melhores condições de trabalho. 
Entretanto, ainda sofrem com a violação 
dos seus direitos sociais.

“Na maior parte do Brasil, a carga 
horária de trabalho e o piso salarial dos 
profissionais das técnicas radiológicas 
não são cumpridos. Ainda existem ou-
tros fatores prejudiciais, como a falta 
de proteção radiológica e a ingerência 
da classe política nos serviços públicos. 
Precisamos nos reorganizar para fazer 
valer na prática os direitos sociais que 
têm previsão legal. Vamos fazer isso aqui 
em Brasília, juntos, com a presença das 
autoridades, durante o nosso congresso”, 
finaliza Valdelice Teodoro.
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Deve haver alguma coisa 
errada com a dosimetria 
das radiações ionizantes

Dose equivalente, dose efetiva, equivalente de dose, mi-
lisieverts, miligrays, kerma no ar, etc. São tantas unidades e 
medidas que confundem a cabeça de qualquer um.

É necessário superar o atual sistema de metrologia das ra-
diações ionizantes e adotar um conceito mais transparente, 
que dê aos pacientes e profissionais informações precisas sobre 
os riscos decorrentes de cada exame e qual o limite seguro de 
exposição no decurso de um ano.

Para tanto, é necessário um avanço significativo das pes-
quisas sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, para 
dar respostas sobre a reação de cada parte do organismo aos 
efeitos dos raios X. As pessoas precisam entender necessaria-
men- te com o que estão lidando.

Continue lendo este artigo na internet: 
http://goo.gl/11YlDM

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu 
consulta pública para reformular a Portaria nº 453/98, o re-
gulamento técnico que define as diretrizes básicas de proteção 
radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Se 
você tem opiniões e sugestões a fazer, tem até o dia 18 de maio 
de 2015 para enviar suas contribuições. 

Para participar, acesse:
http://goo.gl/6DHfhO

Consulta Pública

Técnico em Radiologia durante a 1ª Guerra Mundial, 1917

POR DENTRO
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O processo de decisão e o atendimento 
oferecido pelos profissionais das técnicas 
radiológicas nas clínicas e hospitais vai dar 
um salto de qualidade. O Conselho Nacio-
nal de Técnicos em Radiologia (CONTER) 
firmou convênio com o Ministério da Saú-
de (MS) e, agora, a classe tem acesso ao Por-
tal Saúde Baseada em Evidências (PSBE), 
uma plataforma de conhecimento onde 
dá para fazer cursos livres, baixar livros, 

Universo do 
conhecimento
CONTER firma convênio com Ministério da Saúde e, agora, técnicos 
e tecnólogos em Radiologia passam a ter acesso ao melhor conteúdo 
científico do mundo. Veja como é fácil usar o PSBE

tirar dúvidas, consultar procedimentos de 
rotina, buscar informações sobre doenças, 
aprofundar conhecimentos técnicos e sub-
sidiar decisões urgentes.

O objetivo do projeto é fornecer aces-
so rápido ao conhecimento científico por 
meio de publicações atuais e sistematica-
mente revisadas. As informações, providas 
de evidências científicas, são utilizadas para 
apoiar a prática clínica, como também a 

tomada de decisão para a gestão em saúde 
e qualificação do cuidado.

Segundo a presidenta do CONTER, 
Valdelice Teodoro, a plataforma pode e 
deve ser usada por todos. “Agora, todos os 
profissionais podem estudar e adquirir co-
nhecimento de ponta, o melhor conteúdo 
científico que existe no mundo está à dis-
posição. Espalhem a notícia para os amigos 
de profissão, vamos crescer juntos”.

EDUCAÇÃO
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ComoFazer
Acesse o site www.periodicos.saude.gov.br e clique em 
Periódicos (etiqueta laranjada). Antes, assista ao vídeo 
explicativo para aprender a preencher os dados corretamente

1

Na segunda tela, no canto superior direito, onde está escrito AINDA 
NÃO POSSUO ACESSO, clique em cadastre-se

Na terceira tela, selecione o perfil 
Profissional e clique em continuar

2

3

Selecione o seu conselho de classe (CONTER), preencha seu número de inscrição no 
CRTR (sem o hífen e com a letra em maiústulo no final), o Estado em que você é regis-
trado, sua data de nascimento e clique em avançar. 

4
Pronto, é só começar a usar e fazer a diferença!

EDUCAÇÃO
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Quando a revelação dos exames ra-
diológicos era predominantemente ana-
lógica, havia milhares de deficientes visu-
ais trabalhando nas câmaras escuras, pois 
enxergar não era necessário nas salas de 
revelação. Entretanto, com a digitalização 
do processo, as pessoas com deficiência 
visual perderam a funcionalidade e fo-
ram excluídas, de forma desumana, pelo 
processo de desenvolvimento tecnológico 
e industrial.

Mas nem todos os profissionais com 
deficiência se deixaram vencer ou excluir. 
A auxiliar de Radiologia maranhense 
Marcelina Andrade, de 52 anos, conti-
nuou a trilhar seu caminho na profissão 
e, por causa da sua história de superação, 
inspira na filha mais velha a seguir o mes-
mo caminho.

Aos 18 anos, Marcelina perdeu com-
pletamente a visão - herdou a deficiência 
visual de sua avó materna - e resolveu sair 
do interior do estado. O plano era es-
tudar braile em São Luis, no Centro de 
Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual 
do Maranhão. 

A persistência e a vontade de aprender 
conduziram Marcelina até a formação na 

Momentos de crise e dificuldades são oportunidades para quem 
realmente quer vencer na vida e na profissão

Gente que 
enxerga alémpo
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ôn
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O
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ei

ra
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área da Radiologia. “Trabalho 
na câmara escura do Hospital 
Geral Tarquínio Lopes Filho há 
mais de dois anos. Nas segun-
das e sextas-feiras, pego ônibus 
sozinha às seis da manhã para 
ir. Enfrento as dificuldades, 
pois adoro meu emprego”.

Além da perda total de 
visão, Marcelina enfrentou o 
desafio de ser a figura mater-
na e paterna das duas filhas. 
A garra, força de vontade e o 
espírito humano fizeram com 
que, além de querida por to-
dos, buscasse voos ainda mais 
altos. 

Atualmente, está estudan-
do duro para passar em con-
cursos públicos. Além disso, 
fez questão de participar das 
últimas eleições do Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia da 
17ª Região (CRTR Maranhão/Piauí), 
onde é inscrita. 

Para a filha mais velha, Mayrla Andra-
de, a mãe é um exemplo não só profis-
sional, mas, também, de vida. “Ela ama o 
que faz. Só os riscos que ela enfrenta de ir 
ao trabalho já mostra isso. É uma pessoa 
muito guerreira e que sempre lutou por 
mim, pela minha irmã e pela profissão”.

União dos Cegos no Brasil
No Rio de Janeiro, tem um modelo 

para o país. A União dos Cegos no Bra-
sil (UCB) conduz o deficiente visual ao 
mercado de trabalho. O espaço oferece, 
entre outros cursos, o de auxiliar de Ra-
diologia. A instituição não cobra valor 
algum pelas atividades que oferece e já 
foi responsável pela profissionalização de 
centenas de trabalhadores. “Em 2012, 

houve concurso para profissionais de Ra-
diologia no município de Nova Iguaçu. 
De dez aprovados, nove passaram pelos 
nossos cursos”, conta Climério Rangel, 
presidente da UCB.

Responsável pela instituição, Climé-
rio nasceu com deficiência visual parcial e 
foi alfabetizado em escola comum. Com 
o passar dos anos, a perda da visão foi 
total. Nada que o impedisse de se formar 
em Letras e, depois, em Direito. Ao lon-
go desse período, se adaptou ao braile. 
Em 1983, fez curso do CRTR 4ª Região 
e passou a ter autonomia para treinar e 
diplomar outros companheiros cegos. 

Ao ser questionado sobre a maior di-
ficuldade em inserir o deficiente visual no 
mercado de trabalho, Climério aponta o 
preconceito. “Nós somos iguais. Quan-
do ofertamos nossos cursos, enxergamos 
nas pessoas com deficiência um potencial 
fantástico a ser explorado”, conclui.
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