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A RESVISTA DO PROFISSIONAL DE RADIOLOGIA.

Especial

NOVOS TEMPOS:

Este é o MARCO ZERO da nossa caminhada.
Um verbo para começar o novo (RADIAR), um signo como ponto de partida (I).
IRRADIAR é promover a emissão a partir de um ponto e fazer propagar luz , calor e energia.
Desejamos transmitir com este periódico um conjunto de ações que possam alcançar
pontos mais distantes, espalhar novas ideias e trazer luz às soluções. Ponto de partida
para falar do nosso lugar, nossas ações, anseios e dessa forma RENOVAR.
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A RESVISTA DO PROFISSIONAL DE RADIOLOGIA.

O intuito desta publicação é, sobretudo, render um merecido
reconhecimento aos profissionais da Radiologia, que nos
honraram por décadas transmitindo conhecimento e atuando
com capacidade, alegria e responsabilidade, deixando um
maravilhoso legado para os novos profissionais e trazendo
resultados
altamente positivos para muitas vidas que
necessitaram de cuidados médicos.
A revista IRRADIAR também vai abrir espaço para novos nomes,
que já anseiam em produzir resultados grandiosos, que já
dedicam o seu tempo em estudos e desejam assinar seus nomes
nas páginas da história da radiologia.
Vamos homenagear nomes incríveis que fizeram, e fazem,
história na radiologia.

"Eles produzem imagens, ensaios fotográficos numa tela de raio-X, são
equipados com um olhar treinado para um disparo meticulosamente calculado.
Cada click é dotado de altíssima energia, invisível e silenciosa,
com um alvo que é a qualidade da imagem. O objeto é delicado e a ação vem
com dupla dosimetria de cuidado, de si e do outro."
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

"E eu te direi que
o nosso tempo é agora."
Hilda Hilst

Alexandro Alves dos Santos
DIRETOR-PRESIDENTE

Alexandro Alves dos Santos

Natural de Salvador/Ba, atuando na
Radiologia desde 2005. Técnico,
Tecnólogo e Professor de Radiologia.
Autor do Livro "Aperfeiçoamento em
Hemodinâmica para Técnicos e
Tecnólogos em Radiologia". MBA em
Gestão Pública.

Escritório central:
Rua Manoel, 123
Qualquer cidade

"Temos na Radiologia muitas histórias,
escritas com muita paixão e dedicação, por
muitas pessoas incríveis, de diversas
regiões, de costumes diferentes, mas tendo
em comum a capacidade e a vontade de
participar no processo de cuidar e salvar
vidas.
Existem profissionais que deixaram um
legado brilhante, que dedicaram a sua vida
aos estudos, e com todo conhecimento
adquirido participaram de forma brilhante
do processo honroso de cuidar de vidas.
Inquietos, não ficaram apenas praticando o
conhecimento adquirido, eles fizeram
muito mais, eles ensinaram a profissão a
diversos novos apaixonados pela práticas
radiológicas, e eu fui um dos agraciados
neste ciclo harmonioso.
Como eu, muitos absorveram o
conhecimento de uma geração espetacular,
geração essa que não tinha a facilidade da
internet para estudar, buscavam livros e
informações que muitas vezes ainda nem
tinham chegado no país, ou quando aqui
chegavam ainda não tinham tradução para
a nossa língua.
Espero que essa revista possa inspirar
novos talentos, honrar os grandes nomes da
história da radiologia e valorizar toda
classe."
Alexandro Alves dos Santos
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RECONHECIMENTO:

Albino Matos da Silva - Bahia

Albino Matos da Silva, nascido em
19/12/1923, Um dos pioneiros das técnicas
radiológicas na Bahia. Começou a praticar
ainda com uma técnica pouco lembrada,
idealizada em 1936 pelo médico Manoel de
Abreu, a ABREUGRAFIA (uma técnica rápida
e de baixo custo que consistia em tirar
pequenas chapas radiográficas dos pulmões,
para facilitar o diagnóstico da tuberculose).
Determinado e focado nas técnicas
radiológicas, Albino aprendeu muito rápido
e começou a trabalhar logo cedo, vendo ali
uma vantagem que poderia trazer benefícios
a humanidade. Inquieto e com uma grande
fome de saber, aproveitava as viagens dos
médicos para fora do país e pedia livros da
área, no qual os próprios médicos traduziam
o conteúdo para ele.
Comprou uma máquina de RAIO-X e
começou a ensinar, condição que se orgulha
muito. Fundou a primeira associação dos
técnicos em radiologia do estado da Bahia.,
Onde foi presidente por várias gestões.

"Ensinar as coisas que sabe é um ato
de transmitir as receitas de como
viver o que a gente aprendeu."
Roland Barthes

Nessa associação ministrou o curso para
formação dos profissionais (técnicos em
Radiologia) antes da regulamentação da
profissão, capacitando para o exercício
diversos profissionais.
Através do conhecimento que ele
compartilhava., os profissionais saiam com
um certificado de conclusão de curso que, na
época, era reconhecido inclusive nos
concursos públicos.
Trabalhou por vários anos no segundo
centro de Saúde do estado da Bahia., onde se
aposentou. Também no SESI, Sesc entre
outros.
Entre trabalho em campo e a busca pelo
conhecimento, descobriu que ensinar lhe
trazia um grande prazer. Se dedicou a vida
toda para formar e qualificar os profissionais.
Hoje tem 98 anos, e merece todo o
reconhecimento por sua dedicação,
contribuição à radiologia, por seu carisma e
sua honestidade.
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RECONHECIMENTO:

Albino Matos da Silva Filho - Bahia

Albino Matos da Silva Filho, natural de
Salvador, nascido em 05/08/1964.
Filho do pioneiro da radiologia na Bahia,
Albino Matos da Silva, mostrou grande
capacidade própria, além do que herdou, e
começou a trabalhar na área ainda no final
da década de 80.
Muito estudioso e comprometido, passou em
dois concursos públicos, Estadual e
Municipal. Albino Filho entendia que o
estudo era necessário e que sempre deveria
se atualizar. Tinha, e tem, como exemplo, o seu
pai, que com muito esforço e sem muito
recurso buscou aprender, e com todo o
conhecimento adquirido pôde ensinar a
tantos profissionais.
Teve passagens por grandes hospitais e
clínicas na Bahia, entre alguns: o Hospital
Geral do Estado (Ba), Hospital Aristides
Maltês, Multimagem (Hospital Sagrada
Família), Hospital da Bahia, Clínica Delfim,
Clínica de Imagem de Ondina, entre outros.

""Não existe sucesso sem sucessão:
o legado é o maior resultado."
William Frezze

Atualmente atua no Hospital Aliança, onde já
contabiliza quase três décadas no setor de
Hemodinâmica e Ressonância Magnética, e
há 20 anos na Clínica Image Memorial (
DASA). também no setor de Ressonância
Magnética.
Como o pai, caminha a passos largos para
também assinar o seu nome na história da
radiologia. Muito talentoso e capacitado,
domina quase todos os equipamentos de RX ,
Tomografia Computadorizada e Ressonância
Magnética.
Albino Filho carrega em seu nome o peso do
nome do seu pai, com muito orgulho, mas
buscou o seu lugar na radiologia com muito
estudo e dedicação.

5

RECONHECIMENTO:

Antônio Teles Leite Filho

"Ao longo de 48 anos de atuação profissional,
acompanhou o desenvolvimento das técnicas
dediagnósticoporimagem.
"Tive a satisfação de iniciar atuando como
Operador de RX e, ao longo dos anos, me
aprimorei passando por diversos serviços de
imagem, como Tomografia Computadorizada,
Hemodinâmica e Ressonância Magnética,
comenta o Sr. Antônio. E diz mais, "Tive a
satisfaçãodeaprendereatuarcomrenomados
profissionais da área, bem como tive o prazer
de colaborar na formação de inúmeros
estudantes que hoje são meus colegas de
profissão. À aqueles que estão iniciando na
profissão, como técnicos ou tecnólogos, o meu
conselho é que sempre se pautem pela ética e
profissionalismo, e que se dediquem ao estudo
e ao aperfeiçoamento contínuo, pois o
desenvolvimento tecnológico e inovador dos
serviços de bioimagem se dá cada vez mais de
formarápidaedinâmica."
Iniciou a carreira em 1974, na Clínica de
Radiodiagnóstico de Sergipe Ltda. (1974-1976).
Em1976, atuou em Salvador/Ba, nafunçãode

"Ensinar as coisas que sabe é um ato
de transmitir as receitas de como
viver o que a gente aprendeu."
Roland Barthes

operador de RX no Hospital Aristides Maltez
(1976–1979), na Associação dos Funcionários
Públicos do Estado da Bahia (1976–1980), na
Refinaria Landulfo Alves(Petros), como
técnico em Abreugrafia (1980 – 1985), nos
Hospitais Espanhol (1979 – 1989), São Rafael
(1985 – 2001), e Aliança (1990 – 1991). No
Hospital São Rafael atuou como
Coordenador Técnico dos serviços de RX,
Ressonância
Magnética,
Tomografia
Computadorizada e Hemodinâmica.
Professor de cursos técnicos de radiologia em
Salvador e em Aracaju, Participou ativamente
em congressos, jornadas e seminários da área.
Aposentou-se em 2000 e atua na Clínica
Diagnose, e como Técnico em Ressonância
Magnética no Hospital São Lucas desde 2008.
Um grande profissional, de caráter e respeito,
merecedor de atenção e honrarias .
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RECONHECIMENTO:

Evemária Evangelista de Farias

"Baiana de Jandaíra, Técnica em Radiologia
especialista em Tomografia e Ressonância.
Atuou por mais de 30 anos no Hospital de
emergência, em Aracaju.
Fez curso e estágio no Rio de Janeiro, foi
para Aracaju/Se onde teve seu primeiro
emprego no Hospital Cirurgia. Encarou o
preconceito por ser uma das primeiras
mulheres na área, mas encarou com força e
dedicação, e começo a escrever a sua
história na radiologia. Dedicada aos
estudos, concentrada e determinada,
encarou o curso noturno .
"Dizem que trabalhar é difícil, cansativo e
estressante, mas isso pode ser muito
diferente se tivermos verdadeiros colegas
de trabalho ao nosso lado. O trabalho não
deixará de ser difícil em alguns momentos,
a rotina não deixará de ser cansativa em
determinados dias, mas a experiência, com
certeza, vai se tornar mais leve e graciosa se
grandes pessoas estiverem ao nosso lado
compartilhando tudo isso.

"Uma paixão profunda é a bóia que
me emerge. Sei que o mistério
subsiste além das águas."
Conceição Evaristo

Eu tenho gratidão por todos os chefes e
colegas de empresa que se cruzaram
comigo desde o primeiro dia em que
comecei a trabalhar. Vocês são
responsáveis pelo meu crescimento e
sucesso profissional.
Não é fácil dizer adeus a uma vida toda de
trabalho, mas entendo que é minha hora de
parar e descansar, dar prosseguimento a
sonhos antigos. Obrigado a todos e por
tudo!"
Uma excelente profissional, que IRRADIA
conhecimento, técnica e muita alegria.
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RECONHECIMENTO:

Jumara Santos Meneses Machado

Técnica em Radiologia, natural de
Salvador/Ba, essa excepcional profissional
escolheu Sergipe para escrever o seu nome
na história da Radiologia. Com Formação
Acadêmica em Letras (Português ) e Pós
Graduada em Gestão de Saúde , se
encontrou de verdade como profissional
das técnicas radiológicas.
Muito dedicada aos estudos e apaixonada
pela área, logo se especializou em
Tomografia e Mamografia . Espalhou todo
o conhecimento adquirido, e como
professora já contabiliza mais de 3 mil
alunos formados
Trabalha atualmente no Hospital de
Urgência de Sergipe e no Hospital Regional
de Estância.
"Durante a minha caminhada na
Radiologia comecei com sendo professora
de Radiologia onde puder passar para
meus alunos tudo aquilo que aprendi na
escola técnica, logo em seguida fui
teabalhar com Mamografia, Tomografia e
Raios X convencional na Clinica Santa
Anna que foi uma escola para mim, depois
trabalhei em outras clinicas com Rx, fui

"Não precisa ter pressa . Não há
necessidade de brilhar . Não precisar
ser ninguém além de si mesmo "
Virgínia Woolf

Técnica na Prefeitura de Aracaju e Sou
atualmente Técnica do Maior Hospital do
Estado de Sergipe, que é uma escola pra
mim. Mais como digo sempre a Radiologia
pra mim é minha Vida pois faço por Amor,
Amo me descobrir dia a dia como técnica.
Por fim digo Faça aquilo que lhe faz bem e
serás Feliz Sempre .
Para os meus amigos e Colegas de trabalho
só tenho à agradecer por toda troca de
experiências e por uma vivência sadia sem
concorrência onde estamos juntos na busca
da melhor imagem. Que Deus abençoe a
todos.
Aos recém chegados, o que eu tenho a dizer
a quem está chegando na melhor profissão
do Mundo é que busque sempre fazer o
melhor, faça com amor que tudo vai fluir
com mais facilidade.
O meu maior desejo com relação a área de
Radiologia é que sejamos reconhecidos
com mais dignidade pois sem o setor de
imagem o hospital não funciona."
Uma excepcional profissional da radiologia,
que merece homenagens não só pela
capacidade técnica, mas também pela
energia positiva que emana.
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RECONHECIMENTO:

Jeane Matos

Natural de Itabaiana/Se, essa talentosa
profissional das técnicas radiológicas tem
pouco mais de três décadas como
funcionária pública na área, e com
passagens em grandes hospitais e clinicas.
Climedi, Bioclínica LTDA, Hospital
Governador João Alves Filho, São Lucas
Médico Hospitalar, foram alguns destes.
"Antes de tudo uma área fascinante que nos
faz seres privilegiados, pois somos os olhos
dos médicos. " eterniza Jeane.
"Aos Contemporâneos: São profissionais de
ponta, mesmo sem muitos recursos,
puderam dar e fazer o melhor para um
diagnóstico preciso, colaboraram muito
com os médicos e com isso ajudando no
pronto reestabelecimento de cada cliente.
Aos recém chegados
As escolas técnicas preparam, mas o
aperfeiçoamento se dá no dia a dia.
Continuem
estudando,
buscando
pesquisando, perguntando, procurem
médicos que gostam de dividir o seu saber,
nunca se dê por vencido, pois o
conhecimento é vasto.

"O meu passado é a referência que
me projeta é que eu devo
ultrapassar"
Simone de Beauvoir

Comecei com revelação manual e hoje nós
estamos na área digital. Procurem sempre
se atualizar, procurem dentro da área de
radiologia o que mais gosta, e não o que dá
prestígio, nem ônus.
O respeito e o amor pelos pacientes são
fundamentais para que tenhamos , ao final
do turno, a paz e a felicidade com a certeza
de que os ajudamos a retornarem às suas
casas ."
Jeane Matos é uma profissional capacitada
e que merece todo respeito, com uma
importante assinatura na história da
radiologia.
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ALÉM DA RADIOLOGIA

MARCELO DA SILVA FREIRE - PARÁ

Natural de Santarém/Pará, atualmente
reside e leciona em Salvador/Bahia.
Divide a sua vida entre professor e cantor.
Recém chegado a Salvador, acabou de
lançar seu primeiro EP, um álbum
totalmente autoral. Marcelo Freire aposta
no gingado da Bahia com uma pitada de
poesias que exaltam sua cultura local, o
norte.
"Comecei a estudar na faculdade de
radiologia em Manaus no ano de 2011, aos
19 anos de idade, sempre quis fazer o curso
e sempre tive muito afinidade com a área
da saúde, e também habilidades nas
disciplinas que envolviam ciências.
Antes mesmo de finalizar o curso
consegui um estágio voltado na área de
radiologia odontológica, conseguindo
assim meu primeiro emprego na área.
Em 2014 na busca por mais conhecimento
iniciei minha pós graduação em docência
do ensino superior e logo me surgiu a
oportunidade de atuar como docente, foi
aí que me encontrei. Como professor
evolui pessoalmente e profissionalmente,
e as oportunidades foram surgindo na
sequência.
TNR. Marcelo Freire: Tecnólogo em radiologia,
Especialista em docência do ensino superior,
Docente, Experiência em Raios médico e
Odontólogico, Operador de aparelhos intra e
extrabucais em radiologia Odontólogica,
Licenciatura em Pedagogia (fase de conclusão),
Tutor Ensino a Distância.

Hoje, lecionando em diversas instituições
em Salvador, esse grande profissional
trás na bagagem a sua identidade "ALÉM
da RADIOLOGIA", a música.
"Na música tudo começou quando
Ganhei o primeiro violão do meu pai.
Comecei pelos acordes e cifras mais
simples e comecei a compor minhas
músicas. Sempre fui muito tímido, mas
comecei a frequentar karaokês e a sala
de aula me ajudou também a me soltar
mais.
2019 participei de alguns programas
locais em Manaus, fazendo a abertura de
portais de notícias, e participei de eventos
solidários pela caritas de Manaus onde
tive a minha primeira apresentação em
público.
Em 2020 me mudei para Salvador e
decidi dar vida às minhas obras. Lancei
meu primeiro ep em dezembro de 2021
com 3 faixas, um trabalho totalmente
autoral e independente, lançado em
todas as plataformas digitais.
Duas coisas que fazem feliz na vida, fazer
música e ser professor, um é o
complemento do outro.
Um profissional valoroso, e que já está
escrevendo sua história na radiologia.
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A RESVISTA DO PROFISSIONAL DE RADIOLOGIA.

Na Próxima Edição:
Comissão de Edição da Revista Eletrônica (CERE)
Prof. Luís Carlos Sousa - Presidente da Comissão:
Físico (UFBA). Especialista em Ciências, Ética e Filosofia da
Física. Coordenador de Laboratórios de Física.
TR. Alexandro Alves dos Santos:
Professor, Técnico de Radiologia. MBA em Gestão Pública.
Diretor-Presidente do CRTR08. Autor.

+ Homenagens.
- Além da Radiologia.
+
- Artigos Científicos.
- Fala Doutor.
- Alô Estagiário.

TN. Matheus Ventura:
Tecnólogo em Radiologia. Coordenador de Curso Superior.
Diretor-Secretário do CRTR08.

E Muito Mais!

Joriel Correia:
Publicitário. Pós-Graduado em Marketing e Mídias Digitais.
Pós-Graduando em Gestão da Comunicação e Assessoria,
ASCOM CRTR08.
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