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NOTA DA
COMISSÃO

Assumimos, desde já, o largo compromisso de
difundir a leitura.

 
Nesta edição, a ação consiste em entrar em

contato com o prazer do texto. Ler é também
a única aventura possível de encontrá-lo.

Entender sua essência e sobretudo desvelar
seu sentido. 

 
Ler é interativo e imperativo. Desde sempre, o

nosso produto é o texto. 
 

Segundo Roland Barthes, texto é tecido. E
acrescentamos: é uma trama fina, delicada que

compõe um universo a ser desvendado. 
 

Textos produzem outros textos, através da
arte de costurar palavras, e são esses retalhos

que conduzem o leitor ao domínio de uma
escrita refinada.
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A linha mestra, desta edição, é
eminentemente feminina. Inevitável
alusão à mulher, a arte e a leitura. Para
referenciar os desafios e conquistas das
técnicas e tecnólogas nos espaços de
radiodiagnóstico, entramos em contato
com o universo da senhora Nancy de
Oliveira Costa: uma mulher solar, de voz
branda com uma cadência na fala de
quem sabe o que diz. 

Este encontro singular foi sobretudo
marcado com a leveza da senhora
Nancy com um enfoque no papel da
mulher nas práticas radiológicas, e
inevitavelmente resultou numa leitura
técnica sobre o passado-presente
(2020-2022).

O constante brilho nos olhos revelava o
encanto ao falar do avanço tecnológico
e das maravilhas dos novos dispositivos
no aparelhamento 

N a n c y  C o s t a
Professora

MATÉRIA DE CAPA

da Radiologia. Instantaneamente,
traçou um paralelo no tempo e
recordou um período memorável em
que a produção das imagens eram
essencialmente artesanais: filmes
revelados na câmara escura.

Confessadamente, num ar de
desapontamento, concluiu que,
apesar de toda essa instrumentação e
expertise, o técnico de Radiologia
ainda é, em nossos dias, intitulado
como "menino do raio X", referindo-se
a ela mesma.

Quando o tema da conversa tratou da
presença feminina no mercado de
trabalho, deixou claro que, mesmo na
atualidade, o salário
proporcionalmente menor do que o
dos homens e as retaliações contra
mulheres que engravidam na área da
Radiologia não são incomuns e
afetam trabalhadoras em todo o país. 

Prevê melhor o futuro,
aquele que sabe falar com
propriedade do passado.
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Dessa forma, a professora Nancy, a
partir de suas vivências, atribui como
um grande diferencial para o sucesso
da sua carreira o fato de estar em
constante aprendizado, através de
cursos teóricos e práticos, apostando
todas as fichas na formação
continuada, reforçando claramente o
ideal docente, papel que assumiu com
exclusividade desde 2005, após se
aposentar.

Sobre a análise dos tempos
pandêmicos, destacou a baixa na
condução dos exames de mamografia:
quebra irreparável na cadeia de
tratamento e prevenção do câncer de
mama. Lamentou a perda dos colegas
frente à contaminação do vírus, alguns
sem retorno aos postos de trabalho. Foi
enfática quanto à total falta de
reconhecimento da classe.
  
Sublinhou que muito se falou da
bravura e do empenho de médicos e
enfermeiros e, de outro lado, nada ou
pouco se falou da importância do
exame de tomografia
computadorizada para diagnóstico de
Covid-19.

Lamentou a pouca importância, no
Brasil, dada aos profissionais dessa
área, sendo que a Radiologia foi a área
que mais contribuiu para a detecção
precoce e o enfrentamento do
coronavírus.

Evidenciou uma cruel contradição: os
que fizeram ver, se tornaram invisíveis! 

Para exemplificar esse problema,
citou o Projeto de Lei (PL) 3661/2012,
tão aguardado pela categoria, que
tramita no Congresso há cerca de uma
década.

Para ela, cabe ao CONTER modificar
essa realidade. Uma possível solução
seria uma ação conjunta com os
CRTRs para dar vez e voz à classe. 

Algo que está para além das medidas
que foram criadas para cuidar dos
profissionais da Radiologia durante o
advento da pandemia, como a criação
de uma cartilha com orientações
sobre especificidades preventivas e
paramentação com EPIs, como
também um canal de comunicação
para denúncia de irregularidades e
monitoramento de casos de
contaminação com o vírus. 

Segundo ela, faz-se necessária uma
ação contínua para uma política de
valorização com maior amplitude.

SUGESTÕES DE LEITURA

Tomossíntese Mamária
 Liane E. Philpotts et.al., Editora GEN
Guanabara Koogan. 1ª edição. 2018.

 
 

Mamografia Posicionamentos Radiológicos
Nancy de Oliveira Costa. Editora Corpus.

 São Paulo, SP.
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O estágio é a etapa mais 
esperada dos cursos 

Técnicos e Tecnológicos em
Radiologia, pois é o momento de

desenvolver habilidades essenciais
para a prática e o aprimoramento

da carreira profissional.

Contribui com a seção Dicas do
Professor, a Doutora e Mestra em
Ciências da Educação, Daniela Ribeiro.
Além de Técnica e Tecnóloga em
Radiologia, ela é também especialista
em Bioimagem e Metodologia do
Ensino Superior. 

D a n i e l a  R i b e i r o
Professora

DICAS DO PROFESSOR

Há 15 anos entre docência técnica e
superior, gestão, coordenação
pedagógica e de estágios curriculares
em Radiologia, a professora Daniela
traz cinco pontos que podem fazer
toda a diferença no estágio e
consequentemente na conclusão do
curso.
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1
Atente para os critérios que  motivaram
sua escolha e daí então liste as ações
estratégicas para alcançar seus objetivos. 

TRACE SEUS OBJETIVOS

2
Desenvolva um comportamento
profissional mesmo na condição de aluno.
Lembre-se de que os professores são as
melhores referências no mercado para
possíveis indicações de contratação. 

SEJA DIFERENCIADO(A)

3

A aprendizagem efetiva está vinculada à
dedicação de atividades práticas, pois
elas aprofundam o conhecimento
teórico.

DEDIQUE-SE ÀS AULAS
PRÁTICAS

5

Construa um bom relacionamento
interpessoal no ambiente de trabalho. Ele
favorece a divisão de experiências e
amplia contatos. 

FAÇA NETWORKING

4
OBEDEÇA AO CÓDIGO DE ÉTICA

Colabore com sua equipe de forma
proativa e cumpra rigorosamente as regras
estabelecidas pelos superiores e
instituições. 

SUGESTÕES DE LEITURA

O Poder do Hábito: por que fazemos o que
fazemos na vida e nos negócios - 

Charles Duhhigg
 
 

Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos,
Anatomia Básica, Posicionamento, Radiologia

Digital, Tomografia - 
        Antônio Biasoli Jr.
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Nesta edição, Radiologia na Rede traz Paulo
Simon Gonçalves dos Santos. 

Com apenas 18 anos, em 2017, iniciou o
curso Técnico em Radiologia e, para
aprimorar seus estudos, faz o curso de
Tecnólogo em Radiologia. 

Em maio de 2021, iniciou como voluntário
no Hospital Universitário Professor Edgar
Santos, onde adquiriu a experiência
necessária para trabalhar na área.

RADIOLOGIA NA REDE

Por que você escolheu a profissão de
Técnico em Radiologia?

Iniciei o curso Técnico em Radiologia como
forma de seguir uma carreira da área da
Saúde, com o incentivo de minha mãe que
é enfermeira e viu algo promissor do ponto
de vista profissional. Daí, ao ingressar no
curso, despertei interesse pelos conteúdos,
bem como pelas diretrizes do corpo
docente.

Quanto ao início da sua carreira, você
enfrentou desafios? Quais estratégias
utilizou para superá-los?

Sem dúvidas, a falta de apoio e críticas
destrutivas são desmotivadoras. No meu
caso em particular, percebi que o segredo
é não dar ouvidos e ir em frente sem
pensar em desistir. Além disso, procurei me
espelhar em histórias inspiradoras e a
leitura é a grande aliada nessa hora. Outro
ponto importante atribuo à palestra do TR
Denílson Santos que abriu minha mente e,
a partir daquele momento, passei a tratar
com mais seriedade os meus estudos. 

S i m o n  G o n ç a l v e s
Técnico em Radiologia

Aprendi mais com os meus
erros do que com meus

acertos.
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S E G U I D O R E S

40mil+ D E

UM DOS PERFISUM DOS PERFIS
SOBRE TÉCNICASSOBRE TÉCNICAS
RADIOLÓGICASRADIOLÓGICAS
COM MAIS ALCANCECOM MAIS ALCANCE
DO INSTAGRAM.DO INSTAGRAM.

Durante a pandemia, sempre que
desanimava, recebia pelo direct
algumas questões referentes a dúvidas
de alguns conteúdos ou até mesmo
sugestões para as próximas
publicações. Isso aguçou o meu
interesse por estudar mais e
consequentemente focar mais na
carreira.

O que visava ao criar o perfil
@radionizante?

Para me sentir motivado e melhorar
meu desempenho nos estudos,
inicialmente, comecei a seguir perfis
que compartilhassem conteúdos sobre
Radiologia. E, em seguida, passei a
postar resumos com a finalidade de
criar um material para consulta e
revisão de tópicos importantes. Daí,
então, senti que não poderia parar.

Como o Instagram agregou na
construção de sua carreira?

Graças ao @radionizante, conheci
profissionais da área que, de forma
atenciosa e acolhedora, ampliaram a
minha visão e meu aprendizado. Entre
eles, o TNR Antônio Silvestre, que notou
o meu potencial, e o TNR Matheus
Ventura que me mostrou outras
oportunidades para além da assistência
radiológica.
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Qual o critério utilizado na curadoria das
postagens dos conteúdos?

Faço uma triagem a partir das demandas
que recebo via direct. Algumas são
recorrentes e portanto de fácil
compartilhamento. Outras, mais
complexas, exigem de mim uma
dedicação maior e o suporte de fontes de
conteúdos afins através do recurso de
repostagem.  

Como administrar uma página no
Instagram de modo a atender as
demandas de milhares de seguidores?

Infelizmente, devido à demanda, deixo
de responder prontamente, mas quase
sempre, no meu planejamento, reservo
um momento para dar uma devolutiva.
Evito deixá-los sem resposta, pois vejo
aí também uma dose de carinho a ser
retribuída. 

O Instagram é a única plataforma de
divulgação do seu trabalho?

Não possuo. Neste momento, o que
tenho em mente é ampliar meu
horizonte na realização de palestras.
Para tanto, dedico horas de estudo na
minha formação para futuras
participações nessa área. 

SUGESTÕES DE LEITURA

Manual Prático de Técnicas e Posicionamento
Radiográfico (8ª edição) - 

   Kenneth L. Bontrager,  John P. Lampignano
 
 

Ciência radiológica para tecnólogos: Física,
Biologia e Proteção -

        Stewart. Carlyle Bushong 

A persistência e assiduidade para
produzir conteúdo no Instagram
contribuiu para atrair cada vez mais
seguidores interessados em meu perfil.
Imagino que a dinâmica da plataforma
potencializa a divulgação dos conteúdos
e a captação de seguidores.

Na sua opinião, ao que se deve o alcance
de mais de 40 mil seguidores no seu
Instagram?
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ALÔ, ESTAGIÁRIO!
Nesta seção, vamos apresentar a
estrutura organizacional em
Radiologia e nossos canais de
atendimento.

É importante salientar o
cadastramento de estagiários e
profissionais – obrigatório desde o
período do estágio – junto aos
conselhos regionais. Essa é uma
medida essencial em virtude da
necessidade do controle à
exposição à radiação ionizante para
atender à RDC-330 da Anvisa e da
CNEN junto ao CRTR-08. 

Saiba identificar cada um dos
órgãos, bem como suas respectivas
atribuições no organograma a
seguir.
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CONTER

Normatizar, habilitar e fiscalizar o exercício das
técnicas radiológicas no Brasil.

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

ÂMBITO NACIONAL

CONAFI 

Coordenar o trabalho dos agentes fiscais dos
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia
(CRTRs).

CONAE

Auxiliar o Sistema em questões referentes à
formação profissional.

ÂMBITO REGIONAL

CRTR

COREFI

Combater o exercício ilegal da profissão e garantir
a integridade física dos pacientes, clientes e
trabalhadores expostos à radiação ionizante.

CÂMARA TÉCNICA (CT)

Discutir os problemas que a categoria enfrenta,
emitir pareceres técnicos, propor soluções e
orientar a tomada de decisões.

CNRD

Desenvolver projetos que envolvem aspectos
técnicos no campo da proteção radiológica.

Manter a inscrição das pessoas legalmente
habilitadas, normatizar e fiscalizar o exercício das
técnicas radiológicas na jurisdição. 

CORED

Contribuir para a educação continuada dos
profissionais das técnicas radiológicas.

Coordenação Regional de FiscalizaçãoCoordenação Nacional de Educação

Coordenação Nacional de Fiscalização

Coordenação Regional de Educação 

Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em
Radiologia

Comissão Nacional de Radioproteção e Dosimetria

crtr08.org.br/  

www.instagram.com/crtr08_oficial/

www.facebook.com/crtr08/

twitter.com/Crtr08_oficial

crtr08_oficial

CANAIS DE ATENDIMENTO:
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HUMANIZAÇÃO NO
EXAME DE
MAMOGRAFIA: UMA
REVISÃO CONCEITUAL 

CONCEIÇÃO S.V. M.¹
 ANDRADE S. J.²

SILVA D.³

RESUMO: O câncer de mama é o segundo tipo mais
frequente e o mais incidente entre as mulheres em
todo o mundo. Além de causar alterações físicas, o
câncer de mama ocasiona importante impacto
psicológico e sofrimento emocional. No Brasil, além
da alta incidência, a taxa de mortalidade por câncer
de mama é elevada, provavelmente pela realização
de seu diagnóstico em estágios já avançados. Este
trabalho tem como objetivo identificar fatores que
interferem na realização do exame mamográfico, a
partir de uma pesquisa bibliográfica exploratória.
Para isso, foram selecionados 45 documentos
científicos para leitura e fichamento, tendo como
principal base de dados artigos publicados nas
plataformas SCIELO, PUBMED. Dentre os métodos
diagnósticos do câncer de mama, pode-se incluir a
mamografia, o autoexame e exame clínico das
mamas, a ultrassonografia, a Medicina Nuclear e a
ressonância magnética. Desses, a mamografia é o
único método já reconhecidamente eficaz na
redução da mortalidade pela neoplasia mamária. De
acordo com os fatores que influenciam a não
realização do exame mamográfico, estudos
demonstraram a existência de significativas
desigualdades socioeconômicas, raciais e regionais,
além da não solicitação médica do exame, não
conhecimento da faixa etária em que o exame deve
ser realizado, obstáculos relativos aos serviços
públicos, o medo de realizar o exame, dor,
desconforto, ansiedade, vergonha em relação ao
exame e a falta de tempo. Humanizar reforça a ideia
de dignidade e respeito à vida humana, enfatizando a
dimensão ética na relação entre pacientes e
profissionais de saúde. 

Palavras-chave: câncer de mama, diagnóstico por
imagem, mamografia, humanização.

Para ler o artigo na íntegra, acesse....
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EXPOSIÇÃO À
RADIAÇÃO CÓSMICA
NA TRIPULAÇÃO
AÉREA: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA 

CONCEIÇÃO V. S. M.¹
MIRANDA S. M.²

RESUMO: A Radiação Cósmica está presente em toda
a Terra. Foi observado que, quanto mais elevada a
altitude e latitude, menor é a proteção do campo
magnético, consequentemente, liberando um maior
nível de dose. Esse estudo evidência cada vez mais a
necessidade do reconhecimento da tripulação aérea
como indivíduos ocupacionalmente expostos,
expondo os métodos de mensuração de dose,
possíveis riscos e apresentando ações preventivas que
podem minimizar essas doses, questionando sobre
autoridades que ainda não se articularam sobre o
tema.

Palavras-chave: exposição; radiação; tripulação; dose;
voo.

Para ler o artigo na íntegra, acesse....
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O PROTAGONISMO DO
ENGENHEIRO CLÍNICO
NA GESTÃO
HOSPITALAR: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CONCEIÇÃO V. S. M.¹
MENDES S. M. L.²

RESUMO: Conceituado por importantes escritores e
entidades ligadas ao tema, o Engenheiro Clínico se
atribui de funções ligadas ao gerenciamento de um
parque tecnológico dentro de uma instituição de
saúde, onde, aplicando suas habilidades, leva
excelência e segurança ao usuário do serviço. No
Brasil, a ANVISA normatiza a função do engenheiro
clínico, atribuindo ao mesmo o papel de gerenciador
de tecnologias, exigindo rastreabilidade, qualidade,
eficácia, efetividade, segurança e desempenho de tais
equipamentos. A engenharia clínica auxilia
enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, tecnólogos, se
fazendo presente no gerenciamento de
equipamentos médico-hospitalares, auxiliando em
como lidar, conservar e adquirir tais itens. Este
trabalho trata-se de uma pesquisa de cunho
bibliográfico, exploratório, onde através de artigos
científicos e publicações ligadas ao tema foram
levantados conceitos e dados que constituem a
importância do Engenheiro Clínico no controle de
manutenções preventivas e preditivas que resultando
no aumento de exames, atendimentos, cirurgias, em
redução de custos e possível aumento nos
investimentos. Esses indicadores são possíveis com a
análise de dados e desempenho, elaboradas pelo
Engenheiro Clínico e sua equipe, gerenciando e
coletando informações que garantem a
funcionalidade dos equipamentos, a qualidade do
serviço prestado e segurança dos usuários. O aumento
da oferta de equipamentos tecnológicos em
ambientes hospitalares faz com que a engenharia
clinica traga a responsabilidade e a confiabilidade
que uma gestão em saúde precisa para conciliar
ganhos e qualidade de serviço. Se faz importante que
a unidade coorporativa, como um todo, vise as metas,
os indicadores, os objetivos e os resultados traçados, 
 resultando em uma gestão de sucesso.

Palavras-chave: Engenheiro Clínico, gerenciamento,
gestão.

Para ler o artigo na íntegra, acesse....
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EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM
SAÚDE: PERSPECTIVA
FUTURA PARA A
RADIOLOGIA

CONCEIÇÃO V. S. M.¹
FELICIANO O.²

RESUMO: A educação permanente em Saúde é um
processo de aperfeiçoamento, evolução e
desenvolvimento pessoal e profissional, em que as
relações interpessoais estão ligadas a produção de
conhecimento permanente em ambiente hospitalar.
Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica
de caráter exploratório, no qual foram realizadas
buscas em bases de dados, utilizando palavras-chave,
que são referências para a temática. Após análise do
conteúdo, percebe-se que a Radiologia ainda é muito
carente dessa metodologia, visto o intervalo de
tempo de uma atualização para a outra dos
profissionais e a falta de estudos e publicações
científicas sobre a temática em questão. Sugere-se,
então, que novos estudos sejam realizados, com o
intuito de agregar conhecimento a categoria.

Palavras-chave: Educação; Educação permanente
em saúde; radiologia.

Para ler o artigo na íntegra, acesse....
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MULHERES NA RADIOLOGIA

A partir desta edição, inauguramos a
sessão MULHERES NA RADIOLOGIA.
Homenagem estendida, para além do
mês de março, ao reconhecimento da
força de trabalho feminino.
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A l i n e  C o s t a
Técnica e Tecnóloga em Radiologia

ANSEIOS COM RELAÇÃO À CATEGORIA 

Tenho um profundo desejo de união em busca de
novos direitos. Certa de que muitas pessoas perderam
suas vidas para que eu estivesse aqui. 

BREVE CURRÍCULO

Técnica e Tecnóloga em Radiologia.
 
Experiência em Mamografia, Raios X Convencional e
Radiologia Computadorizada e Arco Cirúrgico. Atua
na Mamografia, Supervisora das Aplicações das
Técnicas Radiológicas (SATR) e faz parte da Comissão
de Revisão de Prontuário da Policlínica Regional Dr
José Hamilton Saraiva Barbosa, em Aracati, Ceará. 

AOS CONTEMPORÂNEOS

Agradeço aos colegas que foram referência para
minha formação como pessoa e profissional. Em
especial, a professora Nancy Costa pelas orientações
para o aperfeiçoamento das técnicas em mamografia
e sobretudo pelo seu delicado acolhimento.

AOS RECÉM-CHEGADOS

Sejam aplicados nos estudos, tenham humildade no
aprendizado e empatia nas relações!

Mamografia é uma arte e
Radiologia é um mundo de

aprendizado contínuo. 
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D a m a r i s  A r a ú j o
Técnica e Tecnóloga em Radiologia

Atentar quanto ao uso da tecnologia, pois ela poupa
nossos esforços, entretanto não é infalível.

BREVE CURRÍCULO

Técnica e Tecnóloga em Radiologia com experiência
em Raios X Convencional, Centro Cirúrgico,
Densitometria Óssea e Mamografia. Docente de
Radiologia e Preceptora de estágio. Atua em São
Paulo, SP.

AOS CONTEMPORÂNEOS

Agradeço aos encontros com cada um dos
profissionais que me proporcionaram um
aprendizado em minha caminhada. 

AOS RECÉM-CHEGADOS

Cuidado e empatia no trato com os clientes, alta
sensibilidade na condução das técnicas para
aquisição de resultados fidedignos. É crucial o
processo contínuo de formação para atender às
necessidades e inovações do mercado.

ANSEIOS COM RELAÇÃO À CATEGORIA 

Sou Imensamente grata a
todos os professores que
despertaram em mim o
amor à essa profissão

fantástica. 
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BREVE CURRÍCULO

AOS RECÉM-CHEGADOS

ANSEIOS COM RELAÇÃO À CATEGORIA 

Que sejamos solidários, unidos e daí então nos
tornaremos visíveis. Separados seremos apenas
pontos de vista isolados. Juntos alcançaremos a
realização dos nossos propósitos.  

Técnica e Tecnóloga em Radiologia, com 14 anos de
experiência em Mamografia, Densitometria Óssea,
Raios X convencional e Tomografia Computadorizada.
Atua na Clínica Livre Diagnóstico em João Pessoa, PB. 

AOS CONTEMPORÂNEOS

Sou grata por tudo que me foi oferecido, em especial,
o tempo e a dedicação dos profissionais que tive o
privilégio de conhecer e trocar conhecimentos. 

Parabéns por perseverar, sejam bem-vindos a essa
belíssima profissão!

A Radiologia por amor é
muito importante para um
tratamento humanizado.  

J a n i e l l e  M a c i e l
Técnica e Tecnóloga em Radiologia
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B r e n d o n  O l i v e i r a
Técnico em Radiologia

Ele partiu de Campina Grande, na
Paraíba, com o plano inicial de
proporcionar uma condição de vida
melhor para a mãe. 

Brendon Silva Oliveira despertou seu
interesse pela Radiologia depois de
assistir ao filme MIB – Homens de
Preto. 

Em uma das cenas, se encantou com
um equipamento de raio X e, dali em
diante, deu início ao estudo das
técnicas radiológicas.

Encontrou um modo peculiar de
narrar a sequência de
posicionamentos radiológicos
através da técnica do Mangá.

Graças ao entrelace entre Arte e
Radiologia, Brendon tornou-se o
exemplo perfeito para compor esta
seção.

ARTE NA RADIOLOGIA

Sonho publicar um mangá
com posicionamentos
radiográficos com a

finalidade de empregar a arte
sequencial para estudantes
dos cursos de Radiologia. 
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AP de pelve

Posicionamento: paciente em decúbito

dorsal com o PMS alinhado à LCM,

rotação interna de 15º dos membros

inferiores .

RC: Perpendicular 5 cm inferior à EIAS.

RI: 35x43, no sentido transversal.

DFR: 1m.

OBS: Identificação do lado direito na

borda inferior do RI quando estiver em

decúbito.

 
Imagens do caderno de apontamentos de estudo.
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PA de tórax

Posicionamento: paciente  em  ortostase

com o PMS alinhado  com a LCB , mento

elevado, 

RC: perpendicular a nível da T7 

RI: 35 x 43 , no sentido transversal 

DFOFI: 1,80 

OBS: Identificação do lado direito na borda

superior do RI quando estiver em ortostase.
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Imagens do caderno de apontamentos de estudo.



Para ele, a Radiologia é extremamente
apaixonante, uma vez que cuidar de
vidas é digno e recompensador. 

Espera atuar como profissional e pôr em
prática as técnicas aprendidas em sua
formação e assim contribuir na área da
Saúde com um trabalho de qualidade.

Com talento para o desenho, Brendon
aperfeiçou seus traços apenas
observando seu tio desenhar e
treinando. Além disso, sendo fã de HQ,
os quadrinhos sempre foram uma fonte
de inspiração. 

SUGESTÃO DE LEITURA

Manual de posicionamento radiológico 
Editora Martinari (1° edição 2009) 

Francisco Feitosa, Renato Fernandes. 
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No contexto da cena de um exame,
quais as articulações possíveis são
utilizadas para emitir um parecer?
Tecnicamente, a resposta está
sempre na imagem. No entanto,
tudo depende da qualidade do
olhar.  

Pode-se afirmar que o que se vê,
demanda uma leitura de alto nível.
Tons de claro/escuro que revelam
"irregularidades" anatômicas,
pequenas fissuras, disfunções
fisiológicas evidentes somente para
olhares sensíveis. 

O texto é o mesmo para muitos,
entretanto os detalhes sutis para
poucos. 

Ler é ver em profundidade. Ler uma
imagem é, sobretudo, a arte de
ajudar e contribuir para um
diagnóstico e tratamento preciso.

ARTE PARA QUÊ? 
O que ela nos ensina?
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Fazer jus ao centenário da Semana de Arte
Moderna. Fevereiro de 1922 trouxe profundas
mudanças nas diversas formas de expressão
artísticas;

Entender que a busca pela arte, dentro ou fora da
técnica, coincide com a busca pela perfeição e
parafrasear Oscar Wilde;

Em tempos difíceis, reler Sally Rooney e despertar
para cultura da arte na busca de sentido quando
tudo desmorona;
 
Aceitar que a arte existe, porque a vida não basta
com Ferreira Gullar;

Analisar estratégias na arte da guerra em Sun Tzu
para batalhas intimas;
 
Pela arte da leveza de Ítalo Calvino; 

Rever as lições sobre a arte humana da reparação
que tanto precisamos dos outros para sermos nós
mesmos na visão da psicanalista Melanie Klein.

Na passagem do nosso tempo, cuidar de si, 
cuidar do outro: essência e sentido do trabalho
desta classe que com bravura atravessou tempos
tão difíceis.
 
Arte sim!
Por que não? 

E como se não bastasse encerrar esta edição com
a seção ARTE NA RADIOLOGIA com uma matéria
que traz a arte milenar japonesa do mangá para
modelar o posicionamento radiológico.

POR QUE FALAR DE ARTE NUMA REVISTA
TÉCNICO-CIENTÍFICA? 

7 propostas para falar de arte em Radiologia

26



Comissão de Edição da Revista Eletrônica 
(CERE)

Coordenador do Conteúdo Técnico.
Professor, Tecnólogo e Técnico em Radiologia.

Escritor e Autor.
 MBA em Gestão Pública.

Diretor-Presidente do CRTR08.

27

Luís Sousa

Editor-Presidente e Redator.
 Físico (UFBA).

Especialista em Ciências, Ética e Filosofia da Física.
 Coordenador de Laboratórios de Física.

Meyre Vitório

Designer Editorial e Revisora de Textos.
Professora de Língua Portuguesa.

Pós-graduada em Gramática e Texto.

Alexandro Alves 

Matheus Ventura

Coordenador e Revisor do Conteúdo Científico.
Tecnólogo em Radiologia.

Coordenador de Curso Superior.
Diretor-Secretário do CRTR08.

Marival Nogueira

Revisor do Conteúdo Técnico.
Técnico em Radiologia.

Diretor-Tesoureiro do CRTR08.

Joriel Correia

Criador de Conteúdo e Revisão Geral.
Publicitário.

Designer, Fotógrafo e Gestor de Mídias.
Assessor de Comunicação do CRTR08.

 
 


