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Hoje, revejo meu projeto de reconstrução estrutural iniciado em 2017 – um sistema de
gestão, cujos pilares fundamentais perpassaram o campo dos aspectos de pessoal:
preparação e capacitação para funções específicas, ou ainda, requalificação. Mas não sem
antes submeter tudo isso a um processo de detida análise, cujas etapas sucessivas
demandaram

ALEXANDRO ALVES

A começar, no âmbito interno, pela atualização do
plano de carreira, como também pela reconquista
da folga no dia do aniversário. Em seguida, o
processo de reestruturação de cargos com ajuste
fino entre função e competência. A luta pelo
reconhecimento da reconstrução da imagem e,
sobretudo, da identidade da tão sonhada, e
aparentemente inalcançável noutros tempos,
emissão das credenciais.

demandaram levantamento, intervenção e devolutiva.
Estrategicamente, um conjunto de ações completo e
abrangente, levando em conta execuções nos
âmbitos interno e externo.

PRESIDENTE
P A L A V R A  D O

Presidente do CRTR-08

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Faço uso desta seção para avaliar minha caminhada, até o momento, à frente do Conselho.
Local de onde saí para ver melhor, segundo um conto de José Saramago, no qual lemos a
certa altura: "É preciso sair da ilha para ver a ilha".

Quanto ao âmbito externo, devo destacar a
intensificação das fiscalizações no exercício da
profissão, suporte para direcionar ações junto aos
órgãos competentes – Ministério do Trabalho,
Anvisa e Sindicato – como forma de encurtar a
distância na solução de problemas. Nesse caso,
atividades que não compõem ações do Conselho.  

Sendo assim, relatos do passado nos fazem, a partir
do presente, traçar planos futuros. Novas ações
carregadas de profundas mudanças a caminho de
conquistas ainda maiores.

Por fim, destacar a adoção de parcerias de redes
conveniadas na aquisição de produtos e serviços.
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NOTA DA COMISSÃO

A partir desta edição, inauguramos um mergulho, dentro e
fora da clínica, nas mais diversas áreas das técnicas
radiológicas, nas contribuições e usos da radiação, nos riscos
inerentes e nas formas de proteção ao homem e ao ambiente.
Uma incursão por um vasto continente a ser explorado, que
começa pela ressonância magnética, seguida das áreas
forense e industrial.  

Atentos à subjetividade de nossos dias, trazemos o título:
REFLEXÕES RESSONANTES PARA AÇÕES AFIRMATIVAS.
Conceitualmente, do ponto de vista da Física, tudo que
ressoa provém da ação externa sobre um sistema que
aumenta sua amplitude de oscilação, potencializando-o. 

Desse modo, depois de passado um longo período pela maior
crise sanitária e hospitalar que o Brasil já enfrentou, o campo
da Radiologia se mostrou capaz de prestar um serviço de
excelência! 

Hoje, sensíveis a uma variedade de vozes, pretendemos torná-las
uníssonas no sentido de principiar uma profunda reflexão quanto
à pertinência e ao pertencimento aos movimentos de afirmação
dentro da classe. E, nesta publicação, ampliar o espectro visível,
a começar pela ancestralidade, para, num futuro próximo,
abordarmos questões ligadas à diversidade de gêneros,
aproximando-nos respeitosamente para tentar entender e
buscar respostas para uma pergunta fundamental: Radiologia é
para todos?
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"Como numa maratona, é
primordial adiante e              ,
sobretudo, o ponto de                     ; 
pouco importa o que está à nossa
volta."

Sob o incentivo de um médico radiologista, da
casa onde trabalhava, recebeu convite para iniciar
atividades técnicas em densitometria óssea e, daí,
então, despertou o interesse pela área que,
segundo ela, foi irresistível não mergulhar fundo
no universo apaixonante da Radiologia.

Sobre ela...

DE CAPA

Sintetizou a formação numa breve linha do tempo:
técnica em Radiologia, tecnóloga e, mais tarde,
mestra em Ciências da Educação, cujos objetivos
consistiam em aprimorar a docência e ampliar o
campo de ação. 

Em um dado momento, confessou: "A sala de
aula é onde efetivamente mergulho no processo
imersivo do conhecimento". Para ela, o saber
atrai e encanta. 

Firme, falante e rápida nas respostas, incisiva nas
questões relevantes, uma mulher espirituosa e,
sobretudo, focada.  Enfim, um perfil nada surpreendente
para uma maratonista. Reflexiva quanto à questão da
passagem do tempo e, em particular, sobre a brevidade
de tudo.  

Revisitou os dias de pensionato, para o qual
atribuiu didaticamente o conceito de lugar de
espaços compartilhados. E, de novo, o dilema do
tempo... Dessa vez, repartido entre afazeres
domésticos, como forma de sustento ao lado da
mãe, e a busca determinada por uma formação
na universidade pública — única saída acessível
para conquistar um espaço na área de Física, uma
vez que sempre se sentiu atraída pela descrição
dos fenômenos. Numa breve pausa, disparou de
forma conclusiva: "Tempos difíceis são feitos para
serem superados!". 

M A T É R I A  
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MATÉRIA DE CAPA

ZORAIDE SANTOS
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Z e n a í d e  S a n t o s

Por outro lado, apesar de uma fala potente,
mostra-se excessivamente cuidadosa ao falar do
que já fez e faz nas diversas áreas em que atuou:
mamografia, densitometria óssea e, atualmente,
na ressonância magnética. 

Avalia de forma crítica que, antes de tudo, faz-se
necessário humanizar o atendimento. Um processo
que não visa tão somente a produção de imagens
para um diagnóstico.

A ressonância magnética, uma área desafiadora
e complexa, é o que se tem de mais sofisticado
no universo das técnicas radiológicas — um
recurso caro, rentável e avançado no processo de
investigação das mais diversas patologias ligadas
à anatomia e/ou fisiologia.

Um procedimento meticulosamente elaborado e
que, portanto, antes de tudo, requer um profundo
cuidado em sua condução. A começar pelo
acolhimento do paciente: esse alguém que chega
por vezes fragilizado, física e/ou psicologicamente, e
se submete a algo nada confortável.    

Deixou escapar que, por vezes, é impossível
esquecer de um paciente. Rememorou um caso
raro sob todos os aspectos que, em particular, a
marcou. Não bastasse a alta complexidade do seu
estado de saúde, aquela criança lhe chamara a
atenção na forma como se portava durante o
exame. De tanto repeti-lo, fazia-o com maestria.
"Não lembro de um adulto que o fizesse com
tamanha destreza, nem tampouco a forma com a
qual me olhava a espera de aprovação a cada
etapa. Hoje, não sei se conduziria tal exame. Penso
que a maternidade nos modifica. E aquele olhar
seria insuportável para mim", confessou
emocionada.

A dinâmica da revolução feminina, pelo volume e
rapidez nas últimas décadas, incomoda e assusta.
É incompreensível e inaceitável o preconceito por
parte daqueles que não acolhem essa presença
multipotencial da mulher no mercado de trabalho.

"Em particular, quando atuei na mamografia, era
comum ouvir relatos de mulheres que deixavam
de fazer o exame anual por medo ou pela falta de
uma técnica mais humanizada."

Infelizmente, há ainda uma cultura machista que
insiste em não reconhecer a força de trabalho
física, emocional e intelectual da mulher.

Sobre o que faz...

A mulher em si...

Ainda me encanto quando percebo nos alunos o
olhar de espanto diante da descoberta de algo novo
que lhe foi passado, como também num exame
bem-sucedido com pacientes claustrofóbicos. 

A máquina — aparelho robusto e de grandes
proporções — na gélida temperatura do ambiente,
reproduz um distanciamento do humano num
momento em que o que mais se quer é um estreito
contato. O estar só ou ser assistido à distância é
um tanto desolador. 

Isto é humanizar o processo: quando o paciente
é reconhecido pelo nome, não somente por um
prontuário.

"É difícil não errar quando assumimos múltiplas e
simultâneas atividades e toda e qualquer falha,
em um desses campos, é imperdoável para os
infalíveis sistemas de gestão", desabafou.

MATÉRIA DE CAPA
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Assim como grande parte da população, a maior
dificuldade que teve no início da carreira foi
conciliar trabalho e estudo. Essa dupla jornada era
exaustiva, um processo cansativo e caro sob
todos os aspectos. 

"Eu diria às mulheres que a melhor forma de
enfrentar o preconceito é dando o melhor de si.
Penso que devemos ser julgadas pela qualidade do
trabalho que oferecemos. Modestamente, nesse
ponto,  costumo superar as expectativas", salienta. 

"Após 18 anos de caminhada, reflito sobre uma
questão recorrente:  Quais são as qualidades
essenciais para tornar-se um profissional de
técnicas radiológicas de excelência?". 

"Certamente as práticas radiológicas passarão
por avanços tecnológicos cada vez mais
sofisticados. Torço para que, num futuro próximo,
a Radiologia seja acessível a todos." 

Preconceitos e desafios...

"Posso dizer que atingi a minha maturidade
profissional e isso me torna feliz. Entretanto,
sempre me pergunto onde posso melhorar. O
processo de realização profissional parece
infindável, pois nunca nos damos por satisfeitos",
acrescentou ela.  

O futuro da Radiologia...

Segundo ela, encontrou pessoas sensíveis que
perceberam a sua capacidade de desenvolver
certas qualidades no âmbito do trabalho técnico. 

"Nesse aspecto, não podemos esquecer de que
em nenhuma área do conhecimento estamos
sós. Seja como for, as pessoas que nos cercam
são essenciais na construção do que somos e do
que fazemos. Afinal, a completude não está na
individualidade, mas sim na coletividade." 

"O raio X, além de ser uma descoberta fantástica,
tem uma grande contribuição e ainda será, cada
vez mais, crucial no diagnóstico precoce e no
tratamento, uma vez que, sem sombra de
dúvidas, a Medicina não abrirá mão dos exames
de imagens."

Negra, pobre, filha de mãe solteira e doméstica
são atributos  desfavoráveis para uma mulher de
alma sonhadora, porém transformou tudo isso
num desafio superado com muita entrega e
estudo.  

Autoanálise...

"Vejo um aspecto visionário na Radiologia que
supera as demais áreas." 

MATÉRIA DE CAPA
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DAÍSE FALEIRO GALRÃO

MULHERES  NA

Técnica e Tecnóloga em Radiologia. Especialista em
mamografia e estereotaxia. Pós-graduanda em mamografia.
Docente em curso técnico de mamografia e densitometria
óssea. Atua na área em um hospital do estado da Bahia, uma
referência em câncer de mama.

BREVE CURRÍCULO

AOS RECÉM-CHEGADOS

ANSEIOS COM RELAÇÃO À CATEGORIA 

AOS CONTEMPORÂNEOS

Humildade, dedicação e empatia como parte do processo
de humanização. O trabalho prazeroso e gratificante se
faz a partir de uma entrega plena.

Despertar para um sentimento de coletividade e ajuda
mútua e daí, então, alcançaremos o reconhecimento
esperado. 

É inevitável lembrar daqueles que, de uma forma especial,
contribuíram para minha formação: professores, preceptores
e parceiros profissionais com quem compartilhei experiências
e aprendizados. 

RADIOLOGIA

MULHERES NA RADIOLOGIA
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"O sucesso é inevitável
quando                       e  DEDICAÇÃO  
caminham lado a lado. Para ver 

, é necessárioALÉM DA IMAGEM 
uma boa dose de afeto."

AMOR 



PROFESSORA
D I C A S  D A

Professora e técnica em Radiologia, pós-
graduada em Gestão de Saúde, é natural de
Salvador (Bahia) e atua no maior hospital do
estado de Sergipe. 

DICAS DO PROFESSOR
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"Aquilo que lhe faz bem é a 

JUMARA MACHADO

mais                       , ESCOLHA  
pois sempre o fará."

ACERTADA

Para ela, estudar é, antes de tudo, uma atividade
que exige disciplina, uma leitura atenta e
organização de conteúdos. Especificamente,
nas disciplinas teórico-práticas é de suma
importância os conceitos básicos e os princípios
de funcionamento dos equipamentos que
fazem parte do processo.  

09

Sobre ela... O que pensa...

Com mais de 3 mil alunos formados, Jumara
Machado faz uma descrição do fenômeno da
produção de raio X e parâmetros indispensáveis
para obter uma imagem com a melhor
definição, visando o entendimento dos
estudantes de práticas radiológicas.



DICAS DA PROFESSORA
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Para começar, do ponto de vista teórico, o raio X
é uma forma de radiação ionizante amplamente
utilizado no diagnóstico por imagem, através
das radiografias e tomografias. A qualidade da
imagem produzida requer um ajuste fino, cujo
controle depende de fatores de emissão da
radiação. 

Um desses fatores é o kV (quilovolts), ou ainda, a
diferença de potencial necessária para acelerar
os elétrons que partem do filamento em direção
ao alvo, ou seja, corresponde à produção de
energia equivalente que intensifica o poder de
penetração da radiação. Dessa forma, demanda
uma maior quantidade de energia a ser entregue
aos elétrons. 

O controle efetivo desse fator fornece a
possibilidade de um maior detalhamento das
imagens. Na prática, ele é responsável pela escala
de contraste — a diferença entre tons de cinza.

O segundo fator relevante é o mAs (miliampère x
segundos), ou seja, a corrente elétrica que
circula no interior do tubo, durante certo
intervalo de tempo, intimamente ligada à carga
de radiação.

Tal grandeza, mAs, é denominada de miliampère x
segundo, que traduz a densidade da radiação
emitida. Costumeiramente,  e de forma equivocada,
lê-se miliampère por segundo. No entanto, a
unidade de medida é expressa por um produto e
não por uma divisão. 

Acelera os elétrons
em direção ao alvo.

kV

--

RADIAÇÃO EMITIDA

ALVO

-
FILME

AMPOLA

+

Densidade do fluxo de
radiação durante certo
intervalo de tempo.  

mAs
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Arte e texto: produção do raio X...

FEIXE DE ELÉTRONS



de                        

"Um punhado de

ALÔ, 

O diferencial... Por que a Radiologia...

"Trabalhei por muitos anos no setor de
Contabilidade, o senso analítico das contas 
 despertou em mim uma postura investigativa
indispensável ao exercício profissional. Com o
tempo, a tecnologia trouxe uma praticidade
inimaginável ao ofício do técnico em Contabilidade." 

"Segui em frente não é difícil, pois sempre fui
aplicado aos estudos e nunca deixei de acreditar
na força transformadora do conhecimento. Creio
que o que nos torna plenos é a total entrega
àquilo que fazemos, como algo habitual, com
leveza e estilo. Quem sabe nisso esteja o
verdadeiro encontro consigo mesmo." 

Entre estudo e trabalho... 

"Quando me vejo realizando algum exame ou
procedimento, na forma como faço e o conduzo,
entendo que o cuidar do outro é uma prática que
exige, sobretudo, atenção redobrada a cada
passo, quer seja em um exame ou tratamento.
Esse profundo sentimento de empatia é o meu
diferencial."

"De fato, há uma dificuldade para os iniciantes,
visto que um único veterano assume vários
postos de trabalho e, portanto, reduz as chances
para os recém-formados. Além disso, penso que
existe um despreparo por parte dos que
acabaram de concluir o curso."

Recém-formados e o mercado de trabalho...
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ALÔ, ESTAGIÁRIO!

JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS

 ESTAGIÁRIO!

 PACIÊNCIA vale 
mais do que um barril 

TALENTO."

Visão do cenário atual...

"Enxergo com preocupação, embora mantenha
a esperança  que, com a chegada de grandes
grupos na área da Saúde em Salvador,
certamente haverá mais ofertas de postos de
trabalho."
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"Entretanto, isso não foi exclusivo dessa área.
Penso que essa mesma tecnologia me atraiu no
momento em que estive posicionado no interior
de um magneto. Na ocasião, me ocorreu a ideia
de saber mais sobre essa máquina e do que ela
era capaz de fazer. Comecei ali, a explorar novos
limites no terreno da Radiologia."



ALÔ, ESTAGIÁRIO!
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"Visto que estou no início da carreira, o elemento
novidade me fascina. Vivo um dia de cada vez."

Balanço da trajetória...

"Sinto-me profundamente orgulhoso em participar
de ações voltadas para a saúde e bem-estar. Nesse
aspecto, a Radiologia vem desempenhando um
papel fundamental no diagnóstico por imagem,
bem como no tratamento."

Reconhecimento do trabalho...

"A Radiologia vem evoluindo e acompanhando
as novas tecnologias e, cada vez mais, será
necessária e indispensável para diagnósticos e
tratamentos."

Sobre a Radiologia e o futuro...

"As atividades práticas são de suma importância
para a formação do aluno e estão em consonância
com a aprendizagem significativa, pois ela amplia
e atualiza a informação teórica." 

Contribuição de laboratórios para a formação... 

"Ter a virtude de ouvir e observar sempre para
ter opiniões seguras e válidas."

Experiências pessoais...

"Entendo que o nível de qualidade é condizente
com o curso. Inclusive, no curso onde me
formei, os professores e instrutores eram
especializados, tecnólogos e até mestres."

Nível dos cursos de Radiologia...

"A principal delas é quanto à falta de apoio e
direcionamento nas rotinas do local de trabalho.
Muitas vezes, o iniciante é visto pela equipe
como um adversário e não como um aliado."

Dificuldades no início da carreira...

"Antes de tudo, observar se a instituição tem
seus cursos regularizados e autorizados pelas
Secretarias de Educação e MEC e se oferece
estrutura mínima: laboratórios, estágios, aulas
práticas e corpo docente de especialistas."

A escolha da formação...
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INVENTIVA
R A D I O L O G I A

Segundo ele, o resultado de um exame depende
de uma série de fatores que envolve a interação
técnico-paciente. Foi apostando nisso que buscou
a construção de materiais de suporte no auxílio de
procedimentos delicados. 

Rick Erick Barros Araújo, natural de Senhor do Bonfim
(Bahia). É formado em Desenho Arquitetônico e
Técnico em Radiologia.  

Ele é... O que  faz...

Já os aparatos idealizados pelo técnico Rick Erick
não são nomeados especificamente. Para ele, o que
mais importa é a funcionalidade e eficiência de
objetos simples que ajudam a resolver situações de
grande complexidade. 

Ele acredita que um perfil criativo e inovador seja
um diferencial exigido pelo mercado de trabalho
e, por isso, vem desenvolvendo novos artefatos
para aprimorar técnicas na realização de exames
de raio X, enquanto aguarda novas oportunidades
no contexto profissional. 

A Radiologia foi uma grande novidade e lhe causou
encantamento e a possibilidade de um futuro
promissor. 

Nesta seção, vamos abordar a concepção de
objetos que compõem o cenário de procedimentos
na área de raio X. 

"Ao final do expediente, permanecia ali, quieto, em
silêncio por algumas horas. Examinava cada detalhe
da sala: a disposição dos móveis a instalação dos
equipamentos... Eu refazia mentalmente cada
procedimento, meu e de meus colegas. Olhava à
minha volta e, em tom reflexivo, me desafiava com a
seguinte pergunta: Onde e como posso melhorar?",
declarou. 

A escolha do tema justifica-se pela necessidade do
uso de tais objetos na tentativa de promover bem-
estar, conforto, segurança e eficiência para quem
os utiliza na realização das mais diferentes técnicas
radiológicas.  

Face ao exposto, tem-se a artista e pintora
mineira, Lygia Clark, que desenvolveu um
método de terapia em que convidava seus
pacientes a manusearem objetos elaborados
por ela, nomeados de objetos relacionais.
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RADIOLOGIA INVENTIVA

RICK ERICK BARROS ARAÚJO

"Radiologia é 
TRANSPARÊNCIA

da alma."

da
vida e ANATOMIA 
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A simplicidade do fazer começa com a escolha
de elementos, tais como papelão, isopor e EVA
(em português, é a sigla de etileno acetato de
vinila), materiais de fácil aquisição e de baixo
custo, aliada à possibilidade de reuso
concomitante aos tempos atuais de ações
sustentáveis.

A visão de espaço na concepção dos objetos é
certamente fruto do conhecimento e prática do
Erick em Desenho Arquitetônico, como também a
importância do conceito de "apoio" em estruturas
sólidas nas  edificações foram de grande utilidade
para uso no posicionamento das partes
anatômicas na condução dos exames. 

Como  faz...

desenvolveu uma patologia que limitava os
movimentos de braços e pernas", comentou
Erick, que complementou:  

"Despertou a minha sensibilidade ao ver a
fragilidade daquela jovem que necessitava de
cuidados durante a execução de procedimentos
que poderiam auxiliar no levantamento do
diagnóstico e do tratamento."

Em linhas gerais, tais objetos, criados por ele,
representam uma base para sustentação de
partes do corpo humano, proporcionando a
diminuição do desconforto associado a casos
excepcionais e dificuldade de locomoção para
exames de imagem de raio X. 

RADIOLOGIA INVENTIVA

A criação das peças é apenas uma parte do desafio.
No fundo, elas nunca estão inteiramente finalizadas
e podem exigir maior grau de engenhosidade a
depender da combinação entre a especificidade
do posicionamento e o quadro do paciente no
momento do exame. Uma dinâmica que parece
não ter fim. Nesse quesito, a Radiologia é sempre
desafiadora, segundo ele. 

"Aposto num futuro promissor na área da
Radiologia, na necessidade da criação de
novos objetos com implementações de maior
abrangência", concluiu Erick. 

 i-radiar   |   junho 2022 14

"Certa vez, me senti desafiado a encontrar uma
solução para resolver o problema de uma jovem que 

DIMENSIONAMENTO DA PEÇA

CORTE 1
 

CORTE 2
 

CORTE 3
 

Vistas em perfil de um dos projetos multifuncionais construídos por Erick.  

Créditos da imagem: Lucas Santa Rosa de Oliveira NogueiraDimensões em milímetro*



ANTEROPOSTERIOR (AP) DE CRÂNIO PERFIL DE POLEGAR BILATERAL

AP DE PÉ BILATERAL

F U N C I O N A L I D A D E

M U L T I
EXAMES.

EQUIPAMENTO,UMUM
VÁRIOSVÁRIOS

RADIOLOGIA INVENTIVA
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Suporte útil no posicionamento de pacientes com
limitações, dificuldade em acomodar-se nas
posições em semi decúbito ou ortostase.  

Suporte útil para auxiliar na lateralização do
polegar com a estrutura em perfil verdadeiro.
Sendo assim, evidencia duas estruturas
anatômicas no mesmo RI. 

Apoio para estabilizar a coluna cervical, que
serve como base para a superfície posterior
do crânio sobre a  mesa.

A seguir, um elenco de peças produzidas por Rick Erick  e suas funcionalidades:



AP DE TÓRAX
PERFIL DE TÍBIA E FÍBULA

PERFIL DE FÊMUR

RADIOLOGIA INVENTIVA
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PERFIL ESCAPULAR

As fotos foram retiradas nas instalações da Fortes -
Escola de Formação Técnica em Saúde, com
autorização prévia da coordenação pedagógica e do
técnico em Radiologia Rick Erick Barros Araújo, cuja
filha Maria Clara Vieira Araújo (já maior de idade) foi a
nossa manequim-paciente.

M
Ó

DU
LO

S

Suporte que auxilia na sustentação do RI
quando o paciente encontra-se impossibilitado
de estar em ortostase. 

Suporte para
casos de
limitações pós-
traumáticas,
apoio do RI no
sentido diagonal,
incluindo
articulação do
joelho e
tornozelo. 

Uso de suporte
para auxílio na
sustentação do
RI, indicado para
pacientes com
limitações no
pós-cirúrgico. 

Suporte que
auxilia na posição
da imagem
radiográfica em
perfil.



Em múltiplas perspectivas, um olhar com intensa
busca de evidências para revelar o oculto.

Uma máquina pré-programada com uma técnica de
circunscrever o lado de dentro a partir do de fora,
como se fossem indistintos.
 
Árdua tarefa de transpor elementos representados
no plano e reconstruí-los no espaço… Dupla e
simultânea varredura de Imagens transversais para
uma leitura longitudinal.

O técnico e/ou tecnólogo em Radiologia compõe a
imagem-trilha como quem dirige diligentemente
uma cena, quadro a quadro, sucessão de registros  -
fotograma.

Narrativa de uma história em cenários de uma
geografia de alta complexidade, fisicalidade em
continentes magnéticos, oceano de prótons que
deságuam em rios de tecidos vivos, alinhados numa
coreografia de altíssima precisão.  

Técnica? Ou arte?

Que ressoe a reflexão !

ARTE NA RADIOLOGIA: ALGO MAIS. 
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ARTE NA RADIOLOGIA: ALGO MAIS 
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