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O medo cala a boca dos
inocentes e faz

prevalecer a verdade
dos culpados.

Karl Marx

PALAVRA
DO

As mudanças mais profundas têm início em nosso íntimo, fruto de uma inquietação tão
somente nossa. Num dado momento, elas ganham forma e, quando compartilhamos e
somos acolhidos, aí sim elas constroem uma realidade capaz de modificar a qualidade
das coisas e das pessoas em nosso entorno.

Podemos falar com toda propriedade do poder da imagem, da sua construção... Um
técnico(a) ou tecnólogo(a) em Radiologia, melhor do que ninguém, sabe que tudo
perpassa o mundo das imagens. E, nesse aspecto, a produção de conteúdos é também
uma forma de produção da minha imagem junto à classe.

É fácil se autointitular Presidente do CRTR-08, como também é possível conquistar o tão
almejado cargo, no entanto, ter um comprometimento, através de ações positivas que
gerem resultados efetivos para a classe, requer muito mais do que isso, ou seja, querer e
conquistar não bastam. É imperativo ser dotado de um profundo sentimento e
conhecimento transformador, pois todo querer destituído de sentido é vazio.

Aos que buscam somente o status, tenham a certeza de que o seu destino é o fracasso.
Quanto a mim, na condição de Presidente do CRTR-08, me mantenho firme e prossigo,
em favor da classe, na concretização de mudanças qualitativas. 

Diretor-Presidente do CRTR-08 
ALEXANDRO ALVES 
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Esta é uma edição voltada para os aficionados pela Ciência, em
particular, por campos da Radiologia, como a Hemodinâmica e
a Radiologia Forense. 

A Hemodinâmica delineia o percurso delicado das artérias, sua
rigidez e elasticidade coexistem num complexo  trançado:
gigantesca filigrana. Trama engenhosamente constituída por
veias em caminhos tortos por onde flui o tecido sanguíneo,
aspectos da hidrostática e hidrodinâmica dos fluidos e da sua
fisiologia.

Afinal, o que pode unir dois temas tão distintos? Enfim, qual
elemento de ligação, o elo comum que une a Radiologia Forense
à Hemodinâmica?  A resposta é: a imagem!

Especificamente: a radiografia, ou ainda, a técnica do uso de
imagens, é a construção ou reconstrução de uma cena, na
elaboração de um diagnóstico em busca de um parecer, uma
composição de fragmentos instantâneos. 

A proposta aqui, nesta edição, é explorar a imagem com toda
sua exuberância, suas evidências na captura de um momento
singular que nunca mais será o mesmo.

NOTA DA COMISSÃO
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NOTA DA COMISSÃO

Luis Sousa



 

 

HEMODINÂMICA

Alexandro Alves
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HEMODINÂMICA

APARELHO DE HEMODIÂMICA

BANCO DE IMAGENS DO CANVA



Ele respira política e, ao que parece, ela circula em seu sangue, oxigena
ideias e ideais de mudanças profundas.

Na prática, em 2017, na composição do 7º Corpo de Conselheiros do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), preparou-se
com afinco para realizar as transformações que acredita serem
essenciais para a classe.

No momento, à frente do Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia de Alagoas, Bahia e Sergipe (CRTR-08), segue firme em seus
propósitos, cumpre à risca os plantões em grandes hospitais, em
Salvador, como técnico e tecnólogo em Radiologia, especialista em
Tomografia Computadorizada e Hemodinâmica, movido pela paixão
de fazer o que ama, pois não se é capaz de sustentar uma posição
política para uma classe estando apartado dela.
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Hemodinâmica
ALEXANDRO ALVES

Excesso que transborda e 
ultrapassa fronteiras -

derrame

Obstrução que inibe a
passagem 

do sangue - a falta  

HEMODINÂMICA

É um método de diagnóstico e
terapêutico que utiliza técnicas
invasivas para obtenção de
dados funcionais das artérias,
veias e vasos.

O que é?

No entanto, o inesperado surge na forma de AVC, acidente causado
por deficiência, seja pelo excesso ou pela falta do fluxo contínuo de
sangue.

A VIDA SEGUE O FLUXO...

TIPOS DE AVC
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HEMODINÂMICA

O ACIDENTE E SUAS FORMAS...

O corpo humano é composto de
vastos circuitos com uma
capilaridade distribuída entre as
arteríolas e as vênulas, que
engenhosamente transportam o
sangue oxigenado para os
tecidos do corpo. 



TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA

Aparelho de Radiologia que
permite diagnosticar as

estruturas anatômicas a partir de
imagens.

IMAGENS GERADAS

Corte axial e reconstrução coronal e sagital 
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A FERRAMENTA NO DIAGNÓSTICO DO
PROBLEMA E NA BUSCA DA SOLUÇÃO...

São necessários
aproximadamente 2 minutos

para diagnosticar o AVC
(isquêmico ou hemorrágico).

HEMODINÂMICA



Monitor

Grade Antidifusora

Sistema Flat

Paciente

Tubo de raios X

Mesa

Colimador

Filtros

EQUIPAMENTO DE HEMODINÂMICA

HEMODINÂMICA
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Recursos técnicos disponíveis

UNIDADE GERADORA DE IMAGEM
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Agudo - menos de 24 horas

Subagudo - mais de 24 horas 
até 5 dias

Crônico menos de 1 semana

O FATO CONSTATADO...
A avaliação do impacto na ordem do tempo. 
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HEMODINÂMICA

O fluxo do tempo.

O tempo do fluxo.
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HEMODINÂMICA

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO
(AVC)

exame de diagnóstico tratamento com stent



EMBOLIZAÇÃO POR MOLAS

Uso de pequenas estruturas metálicas,
longas e finas (micromolas), utilizadas
para preencher os aneurismas cerebrais.

Procedimento

EMBOLIZAÇÃO 

Tratamento para diminuir a circulação de
sangue para dentro do aneurisma
através da inserção de micromolas.

O que é?

O ALGO MAIS...

Livro: Aperfeiçoamento em.
Hemodinâmica para Técnicos
e Tecnólogos em Radiologia

Autor: Alexandro Alves dos
Santos

1ª Edição  (2010) 

Editora, Schoba
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HEMODINÂMICA

ANEURISMA

Dilatação anormal de uma artéria.

O que é?

AS IMAGENS DESTA SEÇÃO FORAM CEDIDAS POR
ALEXANDRO ALVES (AUTOR).



Peça para a pessoa repetir
uma frase ou mensagem. Se
a pessoa não compreender
ou não conseguir repetir a
frase ou mensagem, isso
pode ser um AVC.

Peça para a pessoa levantar o
braço. Se a pessoa tiver dificuldade
para levantar um dos braços ou, se
após levantar os dois, um deles cair,
isso pode ser um AVC.
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HEMODINÂMICA

Peça para a pessoa dar um
sorriso. Se o sorriso sair torto ou
se a boca entortar para os
lados, isso pode ser um AVC.

Chame imediatamente o SAMU
192

AVC: APRENDA A RECONHECER E AJUDAR



 

 

RADIOLOGIA
FORENSE

Silvestre Figueiredo
Danilton Santana Lima
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RADIOLOGIA FORENSE



Tecnólogo em Medicina Nuclear há 28
anos. Docente com 30 anos de experiência.
Pós-graduado em Imagiologia Médica,
professor de graduação, pós-graduação e
ex-coordenador de curso de extensão na
Escola Bahiana de Medicina. Professor da
Faculdade Método de São Paulo no curso
de Medicina Legal e Radiologia Forense
(FAMESP-EAD) desde 2016. Experiência em
coordenação de grupos e palestras sobre
Competência Emocional, como ferramenta
competitiva. Na área Forense, docente no
curso de formação em Perito Judicial,
Higher Education Advison in Austrália desde
2017. Atualmente exerce a função,
Supervisor de nível superior da CORTRAD no
governo do estado (Analista Técnico de
Projetos em Saúde). 

A voz  acentuadamente
grave ,  compat í ve l  com sua

robus tez ,  reve la  uma
potênc ia  a t ravés  das

pa lav ras ,  um domín io  do
tema :  Rad io log ia  Fo rense .

Radiologia Forense
SILVESTRE FIGUEIREDO
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RADIOLOGIA FORENSE

BANCO DE IMAGENS DO CANVA



 
Radiologia Forense

Atividade normal 

 

MEDICINA NUCLEAR 
TÉCNICA:  SPECT CEREBRAL

Região de inatividade  

Diagnóstico: Alzheimer

Orientação jurídica: paciente passa a ser assistido por um responsável -
tutela. 

Documentação iniciada, como também a prova de vida.

CASO 1:
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RADIOLOGIA FORENSE

ESTUDO DE CASOS

Atividade normal Região de inatividade  



Diagnóstico: morte cerebral 

Protocolo de morte encefálica: Eletroencefalograma (EEG), arteriografia e doppler
transcraniano.

Orientação jurídica: Aqui são necessárias a comprovação de três exames para
liberar toda documentação para a doação de órgãos.

CASO 2:

Atividade normal 

Estado vegetativo

Diagnóstico: morte cerebral 
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RADIOLOGIA FORENSE



Diagnóstico:  Linfonodo sentinela 

Marcação através do uso de radiofármaco na mama (Linfocintilografia). 

Paciente encaminhada para o centro cirúrgico. O procedimento é acompanhado por um
profissional de Radiologia, munido de um equipamento, chamado Gama Probe para
identificar a área com maior radiação. 

CASO 3:
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RADIOLOGIA FORENSE

AS IMAGENS DESTA SEÇÃO FORAM CEDIDAS POR
SILVESTRE FIGUEIREDO (AUTOR).



Não. A Radiologia oferece um
banquete de oportunidades:
portos, aeroportos, presídios
e o próprio IML exploram o
Art. 128, que versa sobre o
exame de corpo de delito.

O importante é ter, além do caráter
investigativo, uma macro visão para além
do diagnóstico por imagem. 

O QUE FAZ UM TÉCNICO EM RADIOLOGIA
TRILHAR O CAMINHO FORENSE?

ELE É UM MERO PRODUTOR
DE IMAGENS?

PERFIL DE QUEM ALMEJA SEGUIR A CARREIRA QUANTO À/A/AO:

Preferencialmente nível superior e especialista na matéria de
interesse do TJ. 

Todo concurso público para
perito é necessário o conteúdo
de Medicina Legal, sendo uma
atuação multidisciplinar o
perfil será buscar atualização
constante. 

Já o perito judicial é indicado
pelo juiz não precisa de
concurso Redação dada e
inscrição aberta no TJ/BA.

QUEM ORIENTA QUEM NO
PROCESSO INVESTIGATIVO?

FORMAÇÃO:

APTIDÕES:
Disciplinado, detalhista e conhecimento constante no conteúdo
da área a ser investigada, quer seja Diagnóstico por Imagem ou
na específica que utilizam radiações ionizantes.

EXPECTATIVA:
Como toda área, nenhum curso promete empregabilidade, mas
todo esforço, com persistência, aumenta a probabilidade do
sucesso.

RETORNO FINANCEIRO:
Valores são frutos de um profissional bem qualificado, dessa forma,
os ganhos virão acompanhado do esforço, comprometimento.
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RADIOLOGIA FORENSE
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Radiologia ForenseAo  se  deparar  com o
pr ime i ro  caso  de  mor te ,
começou  a  en tender  o

sent ido  da  v ida .

Técnico em Radiologia, especialista em Ciências
Mortuárias, graduado em Gestão de Segurança, é
também Doutor Honoris Causa. Tudo teve início na
conclusão do curso técnico, em 2009, e a chance de
um estágio no IML, seguida de uma contratação.
Pouco tempo depois, foi promovido ao cargo de
Coordenador do Serviço de Imagem de um dos IMLs
da Bahia, e é claro descobriu a inevitável paixão:
cuidar daqueles que nos deixaram.

De saída, era perceptível, nele, uma aparente
tranquilidade. Minutos depois, confirmada na fala
firme e postura segura, ao revelar o que fazia e,
sobretudo, na forma como fazia. O tema ciência
mortuária até que poderia soar algo melancólico,
quando, na verdade, o que se ouviu foi muito mais
próximo do que verdadeiramente pulsa no universo
humano: a vida. 
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RADIOLOGIA FORENSE

Radiologia Forense
DANILTON LIMA



Com a evolução da Radiologia, os equipamentos
estão super avançados. Então, a Radiologia pode
usar de um simples equipamento portátil até um
equipamento de RMN, equipamento esse que já vem
sendo utilizado na Virtópsia (Auxilia a medicina legal
com técnicas avançadas de imagem para um
melhor exame de corpo de delito).

A Radiologia é gigantesca, e a Radiologia Forense
é umas das suas especializações. O termo
forense vem de “forensis” que é do Latim “de
antes do Fórum”. Hoje sabemos que a Radiologia
forense é a área da Radiologia que auxilia a
justiça a desvendar crimes através das técnicas
de imagem. 

Em poucas palavras, o que é a
Radiologia Forense e o que faz? 

Muitos acham que o profissional forense atua
apenas nos IMLs, mas não. Ele pode atuar nos
aeroportos, portos, presídios e até mesmo em
algumas empresas privadas. Ele é responsável
por fazer as análises das imagens para ver, por
exemplo, se há droga ou armas de fogo numa
bagagem no aeroporto, como também pode
atuar nos IMLs verificando as diversas lesões em
um corpo, analisando assim, fraturas, localização
de projétil de arma de fogo, dentre outras. 

Como se dá a condução dos casos na
radiologia forense, suas áreas de
atuação e suas técnicas?   

Quanto ao uso das novas tecnologias, quais
os avanços otimizaram a solução dos casos
na radiologia forense? E o que se tem, hoje,
disponível no aspecto laboratorial? 
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RADIOLOGIA FORENSE



CAMPOS DE ATUAÇÃO

PERÍCIA

FUNÇÃO

PRODUZIR
PROVAS

AUXÍLIO AO JURÍDICO

RECURSO

SUPORTE TÉCNICO

EVIDÊNCIA DE FATOS

ELABORAÇÃO
TÉCNICA

PRODUÇÃO DE IMAGENS

RADIOLOGIA FORENSE

LAUDOS

RADIOLOGIA FORENSE 
EM UM ESQUEMA CONCEITUAL

SCANNER DE CORPO

INSPEÇÃO NÃO INVASIVA
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RADIOLOGIA FORENSE

INSPEÇÃO NÃO INVASIVA EM PORTOS

AS IMAGENS DESTA SEÇÃO FORAM CEDIDAS POR
DANILTON SANTANA LIMA.
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