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Os desafios causados pela pandemia do novo 
coronavírus colocou em evidência a importância dos 
profissionais da saúde na linha de frente em defesa à 
sociedade. Neste contexto, a força de trabalho de 
diversas categorias profissionais é a ferramenta 
primordial no controle da doença.

Os auxiliares, técnicos e tecnólogos em radiologia 
exercem atividades essenciais para o diagnóstico e 
análise das complicações em razão da contaminação 
pelo vírus. Nesse sentido, o CRTR9, vem à público 
demonstrar seu total apoio à categoria, por sua 
relevância neste momento difícil, uma vez que as 
infecções podem evoluir para complicações no trato 
respiratório, com potencial alcance dos pulmões, e são 
os exames de imagem, em especial a tomografia 
computadorizada, fundamentais para acompanhar a 
evolução da doença e a gravidade das lesões.

É por meio da radiologia que é possível definir a melhor 
condução do tratamento, além do próprio diagnóstico 
quanto as outras doenças, como pneumonias virais e 
congêneres. A Presidente do CRTR9 considera que a 
pandemia já promoveu muitos ensinamentos e que um 
deles se mostrou evidente: investimento profundo na 
saúde pública e na valorização dos profissionais da 
saúde.

Para instruir a categoria no atendimento a pacientes com 
suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo 
coronavírus, o Conselho Nacional de técnicos em 
radiologia – CONTER publicou uma cartilha (veja no site 
do CRTR9) com orientações.

O documento também contém informações sobre como 
proceder para denunciar a falta de equipamentos de 
proteção. O CRTR9 se encontra disponível para prestar 
todo o apoio que a categoria necessitar.
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https://crtr9.org.br/wp-content/uploads/2020/04/cartilhaprevencao.pdf
https://crtr9.org.br/wp-content/uploads/2020/04/cartilhaprevencao.pdf


DELEGADA REGIONAL, O APOIO 
ESSENCIAL EM UMA GESTÃO

O CRTR9 realizou na manhã deste dia 14/09/2020, à convite 
d o  S u p e r v i s o r  d a s  t é c n i c a s  r a d i o l ó g i c a s 
@emanuel.j.caldeira, palestras em memória ao trágico 
acidente do Césio137 e também acerca de proteção 
radiológica no ambiente hospitalar.

A iniciativa do supervisor Emanuel em solicitar esse 
momento chamou atenção da diretoria executiva que 
prontamente atendeu a demanda levando informações aos 
interessados.

Deixamos aqui os nossos agradecimentos a todos que nos 
receberam tão bem e desejamos com brevidade realizar 
nova visita para uma boa conversa, saudações radiológica!

@Hutrim Trindade Goias

O CRTR9 e outros Regionais do Sistema CONTER/CRTRs, 
que tem mais de uma UF – Unidade Federativa do Brasil em 
sua jurisdição, por questões geográficas, administrativas e 
financeiras, possuem a figura do Delegado(a) Regional em 
suas respectivas gestões.

Estes profissionais possuem responsabilidades ímpares nos 
trabalhos dos Conselhos Regionais, são eles que 
representam a gestão em diversas frentes do cotidiano.

O CRTR9, atualmente com sua jurisdição abrangente aos 
estados de Goiás e Tocantins, possui sua sede em Goiânia – 
GO, tendo sua Delegacia Regional em Palmas – TO. É nesse 
contexto que vem se destacando o trabalho da Delegada 
Regional Virgínia Carvalho de Almeida, profissional no cargo 
desde 2015.

TR. Virginia trabalha como profissional das técnicas 
radiológicas no Hospital Infantil de Palmas desde 2011, 
atualmente figurando também como supervisora das 
técnicas radiológicas – SATR da unidade. Já atuou como 
docente e também em outras Unidades Hospitalares. “De 
2015 para cá lutamos muito por melhorias e na proteção dos 
direitos dos profissionais das técnicas radiológicas do 
Estado do Tocantins, temos cumprido com nossos deveres e 
tenho percebido que temos que lutar todo dia pela 
valorização dos profissionais. Na pandemia do novo 
coronavírus tivemos que lutar pelo básico, EPIs, 
gratificações mínimas, é sempre um desafio aos Gestores 
Públicos e Privados se manter alertas para isso” – disse a 
profissional em breve entrevista via WhatsApp.

Entre as principais frentes de trabalhos na Delegacia 
Regional de Palmas estão as tratativas quanto ao 
atendimento ao públ ico,  t r iagem de denúncias, 
representação junto aos demais Órgãos Públicos e Judiciais 
do Estado do Tocantins, bem como a busca contínua por 
oportunidades de melhoria para a categoria.
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DESCONTOS DROGRASIL

Agora os profissionais das técnicas radiológicas cadastrados 
e ativos no Conselho Regional de técnicos em radiologia da 
nona região tem à sua disposição uma parceria grandiosa 
com a rede drogasil

A  está disponibilizando os descontos em @drogasiloficial
todas as lojas no território nacional, basta apresentar a 
carteira profissional.
Este é mais um benefício que o CRTR9 proporciona para a 
categoria na busca de trazer mais conforto e melhorias aos 
profissionais que estão em dias com suas obrigações, 
aproveitem!

https://www.instagram.com/emanuel.j.caldeira/
https://web.facebook.com/pages/Hutrim%20Trindade%20Goias/189481894842301/
https://www.youtube.com/c/DescomplicandoaAnatomia/about
http://crtr9.org.br
https://www.instagram.com/drogasiloficial


CONSTRUÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO 
PROFISSIONAL DE RADIOLOGIA

O Conselho Regional de técnicos em radiologia - CRTR9 deu 
início à construção do Acervo histórico da profissão através 
da icônica visita do Senhor Jair Pereira na data de 9 de junho 
de 2020.

O profissional da radiologia que marcou época e foi o 
primeiro presidente deste conselho, além de estar em 
diversas frentes essenciais para radiologia ser o que é hoje, 
isto é, uma profissão regulamentada, esbanjando saúde e 
animação participará ativamente conosco da construção 
deste acervo que tem o objetivo de promover reflexões e 
ensinamentos para as novas gerações.  #valorizearadiologia
#crtr9

O CRTR9 encerrou as atividades itinerantes do primeiro 
semestre de 2020 com trabalhos em Palmas TO nestes dias 7 
e 8 de fevereiro.

Contando com a valorosa contribuição de nossa Delegada 
Regional Virgínia Carvalho  , a @euvirginiaalmeida
Presidente Elizabete Jorge   esteve @elizabetejorgexavier
em reunião, em 7/2/2020,  com Autoridades do IML em 
Palmas TO para tratar acerca do manuseio de 3 aparelhos de 
raio x do Órgão que estarão instalados em 3 cidades do 
Tocantins. É atribuição privativa dos profissionais das 
técnicas radiológicas.

Mais tarde no mesmo dia, as Autoridades do CRTR9 
estiveram reunidas com o Presidente do Sindicato dos 
Peritos na busca de soluções para contratações de 
Tecnólogos/Técnicos para o IML. Dados os esclarecimentos, 
o  CRTR9, IML e SINDPERITO - Sindicato dos Peritos unem 
forças para disponibilização do cargo de Técnólogo/Técnico  
radiologia no quadro do IML visando garantir atendimento de 
qualidade à sociedade. Os departamentos jurídicos 
envolvidos trabalharão juntos para consolidar as soluções.

No dia 8 de fevereiro de 2020 realizou-se a 155ª solenidade 
de credenciamento deste Conselho credenciando 
profissionais de Palmas e região. Na oportunidade os 
profissionais receberam esclarecimentos diversos e ainda 
ficaram a par detalhadamente do clube de benefícios que o 
Conselho disponibiliza. São descontos em mais de 300 
empresas, Quem souber usar o clube consegue mais do que 
o dobro da anuidade em descontos! Acesse http://crtr9.org.br 
e cadastre-se.

Endereço: Avenida Oeste nº 83, Quadra 35A, Lote 31 
Setor Aeroporto 
CEP: 74075-110 Goiânia / GO
Telefone / Fax: (62) 3212-8590
Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. 
Presidente: TR. Elizabete Jorge Da Mata Xavier
Secretário: TNR. João Marcelo Porto De Deus
Tesoureira: TNR. Denise Rodrigues Galinari Scartezini

CRTR 9ª REGIÃO - GOIÁS E TOCANTINS

PERITOS UNEM FORÇAS PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO CARGO DE 

TÉCNÓLOGO/TÉCNICO  RADIOLOGIA NO 
QUADRO DO IML 
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https://www.instagram.com/elizabetejorgexavier
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DIRETORIA DO CRTR9 EM PIRES DO RIO PARA SOLUÇÕES DIVERSAS

O CRTR9 realizou, no último trimestre de 2020, trabalhos 
de visitas técnicas em diversos municípios do interior de 
Goiás. Nestas visitas técnicas de 2020, o caso de Pires 
do Rio se evidenciou pela urgência por soluções. 
Problemas diversos foram identificados.

A estratégia do Conselho, através de sua Diretoria 
Executiva, foi aguardar a posse da nova Gestão 
Municipal em Pires do Rio – GO para que fizesse um 
cronograma de soluções junto aos novos Gestores.

Nos dias 26 e 27 de janeiro, o CRTR9 representado pelo 
Diretor Secretário João Marcelo P. Deus e a Presidente 
Elizabete J. M. Xavier, deram continuidade aos trabalhos 
realizando nova visita técnica ao Hospital Municipal de 
Pires do Rio para na sequência haver reunião com os 
novos Gestores Municipais da cidade.

Em reunião, estiveram presentes o atual Secretário de 
Saúde Bruno Maia, a Prefeita Maria Aparecida M. 
Tomazini, o Supervisor das técnicas radiológicas TR. Irlei 
Andrade, além dos representantes do CRTR9. As 
demandas foram muito bem recebidas pelos atuais 
Gestores que se mostraram disponíveis a solucionar 

tudo, em 3 meses.

O CRTR9 realizará novo trabalho de visita técnica no 
local, à convite dos Gestores, após o prazo estipulado. 
Para o Diretor Secretário João Marcelo, os trabalhos 
foram frutíferos: “é muito bom ver uma gestão se iniciar 
com energia pra solucionar os problemas e melhorar o 
atendimento ao público” – comentou acerca da postura 
dos Gestores da cidade. Já para a Presidente Elizabete, 
é necessário acompanhar de perto a consolidação do 
que fora prometido: “vamos voltar à Pires do Rio após o 
prazo combinado, esperamos encontrar outra realidade” 
– disse.

O Hospital Municipal de Pires do Rio está com diversas 
irregularidades pendentes de solução, desde situações 
estruturais até questões documentais.



instagram.com/crtrnona

facebook.com/crtr9oficial 
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O Conselheiro do CRTR9 TNR Leandro Brito teve seu artigo 
científico, com o título “Como o Coronavírus afeta os 
pulmões”, publicado na Revista internacional People of the 
Radiology.

Leandro Brito também possui um canal para publicações 
sobre a anatomia e fisiologia humana, conteúdos de 
importância para a radiologia e acessível gratuitamente pela 
plataforma Youtube.

Acesse e veja na íntegra a edição da revista CRTR9 
internacional People of the Radiology, o artigo do nosso 
conselheiro está na página 11.

NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAISCONSELHEIRO DO CRTR9 TEM ARTIGO 
PUBLICADO EM REVISTA INTERNACIONAL

http://crtr9.org.br
https://www.youtube.com/c/DescomplicandoaAnatomia/about
https://www.youtube.com/c/DescomplicandoaAnatomia/about
https://issuu.com/profesionalesenimagenmedica/docs/revista_electronica_pimed_septiembre_2020
https://www.instagram.com/crtrnona/
https://issuu.com/profesionalesenimagenmedica/docs/revista_electronica_pimed_septiembre_2020
https://www.instagram.com/crtrnona/


Neste mês de fevereiro, o CRTR9 iniciará a programação 
de conscientização profissional do ano de 2020 e 
promoção de serviços itinerantes através de visitas 
técnicas aos hospitais e clínicas da região de 
Augustinópolis – TO.

A região de Augustinópolis – TO é uma das mais distantes 
em comparação à sede do Regional, que fica em Goiânia 
– GO, e por isso historicamente tem sido menos 
prestigiada em ações deste tipo.

A presidente do CRTR9, TR. Elizabete Jorge da Mata 
Xavier, reforçou a importância em alcançar todos os 
profissionais. “Temos que realizar esses trabalhos para 
demonstrar nosso respeito e levar nossos serviços até 
nossos profissionais em todos os cantos da nossa 
Jurisdição. Muitos deles trabalham as vezes em situações 
desafiadoras e não tem condições de se deslocar pra 
Palmas ou Goiânia e realizar uma segunda via de 
credencial, por exemplo”, pontuou.

As ações itinerantes se iniciarão no dia 3 de fevereiro de 
2020 e vão até o dia 8 de fevereiro com solenidade de 
credenciamento para novos profissionais.

Os profissionais da região podem aproveitar para solicitar 
diversos serviços e negociações, tudo sendo resolvido na 
hora.

ATENDIMENTOS COM MAIS SEGURANÇA E CONFORTO

Ainda assim, existem profissionais e pessoas do público em 
geral que preferem o tradicional atendimento presencial e 
nestes casos estamos realizando agendamentos evitando 
aglomerações.

Dê preferência para os atendimentos à distância neste 
momento de pandemia, se puder fique em casa, o CRTR9 
oferece diversos canais para atendimentos não presenciais
de forma rápida e segura de forma rápida e segura:

   Neste cenário de pandemia os 
atendimentos por vias eletrônicas se 
tornaram mais importantes. Antes o que 
era uma válvula de escape para os 
profissionais mais modernos, se tornou 
essencial para todo o público.

   O CRTR9 atualmente disponibiliza 
todos os seus serviços através de de 
atendimento por vias eletrônicas ou até 
mesmo para os que desejam desejam os 
m é t o d o s  m a i s  t r a d i c i o n a i s , 
encaminhamento de documentação por 
Correios.
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(62) 98220-7794 – somente Whatsapp

admin@crtr9.org.br financeiro@crtr9.org.br | 

CONSCIENTIZAÇÃO PROFISSIONAL E 
SERVIÇOS ITINERANTES 2020

O projeto de implementação da nova Carteira de Identidade 
Profissional (CIP) está em nova fase. Nesta etapa, 21 estados 
e do Distrito Federal devem atualizar a suas bases de dados 
para iniciar a produção da nova versão do documento. O 
prazo para realizar a atualização vai até o dia 10 de janeiro de 
2021. Após a data, a emissão do documento será cobrada.

A atualização no CRTR9 pode ser realizada neste link, 
clicando no campo . Este é o ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
primeiro passo para emissão da nova CIP, após completa 
esta etapa, os profissionais receberão uma mensagem via e-
mail informando o link para criação de usuário e senha na 
plataforma de criação das Carteiras Profissionais.

Caso não localize o e-mail com o novo link, certifique-se de 
que o status da ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ACIMA ESTÁ 
COMO CONCLUÍDO no seu cadastro para seguir para o 
próximo passo acessando o site do CRTR9.

O CONTER ainda disponibiliza aos profissionais um l tutoria
completo que pode ser utilizado para sanar as dúvidas.

Dúvidas e dificuldades, acione nossos canais de atendimento
Fone: (62) 3212 8590
e-mail: admin@crtr9.org.br

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PARA 
RECEBER NOVA CREDENCIAL 
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5562982207794
mailto:admin@crtr9.org.br
mailto:financeiro@crtr9.org.br
https://servidorconter.com/servicos/atualizacao_cadastral.asp?codigo_cliente=9
https://apps.thomasgreg.com.br/SP/conter/adminconter
http://www.conter.gov.br/uploads/recadastramento/TUTORIAL_ATUALIZAC%CC%A7A%CC%83O_CADASTRAL_CIP_V1.3-compactado.pdf
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