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LUTA DO SINTARESP CONTRA OS PROFISSIONAIS 
ESTRANHOS CHEGA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Sindicato dá o primeiro passo para obter projeto de lei que 
protege a profissão do técnico em radiologia contra a invasão

Mesmo não sendo atribuição do Sintaresp, desde o início da 
nova gestão há uma preocupação e combate intenso quanto à 
invasão dos profissionais estranhos na radiologia. 
Infelizmente, hoje a categoria sofre com a morosidade, 
negligência e abandono dos órgãos competente por realizar tal 
fiscalização e retirada destes profissionais.

Como forma de mais uma demonstração do nosso trabalho em 
prol da classe, levamos esta luta (invasão da categoria por 
profissionais estranhos) à Assembleia Legislativa de São 
Paulo. Em uma reunião extremamente proveitosa com a 
deputada Leci Brandão, foi discutido os interesses da categoria 
também, chamado atenção quanto à saúde dos profissionais 
que manuseiam a radiação ionizante sem preparo e o bem-
estar da população que corre o risco de superexposição à 
radiação.

Sabemos que todos os profissionais da saúde são necessários 
dentro do complexo hospitalar. O que reivindicamos é que a 
concorrência no mercado de trabalho seja de igual valor e que a 
saúde da população seja preservada, já que a radiação 
ionizante mal aplicada pode trazer malefícios como ocasionar 
câncer e tumores.

Para o presidente do Sintaresp, Sinclair Lopes, se não houver 
uma intervenção firme e resoluta no combate aos profissionais 
estranhos pelas entidades responsável, a nossa respeitável 
profissão está fadada à extinção “Fomos à Assembleia 
Legislativa pela defesa da saúde não só do trabalhador da 
radiologia, mas da população em geral! A dose excessiva da 
radiação pode agravar a situação dos pacientes, que já estão 
debilitados”, afirma Sinclair.

Para a deputada Leci Brandão a luta e o projeto de lei do 
Sintaresp são válidos “Tudo que for em benefício do povo eu 
vou assinar. Sou uma deputada atípica! Acredito na luta de 
vocês e sou pró à essa causa que melhorará a saúde da 
população”, conclui a deputada Leci.

Não queremos que esta luta seja solitária, por isto 
conclamamos aos órgãos competentes que cumpram seu 
papel e atuem fortemente, como o sindicato vem fazendo nesta 
causa que é uma das principais reivindicações da classe. O 
projeto de lei já está em andamento e para discutir o assunto 
convidamos toda a categoria para continuar nos apoiando. 

Adm. Sinclair Lopes
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SOMENTE O PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA 
PODE MANUSEAR INSTRUMENTOS 

QUE EMITEM A RADIAÇÃO IONIZANTE! 
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8 DE NOVEMBRO - PARABÉNS, PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA!

O Dia Internacional dos Profissionais das Técnicas Radiológicas 
é comemorado no dia 8 de novembro, data em que o físico 
alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu em 1895 a 
existência dos Raios X.

O SINTARESP parabeniza todos os profissionais da categoria 
que se preocupam com o progresso e desenvolvimento da área. 
Sua atuação é de extrema importância para o diagnóstico 
médico! Seu trabalho pode salvar vidas!

Sabemos que a radiologia é uma profissão da qual necessita de 
mais valorização, respeito e reconhecimento e é por isso que o 
sindicato existe: para lutar pelos seus direitos e seu espaço no 
mercado de trabalho!

Neste dia especial, também comemoramos as vitórias que o 
SINTARESP já conquistou para a categoria ao longo de dois 
anos desde a nova gestão. O trabalho não para! Nosso objetivo é 
lutar ainda mais para garantir o futuro da radiologia!

REAÇÕES ADVERSAS AO MEIO DE CONTRASTE

PARABÉNS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS
 E AUXILIARES EM RADIOLOGIA!

UNA-SE AO SINTARESP E AJUDE O 
SINDICATO A LUTAR AINDA MAIS POR VOCÊ!

O portal de notícias G1, informou dia 16/11 a morte de uma jovem de 18 anos 
após fazer tomografia computadorizada em hospital particular de Campinas, 
devido a uso de contraste aplicado. A paciente teve um choque anafilático pois 
tinha alergia ao contraste iodado, que foi usado no procedimento.

A morte da jovem foi uma fatalidade. Há possibilidade de identificar a alergia ao 
contraste com uma anamnese bem feita (entrevista com o paciente), por isto 
em caso de reação é fundamental existir uma equipe preparada.

Conheça as reações ao meio de contraste:
 
Reação Anafilactóide
As reações ao contraste são idênticas a reações anafiláticas a drogas ou a 
alérgenos, porém, como não se estabeleceu uma resposta anticorpo-

antígeno, chamamos de reação anafilactoide. O tratamento é o mesmo da reação anafilática.
 
Reação Leve
Reação limitada e sem progressão, os sintomas comuns são: náusea, vômito, tosse, calor, cefaléia, tontura, tremores, alteração do 
gosto, coceira, palidez, rubor, calafrios, suor, nariz entupido, inchaço facial e nos olhos e ansiedade.
 
Reação Moderada
Maior intensidade dos sintomas, os mais comuns são: taquicardia/bradicardia, hipertensão, eritema difuso ou generalizado, dispnéia, 
broncospasmo, chiado, edema laríngeo e hipotensão moderada.
 
Reação Grave
Edema laríngeo (acentuado ou rapidamente progressivo), parada cardiorrespiratória, convulsões, hipotensão acentuada, arritmias com 
manifestação clínica.
 
Fonte: G1 e Radiologia Blog
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SR OSMAN MONTALVAN, INTERVENTOR DO CRTR-SP, 
É INTIMADO PELA JUSTIÇA

Desde a nova gestão, ressaltamos a importância da democracia e 
promovemos a transparência no trabalho e nas informações que 
divulgamos, porém, não são todos os representantes da categoria 
que compactuam com essa luta pela classe. Trabalhamos 
nitidamente em busca de benefícios para a radiologia e todos que 
almejam desonrar a imagem da classe sofrerão a intervenção do 
SINTARESP, prestando contas ao poder judiciário.

Recentemente, o diretor interventor do CRTR-SP, Sr. Osman 
Montalvan, proferiu injúrias e difamações da instituição que tanto 
preza, valoriza e luta pela categoria: o SINTARESP. Por que 
pronunciar tais ofensas a um órgão que denuncia e combate 
constantemente as irregularidades? Para provar suas 
argumentações hostis, a Justiça o intimou a prestar declaração as 

mesmas perante a lei!

Sempre lutamos contra aqueles que tentam desonrar a categoria e compartilhamos as denúncias com o objetivo de alertar os 
profissionais dos absurdos que insistem em permanecer na radiologia. Não compactue com quem não o valoriza!

Você, profissional da 
radiologia, está feliz 
c o m  a  s u a  a t u a l 
condição de trabalho? 
A cada ano vemos mais 
profissionais estranhos 
conquistando nosso 
mercado e, infel iz-
mente, o CRTR-SP, 
que deveria fiscalizar 
de perto aler tando 
também outros órgãos 
competentes sobre 
essa invasão, está 
indiferente perante o 
ocorrido e aplicam as 

verbas da categoria em passagens aéreas, hospedagens e 
restaurantes luxuosos.

Assim como no período onde o governo brasileiro gastou 
milhões em viagens, causando inconformidade em toda a 
população, parece que na radiologia não estamos diferentes 
atualmente: ao invés de executarem suas funções para garantir 
as atribuições devidas aos profissionais da radiologia, as 
anuidades estão sendo gastas em passagens, hotéis e conforto 
dos interventores. Haja visto que um dos interventores mora em 
Brasília e outro no sul do país!

Não podemos assistir essa desmoralização injusta passiva-
mente! Cobrar respostas dos representantes é um direito de 

todo cidadão brasileiro, garantida pela Constituição Federal. A 
categoria encontra-se totalmente desamparada com 
interventores que não param de gastar com viagens e receber 
diárias duvidosas! Precisamos de mudança, pois não podemos 
mais aceitar daqueles que detém o poder que fiquem estáticos e 
visam apenas seus interesses pessoais, enquanto a categoria 
assististe a invasão de profissionais estranhos garantindo mais 
espaço na nossa profissão!

Continuaremos trabalhando incansavelmente para coibir a 
entrada dos profissionais não qualificados, pois acreditamos que 
a radiologia é lugar de atuação de tecnólogo, técnico e auxiliar 
em radiologia! Buscamos a valorização profissional, união e 
reconhecimento da categoria no mercado de trabalho e jamais 
desistiremos de lutar contra aqueles que difamam os 
profissionais, a profissão!

INTERVENTORES DO CRTR-SP INVESTEM EM PASSAGENS AÉREAS, 
HOTELARIA LUXUOSA E PASSEIOS

CHEGA DE EXPLORAÇÃO COM OS 
PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA, 

EXIGIMOS RESPEITO!!!

COMO O DIRETOR INTERVENTOR, 
SR. OSMAN PODE PEGAR DIÁRIAS 
DO CRTR-SP PARA PARTICIPAR DE 

UM EVENTO, SENDO QUE NO MESMO 
DIA ESTARÁ DE PLANTÃO NO HOSPITAL 

EM QUE TRABALHA?
CHEGA DE OMISSÃO E DESCASO!
NOSSA VOZ É A NOSSA DEFESA – 

NÃO PERMITA QUE DENIGRAM 
A CATEGORIA!
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O mês de novembro marca uma 
importante data para toda a 
categoria, o Dia Internacional dos 
Profiss iona is  das  Técn icas 
Radiológicas, ocasião em que o 
físico alemão Wilhelm Conrad 
Röntgen descobriu a existência dos 
Raios X. Dia 8 é uma data especial 
para toda a categoria que necessita 
de mais atenção, respeito e valor.

Desde  a  nova  gestão,  nos 
preocupamos diariamente com a situação em que a radiologia se encontra e, mesmo não sendo 
atribuição do sindicato, trabalhamos para que a invasão dos profissionais estranhos seja 
combatida. Pensando na saúde pública e em toda a categoria, que merece o seu devido espaço no 
mercado de trabalho, levamos à Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que protege 
a profissão contra a invasão de outros profissionais.

A deputada Leci Brandão nos atendeu e compadeceu à causa que também é de interesse da 
sociedade. Foi discutido a importância do profissional das técnicas radiológicas para a saúde 
diagnóstica e o perigo de outros profissionais sem preparo manuseando radiação ionizante. O 
projeto de lei está em andamento e precisamos de toda a categoria unida para conseguirmos 
conquistar mais uma vitória juntos!

 O ano de 2015 está quase acabando e, com certeza, foi mais um ano marcado pelo trabalho árduo 
do SINTARESP. Combatemos incessantemente os cotistas, fizemos intensas fiscalizações em 
empresas irregulares, lutamos contra a morosidade e corrupção, além do nosso esforço contínuo 
por mais benefícios e maiores salários. Com a união do sindicato e CRTR-SP, em 2016, 
conquistaremos ainda muito mais para toda a radiologia! O seu apoio é determinante para 
alcançarmos mais vitórias! Una-se nessa luta em prol à classe!

VAMOS CONTINUAR NA TRABALHANDO PELOS 
PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA!!

ENTRE NESSA LUTA CONOSCO E FAÇA PARTE DO SINDICATO!
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