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Ofício CONTER n.º 0017/2022 

Brasília, 4 de janeiro de 2022. 

A Sua Excelência a Senhora 
Dra. ARITA BERGMANN 
Secretária Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul 
Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar 
CEP: 90119-900 - Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

Assunto: edital de concurso nº 19/2021 – exercício da Radiologia como atribuições legais 
de técnicos e tecnólogos em Radiologia 

Senhora Secretária, 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), autarquia pública 
federal, criada pela Lei n.º 7.394/85 e regulamentada pelo Decreto n.º 92.790/86, por meio 
do seu presidente, Luciano Guedes, apresenta esclarecimentos referentes ao exercício legal 
das técnicas radiológicas por Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. A iniciativa se dá em 
razão da publicação do Edital de Concurso nº 19/2021, para o provimento de 26 vagas para a 
carreira de Especialista em Saúde.  

O processo seletivo contempla a área de diagnóstico por imagem, com a 
respectiva operação de equipamentos radiológicos, sem, contudo, abrir vagas para técnicos 
e tecnólogos em Radiologia, profissionais detentores da habilitação legal para estarem à 
frente de tais serviços. A situação confronta de forma direta a Lei 7.394/85, a qual determina 
que a categoria deva realizar as atribuições descritas na vaga ofertada.  

Como se trata de atividades de alto grau de periculosidade e insalubridade, 
entendemos que é um tema que merece atenção especial, devido ao risco que podem trazer 
aos trabalhadores, pacientes e sociedade em geral. Diante disso, tomamos a iniciativa de 
fazer algumas considerações baseadas na legislação que disciplina o exercício das técnicas 
radiológicas no Brasil, a Lei n.º 7.394/85:  

Art. 1º - Os preceitos desta Lei regulam o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, conceituando-se como tal todos os Operadores 
de Raios X que, profissionalmente, executam as técnicas:  

I - radiológica, no setor de diagnóstico;  
II - radioterápica, no setor de terapia;  
III - radioisotópica, no setor de radioisótopos;  
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IV - industrial, no setor industrial;  
V - de medicina nuclear.  

Art. 2º - São condições para o exercício da profissão de Técnico em 
Radiologia: 

I – ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir 
formação profissional mínima de nível técnico em Radiologia; (Redação 
dada pela Lei nº 10.508, de 10.7.2002)  
(...) 

Art. 10 - Os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em 
radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do Técnico 
em Radiologia. 

É necessário ressaltar, ainda, que hoje contamos com a figura do Tecnólogo 
em Radiologia, profissional de nível superior na área, com competência para as atividades 
com maior grau de complexidade e especialidade. 

No entanto, todo profissional da Radiologia, seja ele de nível técnico ou de 
nível superior, possui uma formação exclusivamente voltada para a área da Radiologia. O 
curso de tecnólogo, com uma carga horária não inferior a 2.400 horas de estudos, e o curso 
técnico, com 1.200 horas. Nenhuma outra categoria profissional dispõe de uma grade 
curricular voltada para as técnicas radiológicas no mesmo patamar.  

Decisões Judiciais  

Dois processos trabalhistas ilustram a problemática de contratações para a 
área, sem observar, contudo, a legislação vigente.  

As ações foram movidas por trabalhadores que alegaram exercer funções 
análogas as de técnicos e tecnólogos em Radiologia. Reivindicaram, deste modo, o direito a 
receber piso salarial da categoria, adicional de insalubridade e horas extras excedentes a 24ª 
hora de trabalho semanal retroativos à data da contratação, tendo como base a Lei n.º 
7.394/85. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo condenou o contratante ao 
pagamento de indenizações no valor de R$ 606.944,23 e R$ 439.399,60, respectivamente. 
(TRT/SP n.º 03159000319995020034 e TRT/SP n.º 00639004119985020035).  

Prestamos essas informações para esclarecer eventuais desconhecimentos 
sobre as regras gerais que norteiam o exercício das técnicas radiológicas, bem como 
ressaltar a importância de se ter um profissional com o devido conhecimento e capacitação 
operando equipamentos que podem causar prejuízos à saúde.  
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Em nome do bem-estar da população, é necessário que haja um controle 
rigoroso de quem está à frente de atividades que se utilizam de radiação ionizante. Só assim, 
poderemos garantir a eficiência e segurança de procedimentos fundamentais à saúde 
pública brasileira.   

 

Atenciosamente, 

 

 

LUCIANO GUEDES 
Presidente do CONTER 

Gestão 2019-2022  
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