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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidente e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da décima sétima reunião da Coordenação Nacional de 

Educação do CONTER – CONAE. 

2. Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: informes; análise da proposta 

de encontro com os coordenadores; discussão sobre o Documento Base acerca 

da construção das Diretrizes Curriculares do Tecnólogo em Radiologia; a 

Construção do SINAE e as Diretrizes Curriculares do Técnico em Radiologia 

 

PRESENTES 

 

TR. Sandoval Kehrle -  Presidente interino e os membros: Lúcia Helena Solha; Prof. Dr. 

Paulo Roberto Wollinger, Prof. Francisco Cordão, e o Prof.  MSc. João Raimundo Alves 

dos Santos. 

Ausências justificadas: Profª Michelle Torquato, Professor Guilherme Oberto Rodrigues 

e Prof. Ricardo Andreucci 

 

PAUTA – 17ª Reunião da CONAE 

 

1º Dia: 11/12 – segunda—feira 

 09 h – Início das Atividades 

a) Saudação do Presidente Interino da CONAE 

 09 h 15 – Aprovação da Pauta  

 09 h 30 – Leitura e aprovação do Relatório da 16ª reunião da CONAE 

 10 h 15 – Informes 

  - Solicitação de Auditório do CNE 
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  - Reunião com a SETEC 

 10 h 40 – Discussão sobre as Diretrizes Curriculares do Tecnólogo em Radiologia 

 12 h –- Almoço 

 14 h – Construção da pauta sobre o Seminário com os Coordenadores de Curso. 

 17 h 30 – Encerramento do dia 

 

2º Dia:  12/12 – terça-feira 

 09 h  – Construção das Diretrizes curriculares do Técnico em Radiologia 

 12 h – Almoço 

 14 h – Construção das Diretrizes curriculares do Técnico em Radiologia 

 17 h – Encerramento 

 

 

1 DETALHAMENTO DA REUNIÃO 

 

O item detalhamento da reunião contempla todos os pontos discutidos. Para 

efeitos didáticos ele foi subdividido em Saudação e Informes; Aprovação da Pauta; 

Leitura e aprovação do Relatório da 16ª reunião da CONAE; Leitura e Discussão sobre 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Tecnólogo, Construção do seminário com os 

coordenadores de curso; construção do documento base sobre as diretrizes curriculares 

nacionais do técnico em radiologia. 

 

1.1 SAUDAÇÃO E LEITURA DO RELATÓRIO DA 17ª REUNIÃO 

 

O Técnico Sandoval Kerhle, presidente interino da CONAE, abriu os trabalhos 

saudando os presentes. Em seguida passou a condução dos trabalhos para o membro João 

R. A. Santos que pautou os seguintes itens: 

1.1.1 Leitura e aprovação do Relatório da reunião anterior 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

4 

Foi lido o relatório da 16ª reunião da CONAE e o mesmo foi aprovado. 

 

3. Discussão sobre a construção das diretrizes curriculares do Tecnólogo 

A CONAE enviou o Documento Base sobre a Construção das Diretrizes 

Curriculares do Tecnólogo para a Assessoria de Imprensa fazer a revisão do 

mesmo. Após a análise das contribuições  feitas pela Assessoria Imprensa 

ficou a seguinte redação:  
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DOCUMENTO BASE PARA AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DOS 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

1. HISTÓ RICÓ 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

A Lei nº 7.394/1985 regulamenta a profissão de Técnico de Radiologia, 

incluindo os profissionais que executam as seguintes técnicas: radiológica, no setor 

de diagnóstico, médico, veterinário e odontológico; radioterápica, no setor de 

terapia; radioisotópica, no setor de radioisótopos; industrial, no setor industrial; e 

de Medicina Nuclear. A Referida Lei exige, como condição para o exercício 

profissional, a conclusão do Ensino Médio e a obtenção de diploma de Técnico em 

Radiologia. Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 92.790/1986, o qual também 

regulamentou o exercício legal dos profissionais em Radiologia. De acordo com o 

Art. 5º desse decreto, as instituições de ensino que ofertam a formação em técnicas 

radiológicas só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação 

satisfatórias e corpo docente de reconhecida idoneidade profissional, 

desenvolvendo cursos, nos termos de seu § 1º, devidamente aprovados pelos órgãos 

competentes do sistema educacional, segundo programas elaborados pelo Conselho 

Federal de Educação e válidos para todo o território nacional. Em 4 de junho de 

1987, foi criado o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), com a 

finalidade de fiscalizar o exercício legal dos profissionais da Radiologia, como 

profissão regulamentada. Desde então, passou a responder, no âmbito do Sistema 

CONTER/CRTRs, pelo registro profissional das pessoas físicas legalmente 

habilitadas e pelas anotações de pessoas jurídicas de atividade ligada à aplicação das 

radiações, ionizantes e não ionizantes, para fins diagnósticos e terapêuticos.  
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Até a aprovação da nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei nº 9.394/1996 – o então Conselho Federal de Educação aprovou apenas dois 

cursos técnicos em Radiologia, pelo Parecer CFE nº 1.263/73, ambos na qualidade 

de Técnico em Radiologia Médica, um deles na modalidade de Radiodiagnóstico e 

outro na modalidade de Radioterapia. O capítulo III, título V, da LDB, sobre Educação 

Profissional, foi regulamentado pelo Decreto nº 2.208/1997. Com fundamento na 

nova LDB e no Parecer CNE/CEB nº 16/1999[A1], a Resolução CNE/CEB nº 04/1999 

aprovou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta dos Cursos de 

Educação Profissional de Nível Técnico. A Resolução CNE/CP nº 03/2002, com 

fundamento no Parecer CNE/CP nº 29/2002, definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para o Ensino Superior de Educação Profissional Tecnológica, na 

condição de cursos de Graduação. Posteriormente, o Decreto nº 2.208/1997 foi 

revogado pelo Decreto nº 5.154/2004 e vários de seus dispositivos curriculares 

foram incorporados à atual LDB, na redação dada pela Lei nº 11.741/2008, sendo 

que o Art. 39, § 2º, Inciso III, da LDB prevê a existência de cursos Superiores de 

Tecnologia, nas modalidades de graduação e de pós-graduação. 

  A Constituição da República do Brasil, promulgada em 1988, prevê a 

existência do Sistema Único de Saúde – SUS, no qual atuam os profissionais da 

Radiologia, tanto os técnicos de nível médio quanto os graduados em cursos 

superiores de Tecnologia em Radiologia. É oportuno ressaltar sobre a importância 

para a saúde pública da atuação profissional, tanto dos técnicos quanto dos 

tecnólogos em Radiologia, considerando que os tecnólogos, de acordo com o Artigo 

2º da Resolução CNE/CP nº 03/2002, devem ter formação suficiente para incentivar 

o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo 

tecnológico, em suas causas e efeitos; incentivar a produção e a inovação científico 

tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; desenvolver 

competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de 

processos e a produção de bens e serviços; propiciar a compreensão e a avaliação 
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dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e 

incorporação de novas tecnologias; promover a capacidade de continuar 

aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como 

propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; adotar a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente 

dos cursos e seus currículos; e garantir a identidade do perfil profissional de 

conclusão de curso e da respectiva organização curricular.[A2] 

 

Diferenciação entre o Técnico e o Tecnólogo 

O Técnico em Radiologia, obrigatoriamente, deverá desenvolver 

competências profissionais para se habilitar para a atuação em uma ou mais das 

seguintes técnicas radiológicas, definidas pela Lei nº 7.394/1985:  radiológica, no 

setor de diagnóstico; radioterápica, no setor de terapia; radioisotópica, no setor de 

radioisótopos; industrial, no setor industrial, e de Medicina Nuclear. O curso técnico 

de nível médio, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 06/2012, com fundamento no 

Parecer CNE/CEB nº 11/2012, deve contar com, no mínimo, 1.200 horas de duração 

em atividades teórico-práticas, acrescidas de, no mínimo, 400 horas de estágio 

curricular obrigatório, assumido como ato educativo do estabelecimento de ensino, 

em regime de parceria com a organização concedente da oportunidade de estágio, 

nos termos da Lei nº 11.788/2008. 

O curso superior de Tecnologia em Radiologia, autorizado nos termos da 

Resolução CNE/CP nº 03/2002, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 29/2002, 

estruturado nos termos dos artigos 39 e 44 da LDB, terá carga horária mínima de 

2.400 horas, acrescidas de, no mínimo, 600 horas de estágio curricular 

supervisionado na área radiológica, no setor do radiodiagnóstico (radiologia 

convencional, mamografia, radiologia intervencionista, densitometria, tomografia 

convencional e computadorizada e ressonância magnética[A3]), bem como na gestão 

e supervisão de atividades radiológicas. Além[A4] dessa parte básica obrigatória, deve 
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vir acompanhada de, pelo menos, outras duas, dentre as seguintes: radioterapia, 

medicina nuclear, radiologia forense, radiologia odontológica, radiologia 

veterinária, radiologia industrial e outras aplicações das radiações ionizantes e não 

ionizantes. 

As instituições educacionais que ofertam cursos técnicos de nível médio e 

superiores de tecnologia em radiologia, em complementação aos respectivos 

itinerários formativos, poderão ofertar cursos de especialização profissional em 

áreas complementares às estudadas, desde que devidamente autorizados pelos 

órgãos próprios do sistema educacional, cujas áreas poderão ser reconhecidas pelo 

Sistema CONTER/CRTRs para fim de exercício profissional especializado. 

A exigência maior para o exercício profissional do tecnólogo em Radiologia 

decorre da rápida evolução da Radiologia no mundo contemporâneo, considerando 

o alto desenvolvimento científico e tecnológico na área, que acarreta 

obrigatoriamente crescentes inovações tecnológicas, as quais requerem que os 

novos profissionais tecnólogos estejam adequadamente preparados para atender 

permanentemente aos desafios profissionais planejados e inéditos, em condições de 

continuar  aprendendo e desenvolvendo novas competências profissionais ao longo 

da vida.  

O Tecnólogo em Radiologia se diferencia do Técnico em Radiologia pela maior 

profundidade e abrangência no âmbito do desenvolvimento de suas competências 

profissionais para a laborabilidade em Radiologia. O Tecnólogo em Radiologia tem 

uma identidade própria e específica na área de atividade da sua atuação profissional, 

devido ao perfil profissional de conclusão do seu curso, voltado para um mundo do 

trabalho em permanente ebulição e evolução.  
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1.2. CÓNSTRUÇA Ó DAS DIRETRIZES 

 

Em 1973, o Conselho Federal de Educaça o aprovou dois cursos te cnicos de 

Radiologia, por meio do Parecer CFE nº 1.263/1973, ambos na qualidade de Te cnico 

em Radiologia Me dica, sendo um deles na modalidade de Radiodiagno stico e outro 

na modalidade de Radioterapia. Na de cada seguinte, foi instalado o CÓNTER, que 

desde o iní cio de suas atividades, sempre apoiou o desenvolvimento dos cursos de 

te cnicos em Radiologia.  Este cena rio sofreu grande impacto apo s a aprovaça o das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educaça o Profissional de ní vel te cnico, pela 

Resoluça o CNE/CEB nº 4/1999, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 16/1999, 

pois foi ampliada significativamente a oferta de cursos te cnicos de Radiologia. 

A partir de 2002, com a aprovaça o da Resoluça o CNE/CP nº 3/2002, com 

fundamento no Parecer CNE/CP nº 29/2002, foram implantados cursos de 

tecno logo em Radiologia com apoio do CÓNTER. Atualmente cerca de 200 cursos 

superiores de tecnologia em Radiologia esta o em funcionamento no Brasil, 

ofertando mais de trinta mil vagas anuais. Ó CÓNTER conta com mais de cem mil 

profissionais te cnicos e mais de dez mil profissionais tecno logos inscritos e em 

condiço es de exercí cio profissional na Radiologia. 

A partir desses dados de realidade, sentiu-se a necessidade de descrever as 

atribuiço es do tecno logo, tomando como base a caracterizaça o e a definiça o do perfil 

profissional de conclusa o do curso superior de tecnologia. As demandas das 

instituiço es de ensino superior conduziram a um trabalho de definiça o de diretrizes 

curriculares nacionais para orientar a estruturaça o desses cursos e sua oferta. Ó 

CÓNTER, sensibilizado por essas demandas, atribuiu a  sua Coordenaça o Nacional de 

Educaça o – CÓNAE a tarefa especí fica de formular a proposta de documento base 

para as diretrizes curriculares nacionais para orientar a atuaça o das Instituiço es de 

Educaça o Superior (IES). No processo de construça o destas diretrizes, pela 

especificidade e cara ter multidisciplinar, a CÓNAE se debruçou sobre o tema, 
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durante o segundo semestre de 2017, consultando as normas de educaça o 

profissional, os coordenadores de cursos e os profissionais em atuaça o no mercado 

(visando conhecer o que fazem de fato e as necessidades de sua formaça o). Ó 

trabalho culminou na elaboraça o do presente documento que agora esta  sendo 

submetido a  consulta pu blica, para todos os envolvidos na educaça o em Radiologia, 

profissionais das te cnicas radiolo gicas e demais interessados no tema. 

 

1.3 PREME NCIA DAS DIRETRIZES CURRICULARES 

 

Ós Tecno logos em Radiologia compo em as equipes de sau de nos diversos 

setores de atendimento, com me dicos, enfermeiros e demais profissionais, 

prestando relevante serviço no processo sau de-doença. Definidos como 

profissionais da sau de pelo Cata logo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, 

publicado pelo MEC, esta o plenamente inseridos nos diversos setores para os quais 

esta o habilitados, desenvolvendo plenamente as suas atribuiço es. 

A cada ano, milhares de tecno logos se graduam nos cerca de duzentos cursos 

superiores e buscam seus postos de trabalho, nas diferentes atividades, muitas 

delas, em constante evoluça o pelo aprimoramento de te cnicas, desenvolvimento de 

novos equipamentos e implantaça o de novos serviços. 

   Por outro lado, a oferta educativa nem sempre acompanha os desafios 

presentes e futuros dessa profissa o, havendo grande diversidade de perfis 

profissionais, muitos deles sem a devida sintonia com as demandas que a realidade 

laboral necessita. As diretrizes curriculares, como documento orientador da oferta 

educativa, estimulara  as instituiço es educacionais ofertantes desses cursos a um 

aprimoramento de sua oferta, ampliaça o do perfil profissional para abranger mais 

atividades laborais, ale m de estimular outras possibilidades educativas na a rea de 

Radiologia e suas tecnologias. 
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  Importante destacar que as atividades com radiaço es ionizantes te m duas 

caracterí sticas crí ticas que exigem especial atença o do poder pu blico: 

 Ó efeito biolo gico da radiaça o ionizante, que pode causar grandes problemas, 

quando na o sa o obedecidas normas, limites de dose e crite rios de 

radioproteça o. 

 Ó desenvolvimento tecnolo gico acelerado, o que torna, a cada dia, mais 

expressiva a aplicaça o dos recursos de imagem e terapia em sau de 

produzidas pelas radiaço es ionizantes, demandando, cada vez mais, 

profissionais devidamente preparados para lidar com seus desafios. 

 Como os demais cursos superiores em a reas de elevada responsabilidade 

profissional, de risco potencial em atividades laborais e de atividade em equipes 

multiprofissionais, a formaça o do Tecno logo em Radiologia necessita de diretrizes 

curriculares que se garanta a oferta qualificada dessa formaça o, para mais efetiva 

participaça o na soluça o dos grandes desafios em sau de em um Brasil de tantas 

adversidades. 

 

2. PERFIL PRÓFISSIÓNAL 

 

Como profissional da saúde, executa as técnicas para aquisição de imagens 

radiológicas, compreendendo: acolhimento e recepção do paciente; elaborar ou 

revisar anamnese; orientar e preparar o paciente para o exame; posicionar o 

paciente e o equipamento; realizar a exposição; avaliar o padrão técnico da imagem; 

liberação do paciente. 

  Aplica a radiação ionizante como terapia na radioterapia e na Medicina 

Nuclear. Implementa procedimentos de aquisição de imagem na Radiologia 

Industrial. Desenvolve atividades radiológicas na área de inspeção e segurança. 

Aplica os protocolos para aquisição de imagens com ressonância magnética. Efetua 

procedimentos para aquisição de imagens na Radiologia Veterinária. Executa 
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procedimentos na aquisição de imagens da Radiologia Forense para auxiliar na 

investigação. Monitora, quantifica e otimiza a produção de rejeitos radiológicos. 

Supervisiona as aplicações das técnicas radiográficas. Coordena equipes de trabalho 

nos serviços de diagnóstico por imagens. Desenvolve, implanta, gerencia e 

supervisiona programas de controle da qualidade e radioproteção. Realiza testes de 

controle da qualidade nos serviços de diagnóstico por imagem. Vistoria, avalia e 

emite parecer técnico em sua área de formação. Atua na operação de equipamentos, 

tem conhecimento aprofundado na área biológica, anatômica, fisiológica, 

farmacológica e patológica, relativos às técnicas radiológicas, acompanhando o 

desenvolvimento técnico e científico da área. Realiza gestão de processos 

relacionados à execução dos exames em clínicas e centros de diagnósticos, bem 

como de hospitais e demais instituições que utilizam radiação ionizante em suas 

atividades. 

 

3. PERSPECTIVAS DE ATUAÇA Ó PRÓFISSIÓNAL  

 

Atuação como Tecnólogo 

O maior campo de trabalho está relacionado à atuação do tecnólogo no SUS e 

em clínicas, hospitais, centros de saúde e demais instituições que utilizam 

equipamentos de radiação. Além dessas atividades, existem outros campos de 

atividade onde o tecnólogo poderá atuar, tais como: 

 

Docência 

O Tecnólogo em Radiologia atua na educação nos processos que envolvem a 

formação profissional de nível médio e superior. Atua ainda na educação continuada 

e permanente em serviço, nos projetos de extensão, no assessoramento em assuntos 

educacionais ligados à tecnologia radiológica. Caso deseje atuar na docência, deverá 
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concluir a licenciatura em educação profissional ou desenvolver programa de pós-

graduação na área da docência em educação profissional. 

 

Pesquisa Aplicada 

Coordenar equipes ou participar de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico de procedimentos, métodos, equipamentos e sistemas na área e de 

análise e diagnóstico por imagem, terapias com radiação, processamento de 

imagem, controle da qualidade, dosimetria, processamento de resíduos, além do 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

Supervisão de Proteção Radiológica 

É uma atividade possível para o Tecnólogo, após concluir os requisitos legais, 

atuando nas clínicas, hospitais, indústrias etc. O supervisor de proteção radiológica 

é um profissional obrigatório e requerido por lei, para qualquer prática que envolva 

uso ou manipulação de fontes de radiações ionizantes. 

 

Treinamento profissional ou “Application” 

Treinando novas equipes para operação de equipamentos, podem ser 

contratados por empresas e instituições fabricantes e representantes comerciais 

para a formação de novos quadros e difusão de novos produtos, métodos e técnicas. 

Para esta atividade, é recomendado o domínio de uma língua estrangeira, 

especialmente inglês. 

 

Indústria 

Opera equipamentos, desenvolve atividades ligadas à gestão e treinamento de 

equipes, controla a qualidade das radiografias, desenvolve técnicas e 

procedimentos, interpreta imagens e emite laudos técnicos na indústria.  
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Empreendedorismo 

O tecnólogo em Radiologia pode ser um empreendedor, implantando novos 

serviços nos setores do comércio e da indústria. Desenvolver novos negócios na área 

de diagnóstico por imagem, aplicação de radiação ionizante a novos processos. 

 

Gestão 

Como profissional de nível superior, o Tecnólogo poderá gerenciar equipe de 

trabalho e setores nas mais diversas áreas, participando de equipes 

multidisciplinares, inclusive na pesquisa e desenvolvimento de produtos e 

processos no setor de diagnóstico por radiação. 

A Supervisão das aplicações das técnicas radiológicas é uma competência 

inata do tecnólogo em Radiologia. 

 

4. CÓMPETE NCIAS 

 

4.1. CÓMPETE NCIAS GERAIS 

a. Zelar pelo bem-estar biopsicossocial das pessoas na condiça o de 

profissional da sau de especializado nas te cnicas radiolo gicas. 

b. Cuidar permanentemente da aplicaça o profissional dos princí pios de 

radioproteça o. 

c. Exercitar a conduta e tica com pacientes e equipes de trabalho  

d. Aplicar as normas de preservaça o ambiental na a rea da Radiologia. 

e. Interagir com os o rga os de representaça o profissional e dos sistemas de 

ensino, sau de e trabalho. 

f. Comunicar-se, com clareza, nas formas oral e escrita no ambiente 

profissional 
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4.2. CÓMPETE NCIAS ESPECI FICAS 

 

No Radiodiagnóstico 

 

 Adquirir, manipular, avaliar e documentar imagens para fins diagnósticos; 

 Aplicar as normas de segurança exigíveis pelo setor de atuação; 

 Aplicar as Técnicas radiológicas. 

 Atuar no processo de proteção radiológica, aplicando as normas de 

segurança; 

 Fazer o processamento das imagens analógicas e digitais. (Sistema de 

processamento analógico ainda é a realidade do pais); 

 Interagir com a equipe multiprofissional nos diversos ambientes; 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários para a 

realização da aquisição das imagens; 

 Planejar e realizar programas de proteção radiológica; 

 Realizar a gestão da equipe; 

 Supervisionar aplicações das Técnicas Radiológicas. 

 

Nos procedimentos de diagnóstico por imagem na Radiologia odontológica, 

Veterinária, Forense e de inspeção de segurança, aplicam-se estas competências 

acrescidas das devidas especificidades e normas próprias. 

 

Na Medicina Nuclear 

 

 Manipular radiofármacos e compostos radioativos; 

 Adquirir, avaliar   e documentar imagens com fins diagnósticos; 
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 Aplicar as normas de segurança exigíveis pelo setor, atuando no processo 

de proteção radiológica; 

 Gerenciar os rejeitos radioativos; 

 Interagir com equipe multiprofissional nos processos diagnósticos ou 

terapêuticos em Medicina Nuclear; 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários para 

realização da aquisição das imagens; 

 Verificar condições operacionais dos aparelhos. 

 

Na Radioterapia 

  

 Realizar aplicações terapêuticas, de acordo com o protocolo estabelecido 

para utilização de radiações ionizantes relativas a braquiterapia e 

teleterapia, registrando e comunicando as ocorrências ao Supervisor de 

Proteção Radiológica; 

 Atuar no processo de proteção radiológica, aplicando as normas de 

segurança exigíveis pelo setor; 

 Atuar de forma multiprofissional nos processos terapêuticos; 

 Avaliar a qualidade da imagem gerada em Radioterapia; 

 Confeccionar imobilizadores para aplicações individuais em Radioterapia; 

 Interagir com equipe multiprofissional na execução de processos 

terapêuticos, desde o planejamento até o controle da qualidade; 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários para a 

realização do processo terapêutico; 

 Realizar procedimentos de geração de imagem aplicados à Radioterapia; 

 Utilizar os dispositivos e acessórios. 
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Na Radiologia Industrial  

 

 Interpretar e avaliar os resultados em função dos códigos, normas e 

especificações aplicáveis; 

 Definir as limitações da aplicação do método de ensaio radiológico; 

 Designar métodos específicos para ensaio; 

 Elaborar relatório de resultados; 

 Estabelecer e validar técnicas e procedimentos; 

 Executar procedimentos de radioproteção e de segurança radiológica das 

instalações, equipamentos, materiais e fontes de radiação ionizante, 

incluindo o pessoal envolvido nos ensaios, aplicando as normas do plano 

de proteção radiológica, devendo comunicar qualquer anormalidade ou 

divergência ao Supervisor de Proteção Radiológica (SPR) responsável; 

 Identificar métodos, técnicas, procedimentos particulares e os 

equipamentos adequados necessários à realização dos ensaios 

radiológicos; 

 Instalar, preparar e verificar os ajustes dos equipamentos; 

 Orientar e avaliar o desempenho dos profissionais de sua equipe; 

 Registrar e classificar os resultados de acordo com os critérios 

documentados. 

 

5. EIXÓS TEMA TICÓS – A REAS DE ATUAÇA Ó 
 

1 – No radiodiagnóstico: 

O graduado em Radiologia com formação em radiodiagnóstico atua na área 

da Radiologia médica em centros de diagnóstico por imagem de unidades 

hospitalares e de clínicas especializadas nos setores de: Radiologia em 

processamento analógico e digitais; Mamografia; Densitometria; Radiologia 
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Intervencionista; Tomografia Convencional e Computadorizada; Ressonância 

Magnética.   Na área da Radiologia odontológica, atua no setor de radiodiagnóstico 

de clínicas especializadas. Na área da Radiologia Veterinária, atua no setor de 

radiodiagnóstico de unidades hospitalares em seus diversos setores e centros 

especializados. Na área de Radiologia Forense, atua no setor de radiodiagnóstico dos 

institutos de medicina legal. 

Atua em atividades que envolvem os procedimentos de posicionamento e 

técnicas radiológicas para obtenção de imagens com fins diagnósticos pela operação 

dos diversos equipamentos, objetivando a aquisição das imagens nos serviços de 

assistência à saúde em medicina, medicina Veterinária e em odontologia. Também 

poderá atuar como Supervisor de Aplicação das Técnicas Radiológicas (SATR). 

 

2 – Na Radioterapia: 

  Esta formação permite atuar no setor de Radioterapia de hospitais e serviços 

especializados nos processos que envolvem o tratamento através da utilização de 

radiação ionizante para fins terapêuticos, incluindo aceleradores lineares, fontes 

radioativas, geração de imagens para planejamento e controle da qualidade, na 

teleterapia e na braquiterapia. Também poderá atuar como Supervisor de Aplicação 

das Técnicas Radiológicas (SATR) 
 

3 – Na Medicina Nuclear: 

Essa formação permite atuar no setor de Medicina Nuclear em hospitais e 

clínicas nos processos que envolvem a utilização de radioisótopos com fins 

diagnósticos e terapêuticos; na operação dos diversos sistemas de obtenção de 

imagens no manuseio de fontes de radiação ionizante não seladas, no seu preparo e 

utilização, na radioproteção e no descarte dos rejeitos produzidos. Também poderá 

atuar como Supervisor de Aplicação das Técnicas Radiológicas (SATR) 
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4- Na área industrial: 

Na Radiologia Industrial, o profissional realizará técnicas de ensaios não 

destrutivos com radiações ionizantes nos setores de: radiografia industrial, 

medidores nucleares, técnicas analíticas, irradiação industrial e de perfilagem de 

poços.   
 

5- Na área de inspeção de segurança 

Atua nas  atividades de  Inspeção radiológica de Segurança  de pessoas, 

inclusive no sistema prisional, bem como de volumes, pacotes e bagagens em:  

portos, aeroportos, fronteiras e outras instituições ligadas à inspeção de segurança. 

 Atua no treinamento da equipe, para uso e operação de equipamentos 

radiológicos. 
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Quadro das áreas de atuação na Radiologia 

RADIOLOGIA EM SAÚDE 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

 
SUBÁREA DE 

ATUAÇÃO 

 
SETORES 

 

 

 

 

Radiologia Médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiodiagnóstico 

 

 Radiologia 
Convencional 

 Mamografia 

 Densitometria 

 Tomografia 
Computadorizada 

 Ressonância 
Magnética 

 Radiologia 
Intervencionista 

 Radioterapia 

 

 Teleterapia 

 Braquiterapia 

 Medicina Nuclear  Imagens funcionais 

 Terapia 

Radiologia odontológica   Radiodiagnóstico  

Radiologia Veterinária  Radiodiagnóstico  
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                                  RADIOLOGIA ESPECÍFICA 

 
ÁREA DE 
ATUAÇÃO  

 
SUBÁREA DE 
ATUAÇÂO 

 
SETORES 

  

  

  

Radiologia Industrial 

 

 

 

 

Inspeção Radiológica 

De Segurança 

 

 
 

 Radiografia Industrial, 
medidores nucleares, 
técnicas analíticas, 
irradiação Industrial e de 
perfilagem de poços 

 Petroquímica 

 Naval 

 Siderurgia 

 Aeronáutico 

 Petróleo e gás 

 Agroindústria 

 

 Inspeção radiológica de 
segurança de pessoas, 
volumes, pacotes e 
bagagens 

 Portos 

 Aeroportos 

 Fronteiras 

 Instituições 

 Unidades Prisionais 

Radiologia Forense  Investigação e elucidação 

de ocorrências 

 Institutos de 

Medicina Legal 

 
 

  



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

23 

6. CÓNTEU DÓS CURRICULARES 

 

6.1. Fundamentos 

 Comunicação oral e escrita; 

 Ética; 

 Legislação profissional; 

 Física Aplicada; 

 LIBRAS; 

 Língua estrangeira; 

 Matemática Aplicada; 

 Metodologia Científica; 

 Psicologia Aplicada; 

 Relações interpessoais e interprofissionais. 

6.2. Sau de para a Radiologia 

 Anatomia humana; 

 Atenção integral ao paciente/cliente; 

 Descarte de resíduos; 

 Física das radiações; 

 Fisiologia humana; 

 Gestão em saúde; 

 Empreendedorismo; 

 Humanização; 

 Organização e funcionamento do SUS; 

 Patologia. 
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6.3. Especí ficos da Radiologia 

 Biossegurança; 

 Controle da qualidade em Radiologia; 

 Dosimetria; 

 Equipamentos e acessórios na Radiologia 

 Física aplicada à Radiologia; 

 Gestão em serviços de saúde; 

 Informática em saúde; 

 Posicionamento; 

 Proteção radiológica; 

 Radiologia digital; 

 Segurança no trabalho; 

 Técnicas Radiológicas: exames contrastados; pediatria; mamografia; 
tomografia computadorizada; densitometria óssea; ressonância 
magnética; Medicina Nuclear; hemodinâmica; odontologia; 
Veterinária; Industrial; Radioterapia; Radiologia Forense; inspeção 
em segurança. 
 

Radiologia Forense 

 Ética profissional; 

 História e fundamentos da Radiologia Forense; 

 Radiologia Forense Ante-mortem; 

 Radiologia Forense Pós-mortem; 

 Técnicas aplicadas à Radiologia Forense. 

 

Radiologia Odontológica 

 Anatomia aplicada; 

 Técnicas radiológicas aplicadas à Odontologia. 

Radiologia Veterinária 
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 Anatomia aplicada; 

 Técnicas radiológicas aplicadas à Veterinária; 

 Posicionamento radiográfico; 

 Legislação aplicada. 

 

Inspeção radiológica em segurança 

 Técnicas e equipamentos para inspeção radiológica em segurança; 

 Documentação e registro da inspeção; 

 Padronizações Internacionais; 

 Setores de atuação; 

 Legislação específica. 

 

Radiologia Industrial 

 Códigos de fabricação na indústria metal mecânica, Normas técnicas 

(ASME, AWS , ABNT, etc.), procedimentos de ensaio radiográfico, 

condição da peça sob ensaio, extensão do ensaio radiográfico, 

critérios de aceitação, interpretação da imagem radiográfica, 

registros dos resultados.); 

 Ensaios não destrutivos e suas aplicações, vantagem e limitações dos 

métodos;  

 Equipamentos emissores de radiação (aparelhos de Raios X, 

aceleradores, irradiadores gama, cuidados no manuseio dos 

equipamentos e acessórios, ajustes, avaliação da segurança na 

operação e armazenamento); 

 Física radiológica voltada para a indústria; 
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 Fontes de radiação ionizante utilizadas na indústria (processo de 

ativação, tipos de radioisótopos e atividades mais comuns, 

classificação); 

 Gestão e segurança, ambiente e saúde; 

 Processos de fabricação nas indústrias metal mecânica (soldagem, 

fundição, laminação, identificação e classificação e terminologia das 

imperfeições produzidas nesses processos); 

 Proteção radiológica industrial (resoluções CNEN, plano de 

radioproteção, procedimentos); 

 Sistemas de qualificação de pessoas para radiografia industrial; 

 Técnicas radiológicas usadas na indústria (procedimentos, seleção 

da técnica, uso de filmes radiográficos, CR e DR, cuidados com a 

qualidade da imagem, validação da técnica, radioscopia e suas 

aplicações, técnicas específicas aplicadas); 

 Vasos de pressão (descrição, projetos principais e suas aplicações). 

 
7. ESTA GIÓS E PRA TICA PRÓFISSIÓNAL 

 
7.1. ESTA GIÓ CURRICULAR 

O estágio curricular, nos termos da Lei 11.788/2008, é ato educativo 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho.  Deve contemplar, no 

mínimo, 600 horas de estágio curricular supervisionado no setor do 

radiodiagnóstico (radiologia convencional, mamografia, radiologia intervencionista, 

densitometria, tomografia convencional e computadorizada e ressonância 

magnética[A5]), bem como na gestão e supervisão de atividades radiológicas. Além[A6] 

dessa parte básica obrigatória, deve vir acompanhada de, pelo menos, outras duas, 

dentre as seguintes: radioterapia, medicina nuclear, radiologia forense, radiologia 
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odontológica, radiologia veterinária, radiologia industrial e outras aplicações das 

radiações ionizantes e não ionizantes.  

 

7.2. PRA TICA PRÓFISSIÓNAL 

A prática profissional, que deve integrar a carga horária do curso, prevista na 

organização curricular, deve estar continuamente relacionada aos seus 

fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio 

pedagógico que possibilite ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente. 

A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência, 

aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes 

especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, 

bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou 

intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras. 

 

8. ATIVIDADES CÓMPLEMENTARES 

 

8.1. TRABALHÓ DE CÓNCLUSA Ó DE CURSÓ 

Ó Projeto pedago gico do curso pode incluir a realizaça o de Trabalho de 

Conclusa o de Curso (TCC), a ser desenvolvido individualmente ou em equipe, 

considerando as diversas possibilidades de realizaça o dessa atividade, a qual 

deve ser devidamente orientada e avaliada pela equipe docente. A carga 

hora ria destinada a elaboraça o do TCC deve ser adicionada a  duraça o mí nima 

do curso. 

8.2. ATIVIDADES DE EXTENSA Ó 

As atividades de extensão previstas no Artigo 44, inciso IV, da Lei nº 9.394/1996 

(LDB), de acordo com a estratégia 12.7, da Meta 12, do Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado pela Lei 13.005/2014, devem assegurar, no mínimo 10%, do total 
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de créditos curriculares exigidos para a graduação de tecnólogo em Radiologia, no 

desenvolvimento de programas e projetos de extensão voltados para o atendimento 

à comunidade, considerando ser uma área de grande pertinência social, tais como: 

campanhas de prevenção de câncer de mama, campanha de prevenção de câncer de 

próstata, etc.  

 

8.3. VISITAS TE CNICAS 

Recomenda-se que as instituiço es educacionais, independentemente do 

desenvolvimento de pra ticas profissionais em laborato rio e de realizaça o de 

esta gio profissional supervisionado em situaça o real de trabalho, promovam 

visitas te cnicas, como atividade dida tica, nas diversas a reas de atuaça o. 

 

8.4. PARTICIPAÇA Ó EM EVENTÓS 

Óbjetivando a valorizaça o do profissional tecno logo e sua articulaça o com os 

demais profissionais da sau de, especialmente com aqueles que atuam no SUS, 

recomenda-se que as instituiço es de educaça o superior (IES) incentivem seus 

educandos a  participaça o em eventos da a rea, sempre que possí vel, com 

apresentaça o de trabalho. 

 

9. ESTRUTURA DÓ PRÓJETÓ PEDAGÓ GICÓ DE CURSÓ 

Ó Projeto de curso a ser ofertado pelas instituiço es educacionais devera  ter, 

no mí nimo, os itens abaixo: 

 

9.1. PERFIL PRÓFISSIÓNAL 

9.2. IDENTIFICAÇA Ó DÓ CURSÓ: 

9.2.1. Denominaça o do Curso: curso superior de tecnologia em 

radiologia; 

9.2.2. Designaça o do egresso: tecno logo em Radiologia; 
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9.2.3. Eixo tecnolo gico: ambiente e sau de; 

9.2.4. Modalidade (Presencial ou a dista ncia); 

9.2.5.  Carga hora ria (Total, Esta gio, TCC, extensa o); 

9.2.6. Turno de oferta (matutino, vespertino, noturno ou integral); 

9.2.7. Integralizaça o (total de semestres ou anos do curso); 

9.2.8. Periodicidade da oferta (semestral, anual, oferta u nica); 

9.2.9. Forma de ingresso (vestibular, SISU, ENEM, etc.). 

9.3. ÓRGANIZAÇA Ó DIDA TICÓ-PEDAGÓ GICA 

9.3.1. Justificativa e pertine ncia da oferta; 

9.3.2. Legislaça o profissional; 

9.3.3. Perfil profissional do egresso; 

9.3.4. Compete ncias do egresso; 

9.3.5. A reas de atuaça o do egresso; 

9.3.6. Matriz curricular; 

9.3.7. Certificaço es intermedia rias (quando houver); 

9.3.8. Componentes curriculares (carga hora ria, conteu dos, 

atividades e metodologia); 

9.3.9. Metodologia das atividades educativas; 

9.3.10. Crite rios de validaça o de compete ncias ou aproveitamento de 

saberes (Art. 41 da LDB 9394/96), “objeto de avaliaça o, reconhecimento e 

certificaça o, para fins de prosseguimento ou conclusa o de estudos”; 

9.3.11. Esta gio Curricular Supervisionado; 

9.3.12. Atividades de Extensa o; 

9.3.13. Atividades pra ticas e de Laborato rio; 

9.3.14. Trabalho de Conclusa o de Curso; 

9.3.15. Atendimento ao discente; 

9.3.16. Avaliaça o do ensino; 

9.3.17. Atividades de tutoria (para oferta EaD); 
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9.3.18. Integraça o com as instituiço es de sau de para visitas, esta gios 

e aulas pra ticas. 

9.4. CÓRPÓ DÓCENTE E TUTÓRIAL 

9.4.1. Descriça o detalhada do corpo docente e respectivas 

disciplinas; 

9.4.2. Descriça o dos tutores e suas atividades. 

9.5. INFRAESTRUTURA 

9.5.1. Salas de aula; 

9.5.2. Laborato rios gerais e especí ficos; 

9.5.3. Biblioteca. 

 

4. Discussão sobre a construção do SINAE 

Foram propostas os seguintes itens: 

a. Os Regionais estreitarem as relações com as secretarias estaduais de 

educação ou de ciência e tecnologia, conforme o caso. 

b. Cada CORED ter a relação das escolas técnicas da área geográfica de sua 

jurisdição; 

c. Promover debate sobre os Projetos Pedagógicos estimulando troca de ideias 

e experiências entre as instituições à luz das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

d. Promover atualização do Projeto Pedagógico das instituições à luz das 

diretrizes curriculares nacionais 

e. Promover cursos de aperfeiçoamento profissional para os coordenadores de 

cursos e seus professores 

f. Elaborar projeto estratégico anual de educação na área da radiologia até o 

final do mês de março de 2018, os quais serão apreciados pelo CONTER até 

o final de junho, para sua execução no segundo semestre conforme 

compatibilização no planejamento nacional. 

g. Cada projeto deverá conter, pelo menos, os seguintes itens: 

1. Identificação do Projeto 

2. Objetivo geral e específicos 

3. Público Alvo 

4. Equipe de Organização 

5. Local do evento 
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6. Orçamento detalhado 

7. Resultados Esperados 

h. Viabilizar a criação, a organização e o funcionamento de um fundo de apoio 

às atividades educacionais desenvolvidas pelo CONTER em regime de 

colaboração com os Regionais a partir da apresentação de projetos pelos 

regionais. 

i. Promover cursos de capacitação aos profissionais dos regionais em regime 

de colaboração com instituições educacionais e empregadoras, especialmente 

em relação à implantação de novos artefatos tecnológicos na área 

radiológica. 

j. Prestar contas à CONAE das atividades desenvolvidas em sua região 

 

5. SEMINÁRIO COM OS COORDENADORES DE CURSOS 

SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

Após discussão dos presentes ficou definido a seguinte proposta para o evento: 

 

Dia: 06/04-18 – sexta-feira 

 08 h – Inscrição e recepção dos participantes 

 09 h – Abertura do Seminário  

 Presidente do CNE 

 Presidente do Conter 

 Presidente da CONAE 

 09 h 45 – Exposição do Documento Base com as contribuições dos Coordenadores – 

dois membros da CONAE 

 11 h – Fala dos participantes 

 12 h 30 – Almoço 

 14 h – Debate com a CONAE 

 16 h – Síntese  

 16 h 30 - Encerramento 
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6. Documento base das Diretrizes Curriculares do Técnico em Radiologia 

 

CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

 

Os presentes discutiram a matriz curricular e identificaram duas possibilidades de 

arranjos curriculares para a escolha dos itinerários formativos, a saber: 

a) Os profissionais se formariam em Técnico em Radiologia na habilitação de 

radiodiagnóstico e o ingresso para a Radioterapia e a Medicina Nuclear seria 

via especialização técnica de nível médio, sem a existência de cursos técnicos 

nessas duas subáreas de atuação. 

b) Os profissionais se formariam em Técnico em Radiologia com a habilitação 

de radiodiagnóstico e também poderiam fazer o curso técnico em Radioterapia 

ou Medicina Nuclear.  

 

1. HISTÓRICO 

1.1.JUSTIFICATIVA 

 

1.2.CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL 

 

Realiza exames radiológicos convencionais e mamográficos. Realiza o processamento das 

imagens radiográficas. Aplica técnicas de proteção radiológica e de biossegurança. Posiciona 

o paciente. Opera equipamentos na realização de exames nos serviços de radiologia e 

diagnóstico por imagem. Realiza técnicas de ensaios não destrutivos nos setores de 

radiografia industrial, medidores nucleares e técnicas analíticas. Realiza exames radiológicos 

convencionais, computadorizados e digitais. Aplica os princípios de proteção radiológica. 
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Identifica artefatos de imagem e alterações nas radiografias. Trata os rejeitos resultantes do 

processamento de filmes radiográficos. (Descrição retirada do CNCT) 

Em suas atividades laborais utiliza as  radiações ionizantes e outras formas de energia  na  

realização de procedimentos para obtenção de imagens diagnósticas e com fins terapêuticos 

na área de Radiologia em Saúde  compreendida como Radiologia Médica, Radiologia 

Odontológica e Radiologia Veterinária   e  para fins diagnósticos  e do controle da qualidade,  

da  produção e da segurança,   na área da Radiologia Industrial.  

O técnico em radiologia  possui sólidos conhecimentos de anatomia e fisiologia humana e 

desempenha as suas atividades de  forma associada aos  conhecimentos  adquiridos em  

radiologia geral   e de  manipulação de equipamentos emissores de radiação ionizante  nas  

suas diferentes modalidades.  

Em saúde, atua de forma interdisciplinar e multi-profissional, neste aspecto,  se relaciona com 

os demais profissionais ligados à radiologia,  à física radiológica, profissionais da área de 

enfermagem, fisioterapia,  e outros. 

Na área específica da Radiologia Médica atua nas sub-áreas de: Radiodiagnóstico; 

Radioterapia; e  Medicina Nuclear em seus diversos setores.  

 

3. COMPETÊNCIAS 
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3.1.COMPETÊNCIAS GERAIS 

 

                                  RADIOLOGIA EM SAÚDE  

 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO  

 

SUBÁREA DE 

ATUAÇÂO 

 

o SETORES 

  

  

  

 Radiologia Médica 

 

 

 

 

 

 

 Radiodiagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiologia 

Convencional 

 Mamografia 

 Densitometria Óssea 

 Tomografia 

Computadorizada 

 Ressonância 

Magnética 

 Hemodinâmica 

 

 Radioterapia 

 

 Teleterapia 

 Braquiterapia 
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 Medicina Nuclear  Imagens funcionais 

 Terapia 

 

 Radiologia 

Odontológica 

 

 

  Radiodiagnóstico 

 

 

 

 

 Radiologia 

Veterinária 

 

 Radiodiagnóstico 

 

 

 

3.2.COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS – HABILITAÇÃO - RADIODIAGNÓSTICO 

Atua  nos   setores de: Radiologia Convencional; Tomografia Computadorizada;   Ressonância 

Magnética;  Mamografia; Densitometria Óssea  e  Hemodinâmica, odontológica e veterinária. 

Radiologia Convencional                    

Competências: 

 Realizar procedimentos de geração de imagens em equipamentos fixos e 
transportáveis. 

 Realizar procedimentos de geração de imagens integrando equipes 
multiprofissionais. 

 Realizar procedimentos de geração de imagens em unidades de Centro 
Cirúrgico. 

 Realizar planigrafias lineares e multidirecionais. 
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 Atuar no processo de proteção radiológica. 
Habilidades: 

 Opera equipamentos utilizados para a geração de imagens. 

 Ajusta as doses de exposição no equipamento radiológico. 

 Utiliza os diferentes dispositivos e  acessórios radiológicos. 

 Aplica os princípios da   proteção radiológica. 

 Posiciona  o paciente/cliente. 

 Incorpora  posições alternativas para o melhor diagnóstico. 

 Seleciona insumos adequados à melhor qualidade da  imagem. 

 Realiza processamento de filmes. 

 Relaciona-se  com  o paciente/cliente.  

 Porta-se adequadamente em ambientes assépticos 
           

 

Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia. 

 Fisiologia. 

 Patologia. 

 Equipamentos e acessórios radiológicos. 

 Proteção radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Física  das radiações. 

 Posicionamento radiológico. 

 Técnicas radiológicas. 

 Atenção integral ao paciente/cliente.  

 Comunicação oral e escrita. 

 Meios de contraste em radiodiagnóstico. 

 Biosegurança. 
 

 

 

Tomografia Computadorizada 

  Competências: 
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 Operar os sistemas de tomografia computadorizada. 

 Realizar procedimentos de geração de imagens em TC. 

 Realizar procedimentos de geração de imagens integrando equipes 
multiprofissionais. 

 Avaliar a qualidade da imagem. 

 Fazer o tratamento das imagens adquiridas.  

 Realizar a documentação das imagens. 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários para a 
realização da aquisição das imagens. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 
                    

Habilidades: 

 Realiza os procedimentos de inicialização do sistema. 

 Opera  os equipamentos  para geração  de imagens. 

 Realiza o tratamento das imagens. 

 Utiliza a proteção radiológica. 

 Posiciona o paciente/cliente. 

 Utiliza o protocolo indicado para a  aquisição das imagens. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios.  
 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia humana. 

 Fisiologia humana. 

 Patologia humana. 

 Equipamentos e acessórios em TC. 

 Proteção radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Física  das radiações. 

 Posicionamento em TC. 

 Atenção integral ao paciente/cliente.  

 Comunicação oral e escrita. 

 Meios de contraste em TC. 

 Biosegurança. 

 Imagem digital em TC. 

 Informática em saúde. 
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 Equipamentos e acessórios em TC. 
 

 

Ressonância Magnética. 

Competências: 

 Operar o sistema de ressonância magnética. 

 Realizar procedimentos de geração de imagens em RM. 

 Realizar procedimentos de espectroscopia por RM. 

 Realizar procedimentos  integrando equipes multiprofissionais. 

 Avaliar a qualidade das imagens. 

 Conhecer e aplicar as normas de segurança.  

 Tratar as imagens  obtidas em estações de trabalho apropriadas. 

 Fazer a documentação das imagens. 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários para a 
realização das aquisições. 

                    

Habilidades: 

 Realiza os procedimentos de inicialização do sistema de RM. 

 Opera  o equipamento para geração  de imagens. 

 Opera o equipamento na geração de curvas de espectroscopia. 

 Faz o tratamento das imagens adquiridas. 

 Conhece e utiliza as normas e dispositivos de segurança em RM. 

 Posiciona o paciente/cliente. 

 Utiliza o protocolo indicado para aquisição das imagens. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios em RM. 
 

 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia humana. 

 Fisiologia humana. 

 Patologia humana. 

 Equipamentos e acessórios em RM. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 
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 Qualidade da imagem. 

 Física  da ressonância magnética nuclear. 

 Posicionamento em RM. 

 Atenção integral ao paciente/cliente.  

 Comunicação oral e escrita. 

 Meios de contraste em RM. 

 Segurança em RM. 

 Biosegurança. 

 Imagem digital em RM. 

 Informática em saúde. 
 

 

Hemodinâmica 

Competências: 

 Operar  sistemas de hemodinâmica. 

 Realizar procedimentos de geração de imagens integrando equipes 
multiprofissionais. 

 Avaliar a qualidade da imagem. 

 Fazer o tratamento das imagens adquiridas. 

 Realizar a documentação das imagens. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 
                     

Habilidades: 

 Realiza os procedimentos de inicialização do sistema. 

 Opera  os equipamentos  para geração  de imagens. 

 Realiza o tratamento das imagens. 

 Utiliza a proteção radiológica. 

 Utiliza o protocolo indicado para a  aquisição das imagens. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios.  
                  

 

  Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia humana. 
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 Fisiologia humana. 

 Patologia humana. 

 Equipamentos e acessórios em hemodinâmica. 

 Proteção radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Física  das radiações. 

 Atenção integral ao paciente/cliente.  

 Comunicação oral e escrita. 

 Meios de contraste em hemodinâmica. 

 Biosegurança. 

 Imagem digital. 

 Informática em saúde.  
 

Mamografia 

Competências: 

 Realizar procedimentos de realização de imagens de rotina da mama. 

 Realizar procedimentos de realização de imagens integrando equipes 
multiprofissionais. 

 Avaliar a qualidade radiográfica da mama. 

 Orientar o paciente quantos aos procedimentos necessários para a realização da 
aquisição da imagem. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 
          

 Habilidades: 

 Opera os equipamentos utilizados para a geração da imagem da mama. 

 Utiliza a proteção radiológica . 

 Posiciona o paciente. 

 Define os parâmetros de exposição. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 
         

Conhecimentos Básicos e Tecnológicos 

 Anatomia humana. 
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 Fisiologia humana. 

 Patologias da mama. 

 Equipamentos e acessórios. 

 Proteção radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Física das radiações. 

 Posicionamento radiológico. 

 Técnicas radiológicas. 

 Atenção integral ao paciente/cliente. 

 Comunicação oral e escrita. 

 Meios de contraste em radiodiagnóstico. 

 Biosegurança. 
 

 

Densitometria      

 Competências: 

 Operar os sistemas de  densitometria óssea. 

 Realizar procedimentos de geração  de imagens  de rotina. 

 Avaliar a qualidade  da imagem. 

 Orientar o paciente/cliente quantos aos procedimentos necessários para a  
aquisição da imagem. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 
           

Habilidades: 

 Opera os equipamentos utilizados em densitometria. 

 Realiza os procedimentos de calibração do equipamento. 

 Utiliza proteção radiológica. 

 Posiciona o paciente. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 
 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos 

 Anatomia humana. 
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 Fisiologia humana. 

 Patologias do sistema esquelético. 

 Equipamentos e acessórios em DO. 

 Proteção radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem . 

 Física das radiações. 

 Posicionamento  em densitometria. 

 Atenção integral ao paciente/cliente. 

 Comunicação oral e escrita. 

 Biosegurança. 

 

Nos procedimentos de diagnóstico por imagem na radiologia odontológica, veterinária, 

forense e de inspeção de segurança aplicam-se estas competências acrescidas das devidas 

especificidades e normas próprias 

 

 

 

3.2.1. Na Medicina Nuclear 

 

Atua no setor de Medicina Nuclear em hospitais e clínicas nos processos que envolvem a 

geração de imagens diagnósticas  e  a utilização de radioisótopos com fins terapêuticos. 
Na sub-área de medicina nuclear é de sua competência a operação dos equipamentos 

geradores de imagem, bem como, o preparo e o manuseio de fontes de radiação ionizante 

não seladas, a dosimetria e  a radioproteção. 

Competências: 

 Operar sistemas utilizados  em medicina nuclear.  

 Realizar os procedimentos de geração de imagens. 

 Avaliar a qualidade da imagem em MN. 

 Fazer o tratamento das imagens adquiridas. 

 Realizar a documentação das imagens.  

 Orientar o paciente/cliente quantos aos procedimentos necessários para 
realização da aquisição das imagens. 
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 Atuar de forma multiprofissional nos processos terapêuticos em MN. 

 Manipular radiofármacos e compostos radioativos. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 
 

            Habilidades: 

 Opera equipamentos utilizados para geração da imagem em MN. 

 Opera os equipamentos e dispositivos utilizados na terapia em MN. 

 Utiliza a proteção radiológica. 

 Posiciona o paciente. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 

 Manipula fontes não seladas e geradores de radionuclídeos utilizados em 
MN. 

 Opera medidores de atividades de amostras radioativas. 

 Utiliza os princípios da radioproteção para os casos de exposição, 
contaminação e descarte de resíduos.  

 

           Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia Humana. 

 Fisiologia Humana. 

 Patologia Humana. 

 Equipamentos e Acessórios. 

 Proteção radiológica em MN. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de Imagens. 

 Qualidade da Imagem. 

 Física  das radiações. 

 Aplicações das radiações ionizantes em MN. 

 Posicionamento em MN. 

 Técnicas radiológicas em MN. 

 Atenção integral ao paciente/clientes.  

 Comunicação oral e escrita. 

 Biosegurança. 

 Manipulação e armazenagem de radioisótopos. 

 Descarte de resíduos. 

 

3.2.2. Na Radioterapia 
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Atua no setor de radioterapia  de hospitais e serviços especializados nos processos 

que envolvem a geração de imagens para planejamento do tratamento e na utilização 

de fontes de radiação para fins terapêuticos 

Realiza  procedimentos de terapia pelo uso de radiações ionizantes através de equipamentos 

de teleterapia e braquiterapia. Participa ainda de forma multi-profissional nos procedimentos 

de planejamento do processo terapêutico,  simulação, dosimetria e radioproteção. 

. 
Competências: 

 Operar os sistemas  utilizados nos processos terapêuticos. 

 Realizar procedimentos de geração de  imagem aplicados à radioterapia. 

 Realizar aplicações terapêuticas utilizando radiações ionizantes. 

 Avaliar a qualidade  da imagem gerada em radioterapia. 

 Orientar o paciente/cliente  quantos aos procedimentos necessários para a  
realização do processo terapêutico. 

 Confeccionar moldagens para aplicações individuais em radioterapia. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 
          

Habilidades: 

 Opera os equipamentos e dispositivos utilizados para terapia. 

 Opera os equipamentos utilizados para a geração da imagem em radioterapia.  

 Confecciona moldes. 

 Utiliza proteção radiológica. 

 Posiciona o paciente. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 
 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos 

 Anatomia humana. 

 Fisiologia humana. 

 Patologia humana. 

 Equipamentos e acessórios. 

 Proteção  radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 
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 Física das radiações. 

 Aplicação das radiações ionizantes em terapia. 

 Posicionamento em radioterapia. 

 Técnicas radiológicas. 

 Atenção integral ao paciente/cliente. 

 Comunicação oral e escrita. 

 Biosegurança. 
 
 

 

3.2.3. Na Radiologia Industrial  - Verificar o PP de Radiologia Industrial 

 

Na área da Radiologia Industrial, realiza técnicas de ensaios não destrutivos com radiações 

ionizantes  nos setores de: Radiografia Industrial,  Medidores Nucleares Sistemas Portáteis  e  

Técnicas Analíticas.  

No setor de Técnicas Analíticas da indústria realiza os ensaios  envolvidos nos processos de 

inspeção de  segurança de volumes, pacotes e bagagens em:  portos, aeroportos, fronteiras, 

instituições e órgãos públicos;  nos processos de espectrometria por raios-X;   e nos processos 

de cromatografia à gás. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RADIOLOGIA INDUSTRIAL  
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ÁREA DE 

ATUAÇÃO  

 

SUBÁREA DE 

ATUAÇÂO 

 

o SETORES 

  

  

  

 Radiologia industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiografia 

Industrial, 

Medidores 

Nucleares, 

Técnicas 

Analíticas, 

Irradiação 

Industrial e de 

Perfilagem de 

Poços 

 

 

 

 

 

 Indústria 

 Portos 

 Aeroportos 

 Construção Civil 

 

 Inspeção de 

Segurança  de 

volumes, 

pacotes e 

bagagens 

 

 

 

 Portos 

 Aeroportos 

 Fronteiras 

 Instituições 

 Órgãos Públicos 
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INSPEÇÃO DE 

SEGURANÇA 

Unidades Prisionais Operação de Scanners 

corporais que emitem 

radiação ionizante para 

revista 

 

   

 

 

2 – Radioterapia: 

 

Esta formação permite atuar no setor de radioterapia de hospitais e serviços 

especializados nos processos que envolvem o tratamento através da utilização de radiação 

ionizante para fins terapêuticos, incluindo aceleradores lineares, fontes radiativas, 

geração de imagens para planejamento e controle de qualidade, na teleterapia e na 

braquiterapia 

3 – Medicina nuclear: 

Essa formação permite atuar no setor de Medicina Nuclear em hospitais e clínicas 

nos processos que envolvem a utilização de radioisótopos com fins diagnósticos e 

terapêuticos. Na operação dos diversos sistemas de obtenção de imagens no  manuseio de 

fontes de radiação ionizante não seladas, no seu preparo e utilização,  na radioproteção  e 

no descarte dos rejeitos produzidos.  

 

4- Industrial: 

Na Radiologia Industrial o profissional realizará técnicas de ensaios não 

destrutivos com radiações ionizantes nos setores de: Radiografia Industrial, Medidores 
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Nucleares, Técnicas Analíticas, Irradiação Industrial e de Perfilagem de Poços.  Atua 

ainda nas  atividades de  Inspeção de Segurança  de volumes, pacotes e bagagens em:  

portos, aeroportos, fronteiras, instituições e órgãos públicos.  

 

Seria importante que os membros pensassem sobre essas duas e outras 

possibilidades de arranjos curriculares para serem discutidos na reunião de 

fevereiro. 

 

1. CONTEÚDOS CURRICULARES 

1.1. Gerais 

1.2. Saúde para a Radiologia 

1.3. Específicos de Radiologia 

 

2. ESTÁGIOS E PRÁTICA PROFISSIONAL 

2.1. ESTÁGIO CURRICULAR 

O Estágio curricular é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, (lei 11.788/2008) contemplando, no mínimo, 400 horas. 

 

2.2. PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

3.1. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

3.2. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.3. VISITAS TÉCNICAS 

3.4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
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ESTRUTURA DO PROJETO PEDAGÓGICO DE TODAS AS HABILITAÇÕES DO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

O Projeto de curso a ser ofertado pelas instituições educacionais deverá ter, no mínimo, 

os itens abaixo: 

 

3.5. PERFIL PROFISSIONAL 

3.6. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

3.6.1. Denominação do Curso: Curso Técnico em Radiologia 

3.6.2. Designação do Egresso: Técnico em Radiologia 

3.6.3. Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

3.6.4. Modalidade (Presencial ou a distância) 

3.6.5. Carga horária (Total, Estágio, TCC, extensão) 

3.6.6. Turno de oferta (matutino, vespertino, noturno ou integral) 

3.6.7. Integralização (total de semestres ou anos do curso) 

3.6.8. Periodicidade da Oferta (semestral, anual, oferta única) 

3.6.9. Forma de ingresso (vestibular, SISU, ENEM, etc.) 

3.7. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.7.1. Justificativa e pertinência da ofertada 

3.7.2. Legislação profissional 

3.7.3. Perfil Profissional do egresso 

3.7.4. Competências do egresso 

3.7.5. Áreas de atuação do egresso 

3.7.6. Matriz curricular 

3.7.7. Certificações intermediárias (quando houver) 

3.7.8. Componentes curriculares (carga horária, conteúdos, atividades e 

metodologia) 

3.7.9. Metodologia das atividades educativas 
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3.7.10. Estágio Curricular Supervisionado 

3.7.11. Atividades de Extensão 

3.7.12. Atividades práticas e de Laboratório 

3.7.13. Trabalho de Conclusão de Curso 

3.7.14. Atendimento ao discente 

3.7.15. Avaliação do Ensino 

3.7.16. Atividades de tutoria (para oferta EaD) 

3.7.17. Integração com as instituições de saúde para visitas, estágios e 

aulas práticas 

3.8. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

3.8.1. Descrição detalhada do corpo docente e respectivas disciplinas 

3.8.2. Descrição dos tutores e suas atividades 

3.9. INFRAESTRUTURA 

3.9.1. Salas de aula 

3.9.2. Laboratórios gerais e específicos 

3.9.3. Biblioteca 

 

 

 

7. Calendário sobre os encaminhamentos do documento base 

Atividades a serem executadas para viabilizar o Documento Base: 

1) Após a aprovação do documento base pela reunião dos conselheiros disparar para 

as IES e os CRTRs o documento base para sua participação e considerações sobre 

a matéria. O ofício também deve sinalizar a realização do encontro para o dia 

06/04/18 solicitando sua resposta sobre a participação no evento –  

2)  Encaminhar para os Coordenadores e CRTRs o documento base e solicitar 

retorno até o 09/03 
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3)  Na reunião de fevereiro disparar a divulgação do documento base nas redes 

sociais pelo CONTER 

4) Solicitar ao CONTER que no início do mês de março providencie a marcação na 

agenda eletrônica “atendimento as partes”, audiência do CONTER com o 

presidente do CNE, prof. Dr. Eduardo Deschamps. 

5)  Após o seminário dos Coordenadores elaborar relatório de sistematização das 

contribuições e solicitar audiência com o relator do processo no CNE para entrega. 

6)  Reanálise do Regimento Interno da CONAE no que tange as COREDs 

(os trabalhos a serem desenvolvidos; o fundo de apoio e o planejamento) - 

fevereiro 

7)  Reenviar o ofício aos regionais que não responderam sobre a existência das 

COREDs  

8)  Solicitar à Diretoria o parecer jurídico a respeito da cobrança de cursos que 

podem ser ministrados pelo Sistema – OK 

9) Envio dos relatórios da 13ª a 17ª reunião da CONAE aos membros. Até o dia 26 

receber as ponderações sobre o relatório da 17ª reunião. 

 

 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente Interino da CONAE, Sandoval 

Kerhle, encerrou a reunião. O Presente Relatório foi elaborado por João Raimundo Alves 

dos Santos, membro da CONAE, que o assina em conjunto com os demais membros da 

Comissão. 


