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Há oportunidades aparecendo também em áreas que a 

gente nem imagina, mas que fazem uso constante da 

Radiologia. Conheça algumas: 

● Portos ● Aeroportos ● Presídios ● Empresas de Engenharia ● 

Aviação ● Indústria alimentícia ● Indústria cosmética 

 
Espera um pouco: Engenharia? Indústria alimentícia? 

Como o tecnólogo em Radiologia pode trabalhar nesses 

locais? 

É simples: muitas empresas de engenharia têm fontes 
radioativas para determinar a localização, quantidade e 
produtividade de óleo e gás do poço de petróleo. 
Já a indústria alimentícia usa a radiação para eliminar fungos e 
bactérias que possam contaminar a comida a ser processada. É 
uma técnica usada também na indústria de cosméticos, pelo 
mesmo motivo. 
 
Tudo isso é possível porque existe uma boa diversidade 

de áreas de atuação dentro da Radiologia além da 

atividade convencional. Veja algumas das mais 

conhecidas: 

● Densitometria Óssea ● Hemodinâmica   ● Mamografia ● 
Medicina Nuclear ● Radiologia Digital ● Radiologia Industrial ● 
Radiologia Intervencionista ● Radiologia Odontológica ● 
Radiologia Veterinária ● Radioterapia ● Raio-X ● Ressonância 
Magnética ● Tomografia Computadorizada ● Ultrassonografia. 

 
Dentro de cada área de atuação há ainda diversos cargos 

que os tecnólogos em Radiologia podem ocupar. Tudo 

depende do talento e da experiência do profissional. 

Conheça algumas: 

● Supervisor de operações ● Operador de equipamentos ● 
Responsável técnico em clínicas ou hospitais ● Coordenador de 
serviços de radioproteção e radiodiagnóstico ● Assessor para 
compra e implementação de equipamentos ● Gestor de 
aplicações técnicas ● Inspetor de higiene e segurança do 
trabalho. 
 
Estrutura Curricular: 2880 horas  

Anatomofisiologia Radiológica I e II; Densitometria Óssea; 
Exames Radiológicos Contrastados; Física Básica e Matemática 
Aplicada; Física Radiológica I, II e III; Fundamentos de 
Comunicação à Diversidade (Libras); Gestão em Saúde; 
Hemodinâmica; Informática Médica; Inglês Instrumental; 
Introdução a Anatomofisiologia; Legislação e Ética Profissional; 
Litotripsia; Mamografia; Medicina Nuclear; Metodologia 
Científica e Desenvolvimento de Projetos; Princípios de Imagens 
em Ultrassonografia; Procedimentos de Enfermagem; Proteção 
Radiológica; Psicologia do Relacionamento Humano; Questões 
Interdisciplinares I, II, III, IV, V e VI; Radiologia Convencional 
I e II; Radiologia Industrial; Radiologia Odontológica; 
Radiologia Veterinária; Radioterapia; Ressonância Magnética; 
Tomografia Computadorizada; Estágio Supervisionado 
Obrigatório (480 horas). 
 

Onde o Tecnólogo em Radiologia trabalha? 

Os locais mais fáceis de encontrar um tecnólogo em 
Radiologia ainda são hospitais, clínicas, laboratórios ou 
qualquer outro tipo de estabelecimento que trabalhe com 
diagnóstico por imagem. 
 
Infra-estrutura:  

● Biblioteca FATESA ● Cantina  ● Xerox ● Espaço de 
Conveniência ● Espaço de Estudos ● Laboratório de Química 
● Citologia e Histologia ● Laboratório de Esterilização ● 
Laboratório de Informática ● Laboratório de Radiologia ● 
Laboratório de Anatomia e Bases Biológicas ● Laboratório de 
Física ● Laboratório de Dosimetria e Radioproteção ● 
Laboratório de Imaginologia ● Laboratório de Processamento 
e Análise de Imagens ● Laboratório de Semiotécnica e 
Suporte Básico à Vida ● Salas de Aula. 
 
Como é o curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

da FATESA? 

A Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA, oferece o 
curso superior de tecnologia em Radiologia, com duração de 
três anos. 
Embora seja um curso mais curto, o diploma é de nível 
superior e permite ao profissional ocupar cargos que exigem 
esse grau de escolaridade, fazer pós-graduações ou disputar 
vaga em concursos públicos. 
Em linhas gerais, o Tecnólogo em Radiologia sai da faculdade 
habilitado a operar equipamentos de diagnóstico por 
imagens, analisar dados radiológicos e prestar consultoria 
em aquisição e instalação de equipamentos.  
 
Quanto custa o curso de tecnólogo em Radiologia? 
A FATESA oferece alternativas bacanas de financiamento e 
descontos para facilitar a vida de quem está com a grana 
curta. Os benefícios são amplos, vão desde desconto de 20% 
até 100%. Entre em contato comercial@fatesa.edu.br para 
descobrir quais são as opções que se encaixam no seu perfil. 
 
O que se estuda no curso de tecnólogo em Radiologia? 

Boa parte da grade curricular do tecnólogo em Radiologia é 
composta por disciplinas práticas, realizadas em laboratórios 
especiais. Mas há um trabalho considerável de 
fundamentação nas matérias de Ciências Biológicas e da 
Saúde. 
 
Estágio? 

Os estágios são obrigatórios ao longo da graduação e já vão 

dando ao aluno uma boa noção do mercado de trabalho que 

o espera. As áreas que mais oferecem essas oportunidades 

são: Radiologia Geral; Radiologia Odontológica; Radiologia 

Veterinária; Tomografia Computadorizada. 
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