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Introdução

O Tecnólogo em Radiologia é o profissional 
responsável por operar equipamentos que 
adquirem imagens radiológicas. Geralmente 
são utilizadas radiações ionizantes voltadas à 
produção de imagens que refletem a estrutura 
interna do corpo humano para elaboração de 
diagnósticos médicos. Atualmente, este 
profissional expande sua gama de atuação 
para fora do hospital e é bastante requisitado 
em outros contextos como, por exemplo, na 
área industrial e de engenharia podendo 
operar aparelhos adaptados ao rastreio de 
tubulações e outras estruturas internas em 
construções civis.



Essa é a porção mais humanizada de seu 
trabalho e é tão essencial quanto sua fun-
ção técnica na hora de realizar um bom 
atendimento.

Mesmo dentro de clínicas, onde atua tradi-
cionalmente, sua função é mais ampla do 
que o mero domínio do equipamento. O 
tecnólogo em radiologia também tem uma 
relação direta com os pacientes que aten-
de.

Os avanços médicos e tecnológicos têm 
gerado a expansão do mercado de trabalho 
para esse profissional. A área de busca por 
pessoas versáteis e comprometidas ofere-
cendo um crescente leque de oportunida-
des, tanto em atividades profissionais quan-
to em possibilidades de especialização.

Como campo de estudo, a radiologia tam-
bém está em um momento de crescimento.

O Curso Superior de Tecnologia em 

Em pouco tempo o aluno passa a ser um 
profissional reconhecido e tem a possibili-
dade de escolher entre inúmeros ambien-
tes de trabalho, algo raro na maioria das 
profissões.

Conheça mais detalhes sobre a formação e 
o mercado de trabalho.

Radiologia é uma formação rápida que 
engloba áreas distintas do conhecimento e 
opções de atuação das mais diversificadas.



Sendo assim, o profissional da área é requisitado em ambientes mais 
amplos no manejo dessas técnicas inovadoras. Consequentemente 
também se torna necessário a elaboração de novas possibilidades de 
especialização que preparem o aluno para essa nova demanda.

O mercado de trabalho

O mercado de Radiologia tem sido impulsionado principalmente, pelos 
avanços tecnológicos na área da médica. Cada vez mais são utilizados 
equipamentos radiológicos modernos, mas sempre necessitando dos 
comandos da ação humana para aquisição dos procedimentos de 
diagnóstico, realização dos tratamentos e mesmo em intervenções 
cirúrgicas.



Outro campo em expansão é o da medicina veterinária, onde o 
tecnólogo em radiologia aplica seus conhecimentos na prevenção da 
saúde animal. Existe um grande crescimento nesta área, afinal os 
animais de estimação atualmente são tratados como membros da 
família. A melhora nas condições de acesso a tratamentos 
veterinários expande a área que acaba requisitando profissionais de 
outros segmentos, como a radiologia.

Sendo assim, o profissional da área é requisitado em ambientes mais 
amplos no manejo dessas técnicas inovadoras. Consequentemente, 
também se torna necessário a elaboração de novas possibilidades de 
especialização que preparem o aluno para essa nova demanda. Ainda 
na área médica, o tecnólogo em radiologia encontra boas 
oportunidades mesmo nos campos mais tradicionais de atuação. Há 
um movimento crescente na popularização de planos de saúde e 
convênios médicos. O número de vagas aumenta em clínicas e 
hospitais onde o profissional é exigido para cumprir essa demanda 
excedente.



O profissional também atua em diversos segmentos da indústria. No 
ramo alimentício, por exemplo, pode auxiliar em processos de 
esterilização e conservação. Na engenharia, permite o acesso a 
informações sobre estruturas internas, um conhecimento 
fundamental para qualquer intervenção bem sucedida na área. 
Nesses setores é exigido um profissional especializado, porém oferece 
recompensas bastante atrativas.

Segundo o Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em 
Radiologia, o piso salaria da categorial ficou estabelecido em dois 
salários mínimos mais acréscimo de 40% por insalubridade. 
Segundo dados de 2021, este cálculo totaliza R$ 3.337,6, mas deve-
se observar que esse valor não é absoluto.

Em orgãos de fiscalização, é responsável pela segurança ao utilizar 
equipamentos de detecção em aeroportos, especialmente visando 
prevenir a entrada ou passagem de armas e drogas no país. Nesse 
segmento, o profissional é concursado, encontrando bons retornos 
financeiros e estabilidade profissional numa gama de possibilidades 
dentro do setor público.



Nas regiões sul e sudeste, por exemplo, a tendência é de um 
resultado maior, já que nesses estados o salário tende a estar acima 
da média nacional. Podem existir muitas variações entre um estado e 
outro portanto recomenda-se buscar informações em âmbito 
regional.

De modo gera, o mercado na área cresce acompanhando as 
inovações científicas e mudanças sociais. As oportunidades tendem a 
aumentar em resposta a esse processo, assim como a valorização do 



O primeiro requisito para ser um bom profissional na área da 
Radiologia é um perfil versátil. Apesar de ser uma carreira técnica, 
exige estudos não apenas na área de exatas, mas também nos 
campos de biologia e das ciências humanas. É preciso dominar 
assuntos interdisciplinares dessas três dimensões para ser capaz de 
praticar um bom diagnóstico.

Primeiramente, o tecnólogo em radiologia terá que desenvolver seu 
conhecimento técnico sobre os equipamentos que opera e o 
desenvolvimento tecnológico por trás deles. Neste ponto, ajudam o 
raciocínio lógico e matemático. È preciso também ser dinâmico e 
determinado para acompanhar as constantes inovações da área.

O perfil profissional

Uma postura adaptativa é também essencial, especialmente na 
relação com pacientes e colegas de trabalho. É preciso paciência e 
compreensão no trato com os pacientes que temem o diagnóstico, 
uma boa capacidade de comunicação para explicar o procedimento 
de modo claro e flexibilidade para lidar com colegas de outras 
áreas.



Responsabilidade e postura ética são outros pontos fundamentais 
no dia-a-dia de tecnólogo em radiologia, especialmente por 
trabalhar com equipamentos que podem causar danos ao 
organismo. O profissional precisa tomar todas as precauções 
necessárias, prezando pelo bem-estar de pacientes, colegas e, 
principalmente, de si mesmo. Aplicar adequadamente às 
metodologias de proteção radiológica, as quais exigem atenção, 
organização e agilidade.

O domínio de sistemas informatizados é indispensável a este 
profissional, afinal a maior parte de seu trabalho depende de uma 
ação conjunta entre o equipamento de radiação ionizante e o sistema 
computacional que irá guiar o procedimento e captar as informações. 
Ao tecnólogo, portanto, é necessário o amparo nas habilidades de 
manejo dessa tecnologia para que possa executar suas funções com 
propriedade.

Cada profissional tem um perfil próprio e estando numa posição em 
que atua com competências múltiplas, o tecnólogo em radiologia 
precisa saber se portar de modo específico e adequado em cada 
relação que estabelece.



O curso Superior de Tecnologia em 
Radiologia da FATESA possui um perfil 
preocupado com os avanços e inovações 
tecnológicas da área, que são incorporados 
rapidamente ao currículo. Visando uma 
formação teórica, técnica, prática e 
atualizada, o curso atingiu conceito quatro 
na avaliação do MEC.

O curso

O curso tem duração de três anos e habilita 
o profissional como Tecnólogo em 
Radiologia de nível superior. O aluno será 
preparado para operar equipamentos 
radiológicos voltado ao diagnóstico e 
tratamento na área da saúde humana e 
veterinária, além de equipamentos 
aplicados ao mercado industrial.

As disciplinas abordadas pelo currículo 
transitam entre as áreas biológicas, exatas 
e humanas. Há um enfoque em disciplinas 
voltadas a área da saúde, onde ainda se 
concentra a maior porção de atuação 
profissional. São vistos conteúdos de 
anatomia e fisiologia que pautam a 
premissa de exames diagnósticos e 
tratamentos. complementa-se essa parte 
da formação com noções de enfermagem 
que irão preparar o aluno para a interação 
com o paciente.



Dentro das exatas, o aluno entrará em 
contato com a física da radiação para 
compreender o processo de funcionamento 
do equipamento que irá manejar. Há uma 
boa carga horária de atividades práticas que 
visa esclarecer ao aluno o funcionamento 
desses equipamentos. Assim, visualizando o 
que foi anteriormente abordado de modo 
teórico, o aluno terá maior amplitude.

Essa porção do conteúdo também precisa 
ser complementada. Neste caso, com as 
disciplinas de Gestão em saúde e 
Radioproteção. Estas matérias visam 
preparar um profissional responsável para 
com a sua segurança e a do paciente a 
partir da compreensão dos riscos 

O curso também enfatiza o desenvolvimento 
de habilidades informáticas, fundamentais 
para a operacionalização do maquinário e 
onde se concentra boa parte das inovações 
com as quais o profissional terá de lidar 
futuramente.

envolvidos numa prática inadequada. Além 
disso, o aluno compreenderá também as 
consequências de um erro, tanto no impacto 
da saúde quanto de modo legal.

Tendo uma boa noção dessas técnicas, 
construídas durante a graduação e 
aprimoradas na educação continuada, o 
radiologista terá mais facilidade para se 
adaptar a estas mudanças inevitáveis.



Um setor que tem demandado um tecnólogo em 
radiologia atualizado, mas tem dificuldades em 
encontrar profissionais capacitados é o industrial.
A maioria dos cursos de formação ainda são 
voltados para a área de saúde e quem busca uma 
oportunidade nesses novos setores precisa se 
especializar

As possibilidades de 

especialização

Devido ao momento de expansão na área, há mais 
ofertas disponíveis no mercado para esse 
profissional. Por outro lado, deve-se considerar 
também o aumento da concorrência impulsionado 
por esse movimento. Para se destacar e encontrar 
maiores possibilidades de atuação estar preparado 
para os campos em inovação e conseguir os 
melhores retornos da área é preciso ser um 
profissional altamente qualificado.



Uma variação pouco conhecida da profissão é na 
área artística. O tecnólogo em radiologia pode atuar 
em museus e instituições de arte utilizando seus 
conhecimentos para identificar a autenticidade das 
obras de arte, pela a analise das camadas de tinta 
em quadros, por exemplo. Ainda nesse ramo, auxilia 
na recuperação e conservação desses materiais com 

O profissional é requisitado para procurar por falhas 
de fabricação em peças para diversas finalidades. 
Atua nos setores alimentício e farmacológico 
voltando-se para a conservação de alimentos e 
remédios. Ainda pode contribuir para os setores 
petrolífero, siderúrgico e nuclear. Muitos campos 
também necessitam do tecnólogo em radiologia 
atuando na segurança, principalmente em 
aeroportos e presídios, esse profissional faz a 
detecção de objetos indesejados, como armas e 
drogas.

Este é um caminho interessante para a carreira, pois 
mesmo dentro do setor a variedade de atuação se 
mantém numa crescente.

importância histórica.

A FATESA oferece ao aluno 
oportunidade de ingressar nesse 
amplo e crescente campo através 
da Pós-graduação em Imaginologia 
Avançada, Pós-graduação em 
Atualizações Tecnológicas em 
Tomografia Computadorizada e 
Ressonância Magnética e 
Aperfeiçoamento em Aplicação 
Técnica em Ultrassonografia 
Básica. Se iniciar o processo de 
educação continuada logo após a 
formação técnica, esse aluno se 
tornará um profissional 
capacitado, com um grande 
diferencial e maiores chances no 
mercado de trabalho em menos 
tempo.



Quem procura por oportunidades dentro da área mais tradicional, a saúde, também encontra 
boas oportunidades, desde que esteja qualificado para elas. Atualmente, a Medicina Nuclear 
tem visto avanços consideráveis e alcançado resultados muito satisfatórios no tratamento de 
inúmeras condições. Um tecnólogo em radiologia poderá se beneficiar de um papel central 
nesses procedimentos através de uma especialização específica para esse tipo de atuação.



Este portal traz diversas informações sobre a Radiologia no Brasil, desde o histórico da profissão 
no país como também informações acerca da legislação, obrigatoriedade de estágios, registro 
profissional e mesmo uma sessão destinada a responder às dúvidas mais frequentes de quem se 
interessa pela área.

O CONTER também se preocupa com o desenvolvimento da ciência radiológica e vê a 
divulgação de informações relevantes como essencial. Colocando essa necessidade em 
prática, lançou em Maio de 2017 a primeira edição da Revista Curie&Röntgen, o primeiro 
periódico científico da categoria. Esse é um passo importante para a valorização 
profissional e também uma excelente fonte de discussões da área.

Os tecnólogos em radiologia compõe uma categoria preocupada com o avanço da profissão, 
tanto em termos legislativos quanto no avanço científico da área e a consequente capacitação 
profissional nessas inovações. Uma boa fonte de informações quanto a regulamentação e os 
trâmites de interesse é o site do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER)

Quem procura conhecer mehor os temas fundamentais e atuais em Radiologia e quer 
ter acesso a conteúdos voltados para a aprendizagem irá encontrar boas fontes no 
Radiologia Blog. Essa plataforma visa disponibilizar informações confiáveis no formato 
de material de estudo levando este conhecimento a quem tiver interesse.

As possibilidades de especialização



Um blog semelhane e que oferece informações mais voltadas ao mercado de trabalho ao que 
há de mais atual sobre o assunto é o Portal Radiologia. Diversos posts são voltados as 
possibilidades de especialização na área, assim como as atitudes necessárias a um 
profissional de sucesso.

O site inclui também uma biblioteca virtual com acesso à livros importantes para a formação, 
informações sobre onde encontrar vagas de emprego e conhecimento em formato de vídeos 
organizados por tema e podcasts com áudio-aulas.

O site complementa essa missão com a oferta de cursos e serviços. Também realiza a divulgação 
de eventos, dicas de concursos e notícias sobre o mercado de trabalho e as inovações da área. É 
um portal em evidência, pois sua autoria é composta por profissionais especializados, incluindo 
professores e autores da Radiologia.



Conclusão

Além disso, é uma categoria que busca por valorização e se une na 
busca e divulgação do conhecimento científico da área. Muitas 
informações relevantes estão disponíveis em diversos formatos e de 
moto muito acessível a qualquer um que se interesse pelo assunto, 
sejam profissionais atuantes ou quem procura conhecer melhor essa 
carreira.

O curso de Tecnologia em Radiologia da FATESA é uma excelente 
opção para quem busca uma formação rápida em uma área de 
possibilidades crescentes. As oportunidades, tanto de emprego 
quanto em variedade de especializações são grandes e o aluno 
empenhado será capaz de atingir uma boa posição em poucos anos.

Venha para a FATESA receber uma educação reconhecidamente de 
qualidade e tornar-se um profissional de sucesso rapidamente!



A Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA possui mais de três décadas de forte atuação na área 
educacional.

A história da FATESA se iniciou em 1989 como EURP - Escola de Ultrassonografia e Reciclagem Médica de 
Ribeirão Preto, com a visão pioneira de seu idealizador, o Prof. Dr. Francisco Mauad Filho, fundador da escola 
voltada para a formação de profissionais em Ultrassonografia, até se tornar em 2013 a Faculdade de 
Tecnologia em Saúde - FATESA, a primeira Faculdade focada no ensino de imagem do Brasil. Hoje, a FATESA é 
o maior centro de treinamento de ecografia da América Latina, reforçando a liderança em seu segmento.

Sobre a FATESA

A FATESA e seus cursos são autorizados e reconhecidos pelo MEC, com elevados conceitos de qualidade. 
investimos em um modelo de ensino nacionalizado, com currículo alinhados à necessidades do mercado de 
trabalho, e também na tecnologia e inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado. No ensino 
Superior, oferecemos curso de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu, além de soluções corporativas e 
cursos de Extensão.

Atualmente em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do país. Apoiamos os 
programas governamentais e realizamos vários projetos sociais gerando um impacto positivo para a 
construção de uma sociedade mais justa.




