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Entrevista: 
RADIOLOGIA 

 
Leandro Bolognesi 

Marjorie do Val Tetsuge 
 

Os biomédicos e professores Leandro Bolognesi e Marjorie do Val Tetsuge apresentam 
juntos uma somatória de conhecimentos de grande valia na área de radiologia. Além de 
prestarem serviços em medicina nuclear, são também docentes empenhados na 
formação do tecnólogo em radiologia e atribuições correlatas.. Na entrevista que se 
segue eles nos mostram a importância da profissão promissora de Tecnólogo em 
Radiologia bem como falam de controvérsias enfrentadas por estudantes entre ser 
técnicos ou tecnólogos. Sem dúvida, o emprego de novas tecnologias, os interesses pelo 
contato humano e por cuidar dos pacientes incrementam ainda mais a escolha por essa 
profissão. Confira a entrevista. 
 

1. Pedimos inicialmente que façam um breve histórico de suas carreiras, incluindo 
formação e atual área de atuação. 

Leandro: formado em biomedicina pela UNESP-Botucatu, especialista em diagnóstico 
por imagem e mestre em biologia geral e aplicada, área de medicina nuclear, pela 
UNESP. Atua como biomédico no setor técnico de medicina nuclear do HC-FMB-
UNESP; e como docente do curso de radiologia da FATEC-Botucatu e da Universidade 
Nove de Julho (UNINOVE), polos Botucatu e Bauru. 
Marjorie: biomédica graduada, especialista e mestre pela UNESP-Botucatu na área de 
diagnóstico por imagem, com ênfase em medicina nuclear, e doutoranda pela mesma 
universidade. Docência em Ensino Superior na Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE), Faculdade Marechal Rondon (FMR) e Faculdade de Tecnologia de 
Botucatu (FATEC), e atuação como biomédica no setor de medicina nuclear do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu HC-FMB.  

 
2. Gostaríamos que vocês dissessem aos leitores da Revista o que é ser um 

tecnólogo? Vocês acham que pelo fato de ser tecnólogo, o profissional tem 
algum tipo de restrição? 

Leandro: O tecnólogo é um profissional que atua em áreas específicas, as quais 
carecem de mão de obra qualificada, como informática, eletrônica, agroindústria, 
radiologia médica e industrial, entre outras. Os cursos de tecnologia foram criados 
justamente com o intuito de preencher essas “lacunas” no mercado de trabalho. Como 
todo profissional, o tecnólogo possui um rol de competências que estão ligas a cada 
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área. Por exemplo, não é de competência do tecnólogo em radiologia médica a emissão 
dos laudos médicos, atividade esta restrita ao médico. 
Marjorie: O tecnólogo em radiologia é um profissional que atua, principalmente, na 
área de diagnóstico por imagens médicas. Contudo, é possível exercer atividade na área 
industrial, veterinária, processamento de imagens médicas digitais e supervisão de 
radioproteção. Quanto às restrições do profissional, não se permite uma carga horária de 
trabalho maior que 24 horas semanais e a emissão de laudos. 
 

3. A profissão de tecnólogo em Radiologia é nova? É uma profissão que já está 
reconhecida? 

Leandro: Os primeiros cursos de tecnologia em radiologia foram criados no início da 
década de 90 e atualmente possui reconhecimento do MEC. 
Marjorie: É uma profissão relativamente nova, com reconhecimento pelo MEC. 

 
4. Quais são as atribuições do tecnólogo em Radiologia? Em que lugares ele pode 

atuar? 

Leandro: O tecnólogo em radiologia apresenta uma vasta área de atuação, tais como 
diagnóstico por imagem (tomografia computadorizada, medicina nuclear, radioterapia, 
ressonância magnética, hemodinâmica, radiologia convencional, mamografia, 
densitometria, instrumentação de equipamentos para circulação extracorpórea em 
cirurgias de grande porte), radiologia industrial e raios X de aeroportos. O tecnólogo em 
radiologia também pode atuar como docente em cursos técnicos e superiores. 
Marjorie: Ao profissional cabe a realização dos exames de diagnóstico por imagens 
médicas das diversas técnicas como radiologia convencional, mamografia, radiologia 
contrastada, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, 
densitometria óssea e hemodinâmica. Pode-se atribuir, ainda, a administração ou 
manuseio das diversas modalidades de radiação ionizante para a terapia de tumores e 
outras patologias a esses profissionais.  
 Na ausência de interesse pela área médica, ainda é possível exercer controles de 
qualidade em equipamentos de imagem médica, supervisão de radioproteção e atuar em 
áreas industriais. Em alguns casos específicos, esse profissional pode exercer a função 
de “application” de grandes multinacionais exercendo papel importante na venda de 
equipamentos médicos e no auxílio de seu funcionamento. 
 

5. Qual é a perspectiva de mercado para o profissional? Existe teto salarial? 

Leandro: A perspectiva de mercado para o tecnólogo em radiologia é bastante 
promissora, principalmente na área do diagnóstico por imagem, tendo em vista a 
expansão de certas modalidades de imagem no país, como a medicina nuclear com o 
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PET-CT e a ressonância magnética funcional. O teto salarial de um tecnólogo em 
radiologia é algo em torno de 1.400,00. 
Marjorie: A área de imagem médica tem crescido muito, principalmente nos grandes 
centros, aumentando as oportunidades do profissional. O tecnólogo recém-formado tem 
uma remuneração em torno de R$ 1.500,00 mais o percentual de insalubridade e, se 
considerarmos uma carga horária de 24 horas semanais, representa um salário inicial 
considerável. 

 
6. Existem diferenças entre o técnico e o tecnólogo em Radiologia? Quais são elas? 

Leandro: O curso de tecnologia em radiologia é de nível superior, já o técnico não. 
Ambos os profissionais atuam na mesma área, porém, o tecnólogo vem ganhando o 
espaço no mercado de trabalho em detrimento do técnico, pois a evolução tecnológica 
dos equipamentos de imagem demanda uma mão de obra cada vez mais qualificada. O 
tecnólogo egressa da universidade com um conhecimento mais aprofundado na área, o 
que representa na prática exames de melhor qualidade. Além disso, com o diploma de 
nível superior, o tecnólogo pode lecionar em faculdades e universidades.  
Marjorie: Sim e muita diferença. O tecnólogo representa um profissional de nível 
superior com todas as vantagens que isso implica e, considerando a área de imagem 
médica, o tecnólogo pode exercer todas as atribuições na área, enquanto que o técnico 
em raios X fica como uma atuação limitada, uma vez que os concursos mais recentes na 
área têm solicitado apenas profissionais de nível superior.  
Isso pode ser verificado pelo grande números de técnicos em raios X que têm 
ingressado nos cursos superiores de tecnologia em radiologia. 
 

7. Existem riscos para o profissional que atua nessa área? 

Leandro: Em potencial, toda profissão possui risco a saúde do trabalhador. No que diz 
respeito ao tecnólogo em radiologia, esse risco esta associado às praticas com radiação 
ionizante, a qual, quando recebida em doses acima dos limites estabelecidos, por um 
longo período de tempo, pode acarretar no câncer. No entanto, esta profissão é 
considerada uma das mais seguras, já que os níveis de radiação envolvidos na maioria 
das práticas médicas são bastante baixos. Só para se ter uma ideia, um tecnólogo em 
radiologia que atua na área de diagnóstico por imagem necessitaria trabalhar cerca de 
400 a 500 anos para atingir uma probabilidade significativa de manifestar um câncer 
radioinduzido. 
Marjorie: A maioria das pessoas associa a profissão do tecnólogo em radiologia aos 
riscos de desenvolver cânceres devido à utilização de radiação ionizante. Todavia, esse 
risco é pequeno, principalmente porque as doses às quais esses profissionais são 
expostos é muito baixa e, associado, trabalham com uma carga horária reduzida.  Todos 
os profissionais utilizam dosimetria pessoal com o intuito de averiguar as doses 
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recebidas mensalmente e exposições elevadas estão sob supervisão da Vigilância 
Sanitária e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

 
8. E os pacientes? Existem riscos para os pacientes que se submetem a exames 

radiológicos? 

Leandro: Os riscos para os pacientes que realizam os exames radiológicos são 
igualmente baixos. No entanto, eles não podem ser ignorados. Atualmente, existe uma 
tendência por parte dos médicos de fazer uso indiscriminado dos exames radiológicos, 
como os de raios X e tomografia computadorizada, só para citar dois exemplos. Por 
causa disso, o radiodiagnóstico passou a depositar uma dose considerável de radiação na 
sociedade. Um fato que merece atenção e exige uma reeducação médica. 
Marjorie: As maiores doses de radiação ionizante para a população advêm da 
exposição por exames médicos; contudo, para o paciente, a dose também é baixa. Deve-
se lembrar que o benefício da exposição à radiação pelo paciente é maior que o dano 
que a radiação pode causar, justificando-se a exposição em benefício do diagnóstico ou 
tratamento de patologias. 

 
9. Atualmente, como vocês acham que seria possível divulgar melhor a profissão 

de tecnólogo em Radiologia? 

Leandro: Tornando-a um tema mais frequente nos principais veículos de comunicação, 
como jornais, revistas, rádio e televisão. 
Marjorie: Divulgando no diversos meios de comunicação. 

 
10. Quais são as perspectivas de futuro para essa profissão? 

Leandro: A profissão de tecnólogo em radiologia apresenta uma tendência de 
crescimento, mostrando uma adesão cada vez maior por parte dos jovens e dos 
profissionais que já atuam na área, mas que não possuem a formação superior de 
tecnólogo. 
Marjorie: A profissão tende a crescer, principalmente devido às novas tecnologias 
associadas aos equipamentos como a Tomografia Computadorizada por Emissão de 
Pósitron (PET-CT). 
 

 


