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OFÍCIO CONTER Nº 1298/2022 

Brasília, 26 de setembro de 2022. 

Ao Senhor  
OSWALDO DE JESUS FERREIRA 
Presidente da EBSERH 
SCS Quadra 9. Edifício Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º ao 3º pavimento  
CEP: 70308-200, Brasília - DF 
 
 

ASSUNTO: INSERÇÃO DO TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA NO ENARE. 

 

Senhor, 

    

1. Cumprimentando Vossa Senhoria, informamos que o Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia (CONTER) foi criado por Lei Federal, 7.395/85, a qual em seu Art. 1º 
regula o exercício da profissão, conceituando-a como tal todos os Operadores de Raios X que, 
profissionalmente, executam as técnicas: I - radiológica, no setor de diagnóstico; II - 
radioterápica, no setor de terapia; III - radioisotópica, no setor de radioisótopos; IV - industrial, 
no setor industrial; V - de medicina nuclear. 

2. Amparado nessa lei estão os Tecnólogos em Radiologia. Por sua vez, em 1996 
a Educação Tecnológica foi exarada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96, 
a qual fixou no Art. 39: “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos 
da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 
2008). Nesse diapasão, no parágrafo segundo, inciso terceiro, definiu-se que a educação 
profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

(...) 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.    
3. Seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), o Ministério 

da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, regulamentou a organização e 
funcionamento da educação profissional tecnológica, ou seja, dos Cursos Superiores de 
Tecnologia. Inicialmente, por meio dos Pareceres CNE/CES nº 436/2001, de 2 de abril de 2001 
(Fornece orientações sobre os Cursos Superiores de Tecnologia - Formação de Tecnólogo); 
Parecer CNE/CP nº 29/2002, aprovado em 3 de dezembro de 2002 (Estabelece Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 
tecnologia), a Resolução CNE/CP nº 3/2002, de 18 de dezembro de 2002 (Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 
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tecnologia) e outros normativos até a  atual Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Profissional e Tecnológica (Resolução CNE/CP 001/2021). 

4. Partindo de todo esse arcabouço legal, o Ministério da Educação ordenou a 
denominação, carga horária, recursos necessários, entre outros itens que as Instituições de 
Educação Superior (IES) devem seguir na oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia visando 
a formação dos profissionais que acedessem a esses cursos. Assim, em 2007 foi editada a 
primeira versão do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia que normatizou a 
oferta dos Tecnólogos em Radiologia até a edição de 2016, em vigor, conforme Portaria do 
Ministério da Educação nº 413, de 11 de maio de 2016. 

5. A profissão de Tecnólogo em Radiologia está presente e classificada igualmente 
sob o registro [3241-20] na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do antigo Ministério 
do Trabalho. (CBO, 2021). 

6. A regularização dos Tecnólogos em Radiologia encontra-se similarmente na Lei 
do Ato Médico, Lei n º 12.842, de 10 de julho de 2013. No Art. 2º, o qual trata da atuação do 
médico, no inciso IX, parágrafo 7º, frisa-se que “O disposto neste artigo será aplicado de forma 
que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, 
biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, 
profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de 
radiologia”. (grifo nosso). 

7. Tratando-se especificamente da EBSERH, sabe-se que esta conceituada 
instituição foi criada pela Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. No bojo de sua 
constituição, a Coordenadoria de Planejamento de Pessoal – CPP e a Diretoria de Gestão de 
Pessoas– DGP - criaram em novembro de 2014 a “DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES 
DOS CARGOS EFETIVOS DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS E INSTITUIÇÕES 
CONGÊNERES GERENCIADOS PELA EBSERH”. 

8. Encontra-se neste documento as atribuições do Tecnólogo em Radiologia:  
“Realizar exames de diagnóstico ou de tratamento; Processar imagens e/ou gráficos; Planejar 
atendimento; Organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; Operar equipamentos; 
Preparar paciente para exame de diagnóstico ou de tratamento; Atuar na orientação de 
pacientes, familiares e cuidadores; Gerenciar os serviços e procedimentos radiológicos, 
atuando conforme as normas de biossegurança e radioproteção; Coordenar e gerenciar 
equipes e processos de trabalho nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem. Realizar 
demais atividades. 

9. Consta ainda as atribuições do Tecnólogo em Radioterapia: “Executar as 
técnicas radioterápicas, no setor de terapia; Processar imagens e/ou gráficos; Planejar 
atendimento; Organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; Operar equipamentos; 
Preparar paciente para tratamento; Atuar na orientação de pacientes, familiares e cuidadores; 
Gerenciar os serviços e procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de 
biossegurança e radioproteção; Coordenar e gerenciar equipes; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 
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10. Conforme o Plano de Cargos da EBSERH, o Tecnólogo deve, além das 
atribuições técnicas, desenvolver as seguintes atividades de gestão: “fiscalizar e acompanhar 
os contratos administrativos e contratos de serviços terceirizados; Realizar visitas à Sede e aos 
Hospitais Universitários Federais e Instituições Congêneres administrados pela EBSERH; 
Elaborar pareceres relacionados à sua área de atuação; Cumprir e fazer cumprir as normas, 
regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação; Participar das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional”. 

11. Na pandemia do COVID 19, somado ao reconhecimento social de todos os 
profissionais da saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
encaminhou ao CONTER o Ofício nº 412/2021/SVS/MS (23/02/2021) no qual também 
reconheceu e destacou a importância dos profissionais das técnicas radiológicas na pandemia: 
“Portanto, os profissionais da Radiologia estão incluídos no grupo supracitado, devendo ser 
solicitado documentação que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de 
saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde. Desta forma, a 
orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI) é que se sigam as recomendações do Plano 
e dos Informes Técnicos da Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, que 
direcionam os grupos conforme as distribuições das doses de vacinas disponíveis e as etapas 
da campanha”. 

12. Neste ano de 2022, foi aprovada a criação da Especialização em Radiologia 
Tecnológica pela Pró-reitora de Pós-Graduação da UFMG e pelos órgãos interessados da 
Faculdade de Medicina da UFMG, do Hospital das Clínicas da UFMG, administrado pela 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

13. Apesar de todo o rol legal explicitado e do reconhecimento social desse 
profissional, o Edital Nacional nº 4/2022 que organiza o Exame Nacional de Residência – 
ENARE 2022/2023- de Programas de Residência em Área Profissional da Saúde 
(Uniprofissional e Multiprofissional) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH/MEC), a qual Vossa Senhoria preside, insere outras profissões da saúde, mas não 
contempla o Tecnólogo em Radiologia e tampouco o Tecnólogo em Radioterapia, constantes 
da Carreira da EBSERH. 

14. Em face do exposto, solicitamos a inclusão do Tecnólogo em 
Radiologia/Radioterapia neste Edital. 

 

 

  

 

SILVA KARINA LOPES DA SILVA 
Diretora Presidenta do CONTER 


