
CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

 

MÓDULO II 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PARA AS AÇÕES DO TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

(704 HORAS TEÓRICO-PRÁTICAS + 500 HORAS DE ESTÁGIO) 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CONTEÚDO 

Inglês 
Instrumental em 

Radiologia 
(32 horas) 

Leitura e compreensão de textos e termos técnicos em 
Radiologia baseados em manuais de equipamentos. 

Radiologia 
Convencional  

(320 horas) 
 

Histórico da profissão do Técnico de Radiologia no Brasil 

- Legislações específicas 

Anatomia:  

Cabeça; Pescoço; Tórax; Abdômen; Pelve; Dorso; Membros 

Inferiores e Superiores. 

Fisiologia: 

Sistemas: Nervoso; Cardiovascular; Respiratório; Urinário; 

Digestório e Endócrino 

Patologias relacionadas aos sistemas examinados 
(osteoarticular, urinário, digestório, genital feminino) 
Exames contrastados e não contrastados   

1. Orientações; 
2. Preparo do paciente; 
3. Posicionamentos do paciente; 
4. Cuidados com o paciente;  
5. Assistência à vida. 
Princípios físicos em radiologia: 

1. Radiação eletromagnética  
2. Átomos, estrutura atômica e modelos atômicos 
3. Produção de raios X 
4. Atenuação de raios X 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos: 

1. História e desenvolvimento de equipamentos 
radiológicos convencionais 

2. Geradores; 
3. Tubos de raios X; 
4. Tipos de radiações X; 
5. Tipos de equipamentos de raios X; 
6. Caracterização do feixe de raios X; 
7. Sistema de Colimação; 
8. Minimização da Radiação espalhada; 
9. Sistema Receptor de Imagem; 
10. Controle de Qualidade em Radiologia convencional. 
Formação de imagens: Filmes e Processadoras manuais; 

Filmes e Processadoras automáticas; Detectores 



computadorizados; Detectores digitais: diretos e indiretos; 

Hard copy; Visualização e manipulação de imagem. 

Orientações ao usuário sobre o exame e equipamento; 
Principais ocorrências no serviço de radiologia 
convencional: registro e comunicação; 
Registro dos procedimentos realizados; 
Planejamento estratégico situacional e níveis de decisão 
e responsabilidade na estrutura da unidade; 
Controle de materiais e equipamentos. 

Radiologia 
Odontológica 

(40 horas) 

Anatomia bucomaxilofacial; 
Técnicas radiográficas intra e extra orais: 

Periapical; interproximal; oclusal; cefalométrica; panorâmica. 

Tomografia de feixe cônico; 
Patologias das regiões examinadas:  

1. Cáries; 
2. Doença periodontal; 
3. Diagnóstico diferencial de lesões radiolúcidas e 

radiopacas dos maxilares; 
4. Traumatologia; 
5. ATM; 
6. Distúrbios das glândulas salivares. 
Princípios físicos em radiologia 

1. Inserido na Radiologia convencional 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos e de 
formação de imagens 

1. Intra-orais; Extra-orais; Sistemas digitais;  
2. Programa de garantia da qualidade 
Insumos; 
Orientações ao usuário sobre o exame e o equipamento; 
Principais ocorrências na Radiologia Odontológica: 
registro e comunicação; 
Registro dos procedimentos realizados; 
Controle de materiais e equipamentos; 

Mamografia  
(104 horas) 

Anatomia das mamas; 
Embriologia:  

1. Desenvolvimento das cristas mamárias; 
2. Linha láctea. 
Fisiologia; 
Patologias: 

1. Epidemiologia do câncer de mama 
2. Léxico do BI-RADS 
3. Localização dos achados (marcação das lesões de 

pele. Exemplos: cicatrizes, verrugas, etc.) 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos: 

1. História da mamografia e desenvolvimento de 
equipamentos dedicados 

2. Geradores; 
3. Tubos de raios X; 
4. Caracterização do feixe de raios X; 
5. Sistema de Colimação; 
6. Compressores; 
7. Técnicas especiais: magnificação, controle 



automático de exposição; 
8. Minimização da Radiação espalhada; 
9. Sistema Receptor de Imagem; 
10. Controle de Qualidade em mamografia. 
Formação de imagens:  

1. Filmes e Processadoras automáticas; 
2. Detectores computadorizados; 
3. Detectores digitais: diretos e indiretos; 
4. Visualização e manipulação de imagem. 
Ductografia; 
Técnicas de localização e biópsia: estereotaxia; 
Seleção de exames prévios de mamografia; 
Orientações ao usuário sobre o exame e equipamento; 
Ocorrências durante os exames de Mamografia: registro 
e comunicação (ex: ruptura de implante); 
Registro dos procedimentos realizados; 
Planejamento estratégico situacional e níveis de decisão 
e responsabilidade na estrutura da unidade ; 
Controle de materiais e equipamentos. 

Tomografia 
Computadorizada 

(76 horas) 

Exames de Tomografia Computadorizada; 
Como eu faço - Técnicas de localização e biópsia; 
Exames contrastados e não contrastados; 
Preparo do paciente para os exames (farmacológico e 
dietético); 
Exames prévios; 
Técnicas de abordagem e orientação ao usuário; 
Anatomia: 

Cabeça; Pescoço; Tórax; Abdômen; Pelve e Períneo; Dorso; 

Membros Inferiores e Superiores. 

Fisiologia: 

Sistemas: Nervoso; Cardiovascular; Respiratório; Urinário; 

Digestório e Endócrino. 

Patologias das regiões examinadas; 
Situações que requerem o uso do meio de contraste; 
Preparo do paciente para os exames (farmacológico e 
dietético); 
Posicionamentos e técnicas de localização para biópsia; 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos: 

1. História da tomografia computadorizada e as 
gerações de equipamentos 

2. Equipamento de tomografia 
3. Controle de Qualidade em tomografia 

computadorizada 
Formação de imagens: Reconstrução de imagem; Número 

CT e escala Hounsfield; Visualização e manipulação de 

imagem. 

Solicitação de exames préviamente realizados e 
relacionados à patologia atual 
Orientações ao usuário sobre o exame e equipamento 
Principais ocorrências na TC: registro e comunicação 
Registro dos procedimentos realizados 
Controle de materiais e equipamentos 



Ressonância 
Magnética 
(38 horas) 

Anatomia: 

Cabeça; Pescoço; Tórax; Abdômen; Pelve e Períneo; Dorso; 

Membros Inferiores e Superiores. 

Fisiologia; 
Patologias relacionadas às regiões examinadas; 
Meios de contraste em RM; 
Princípios físicos em ressonância magnética: 

1. Propriedades de magnetização 
2. Características magnéticas dos núcleos e dos 

elementos 
3. Geração e detecção do sinal de ressonância 

magnética 
4. Sequência de pulsos 
5. Spin eco 
6. Gradiente eco 
7. Magnetização e contraste  
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos e de 
formação de imagens  

1. Diferenças entre equipamentos com diferentes 
campos magnéticos 

2. Aquisição de reconstrução da imagem 
3. Características das imagens 
4. Artefatos 
5. Programa de controle de qualidade 
Solicitação de exames previamente realizados e 
relacionados à patologia atual; 
Orientações ao usuário sobre o exame e equipamento; 
Principais ocorrências na RM: registro e comunicação; 
Registro dos procedimentos realizados; 
Planejamento estratégico situacional e níveis de decisão 
e responsabilidade na estrutura da unidade; 
Controle de materiais e equipamentos. 

Densitometria 
Óssea 

(16 horas) 

Anatomia: 

Regiões usualmente estudadas: coluna lombar, fêmur 

proximal e antebraço 

Fisiologia - Metabolismo do cálcio 

Patologias - Conceitos de osteopenia e osteoporose 

Princípios físicos em radiologia: 

1. Massa óssea 
2. Densidade óssea 
3. Conteúdo e densidade mineral ósseo (BMD) 
4. Princípios gerais de medidas in vivo com raios X e 

raios gama 
5. Estatística e a importância da precisão na 

densitometria: dados de BMD de populações 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos e de 
formação de imagens: 

1. Absormetria por fóton único (SPA) 
2. Absormetria por fótons de dupla energia - fonte com 

isótopo (DPA) 
3. Absormetria por dupla energia de raios X (DXA) 



4. Procedimentos de controle de qualidade 
Técnicas de abordagem e orientação ao usuário 

1. Vestuário, Fármacos 
Solicitação de exames préviamente realizados e 
relacionados à patologia atual; 
Orientações ao usuário sobre o exame e o equipamento; 
Principais ocorrências durante os exames de DMO: 
registro e comunicação; 
Registro dos procedimentos realizados; 
Controle de materiais e equipamentos. 

Medicina 
Nuclear 

(48 horas) 
 

Anatomia; 
Fisiologia; 
Patologias das regiões examinadas; 
Princípios físicos em radiologia: 

1. Radioatividade; 
2. Interação da radiação com a matéria; 
3. Detecção das radiações e instrumentação. 
Radiofarmácia: 

1. Terminologias; 
2. Radiofármacos; 
3. Produção de Radionuclídeos; 
4. Química do Tc-99m e preparo de radiofármacos; 
5. Outros agentes monoemissores; 
6. Administração de Radiofármacos, Preparo do 

paciente para os exames (farmacológico e dietético), 
Técnicas de abordagem e orientação ao usuário; 

7. Dosimetria e Proteção Radiológica 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos e de 

formação de imagens: Câmara de Cintilação; Imagens 

digitais; SPECT; PET; Programa de Controle de Qualidade 

Principais Exames em Medicina Nuclear  

1. Principais exames e suas Técnicas de execução; 
2. Principais exames e suas Técnicas de execução em 

SPECT; 
3. Principais exames e as Técnicas de execução em 

PET; 
Legislação Específica – CNEN e ANVISA 

Solicitação de exames previamente realizados e 
relacionados à patologia atual; 
Orientações ao usuário sobre o exame e o equipamento; 
Principais ocorrências durante os exames de MN: 
registro e comunicação; 
Registro dos procedimentos realizados. 

Metodologia do 
Trabalho 

Científico I  
(30 horas) 

Metodologia cientifica aplicada a solução de problemas em 
radiologia; Definição de problemas a serem pesquisados 
para elaboração do TCC; 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 500 horas 

 

MÓDULO III  



BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PARA AS AÇÕES DO TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA NOS PROCEDIMENTOS RADIOTERAPÊUTICOS 

(216 HORAS TEÓRICO-PRÁTICAS + 100 HORAS DE ESTÁGIO) 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CONTEÚDO 

Radiologia 
intervencionista  

(66 horas) 

Anatomia; 
Fisiologia; 
Patologias que requerem terapêuticas específicas (embolia 
pulmonar/filtro de veia cava; hipertensão porta/TIPS; 
aneurismas e malformações arteriovenosas/embolizações); 
Princípios físicos em radiologia; 
Tecnologias e funcionamento dos equipamentos e de 
formação de imagens: 
Componentes da cadeia de imagem; Sistemas com detecção 

digital; Modos de operação em fluoroscopia; Parâmetros de 

imagem; Controle automático de brilho; Equipamentos: móveis, 

com radiologia e fluoroscopia e intervencionista; Controle de 

Qualidade. 

Insumos (cateteres, fios guia, dilatadores, materiais de 
embolização); 
Preparo do paciente para os exames (farmacológico e 
dietético); 
Orientações ao usuário quanto ao exame e equipamento; 
Principais ocorrências no serviço de radiologia 
intervencionista: registro e comunicação; 
Registro dos procedimentos realizados; 
Inspeção de materiais e equipamentos. 

Radioterapia 
(90 horas) 

 

Princípios físicos em radioterapia contemplando as 
diversas modalidades terapêuticas: Interação da radiação 

com a Matéria; Efeitos Biológicos das radiações; Dosimetria; 
Teleterapia; Braquiterapia; Planejamentos em tele e 
braquiterapias; Proteção radiológica. 
Tecnologia e funcionamento dos equipamentos e 
acessórios das diversas modalidades radioterapêuticas: 

1. Equipamentos de Teleterapia; 
2. Equipamentos de Braquiterapia; 
3. Equipamentos de Proteção Radiológica; 
4. Equipamentos de Controle de Qualidade; 
5. Inspeção de materiais e equipamentos; 
6. Radioisótopos e Radiofármacos como agentes 

terapêuticos;  
7. Insumos. 
Procedimentos em radioterapia: 

1. Protocolos para Teleterapia e Braquiterapia; 
2.  Protocolos terapêuticos com radiofármacos; 
3. Situações que requerem exames prévios necessários à 

realização dos procedimentos; 
4. Posicionamento dos pacientes; 
5. Confecção de máscaras, blocos e moldes; 
6. Medidas preventivas de falhas ou imprecisões na 

execução de procedimentos e técnicas. 



Controle de Qualidade em Teleterapia; 
Unidades de Cobalto: 

1. Todos os Interlock; 
2. Monitor da sala de tratamento Funcional; 
3. Comunicação auditiva Funcional; 
4. Localização com lasers; 
5. Indicador de distância SSD; 
6. Verificação da posição da fonte; 
7. Trava dos filtros e bandejas Funcional; 
8. Botões de emergência; 
9. Interlock de filtro; 
10. Uniformidade do feixe versus ângulo do gantry; 
11. Interlock de segurança; 
12. Intensidade da luz de campo. 
Aceleradores: 

1. Localização com lasers; 
2. Indicador de distância SSD; 
3. Indicador do tamanho do colimador; 
4. Interlock de porta; 
5. Segurança do fechamento da porta; 
6. Monitor audiovisual Funcional; 
7. Dispositivo para checar distância usado para laser; 
8. Indicador digital de ângulo gantry/colimador; 
9. Bandeja para acessórios (por exemplo: régua para 

filmes 
10. portais) 
11. Indicador da abertura do colimador simétrico; 
12. Indicador da abertura do colimador assimétrico; 
13. Trava dos filtros e da bandeja dos blocos; 
14. Lasers de localização; 
15. Acessórios Estereotáticos, lockout; 
16. Acessórios TBI/TSET. 
Braquiterapia HDR 

1. Programação 
2. Ejeção da fonte 
3. Retração da fonte Funcionando 
4. Indicador da luz durante tratamento 
5. Sistema de imagens Funcionando 
6. Retorno manual 
7. Integridade mecânica Verificado 
8. Aplicadores, colpostato, cateteres, agulhas, etc. (antes 

do uso) 
9. Monitor portátil de radiação 
10. Sistema de comunicação áudio/visual, no painel ou no 

quarto da enfermeira 
11. Interruptores de emergência 
Legislação específica – CNEN; Anvisa; AAPM - Associação 

Americana de Físicos em Medicina 



Proteção 
radiológica  
(40 horas) 

Princípios básicos:  

1. Justificação, otimização, limitação de doses e 
prevenção de acidentes; 

2. Definição de algumas maneiras de estimar dose em 
paciente. 

Efeitos biológicos das radiações ionizantes 

1. Efeitos determinísticos e estocásticos 
2. Imediatos e tardios 
3. Somáticos e genéticos 
4. Radiossensibilidade 
5. Fatores de risco: físico, químico e biológicos 
6. Controle de radiações no ambiente de trabalho: 

monitoração de área e individual 
EPI; 
Técnicas e protocolos adequados ao biotipo do paciente: 

1. Estudos de otimização de doses por modalidades; 
2. O caso da pediatria. 
Tecnologias e funcionamento dos instrumentos de 
detecção da radiação e seus processos de medição; 
Legislações específicas:  

1. Portaria MS 453/98, Resolução 1016, Resoluções e 
portarias estaduais e municipais, Norma 
Regulamentadora MT-NR32/2008, Documentos de 
organismos internacionais que norteiam o uso de 
radiações ionizantes. 

Metodologia do 
Trabalho 

Científico II  
(20 horas) 

Orientações para elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 100 horas 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
(20 horas) 

Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 


