
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Biomédico (Imagem) 
 

Função: Realizar exames de 
imagens (RM e TC) 

Área: Diversas 

 

Revisão: 1 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Diversos 

 

Área: Diversas 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atua nas áreas de diagnóstico por imagem (Tomografia e Ressonância 

Magnética) recepcionando e preparando o paciente para os exames, conforme pedido 

médico: recepciona o paciente, confirma os dados pessoais, verifica o peso e altura, 

questionário e pedido médico, confere contraindicações a medicamentos, restrições e 

riscos eventuais, administra os meios de contraste e posiciona o paciente contando com 

o apoio dos serviços de enfermagem. Observa as instruções (protocolos) definidas pela 

empresa ou orientações técnicas do fabricante do equipamento específico visando o 

conforto do paciente, rapidez no exame e qualidade das imagens para possibilitar o 

correto diagnóstico. 

 Dá início ao processo de captura das imagens operando o equipamento e observando as 

sequencias, conforme protocolos (instruções). Mantém-se atento ao posicionamento 

correto dos controles para o registro da imagem e à qualidade das mesmas verificando 

a inexistência de artefatos que dificultem a visualização das estruturas e se a patologia 

(doença) foi captada no exame bem como a eventuais reações do paciente (alergia, 

claustrofobia, pânico, etc.) prestando o atendimento necessário. 

 
 Realiza pós-processamento das imagens incluindo ajustes (reconstruções) para obter 

uma melhor qualidade e propiciar um diagnóstico mais efetivo bem como arquiva ou 

grava os exames utilizando-se de “softwares” específicos: PACS, Arya, Pixeon Suite, 
Sysngo.via, 3D/MIP e outros. Documenta os exames e encaminha para o laudo médico, 

e posterior entrega ao paciente. 

 
 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor da Área realiza exames de imagens (Tomografia e Ressonância 

Magnética) operando equipamento específico observando o conforto do paciente, rapidez no 

exame e qualidade das imagens para possibilitar o correto diagnóstico. 

 



 
(cont.) 

 Orienta ou cuida do controle de qualidade e manutenção dos equipamentos e material 

utilizado (Phantom ou manipulação e troca de bobinas do equipamento, por exemplo) 
além da organização da sala de exames (controle da temperatura, limpeza, disposição 

de materiais, etc.) 
 

. 
 Mantém-se atualizado nos procedimentos, novas técnicas de realização de exames, etc. 

através de cursos, leitura especializada, análises de mercado, etc. Pode sugerir 

modificações nos protocolos visando a melhoria no atendimento ou visando atender às 
auditorias e certificações de qualidade, apresentando-as ao superior para avaliação. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:   Curso nível Superior (Biomedicina com habilitação em Imagem) 
 

Habilidades técnicas:   Treinamento de aplicação no equipamento Siemens  

 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Empatia 

 Relacionamento interpessoal 

 Trabalho em equipe 

 Proatividade 
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