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O biomédico na área de imagenologia possui diferentes atuações, desde trabalhar com equipes 
de saúde, auxiliar no complemento do diagnóstico, bem como manipular máquinas e realizar 
exames de imagem, utilizando técnicas e processos para estudo dos órgãos e sistemas 
humanos. O presente estudo teve como objetivo identificar as competências emocionais que o 
profissional biomédico precisa para exercer as funções dentro da área de imagem. Nesse 
sentido, a metodologia aplicada consistiu em revisão de literatura integrativa, onde foram 
utilizados banco de dados e sites de busca acadêmicos, SCIELO e Google Acadêmico, através 
das palavras-chave: diagnóstico por imagem, competências emocionais, biomedicina. Os 
resultados descritos na literatura evidenciam que os biomédicos devem ter comprometimento 
com o paciente, a equipe de trabalho e com a manipulação devida dos equipamentos 
envolvidos no processo de análises, além disso, o profissional necessita de ética, zelo, 
dedicação e autocontrole para estabelecer regras e desenvolver protocolos para melhores 
formas de realização de exames ao diagnóstico preciso junto ao médico. Ademais, são 
exigidas habilidades relativas à inteligência emocional, pois na graduação não são ofertadas 
disciplinas que qualifiquem o egresso nessa área, oferta-se somente aquelas visando uma 
especialização. Por fim, torna-se perceptível que o biomédico está apto para operar na área de 
imagenologia, exercendo as competências técnicas e buscando sempre aprimorar as 
capacidades emocionais, possibilitando a eficácia completa do exame. Sugere-se que as 
graduações façam introdução de disciplinas específicas com a finalidade de gerir as emoções, 
relacionamentos interpessoais e intrapessoais, pois notou-se um déficit na disponibilidade 
destas. Adotando tais práticas, torna-se um diferencial para a carreira do biomédico no âmbito 
da imagenologia.  
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