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Tecnólogo em
Radiologia

Perspectiva de
oferta Senac para o
Segmento Saúde

Gestão
de qualidade
hospitalar e
laboratorial

Modelos
diagnósticos
sem uso de fluidos
biológicos

Produção de
hemoderivados
nacionais

Técnicas
analíticas: novas
metodologias

Auxiliar de
Laboratório de
Análises Clínicas

Especialização em
Radioterapia

Especialização
em Medicina
Nuclear

Inspeção
de segurança
na Radiologia
industrial

Telemedicina:
Atendimento e
Suporte

Tecnologias
implantadas na
pele: chip

Situações de
hemovigilância

Digitalização de
prótese dentária

Técnico em
Radiologia

Educação Superior

Nanotecnologia
para a radiologia

Computação
cognitiva e
robótica

Coletador
para Exames
Laboratoriais

Técnico em saúde
bucal

Instrumentação Cirúrgica
em Odontologia
Humana
Terapia Gênica

Tecnologias
da indústria de
imunobiológicos

Automação
de processos de
diagnóstico

Auxiliar de
Laboratório de
Imunobiológicos

Serviços de apoio de diagnóstico
e tratamento

Técnico em
vigilância em
saúde

Técnico em
prótese dentária

Atendimento
odontológico
a portadores de
transtorno mental

Tecnologias em
prótese dentária

Promoção e
recuperação da
saúde bucal

Técnico em
reabilitação de
dependentes
químicos

Atendimento
ao usuário com
deficiência

Auxiliar
sanitarista

Aplicativos
para
atendimento ao
usuário

Monitor/
Aconselhador
de dependência
química

Certificação
Hospital Amigo da
Criança: Portaria MS
Nº 1.153/2014

Terapias laborais
alternativas

Agente
comunitário de
saúde

Agente de
combate às
endemias

Saúde da comunidade

Lactários:
normas e
legislações

Lactarista

Tecnólogo em
gestão hospitalar

Legislação,
Políticas e
Programas em
Saúde

Cuidados em
oncologia
Cuidados em
neonatologia e
pediatria

Gestão de pessoas
em saúde
Acreditação
hospitalar

Técnico em
enfermagem

Instrumentador
cirúrgico

Configurações
familiares

Promoção e
recuperação da
saúde nutricional

Gestão em
auditoria

Enfermagem em
Saúde da Família

Terapias e
abordagens
comunicacionais

Cuidador de
pessoas com
demência

Cuidador infantil

Fluxos
migratórios
e diferenças
culturais locais

Enfermagem
em Urgência e
Emergência

Enfermagem em
Saúde Mental

Uso de
aplicativos para
atendimento ao
usuário

Yoga e pilates
para gestante

Brinquedos
educativos

Doula

Auxiliar de
enfermagem

Assistência à saúde

Nanotecnologia
para absorção de
medicamentos e
cosméticos

Prontuário
eletrônico

Testes de
diagnóstico em
drogarias

Home care
farmacêutico

Consultórios
farmacêuticos

Sistemas para
controle de
estoques

Atendente/
Balconista/
Auxiliar de
farmácia

Mobile health

Técnicas
e métodos
de higienização
de ambientes
hospitalares

Controle da
Infecção
Hospitalar

Shantala para
bebês

Cuidador de
idosos

Lean Thinking e o
uso de tecnologias
convergentes

Medicalização

Técnico em
farmácia

Enfermagem em
Terapia Intensiva

Técnicas para
amamentação

Técnicas para
desenvolvimento
psicomotor

Técnicas de
entretenimento
infantil

Preparo de
dietas enterais

Auxiliar/
Atendente de
nutrição

Enfermagem do
Trabalho

Atendimento
do paciente com
demência

Meditação
Mindfullness

Ferramentas
digitais para
controle de
dietas

Segurança do
paciente

Técnicas de
Cirurgias por vídeo
e a laser

Terapias
nutricionais
alternativas

Fórmulas lácteas
alternativas

Atendimento à
diversidade em
saúde

Oferta muito aderente
ao mercado

Nutrição clínica
estética

Técnico em
nutrição e
dietética

Sistemas de
informação em
saúde

Legislações em
saúde na família

Auxiliar de
prótese dentária

Nutrição clínica
materno-infantil

Nutrição social:
saúde da família

Atenção
odontológica
nos serviços
públicos de
saúde

Auxiliar de saúde
bucal

Nutrição clínica
esportiva e
funcional

Utilização
de célulastronco no
tratamento
bucal

Nutrição
hospitalar em
oncologia e
hematologia

Alimentação
coletiva:
planejamento
escolar

Microbiologia
na produção
alimentar

Oferta pouco
aderente ao mercado

Enfermeiro

Nutricionista

Gestão de
sistemas em
saúde

Técnico em
Hemoterapia

Especialização Técnica
de Nível Médio

Habilitação Técnica
de Nível Médio

Formação Continuada

Biotecnologista

O Business
Intelligence aplicado
aos negócios de
saúde

Técnico em
Análises Clínicas

Qualificação Profissional

Nanotecnologia
para área
farmacêutica

Hotelaria
hospitalar

Fracionamento e
personalização de
medicamentos

Copeiro hospitalar

Manipulação
de produtos
magistrais

Atendimento ao
paciente idoso

Higienista em
serviços de saúde

Saúde
suplementar

Atendimento
ao paciente com
demência

Recepcionista
em serviços de
saúde

Serviços farmacêuticos e de gestão à saúde
Para saber mais acesse: www.dn.senac.br

Perspectiva de oferta
Senac para o
Segmento Saúde*
* Este mapa representa graficamente possíveis Itinerários
Formativos para oSegmento Saúde, a partir dos debates
realizados no Fórum Técnico Setorial de Saúde.
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