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A Física Médica abrange as aplicações dos conceitos e técnicas físicas para o 

diagnóstico e o tratamento de males da saúde, de que todos nos utilizamos 

cotidianamente. É também atualmente o segundo campo da Física em demanda 

profissional, mas ainda pouco conhecido dos estudantes secundaristas. Há 

vários tópicos do programa de Física do Ensino Médio que podem ser ilustrados 

com exemplos da Física Médica, ou servirem de temas transversais para 

projetos e pesquisas. I - Alguns exemplos de Tópicos da Física:  

RAIOS X - em Ondas (eletromagnéticas), Ótica (Física e geométrica, na 

produção das radiografias), Eletromagnetismo (Circuito do tubo de raios X), 

Interações da radiação com a matéria; ULTRASSOM – em Ondas (mecânicas); 

Acústica;  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – em Ondas (eletromagnéticas), 

Eletromagnetismo (bobinas, indução, ressonância); II – Alguns Temas 

transversais e projetos: RAIOS X - dos pontos de vista da História (a época, os 

antecedentes, os personagens, as reações), da Biologia (efeitos biológicos nas 

células, DNA) e da Física; CIÊNCIA BÁSICA vs. CIÊNCIA APLICADA (como 

distinguir; o que dá valor à pesquisa) - dos pontos de vista da Física, Biologia, 

Química e História; 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (a divulgação da descoberta dos Raios X) - dos 

pontos de vista da Física, da Língua Portuguesa, do Jornalismo científico e das 

Artes; 

RADIAÇÕES e ENERGIA NUCLEAR (risco e preconceito) - dos pontos de vista 

da História, da Filosofia, da Biologia e da Física). A CARREIRA E A PROFISSÃO 

DA FÍSICA MÉDICA - sua história, sua situação no Brasil e no Mundo, sua prática 

multidisciplinar (no convívio com médicos, engenheiros, tecnólogos, 

enfermeiros, técnicos, etc.). 
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