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Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos - Presidente do CRBM1

Editorial - Palavra do Presidente

Metas traçadas para 2020

Creio que muito 
do que se fez e 
grande parcela do 
que está por vir 
dependam da união 
de todos, 
biomédicos do 
passado e futuros 
profissionais. 

“

”

manhã do dia 20 de dezembro ficará registrada na história de nossa profissão. Na 
ocasião, receberemos o presidente do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), dr. 
Silvio José Cecchi, e demais lideranças da Biomedicina, além de membros deste 

Conselho, para uma justa homenagem ao nosso companheiro de jornada. 

Como anteriormente anunciado, a Casa do Biomédico, que estará em funcionamento já no 
próximo ano e abrigará a Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM), a Associação Paulista de 
Biomedicina (APBM) e o Sindicato dos Biomédicos Profissionais do Estado de São Paulo 
(SINBIESP), será chamada Dr. Silvio José Cecchi, em reconhecimento à sua valiosa contribuição 
para a Biomedicina, desde os idos dos anos 1970, época em que iniciávamos em Brasília a busca 
pelo reconhecimento da profissão e dávamos os primeiros passos rumo à sua valorização. 
Tempos difíceis aqueles! 

Para conhecer uma pouco dessa história, convido você, amigo biomédico, à leitura do Histórico de 
Gestão 2011-2016 / 2016-2019, recém-publicado no site do CRBM1, em que registramos, com 
transparência e seriedade, as realizações deste Conselho nos períodos citados, e destacamos a 
trajetória de nossa profissão, as habilitações, inovações e futuro da Biomedicina. São artigos, 
entrevistas e reportagens sobre o que cerca a nossa profissão. 

Dois mil e dezenove se encerra com a sensação de dever cumprido! Quero aqui deixar o meu 
muito obrigado a todos que, ao longo do ano, contribuíram com as ações deste Conselho: 
colaboradores, conselheiros, entidades parceiras e lideranças da Biomedicina. 

Em 2020 estaremos de casanova, e as metas para o ano já estão traçadas. Contemplam, dentre 
outras ações, a continuidade e a melhoria de serviços implementados e que se mostraram de 
grande valia aos profissionais. Creio que muito do que se fez e grande parcela do que está por vir 
dependam da união de todos, biomédicos do passado e futuros profissionais. 

A saúde passa por evolução contínua. Pesquisas, diagnósticos e tratamentos avançam a cada dia, 
no mundo todo. E o mercado de trabalho está aí, impondo mudanças e desafios. Por isso, 
acredito que cabe a cada um de nós estar aberto e disposto a novas realidades. Com dedicação, 
capacitação permanente, troca de experiências e apoio mútuo iremos nos desenvolver cada vez 
mais. A receita está aí!

Nós, do Sistema CFBMs, por meio de cada Regional, conjunto à nossa responsabilidade de 
orientação e fiscalização permanentes, nos dispomos a dar prosseguimento aos eventos que 
conferem capacitação e aprimoramento aos acadêmicos e àqueles já formados. São parcerias, 
congressos, simpósios, cursos e palestras em que procuramos viabilizar acesso a novidades e 
oferecer conhecimento essencial e inovador nos dias de hoje. Participe sempre que puder e ajude 
a profissão a se desenvolver.

Por fim, faço votos que os desafios de 2020 venham acompanhados de oportunidades e 
expressivo crescimento a todos! 

Boas-festas!

Saudações biomédicas!

A

Fiscalização

JURÍDICO

om a participação da biomédica Débora Tiitus Marchi, do 
Departamento de Fiscalização do CRBM1, aconteceram no início 
dos meses de novembro e de dezembro, na sede do Conselho 
Federal de Nutricionistas, em Brasília, duas novas reuniões da 

Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da 
Área da Saúde (FCFAS). 

“A Comissão foi criada com o objetivo é identificar pontos em comum e 
alinhar a atividade ‘fiscalizatória’ dos conselhos participantes”, explica Débora 
Marchi, vice-coordenadora da Comissão. Segundo Marchi, “em um ambiente 
de discussão saudável são levantados pontos relevantes dos procedimentos 
de fiscalização de cada conselho; pontuados desafios e áreas de 
sombreamento existentes entre as profissões,  além de os encontros 
propiciarem espaço para ações conjuntas”.

No dia 5 de novembro, foram discutidos assuntos relacionados à rotina de 
fiscalização, com apresentação de dados, diretrizes e instrumentos de 
fiscalização dos conselhos participantes do Fórum, tendo sido conhecidas 

C

Reuniões de Comissão do FCFAS debatem da rotina às 
diretrizes e instrumentos de fiscalização

Objetivo é identificar 
pontos em comum e 

alinhar a atividade de 
fiscalização dos 

conselhos 
participantes

informações dos Conselho Federal de Nutrição (CFN), do Conselho Federal 
de Biomedicina (CFBM) e do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 
Outros pontos abordados foram os desafios e as dificuldades apresentadas 
em cada órgão.

Na pauta do encontro a participação na discussão da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 108/2019, que dispõe sobre a natureza jurídica dos 
conselhos profissionais e aguarda o parecer do relator na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  da Câmara dos Deputados.

Em dezembro, dia 4, foi a vez da apresentação de informações do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) e do Conselho Federal dos Técnicos de 
Radiologia (CONTER) na sede do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 
O encontro promoveu ainda debate a respeito de investimentos em 
fiscalização. Para os próximos encontros estão previstas demonstrações dos 
demais conselhos que integram a Comissão.

Encontros discutem procedimentos de 
fiscalização dos conselhos profissionais

Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou a defesa do 
Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) contra o Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) para as Resoluções 72/2002, 
83/2002 e 135/1993, entendendo que não há violação para a 

realização de Análises Bromatológicas e de Microbiologia de Alimentos. 
Reconheceu ainda o direito do profissional biomédico para a 
Farmacologia. 

O Conselho Federal de Farmácia recorreu da decisão. 

Mais uma vitória da Biomedicina! 

O
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Matéria de Capa   

ais de 300 pessoas atendidas e o envolvimento de 83 voluntários. 
Este é o saldo da segunda edição do projeto ‘Biomedicina em 
Ação Social’, que aconteceu no dia 20 de novembro de 2019 - 
data em que se comemora o Dia do Biomédico - com a 

realização de orientações e exames gratuitos para a população da zona leste 
da capital paulista. 

A iniciativa contou com o apoio do Conselho Regional de Biomedicina 
(CRBM1), da Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) e da Associação 
Biomédica de Acupuntura (Abiomac). Sob o supervisão dos profissionais 
biomédicos dr. Anderson do Nascimento (Saúde Pública), dra. Lídia Dantas 
(Biomedicina Estética) e dr. Maury Massani Tanji (Acupuntura), os 
atendimentos aconteceram no Parque do Carmo durante toda a manhã.

Convidados a participar, os voluntários são graduandos em Biomedicina da 
Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), da Universidade Cidade de São Paulo 
(Unicid), da Universidade Nove de Julho (Uninove), da Anhanguera ABC e do 
FMU Centro Universitário. 

A ação solidária representou ainda a oportunidade de oferecer orientações 
gerais de saúde, como higienização de alimentos e agentes contaminantes, à 
população atendida.

O atendimento foi feito em tendas montadas no local e por meio de um 
consultório móvel. Na ocasião, moradores do entorno e visitantes do Parque 
receberam informações e esclareceram dúvidas sobre a importância da 
vacinação e prevenção ao colo do útero, bem como puderam realizar testes 
de glicemia e aferição da pressão arterial, hidratação facial (estética) e 
receber sessão de acupuntura (auriculoterapia).

A primeira edição do projeto Biomedicina em Ação Social aconteceu no dia 
11 de maio deste ano, na praça Miguel Melo e Alvim, em Cidade Líder (zona 
leste da capital), com o o atendimento de cerca de 200 moradores da região. 
De igual modo, foram disponibilizados, gratuitamente, sessões de acupuntura 
e exames laboratoriais, como o teste de glicemia.

40 anos da Biomedicina

Após os atendimentos, e em comemoração aos 40 anos da Biomedicina - a 
profissão foi regulamentada pela Lei Federal nº 6.684, de 3 de setembro de 
1979 - os voluntários compartilharam com os presentes um grande bolo 
confeitado.

O sucesso da iniciativa, aliado ao propósito de levar atendimento gratuito e 
informações sobre higiene e saúde a pessoas carentes, faz com que o 
projeto ‘Biomedicina em ação social’ seja mantido no calendário de eventos 

M

Evento no Dia do Biomédico lembra os 40 anos da 
profissão com serviços gratuitos a população da zona 
leste da capital 

dos órgãos da Biomedicina, com a meta de ampliar o número de 
realizações ao longo do ano. 

Mais uma vez, a união e o empenho de estudantes de Biomedicina, de 
colaboradores do CRBM1 e dos conselheiros dr. Durval Rodrigues e dr. 
João Chevtchuk mostraram-se fundamentais para o sucesso do projeto. 

Os 40 anos da Biomedicina são comemorados em SP
Biomedicina: 

Uma profissão versátil

A Biomedicina é uma profissão regulamentada pela Lei Federal nº 
6.684, de 3 de setembro de 1979. O biomédico dedica-se ao 
estudo e pesquisa em diversas áreas da saúde, subsidiando 
diagnósticos para a ampla gama de doenças existentes, bem como  
contribuindo na prevenção e no desenvolvimento de tratamentos de 
novas doenças. A profissão permite ampla atuação, se estendendo 
inclusive à prevenção e ao controle de doenças presentes em 
escala coletiva. 

Os biomédicos estão plenamente capacitados para atuar tanto no  
desenvolvimento de pesquisas quanto para o desempenho prático 
do conhecimento no enfrentamento das diversas situações 
apresentadas no cotidiano da saúde. 

Existem  atualmente no  país  cerca  de  100  mil  profissionais  
biomédicos  habilitados  nas  mais diversas  especialidades,  
especialmente no segmento de análises  clínicas (dados do CFBM / 
2018). Trata-se de profissional de nível superior vinculado à saúde,  
devidamente reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde por 
meio da Resolução 287/98, e sob o nº 2212 na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

A versatilidade da profissão, executando diversas habilidades - são 
30 habilitações possíveis para o profissional formado (relação 
abaixo) -, sendo a Biomedicina Estética e a Fisiologia do Esporte e 
da Prática do Exercício Físico algumas das mais recentes, faz do 
biomédico uma escolha essencial no serviço público, podendo 
atuar nos mais diversos setores da saúde do país. 

A Biomedicina está intimamente ligada à tecnologia, razão pela qual 
o verificado desenvolvimento tecnológico na área da saúde 
propiciou maior destaque da profissão na última década. Em 
consequência, como o aquecimento do mercado, impulsionado 
pela procura de profissionais biomédicos, acentuou-se a oferta de 
cursos de graduação no país, oferecidas por instituições de ensino 
superior, com a crescente presença de biomédicos formados e das 
mais diversas habilitações nos serviços de saúde públicos e 
privados.

De acordo com dados do e-MEC (2018) no ano passado o total de 
cursos de Biomedicina na modalidade presencial ministrados no 
país era de 602. No primeiro semestre de 2019 soma 618. 

Habilitações da Biomedicina

01. Patologia Clínica / 02. Parasitologia / 03. Microbiologia / 04. 
Imunologia / 05. Hematologia / 06. Bioquímica / 07. Banco de 
Sangue / 08. Docência e Pesquisa: - Biofísica; - Virologia; - 
Fisiologia; - Histologia Humana; - Patologia; - Embriologia e - 
Psicobiologia. / 09. Saúde Pública / 10. Imagenologia / 11. 
Radiologia / 12. Análises Bromatológicas / 13. Microbiologia de 
Alimentos / 14. Citologia / 15. Análise Ambiental / 16. Acupuntura / 
17. Genética / 18. Reprodução Humana / 19. Biologia Molecular / 
20. Farmacologia / 21. Informática de Saúde / 22. Histotecnologia 
Clínica / 23. Toxicologia / 24. Sanitarista / 25. Auditoria / 26. 
Perfusão Extracorpórea / 27. Biomedicina Estética / 28. 
Monitoramento Neurofisiológico Transoperatório / 29. Gestão das 
Tecnologias de Saúde / 30. Fisiologia do Esporte e da Prática do 
Exercício Físico

Em sua segunda edição, projeto 
atendeu mais de 300 pessoas 
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Rio de Janeiro

Em comemoração ao Dia do Biomédico, 20 de 
novembro, o delegado da Seccional do Rio de Janeiro, 
dr. Daniel Pereira Reynaldo, participou de evento da 
Universidade Estácio de Sá de Cabo Frio, no dia 4 de 
novembro de 2019 (foto ao lado) e ministrou palestra na 
Semana de Biomedicina do Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói (UNIAN), no dia 5 de novembro 
de 2019 (abaixo).

Prepare-se para novo 
encontro da Biomedicina

O XVII Congresso Brasileiro de 
Biomedicina e V Congresso Internacional 

de Biomedicina acontece em Goiânia 
(GO), entre os dias 12 e 15 de outubro de 

2020.

Homenagens pelo Dia do Biomédico 

Univap

O Dia do Biomédico foi celebrado também na Universidade do 
Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos, que na 
ocasião recebeu o dr. Marcelo Abissamra Issas, conselheiro do 
CRBM1 (foto ao lado, 1º a esq.).

As participações do Delegado aconteceram ainda na 
Universidade Estácio de Sá - Campus Teresópolis, em 6 de 
novembro de 2019 (foto ao lado), e na Jornada Acadêmica da 
Universidade Castelo Branco, no Realengo, em 18 de 
novembro de 2019. 

m atendimento à requisição do vereador Marcos Santana 
Rezende, a Mesa da Câmara Municipal de Marília considerou 
visitante ilustre na cidade, no dia 14 de outubro de 2019, o vice-

presidente do CRBM1, dr. Wilson de Almeida Siqueira. 

A diretoria e os colaboradores do CRBM1 parabenizam o dr. Wilson 
Siqueira pelo reconhecimento.

presidente do CRBM1, dr. Dácio Eduardo Leandro Campos, 
participou do V Encontro Regional de Biomedicina (ERBM), 
realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro de 
2019, no campus Umuarama da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), em Minas Gerais.

De acordo com os organizadores, o evento acadêmico-científico visa a 
promoção de um espaço para que alunos do curso de Biomedicina do 
Triângulo Mineiro possam agregar e produzir conhecimento, por meio da 
integração da UFU com instituições públicas e privadas de ensino. 

A programação reservou palestras, mesas-rendondas, minicursos e 
apresentação de trabalhos.

CRBM1 participa do V Encontro Regional de 
Biomedicina, em Minas Gerais

Visitante ilustre

O

Dr. Wilson de Almeida Siqueira

E
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S.José do Rio Preto (SP) recebe o I Encontro 
de Biomedicina do Noroeste Paulista

om a presença de autoridades locais, lideranças da 
Biomedicina, graduandos e profissionais biomédicos 
aconteceu na cidade de São José do Rio Preto (interior do 
estado de São Paulo), no dia 7 de dezembro de 2019, o I 

Encontro de Biomedicina do Noroeste Paulista.

A iniciativa da organização coube à subdelegada da Delegacia Regional 
do CRBM1 no município, dra. Valquíria Pardo de Sousa, que, atuante no 
Conselho e na área acadêmica, sentiu a necessidade de oferecer aos 
jovens educandos e aos profissionais biomédicos da região a 
oportunidade de obter orientações e inovações técnicas acerca de 
diferentes habilitações da Biomedicina, ampliando o conteúdo recebido 
em sua formação.

O Encontro recebeu cerca de 120 pessoas (o Conselho local possui 370 
biomédicos profissionais inscritos), oriundas das quatro faculdades que 
oferecem o curso de Biomedicina na cidade de Rio Preto e de outras 
quatro localizadas em cidades vizinhas. 

Com o apoio do delegado do CRBM1 local, dr. Mário Luiz Cosso, e de 
colaboradores da sede da autarquia, na capital, dra. Valquíria buscou na 
programação atender aos anseios dos futuros profissionais. Assim, as 
palestras versaram sobre temas como a toxicologia (Os desafios da 
toxicologia para o biomédico: foco na toxicologia forense, com o dr. Éric 
Diego Barioni, presidente da Comissão de Toxicologia do CRBM1 e 
delegado da Delegacia Regional de Sorocaba - SP), estética (A atuação 
do biomédico na área de estética, com a dra. Fernanda Viaro, biomédica 
da clínica Armonizzare) e a imagenologia (Diagnóstico por imagem na 

saúde da mulher, ministrada pelo dr. Marcos Caparbo, da Comissão de 
Imagenologia do CRBM1). Com a participação especial do biomédico 
Paulo César Naoum, da Academia de Ciências e Tecnologia de Rio 
Preto, os participantes assistiram ainda à palestra Diferenciação 
laboratorial das patologias que causam as anemias microcíticas e 
hipocrômicas.

Parceria com o Parque Tecnológico

Foi por meio de parceria firmada com a administração municipal e o 
Parque Tecnológico de S.José do Rio Preto que o evento tomou corpo. 
O Encontro foi realizado nas dependências do Parque, que em 
funcionamento há pouco mais de um ano, é “incubador” de, atualmente, 
43 empresas, oferecendo infraestrutura, consultorias e mentorias para 
empresas nascentes.

“Nós enxergamos a Biomedicina como uma área de fundamental 
importância para o aprimoramento da saúde, e justamente a saúde é o 
principal vetor de desenvolvimento de nosso município”, afirma o vice-
presidente do Parque Tecnológico, Gilberto Perez Mariano. 

“Em razão evento, a Delegacia do CRBM1 participará de reunião com 
agentes do Parque para estudar a proposta de abrir uma startup da área 
da saúde voltada aos biomédicos”, explica a dra. Valquíria.

Importância do conselho profissional 

Abrindo a programação, foram convidados ao palco representantes do 

CRBM1 e autoridades do município. O prefeito, Edinho Araújo, falou das 
importância do trabalho dos biomédicos e ressaltou que o Parque estará 
sempre de portas abertas aos profissionais. A Secretaria de Saúde foi 
representada pela dra. Fabiana Rodrigues Costa, gerente do Setor 
Analítico do recém-inaugurado Laboratório Municipal de Patologia 
Clínica, responsável por abrir vagas e empregar biomédicos. 

Em seguida, o dr. Marcos Caparbo, do CRBM1, falou das principais 
ações de orientação e fiscalização, e da importância do conselho 
profissional na salvaguarda do biomédico, da profissão e da sociedade 
em geral.

“Como docente eu sempre procuro trazer o Conselho para perto, para 
ajudar a divulgar a atuação da autarquia. Busco estimular a presença do 
conselho nas faculdades para que conheçam o trabalho realizado”, 
lembra a dra. Valquíria Pardo.

Startups da saúde

Bastante aguardada, a mesa-redonda Tecnologia na área da saúde, 
contou com a participação do dr. Marcos Caparbo e representantes de 
startups do Parque Tecnológico, como a SPR Qualidade, que oferece 
soluções especializadas em treinamento e consultoria metrológica, além 
de pesquisas e análises laboratoriais. 

O debate sobre os avanços na área da saúde e outras possibilidades de 
atuação do biomédico, reuniu também a química Gabriela Byzynski, da 
NanoChemTech Solutions, startup voltada ao controle microbiológico de 
ambiente para a segurança de pacientes. A empresa está 
desenvolvendo um kit para a detecção rápida dos principais agentes 
infecciosos responsáveis por quadros de contaminação hospitalar. 

“Procuramos no evento levar os jovens a pensar na possibilidade de 
empreendedorismo, a fim de estimulá-los a fazerem algo diferente”, 
ressalta. Segundo ela, nesse processo de criação, o Parque foi muito 
importante para que pudesse aprender como gerir, a questão financeira 
e a estruturação da empresa.

“Hoje temos uma equipe enxuta, mas em breve espero poder contar 
com outros profissionais, inclusive biomédicos, pois são multifacetados 
e agregam valor com sua experiência”, afirma.

“Dr. Bactéria”

O conselheiro do CRBM1 dr. Roberto Martins Figueiredo (conhecido do 
público como o “dr. Bactéria”) encerrou o Encontro abordando em 
palestra Hábitos errados, atitudes para mudar.

“O sucesso do Encontro foi uma surpresa, superando as nossas 
expectativas”, resume a dra. Valquíria Pardo, que em breve deve firmar a 
data da segunda edição do evento, bem como levar cursos de 
capacitação para os graduandos e profissionais da cidade. “A 
Biomedicina oferece muitas possibilidades. Temos que quebrar esse 
paradigma de biomédico só no laboratório”, conclui.

C

NanoChemTech Solutions e SPR Qualidade: evento trouxe a experiência de empresas do Polo Tecnológico da cidade

De cima para baixo, os palestrantes dr. Paulo César Naoum, dr. Éric Diego Barioni e 
dr. Roberto Martins Figueiredo; ao lado, 

dra. Fernanda Viaro e dra. Valquíria Pardo (à esq.)
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ressalta. Segundo ela, nesse processo de criação, o Parque foi muito 
importante para que pudesse aprender como gerir, a questão financeira 
e a estruturação da empresa.

“Hoje temos uma equipe enxuta, mas em breve espero poder contar 
com outros profissionais, inclusive biomédicos, pois são multifacetados 
e agregam valor com sua experiência”, afirma.

“Dr. Bactéria”

O conselheiro do CRBM1 dr. Roberto Martins Figueiredo (conhecido do 
público como o “dr. Bactéria”) encerrou o Encontro abordando em 
palestra Hábitos errados, atitudes para mudar.

“O sucesso do Encontro foi uma surpresa, superando as nossas 
expectativas”, resume a dra. Valquíria Pardo, que em breve deve firmar a 
data da segunda edição do evento, bem como levar cursos de 
capacitação para os graduandos e profissionais da cidade. “A 
Biomedicina oferece muitas possibilidades. Temos que quebrar esse 
paradigma de biomédico só no laboratório”, conclui.

C

NanoChemTech Solutions e SPR Qualidade: evento trouxe a experiência de empresas do Polo Tecnológico da cidade

De cima para baixo, os palestrantes dr. Paulo César Naoum, dr. Éric Diego Barioni e 
dr. Roberto Martins Figueiredo; ao lado, 

dra. Fernanda Viaro e dra. Valquíria Pardo (à esq.)
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iscalização, orientação, comissões de saúde, delegacias 
regionais, inserção do profissional em serviços públicos, 
auditorias internas, mídias, eventos, fóruns da saúde... é 
ampla a gama de atividades que envolvem os conselhos 

profissionais e seus agentes. 

As autarquias têm por finalidade fiscalizar e normatizar a profissão do 
biomédico na jurisdição em que atua, protegendo o profissional e a 
sociedade por meio de efetiva fiscalização e de parceria com entidades 
governamentais de fiscalização das atividades de saúde. 

Cabe ainda aos conselhos regionais atender as demandas do Conselho 
Federal. O objetivo é fortalecer a profissão, adequar processos e 
estreitar o relacionamento com a sociedade.

Para o exercício de 2020, a diretoria do CRBM1 firmou o planejamento 
de atividades a serem desenvolvidas por seus membros e 
colaboradores. O documento estabelece a continuidade de ações 
exitosas no ano de 2019, bem como novas realizações advindas da 
participação da autarquia em eventos externos, como feiras, simpósios 
e congressos. Considera ainda questões apresentadas e analisadas em 
reuniões de diretoria e reuniões técnicas, dentre outras.

“Vale lembrar que a efetividade destas ações serão objeto de estudo da 
viabilidade econômica, seguindo o princípio da efetividade e 
economicidade adotada pela autarquia”, ressalta o presidente do 
CRBM1, dr. Dácio Eduardo Leandro Campos. Segundo explica, “o 
planejamento também não considera a necessidade de interrupção 

temporária das ações dos diretores em período eleitoral, o que deverá 
ser feito a seu tempo”.

Dentre as inúmeras realizações a serem consideradas no próximo ano, 
vale destacar:

. Comissões de saúde: continuidade das comissões de saúde, 
envolvendo toda a diretoria nas esferas municipais, estaduais e federal, 
sobretudo para que se possa avançar em assuntos de interesse da 
Biomedicina. 

. Delegacias regionais: promoção de reuniões semestrais com os 
delegados regionais e das seccionais com o intuito de promover a 
expansão das ações e realizar eventos promovidos pelas delegacias nas 
localidades onde se justifique a ação, isto é, considerando a presença de 
biomédicos. 

. Eventos: participação da diretoria e convidados em congressos, 
marchas, simpósios e demais eventos que envolvam a Biomedicina, 
desde que identificada como eficaz para a profissão e para os 
biomédicos.

. Fóruns: continuidade da participação de diretores e funcionários nos 
fóruns dos conselhos (estadual e federal), observando as demandas, 
colaborando na questão técnico-operacional, na composição de 
documentos e na articulação política, tendo como objetivo favorecer a 
colocação da profissão no cenário nacional.

. Eventos biomédicos e das profissões da saúde: participação em 
eventos referendados, através de estudo prévio da administração para 
viabilidade, como adotado em 2019. A diretoria entende que as 
participações anteriores foram fundamentais para evidenciar a 
Biomedicina, buscar o esclarecimento dos administradores como forme 
de inserir o biomédico para cargos em concursos públicos.

. Serviços públicos: continuidade da agenda de reuniões com políticos e 
administradores do serviço público a fim de incluir o biomédico nos 
concursos públicos municipais, estaduais e federais. O Conselho visa 
fomentar a participação conjunta com os sindicatos e associações 
locais, bem como o desenvolvimento de material didático e promocional 
a serem oferecidos aos administradores públicos nestes encontros.

. Plantões: continuidade dos plantões de conselheiro e funcionários aos 
sábados, a fim de auxiliar os profissionais que necessitam resolver 
assuntos de registro e inscrições, dentre outros, e não têm 
disponibilidade durante a semana. Para isso, a diretoria conta com a 
participação de todos os conselheiros no atendimento, dirimindo 
dúvidas e promovendo orientações. 

. Coordenadores de curso: promoção de reuniões semestrais na capital 
da jurisdição com os coordenadores de curso de Biomedicina para que 
sejam traçados um panorama real do acadêmico e visando fomentar a 
discussão da nova matriz curricular dos cursos. 
 
. Capacitação e aprimoramento: continuidade à premissa de capacitar e 
aprimorar os biomédicos profissionais para o mercado de trabalho; 
atuação  junto a associações de biomédicos, principalmente a 
Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) para a realização dos 
eventos; planejar cursos on-line destinados aos profissionais inscritos e 
em dia com suas obrigações junto à autarquia; fomentar parceria com a 
Associação Paulista de Biomedicina (APBM) e, inicialmente, contar com 
a colaboração dos conselheiros para a criação de vídeos-teste para o 
projeto.

. Novas inscrições: continuidade ao projeto em curso de realizar 
atendimento pessoal nas principais instituições de ensino superior (IES) 
anteriormente à  colação de grau. Os dados de 2019 mostram o sucesso 
desta ação, que será continuada no exercício 2020.
. Descontos: o valor da anuidade 2020, fixada pelo Conselho Federal de 
Biomedicina (CFBM) é de 515 reais para os biomédicos, 257 reais para 
os tecnólogos e 154 reais para os técnicos. Estes valores não foram 
acrescidos de qualquer índice e permanecem inalterados desde o 
exercício de 2019, por determinação da resolução do CFBM nº 
314/2019. 

A Resolução CFBM nº 255/2015 proporciona descontos nas anuidades, 
sendo que o pagamento deverá ser efetuado ao Conselho Regional de 
Biomedicina (CRBM) da respectiva região, nas seguintes datas: 

- até 31/01/2020, em parcela única, com desconto de 10%; 
- até 28/02/2020, em parcela única, com desconto de 5%); 
- até 31/03/2020, em parcela única, sem desconto. 

A anuidade também poderá ser quitada em até cinco parcelas iguais e 
sucessivas, sem descontos, com vencimentos em 31/01, 28/02, 31/03, 
30/04 e 29/05/2019. O profissional biomédico que se encontrar 
adimplente nos últimos cinco anos, até o dia 27 de dezembro de 2019, 
terá a possibilidade do benefício de parcelamento, sem descontos, da 
anuidade do exercício financeiro de 2020, em até 12 (doze) parcelas.
 
. REFIS 2020: Iniciaremos o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 
2020) no exercício 2020, a fim de que os biomédicos possam quitar seus 
débitos. A partir de janeiro de 2020 os casos de inadimplência serão 
tratados pela Comissão de Ética do CRBM1, atendendo os dispositivos 
legais: Lei nº 6.684* de 3 de setembro de 1979 e seus artigos, e 
Resolução nº 136**, de 4 de abril de 2007. As penas disciplinares 
consistem em: suspensão do exercício profissional; cancelamento do 

registro profissional. 
*Lei nº 6684, de 3 de setembro de 1979: Capítulo V, Das Anuidades, Art. 
23, Capítulo VI, Das Infrações e Penalidades, artigos 24º, 25º e 26º; 
**Resolução CFBM nº 136, de 4 de abril de 2007. 

. Cobrança de inadimplentes: O Departamento Jurídico (DeJur) assumirá 
a cobrança dos inadimplentes, seguindo o Código Tributário Nacional e 
as leis vigentes de cobrança judicial ; será implantado o modelo 
operacional oferecido pelo DeJur.

F

Participação na Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios (2019)

Segunda edição do projeto ‘Biomedicina em 
Ação Social’, em São Paulo (2019)
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iscalização, orientação, comissões de saúde, delegacias 
regionais, inserção do profissional em serviços públicos, 
auditorias internas, mídias, eventos, fóruns da saúde... é 
ampla a gama de atividades que envolvem os conselhos 

profissionais e seus agentes. 

As autarquias têm por finalidade fiscalizar e normatizar a profissão do 
biomédico na jurisdição em que atua, protegendo o profissional e a 
sociedade por meio de efetiva fiscalização e de parceria com entidades 
governamentais de fiscalização das atividades de saúde. 

Cabe ainda aos conselhos regionais atender as demandas do Conselho 
Federal. O objetivo é fortalecer a profissão, adequar processos e 
estreitar o relacionamento com a sociedade.

Para o exercício de 2020, a diretoria do CRBM1 firmou o planejamento 
de atividades a serem desenvolvidas por seus membros e 
colaboradores. O documento estabelece a continuidade de ações 
exitosas no ano de 2019, bem como novas realizações advindas da 
participação da autarquia em eventos externos, como feiras, simpósios 
e congressos. Considera ainda questões apresentadas e analisadas em 
reuniões de diretoria e reuniões técnicas, dentre outras.

“Vale lembrar que a efetividade destas ações serão objeto de estudo da 
viabilidade econômica, seguindo o princípio da efetividade e 
economicidade adotada pela autarquia”, ressalta o presidente do 
CRBM1, dr. Dácio Eduardo Leandro Campos. Segundo explica, “o 
planejamento também não considera a necessidade de interrupção 

temporária das ações dos diretores em período eleitoral, o que deverá 
ser feito a seu tempo”.

Dentre as inúmeras realizações a serem consideradas no próximo ano, 
vale destacar:

. Comissões de saúde: continuidade das comissões de saúde, 
envolvendo toda a diretoria nas esferas municipais, estaduais e federal, 
sobretudo para que se possa avançar em assuntos de interesse da 
Biomedicina. 

. Delegacias regionais: promoção de reuniões semestrais com os 
delegados regionais e das seccionais com o intuito de promover a 
expansão das ações e realizar eventos promovidos pelas delegacias nas 
localidades onde se justifique a ação, isto é, considerando a presença de 
biomédicos. 

. Eventos: participação da diretoria e convidados em congressos, 
marchas, simpósios e demais eventos que envolvam a Biomedicina, 
desde que identificada como eficaz para a profissão e para os 
biomédicos.

. Fóruns: continuidade da participação de diretores e funcionários nos 
fóruns dos conselhos (estadual e federal), observando as demandas, 
colaborando na questão técnico-operacional, na composição de 
documentos e na articulação política, tendo como objetivo favorecer a 
colocação da profissão no cenário nacional.

. Eventos biomédicos e das profissões da saúde: participação em 
eventos referendados, através de estudo prévio da administração para 
viabilidade, como adotado em 2019. A diretoria entende que as 
participações anteriores foram fundamentais para evidenciar a 
Biomedicina, buscar o esclarecimento dos administradores como forme 
de inserir o biomédico para cargos em concursos públicos.

. Serviços públicos: continuidade da agenda de reuniões com políticos e 
administradores do serviço público a fim de incluir o biomédico nos 
concursos públicos municipais, estaduais e federais. O Conselho visa 
fomentar a participação conjunta com os sindicatos e associações 
locais, bem como o desenvolvimento de material didático e promocional 
a serem oferecidos aos administradores públicos nestes encontros.

. Plantões: continuidade dos plantões de conselheiro e funcionários aos 
sábados, a fim de auxiliar os profissionais que necessitam resolver 
assuntos de registro e inscrições, dentre outros, e não têm 
disponibilidade durante a semana. Para isso, a diretoria conta com a 
participação de todos os conselheiros no atendimento, dirimindo 
dúvidas e promovendo orientações. 

. Coordenadores de curso: promoção de reuniões semestrais na capital 
da jurisdição com os coordenadores de curso de Biomedicina para que 
sejam traçados um panorama real do acadêmico e visando fomentar a 
discussão da nova matriz curricular dos cursos. 
 
. Capacitação e aprimoramento: continuidade à premissa de capacitar e 
aprimorar os biomédicos profissionais para o mercado de trabalho; 
atuação  junto a associações de biomédicos, principalmente a 
Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) para a realização dos 
eventos; planejar cursos on-line destinados aos profissionais inscritos e 
em dia com suas obrigações junto à autarquia; fomentar parceria com a 
Associação Paulista de Biomedicina (APBM) e, inicialmente, contar com 
a colaboração dos conselheiros para a criação de vídeos-teste para o 
projeto.

. Novas inscrições: continuidade ao projeto em curso de realizar 
atendimento pessoal nas principais instituições de ensino superior (IES) 
anteriormente à  colação de grau. Os dados de 2019 mostram o sucesso 
desta ação, que será continuada no exercício 2020.
. Descontos: o valor da anuidade 2020, fixada pelo Conselho Federal de 
Biomedicina (CFBM) é de 515 reais para os biomédicos, 257 reais para 
os tecnólogos e 154 reais para os técnicos. Estes valores não foram 
acrescidos de qualquer índice e permanecem inalterados desde o 
exercício de 2019, por determinação da resolução do CFBM nº 
314/2019. 

A Resolução CFBM nº 255/2015 proporciona descontos nas anuidades, 
sendo que o pagamento deverá ser efetuado ao Conselho Regional de 
Biomedicina (CRBM) da respectiva região, nas seguintes datas: 

- até 31/01/2020, em parcela única, com desconto de 10%; 
- até 28/02/2020, em parcela única, com desconto de 5%); 
- até 31/03/2020, em parcela única, sem desconto. 

A anuidade também poderá ser quitada em até cinco parcelas iguais e 
sucessivas, sem descontos, com vencimentos em 31/01, 28/02, 31/03, 
30/04 e 29/05/2019. O profissional biomédico que se encontrar 
adimplente nos últimos cinco anos, até o dia 27 de dezembro de 2019, 
terá a possibilidade do benefício de parcelamento, sem descontos, da 
anuidade do exercício financeiro de 2020, em até 12 (doze) parcelas.
 
. REFIS 2020: Iniciaremos o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 
2020) no exercício 2020, a fim de que os biomédicos possam quitar seus 
débitos. A partir de janeiro de 2020 os casos de inadimplência serão 
tratados pela Comissão de Ética do CRBM1, atendendo os dispositivos 
legais: Lei nº 6.684* de 3 de setembro de 1979 e seus artigos, e 
Resolução nº 136**, de 4 de abril de 2007. As penas disciplinares 
consistem em: suspensão do exercício profissional; cancelamento do 

registro profissional. 
*Lei nº 6684, de 3 de setembro de 1979: Capítulo V, Das Anuidades, Art. 
23, Capítulo VI, Das Infrações e Penalidades, artigos 24º, 25º e 26º; 
**Resolução CFBM nº 136, de 4 de abril de 2007. 

. Cobrança de inadimplentes: O Departamento Jurídico (DeJur) assumirá 
a cobrança dos inadimplentes, seguindo o Código Tributário Nacional e 
as leis vigentes de cobrança judicial ; será implantado o modelo 
operacional oferecido pelo DeJur.
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. Auditorias internas: continuidade ao sistema de auditoria interna, que 
visa reduzir custos, otimizar estoques e propor licitações nos casos em 
que couber, seguindo a lei. O Departamento de Compras assume o 
sistema controlador de estoque e materiais. As principais auditorias 
internas a serem realizadas em 2020 são: compras, material gráfico, 
informática, TI, passagens aéreas, seguros em geral, entre outros.

. Implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP): iniciado 
em dezembro de 2019, o programa de atualização de POPs por 
Departamento visa criar um modelo operacional único no qual as regras 
administrativas serão seguidas por todos os colaboradores. Os manuais 
deverão ser criados até março de 2020 e implantados posteriormente à 
sua aprovação.

. Mídias digitais: O sistema adotado, Implanta, com o módulo 
Transparência, foi renovado e permanece por mais um ano como 
ferramenta administrativa da autarquia;  o site oficial do CRBM1 recebeu 
alterações estruturais no segundo semestre de 2019, estando ativo e 
funcionando com várias facilidades de acesso ao usuário; para o 
exercício 2020, o Conselho implementará melhorias de funcionalidade, 
com a previsão de que 100% dos serviços sejam prestados inicialmente 
pelo site. A página no Facebook tem seu conteúdo atualizado 
diariamente e, no ano de 2020, continuará sendo um efetivo canal de 
atendimento para os profissionais biomédicos.

. Mídia física: em 2020, após avaliação positiva para as edições da 
Revista do Biomédico no formato digital, será dada continuidade a este 
modelo, considerado de sucesso, prevalecendo a economicidade como 
foco central e a relação custo/benefício de manter as mídias físicas na 
proporção adotada hoje.

. Comissão de Ética, e de Ensino e Docência: com o aumento 
significativo do número de profissionais inscritos e das novas 
habilitações biomédicas, os casos que merecem parecer da Comissão 
de Ética e de Ensino e Docência cresceram em demasia, sendo 
necessário acrescer um dia da semana para atender a demanda. Para o 
exercício de 2020 será necessária a avaliação da rotina de trabalho com 
a criação de uma agenda positiva para o tratamento dos casos. Os 
julgamentos deverão receber mídia de gravação em áudio e vídeo, e 
serem arquivadas para eventual consulta futura.

. Departamento de Fiscalização (DeFis): em 2019 a atuação do DeFis 
evoluiu no desenvolvimento de rotinas de trabalho, otimização de 
processos de fiscalização, adesão de novos assistentes de fiscalização 
para atuação nas seccionais. Para 2020 o foco central da administração 
será o DeFis. Os resultados obtidos com o aconselhamento e 
oportunidade frente a punição sem base educativa mostram que o 
caminho a ser seguido é a continuidade dos protocolos de operação 
utilizados no ano vigente.

. Departamento Jurídico (DeJur): para o exercício 2020, o DeJur 
executou o planejamento de cobranças e execuções fiscais a ser 
desenvolvido a partir dos primeiros dias do novo ano.

. Novas parcerias: O CRBM1 estabeleceu parceria com o Parque 
Tecnológico de São José do Rio Preto para o fornecimento de empresas 
que devem ser “incubadas” no Parque. No âmbito da Policia Civil do 
Estado de São Paulo, firmou parceria para a criação do laboratório 
forense da Polícia Civil do Estado de São Paulo; o laboratório será 
alocado na Casa do Biomédico.

. Nova sede do CRBM1: com o fim das obras de reforma, a nova sede 
estará em funcionamento no início de 2020. O espaço (localizado à Rua 
Clímaco Barbosa, 217 - bairro Cambuci - São Paulo - SP) dará maior 
mobilidade e proporcionará melhor atendimento aos inscritos e aos 
eventos da Biomedicina. Com espaço adequado para acomodar 
funcionários e diretoria, a nova sede suprirá a demanda de infraestrutura 
por, no mínimo, dez anos.

. Casa do Biomédico: após a inauguração da nova sede do CRBM1, o 
espaço atual passará por reforma para se adequar à “Casa do 
Biomédico”. Neste endereço serão disponibilizados programas de 
capacitação e aprimoramento profissional, laboratório forense, salas de 

Participação do dr. Roberto Martins Figueiredo, 
conselheiro do CRBM1, no XVI Congresso 
Brasileiro de Biomedicina e IV Congresso 

Internacional de Biomedicina (2018); no alto, o 
pres. do CFBM, dr. Silvio José Cecchi, durante a 

cerimônia de abertura

Fachada da nova sede do CRBM1, no 
bairro do Cambuci

coworking e espaço para utilização dos biomédicos que estiverem 
cadastrados. Serão buscadas parcerias com empresas (fomento) para o 
desenvolvimento de projetos aprovados pela diretoria executiva. A ideia 
central é capacitar e aprimorar o profissional com qualidade e ao menor 
custo. 
 
. Congresso Brasileiro de Biomedicina: para a realização do XVII 
Congresso Brasileiro de Biomedicina e V Congresso Internacional de 
Biomedicina, em outubro de 2020, a autarquia participará ativamente em 
retribuição aos congressos realizados por este Conselho que receberam 
colaboração e fomento dos outros regionais.

. Associações e Sindicatos: o CRBM1, cumprindo sua função 
institucional, dará atenção ao todos os projetos encaminhados pelas 
associações biomédicas -  Associação Brasileira de Biomedicina 
(ABBM), a Associação Paulista de Biomedicina (APBM), os sindicatos da 
categoria e a movimentos biomédicos em consonância com esta 
administração.

Projeto Biomedicina em ação social: No exercício de 2020 haverá a 
continuidade da ação social promovida pelo CRBM1, iniciativa que visa 
ao bem-estar e à saúde pública, e tem como público-alvo parcelas da 
população carente de recursos de saúde.

Outros temas: as demandas geradas ao longo do exercício 2020, e que 
não constam deste planejamento, farão parte do relatório de gestão ao 
final do exercício.

Evento promovido pela Delegacia Regional 
no ES, em parceria com o Sebrae, abordou a 

Biomedicina Estética (2019)
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. Auditorias internas: continuidade ao sistema de auditoria interna, que 
visa reduzir custos, otimizar estoques e propor licitações nos casos em 
que couber, seguindo a lei. O Departamento de Compras assume o 
sistema controlador de estoque e materiais. As principais auditorias 
internas a serem realizadas em 2020 são: compras, material gráfico, 
informática, TI, passagens aéreas, seguros em geral, entre outros.

. Implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP): iniciado 
em dezembro de 2019, o programa de atualização de POPs por 
Departamento visa criar um modelo operacional único no qual as regras 
administrativas serão seguidas por todos os colaboradores. Os manuais 
deverão ser criados até março de 2020 e implantados posteriormente à 
sua aprovação.

. Mídias digitais: O sistema adotado, Implanta, com o módulo 
Transparência, foi renovado e permanece por mais um ano como 
ferramenta administrativa da autarquia;  o site oficial do CRBM1 recebeu 
alterações estruturais no segundo semestre de 2019, estando ativo e 
funcionando com várias facilidades de acesso ao usuário; para o 
exercício 2020, o Conselho implementará melhorias de funcionalidade, 
com a previsão de que 100% dos serviços sejam prestados inicialmente 
pelo site. A página no Facebook tem seu conteúdo atualizado 
diariamente e, no ano de 2020, continuará sendo um efetivo canal de 
atendimento para os profissionais biomédicos.

. Mídia física: em 2020, após avaliação positiva para as edições da 
Revista do Biomédico no formato digital, será dada continuidade a este 
modelo, considerado de sucesso, prevalecendo a economicidade como 
foco central e a relação custo/benefício de manter as mídias físicas na 
proporção adotada hoje.

. Comissão de Ética, e de Ensino e Docência: com o aumento 
significativo do número de profissionais inscritos e das novas 
habilitações biomédicas, os casos que merecem parecer da Comissão 
de Ética e de Ensino e Docência cresceram em demasia, sendo 
necessário acrescer um dia da semana para atender a demanda. Para o 
exercício de 2020 será necessária a avaliação da rotina de trabalho com 
a criação de uma agenda positiva para o tratamento dos casos. Os 
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funcionários e diretoria, a nova sede suprirá a demanda de infraestrutura 
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Participação do dr. Roberto Martins Figueiredo, 
conselheiro do CRBM1, no XVI Congresso 
Brasileiro de Biomedicina e IV Congresso 

Internacional de Biomedicina (2018); no alto, o 
pres. do CFBM, dr. Silvio José Cecchi, durante a 

cerimônia de abertura

Fachada da nova sede do CRBM1, no 
bairro do Cambuci

coworking e espaço para utilização dos biomédicos que estiverem 
cadastrados. Serão buscadas parcerias com empresas (fomento) para o 
desenvolvimento de projetos aprovados pela diretoria executiva. A ideia 
central é capacitar e aprimorar o profissional com qualidade e ao menor 
custo. 
 
. Congresso Brasileiro de Biomedicina: para a realização do XVII 
Congresso Brasileiro de Biomedicina e V Congresso Internacional de 
Biomedicina, em outubro de 2020, a autarquia participará ativamente em 
retribuição aos congressos realizados por este Conselho que receberam 
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população carente de recursos de saúde.
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Evento promovido pela Delegacia Regional 
no ES, em parceria com o Sebrae, abordou a 

Biomedicina Estética (2019)
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nfim, mais um ano se passou. Menos um ano nos restou de 
vida. Hora de fazer aquele famoso balanço, refletir sobre o que 
deu e o que não deu certo, e assim, tentarmos corrigir nossas 
oportunidades de melhoria e fortalecermos nossos pontos 

fortes. As empresas são assim com o planejamento do seu trabalho, e 
nós também deveríamos ser com a nossa vida pessoal. 

Também vejo este momento como oportunidade de sermos gratos. Por 
mais que nem tudo que você planejou ou desejou para este ano tenha 
dado certo, seja grato por tudo que teve de positivo, por menores que 
estas coisas possam parecer. E também faça esse exercício, mesmo 
que coisas ruins tenham acontecido. Lembre-se, tudo é aprendizado, 
até quando os acontecimentos são ruins. E aprender é algo muito bom.

Ressalto que o exercício da gratidão é algo valioso. Recentemente, vi 
um vídeo em que um médico neurologista falava justamente de como 
ser grato às pequenas coisas pode fazer com que fatos grandiosos 
aconteçam e nos sintamos melhor. Além disso, exercer a gratidão pode 
nos auxiliar em relação aos processos de ansiedade e de depressão, 
sejam para prevenir ou tratá-las.

Pode parecer algo fictício, mas vale lembrar que nem todos os 
fenômenos são explicados plenamente pela ciência. Prova de que há 
muito o que estudarmos e conhecermos. Mas, mesmo assim há estudos 
que conseguem demonstrar como a psicologia positiva e o exercício 
diário da gratidão geram neurotransmissores prazerosos em nosso 
cérebro, o que nos auxilia (e muito!) em relação à ansiedade e processos 
depressivos.

Se formos pensar, por definição, a gratidão é apreciarmos tudo o que de 
melhor recebemos, sejam materiais ou intangíveis. Mas, o mais 
importante é o ato de direcionar nossa atenção para coisas boas, pois o 
ser humano tende a focar apenas nos erros de pensamentos que 
utilizam filtros cerebrais para coisas ruins. 

A partir do momento em que corrige estes erros de pensamentos, você 
passa a direcionar sua atenção para tudo o que for positivo. Com isso, 
nosso senso de otimismo aumenta, e quadros depressivos e ansiosos 
tendem a diminuir, ou mesmo, não aparecer.

Mas como exercer a gratidão e este direcionamento? Uma forma é 
realizar o diário da gratidão. Pode ser uma folha, agenda, caderno, etc., 
e nele anotar acontecimentos positivos e diários que aconteceram no 
trabalho, ou sobre sua família e seus amigos, ou acontecimentos da 
natureza, de conquistas de bens materiais, ou mesmo alguma 
experiência nova pela qual passou durante o dia. 

A partir do momento em que passa a fazer estas anotações de forma 
rotineira, você começa a observar com atenção as pequenas coisas 
positivas que acontecem nestes itens. Não necessariamente você 
precisa ser promovido no trabalho para agradecer. Talvez, um paciente 

Prof. Msc. Michel Sant’Anna de Pinho - Biomédico, Especialista em Gestão e Tecnologias em Ensino, e 
Diretor Acadêmico do Departamento de Ciências da Saúde II da Universidade Nove de Julho (Uninove) 

E
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Mais um ano se passou. Vamos agradecer?

que te conta como melhorou com o seu procedimento estético ou de 
acupuntura já é um ótimo motivo para agradecer. Ter um dia ensolarado 
em que você pode transitar tranquilamente pela cidade, já é um motivo 
para agradecer. Ou ainda, quando você recebe um abraço de um 
familiar ou um amigo, já é motivo para ser grato e anotar em seu diário.

Percebam que estes exemplos podem parecer pouco significativos em 
um primeiro momento, mas eles são extremamente importantes para 
que você corrija seus pensamentos e os direcione para coisas positivas, 
enganando o seu filtro natural. E assim, cada vez mais e mais você 
percebe quantas coisas boas ocorrem com você, dia após dia.

Sejam quais forem seus objetivos e desejos para 2020, inicie com esta 
mudança de atitude. Crie sua gratidão diária, até mesmo por poder ler 
este texto. Tente semear sempre a semente do bem, e seja qual for a 
sua fé, acredite! 

Por fim, desejo a todos os profissionais, estudantes e demais leitores 
que me acompanham por aqui, um feliz e próspero 2020! E claro, 
gratidão por ler esta coluna.

Até a próxima!!

Além disso, exercer a 
gratidão pode nos auxiliar 
em relação aos processos 
de ansiedade e de 
depressão, sejam para 
prevenir ou tratá-las.

“

”

á um ditado: na vida, tudo tem limite. 

Por ele chegamos à conclusão de que não podemos cometer 
excessos, ou seja, fazer tudo obedecendo a regras, como não se 
exceder na comida, na bebida, não dormir muito e por assim afora. 
Enfim, impor limites na vida.  

E ser ético ? Será errado ser ético demais? Existe excesso de ética?

Já sabemos que a ética é essencial no nosso dia a dia e que ela é um 
conjunto de regras e preceitos que norteiam a nossa vida; é ela, pois, a 
ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.

A ética tem por objetivo a moralidade positiva, ou seja, é o conjunto de 
regras do comportamento e virtudes da vida através das quais tende o 
homem a realizar o valor de bem.

A ética é uma disciplina normativa não por criar normas, mas por 
descobrir e elucidá-las.

A ética mostra às pessoas os valores e princípios que devem nortear a 
existência. Portanto, não deve haver limite para a ética, ou seja, quanto 
mais ética melhor, pois ela inserida em todos os ramos da vida.

A ética está na Filosofia, pois ela é ciência que tem por objetivo a moral, 
e podemos afirmar que a moral é a matéria prima da ética.

A ética e a Psicologia nos dizem que os agentes morais são indivíduos 
concretos inseridos em uma comunidade.

Além de morais, os atos são também psíquicos, derivados de motivação, 
impulso e consciência.

A ética está também na Sociologia, pois esta estuda o ser humano como 
unidade gregária no seu contato com o semelhante.

Isto quer dizer que  adequada análise da conduta moral do homem 
enquanto integrante da sociedade reclama o conhecimento sociológico.

A ética está também na história, pois um mergulho no passado sempre 
proporciona dados importantes ao estudioso da ética.

A ética está na economia pública, pois o processo de produção também 
guarda pertinência com a ética e o mundo econômico não pode se 
distanciar do mundo moral.

Dr. Wilson de Almeida Siqueira é vice-presidente do CRBM1; 
presidente das Comissões de Ensino e Docência, e Ética do CRBM1

Artigo - Uma questão de ética

H

Não existe limite para ser ético

No Direito, a ética prevalece em todos os seus meandros, pois, dentre 
todas as formas de comportamento humano, é a jurídica que guarda 
maior intimidade com a moral, pois já vimos que a ética é a ciência  do 
comportamento moral do homem na sociedade.

Na Biomedicina é indispensável ser ético, pois é uma profissão na qual 
seu profissional cuida da saúde humana e norteia seus princípios, 
sempre em busca da verdade real, não deixando se corromper por atos 
que possam contrariar o seu juramento.

Todo profissional biomédico representa uma parcela  de grandeza  de 
todos que utilizam seus préstimos, agindo com retidão, em sintonia 
perfeita com as necessidades sociais a que se dirige e ao bem comum.

Visa o biomédico o bem comum, ou seja, consolidar o interesse sobre a 
proteção daqueles que utilizam o seu serviço. Estes profissionais visam  
unicamente serem fiéis aos princípios éticos, servindo com lealdade a 
sociedade que nele confia. 

O biomédico é o profissional da saúde e, obrigatoriamente, tem que 
contribuir para a salvaguarda da saúde pública em geral e a ações de 
educação dirigidas à comunidade.

Por estas razões todas aqui citadas da necessidade da ética, é que,  
contrariando o ditado de que tudo tem limite, sou obrigado a dizer que 
para a ética não há limites, porque quanto mais ética, melhor.

Até a próxima... 

Na Biomedicina é 
indispensável ser ético, 
pois é uma profissão na 
qual seu profissional
cuida da saúde humana e 
norteia seus princípios, 
sempre em busca da 
verdade real, não 
deixando se corromper 
por atos que possam 
contrariar o seu 
juramento.

“

”
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A partir do momento em que passa a fazer estas anotações de forma 
rotineira, você começa a observar com atenção as pequenas coisas 
positivas que acontecem nestes itens. Não necessariamente você 
precisa ser promovido no trabalho para agradecer. Talvez, um paciente 

Prof. Msc. Michel Sant’Anna de Pinho - Biomédico, Especialista em Gestão e Tecnologias em Ensino, e 
Diretor Acadêmico do Departamento de Ciências da Saúde II da Universidade Nove de Julho (Uninove) 

E

Artigo

Mais um ano se passou. Vamos agradecer?

que te conta como melhorou com o seu procedimento estético ou de 
acupuntura já é um ótimo motivo para agradecer. Ter um dia ensolarado 
em que você pode transitar tranquilamente pela cidade, já é um motivo 
para agradecer. Ou ainda, quando você recebe um abraço de um 
familiar ou um amigo, já é motivo para ser grato e anotar em seu diário.

Percebam que estes exemplos podem parecer pouco significativos em 
um primeiro momento, mas eles são extremamente importantes para 
que você corrija seus pensamentos e os direcione para coisas positivas, 
enganando o seu filtro natural. E assim, cada vez mais e mais você 
percebe quantas coisas boas ocorrem com você, dia após dia.

Sejam quais forem seus objetivos e desejos para 2020, inicie com esta 
mudança de atitude. Crie sua gratidão diária, até mesmo por poder ler 
este texto. Tente semear sempre a semente do bem, e seja qual for a 
sua fé, acredite! 

Por fim, desejo a todos os profissionais, estudantes e demais leitores 
que me acompanham por aqui, um feliz e próspero 2020! E claro, 
gratidão por ler esta coluna.

Até a próxima!!

Além disso, exercer a 
gratidão pode nos auxiliar 
em relação aos processos 
de ansiedade e de 
depressão, sejam para 
prevenir ou tratá-las.

“

”

á um ditado: na vida, tudo tem limite. 

Por ele chegamos à conclusão de que não podemos cometer 
excessos, ou seja, fazer tudo obedecendo a regras, como não se 
exceder na comida, na bebida, não dormir muito e por assim afora. 
Enfim, impor limites na vida.  

E ser ético ? Será errado ser ético demais? Existe excesso de ética?

Já sabemos que a ética é essencial no nosso dia a dia e que ela é um 
conjunto de regras e preceitos que norteiam a nossa vida; é ela, pois, a 
ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.

A ética tem por objetivo a moralidade positiva, ou seja, é o conjunto de 
regras do comportamento e virtudes da vida através das quais tende o 
homem a realizar o valor de bem.

A ética é uma disciplina normativa não por criar normas, mas por 
descobrir e elucidá-las.

A ética mostra às pessoas os valores e princípios que devem nortear a 
existência. Portanto, não deve haver limite para a ética, ou seja, quanto 
mais ética melhor, pois ela inserida em todos os ramos da vida.

A ética está na Filosofia, pois ela é ciência que tem por objetivo a moral, 
e podemos afirmar que a moral é a matéria prima da ética.

A ética e a Psicologia nos dizem que os agentes morais são indivíduos 
concretos inseridos em uma comunidade.

Além de morais, os atos são também psíquicos, derivados de motivação, 
impulso e consciência.

A ética está também na Sociologia, pois esta estuda o ser humano como 
unidade gregária no seu contato com o semelhante.

Isto quer dizer que  adequada análise da conduta moral do homem 
enquanto integrante da sociedade reclama o conhecimento sociológico.

A ética está também na história, pois um mergulho no passado sempre 
proporciona dados importantes ao estudioso da ética.

A ética está na economia pública, pois o processo de produção também 
guarda pertinência com a ética e o mundo econômico não pode se 
distanciar do mundo moral.

Dr. Wilson de Almeida Siqueira é vice-presidente do CRBM1; 
presidente das Comissões de Ensino e Docência, e Ética do CRBM1

Artigo - Uma questão de ética

H

Não existe limite para ser ético

No Direito, a ética prevalece em todos os seus meandros, pois, dentre 
todas as formas de comportamento humano, é a jurídica que guarda 
maior intimidade com a moral, pois já vimos que a ética é a ciência  do 
comportamento moral do homem na sociedade.

Na Biomedicina é indispensável ser ético, pois é uma profissão na qual 
seu profissional cuida da saúde humana e norteia seus princípios, 
sempre em busca da verdade real, não deixando se corromper por atos 
que possam contrariar o seu juramento.

Todo profissional biomédico representa uma parcela  de grandeza  de 
todos que utilizam seus préstimos, agindo com retidão, em sintonia 
perfeita com as necessidades sociais a que se dirige e ao bem comum.

Visa o biomédico o bem comum, ou seja, consolidar o interesse sobre a 
proteção daqueles que utilizam o seu serviço. Estes profissionais visam  
unicamente serem fiéis aos princípios éticos, servindo com lealdade a 
sociedade que nele confia. 

O biomédico é o profissional da saúde e, obrigatoriamente, tem que 
contribuir para a salvaguarda da saúde pública em geral e a ações de 
educação dirigidas à comunidade.

Por estas razões todas aqui citadas da necessidade da ética, é que,  
contrariando o ditado de que tudo tem limite, sou obrigado a dizer que 
para a ética não há limites, porque quanto mais ética, melhor.

Até a próxima... 

Na Biomedicina é 
indispensável ser ético, 
pois é uma profissão na 
qual seu profissional
cuida da saúde humana e 
norteia seus princípios, 
sempre em busca da 
verdade real, não 
deixando se corromper 
por atos que possam 
contrariar o seu 
juramento.

“

”



18 Novembro-dezembro 2019ℹ

uita gente pensa que a porta da geladeira serve para colocar 
ovos, cola, água e bebidas.

Não estão totalmente errados no que se refere a água e 
bebidas; no entanto,  com relação aos outros produtos, devemos evitar, 
principalmente no tocante aos ovos.

Mas você vai perguntar: “a porta da geladeira não tem uns espacinhos ou 
buraquinhos para os ovos serem colocados?”

Vamos entender, então:

Em primeiro lugar, os ovos são perecíveis e, como tal, nunca deveriam ser 
vendidos fora da refrigeração. Em casa temos que mantê-los em temperatura 
baixa, nunca fora da geladeira ou em cestinhas aramadas com cabeça de 
galinha.
                             
Agora, qual é a pior parte da geladeira em relação à temperatura? Não é 
justamente a porta?

Principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas gostam de fazer da geladeira 
um psicólogo ou uma TV a cores. Abrem e passam “horas” olhando para 
dentro sem nada para fazer e, às vezes, até perguntam: “tão Tem nada para 
se comer nesta casa?”.

Parece até que a geladeira vai ficar ressentida se não dermos atenção para 
ela. Toda as vezes em que passamos por ela temos um impulso de abrir. 
Podemos até ter acabado de abrir, temos que abrir novamente para ver se 
surgiu alguma coisa nova lá. Até parece que tem um cozinheiro preso dentro 
da geladeira preparando algum prato irresistível.

Logo, o local que mais sofre variações térmicas é justamente a porta, e é o 
local no qual apenas podemos acondicionar produtos de baixa 
perecibilidade, isto é, aqueles que estavam no estoque seco e, depois de 
abertos, é recomendável que fiquem sob refrigeração, como no caso de 
catchup, mostarda, molho de pimenta, molhos tipo shoyu e inglês, maionese, 
bebidas (como refrigerantes e água) e vinagre. Isso mesmo, local de vinagre é 
na geladeira, nunca embaixo da pia. O vinagre à temperatura ambiente, com 
o passar do tempo, forma grumos brancos, e isto é contaminação 
microbiológica, ele está estragado, tem que ser mantido sob refrigeração.

Lugar de ovos é na geladeira e na parte interna, abaixo do setor de carnes.

Mesmo assim, você ainda vai falar: “Por que os fabricantes colocam aquele 
espacinho na porta se não é para colocar ovos?” 

É claro que não é para colocar ovos de Páscoa, nas geladeiras modernas já 
não existe mais este espaço. Em algumas, você deve ter notado que estes 
locais para colocar ovos são removíveis? 

Por que são removíveis? É justamente para ficarem na porta quando 
estiverem vazios. Quando estiverem com ovos, devem ser colocados na parte 
interna da geladeira.

E mais, não é indicado retirar os ovos da embalagem original. Isso mesmo, 
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Arrumação da geladeira

As geladeiras, geralmente, apresentam sua parte mais fria nas áreas mais 
altas, justamente para que o ar frio, mais pesado que o ar quente, desça 
fazendo sua função de roubar o calor dos alimentos; vai esquentando 
gradativamente, voltando às partes superiores e sendo resfriado novamente, 
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Sequência - do ponto mais frio para o menos frio:  inicie com as carnes, 
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hortaliças. Na porta, coloque alimentos de baixa perecibilidade (mostarda, 
bebidas, catchup etc).
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Subdelegada: Dra. Camila Goulart Clecêncio - CRBM 27.545
Av. Joaquim Alves Correa, 4.306 
CEP 13277-055 - Valinhos - SP
Tels.: (19) 9364-9312 - Dr. Alexandre / (19) 99192-5374 - Dra. Camila
* Atendimento com horário agendado
delegaciacampinas@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Americana - SP
Delegado Titular: Dr. Marcelo Dias Ferreira Neves - CRBM 7.005
Faculdade de Americana
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delegaciaamericana@crbm1.gov.br
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Delegacia Regional de Araras - SP
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CEP 13607-339 - Araras - SP
Tel.: (19) 3543-1443
delegaciaararas@crbm1.gov.br
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Delegado Titular: Dr. Wellerson Rodrigo Scarano - CRBM 6.959
Subdelegada: Dra. Denise Salioni da Silva - CRBM 15.087
Departamento de Morfologia - IBB/UNESP
R. Prof. Dr. Antonio Celso Wagner Zanin, s/nº
CEP 18618-689 - Botucatu - SP 
Tels.: (14) 3880-0475 / (14) 99788-3557 - Dr. Wellerson / (14) 99137-3455 - 
Dra. Denise
delegaciabotucatu@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Bragança Paulista - SP
Delegado Titular: Dr. Rafael Martins de Oliveira - CRBM 10.068
Av. São Francisco de Assis, 218 - Jd. São José
CEP 12916-900 - Bragança Paulista - SP 
Tel.: (11) 2454-8257 / Fax.: (11) 4034-1825
delegaciabragancapaulista@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Descalvado e São Carlos - SP
Delegada Titular: Dra. Sandra Heloisa Nunes - CRBM 5.085
Subdelegada: Dra. Lilian Roberta Reschini - CRBM 7.566
R. Cel. Antônio Alves Aranha, 903
CEP 13690-000 - Descalvado - SP 
Tels: (19) 98308-9481- Dra. Sandra / (19) 99784-1510 - Dra. Lilian 
delegaciadescalvadosaocarlos@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Dourados - MS
Delegado Titular: Prof. MSc. Luís Fernando Benitez Macorini - CRBM 21.259
Subdelegado: Dr. Thiago Troquez - CRBM 17.640
Subdelegado: Dr. Maicon Matos Leitão - CRBM 27.780
R. Balbina de Matos, 2.121 
CEP 79824-900 - Dourados - MS  
Tel.: (67) 99906-8963 - Dr. Luís / (67) 99613-0384 - Dr. Thiago / (67) 
99617-6585 - Dr. Maicon
delegaciadourados@crbm1.gov.br

Jurisdição: São Paulo (sede), Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Mato Grosso do Sul 

A Abiomac deseja um feliz Natal e um ano-novo 
de muita luz e paz

Abiomac em pauta

* Conteúdo fornecido pela Abiomac

rezados associados, colaboradores e amigos.

Mais um ano se finda e, com ele, nasce a esperança de que o 
próximo será melhor ainda do que este que está indo embora. 

Este ano posso dizer que foi maravilhoso em todos os sentidos. 
Trabalhamos bastante, é bem verdade, mas foi um período em que 
pudemos conhecer pessoas, fazer novos amigos e encontrar aqueles 
que há muito não víamos.  

Os membros da Abiomac estiveram presentes em vários eventos, como 
o 3º Simpósio de Saúde e Bem-Estar para Profissionais de Saúde, 
realizado em São Paulo, no qual a ABIOMAC, através de seus membros, 
aplicou auriculoterapia nos presentes; no I Encontro Paulista de 
Biomedicina, palestrando sobre acupuntura, e em várias ações sociais, 
como as que foram realizadas em Itaquera e no Parque do Carmo, na 
zona leste da capital paulista, também com a aplicação de 
auriculoterapia, evento em comemoração aos 40 anos da Biomedicina. 

Estivemos presentes também no 3º Congresso de Biomedicina do 
Centro-Oeste, em Brasília, e no Congresso de Biomedicina do Paraná, 
com palestras sobre acupuntura. 

Participamos ainda em várias jornadas de Biomedicina, como a da 
Universidade Paulista (UNIP), em Sorocaba; da Universidade de 
Guarulhos (UNG) e da Universidade Anhanguera de Belenzinho (SP). 

Além dos eventos citados, realizamos palestras mensais falando de 
Acupuntura, Medicina Chinesa e das Práticas Integrativas e 
Complementares.  

Quero aqui aproveitar para agradecer ao dr. Dácio Eduardo Leandro 
Campos, presidente do CRBM1, e também ao dr. Silvio José Cecchi, 
presidente do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), por todo o 
apoio e pelo incentivo que tem nos dado ao longo de nossa existência, 
da existência da Abiomac.

E para que a Abiomac possa continuar  promovendo a acupuntura e as 
práticas integrativas como um todo, necessitamos que mais biomédicos 
participem, fazendo com que a nossa instituição se fortaleça cada vez 
mais como entidade agregadora de profissionais biomédicos 
acupunturistas.

Deixo aqui a minha gratidão a todos que nos prestigiaram e colaboraram 
neste ano de 2019 e esperamos que possamos contar com o apoio de 
todos novamente em 2020 e  nos anos seguintes.

Um maravilhoso Natal e um 2020 cheio de luz e paz a todos!

Gratidão eterna,

Maury Massani Tanji
Presidente da ABIOMAC

P
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Delegacia Regional do Vale do Paraíba - SP
Delegado titular: Dr. Leoberto de Lima - CRBM 1.422
Subdelegado: Dr. Luiz Carlos Ribeiro de Morais - CRBM 6.715
Tels.: (11) 96388-7922 - Dr. Leoberto / (12) 98203-1235 - Dr. Luiz Carlos
* Atendimento com horário agendado
delegacia.valedoparaibasp@crbm1.gov.br

Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul - MS
Delegada: Dra. Cynthia Hernandes Costa - CRBM 14.380
Subdelegados: Dr. Vinicius Soares de Oliveira - CRBM 17.641 / Dra. Ana 
Cristina Basso - CRBM 11.623 / Dra. Regiane de Brito Moreira - CRBM 13.211
R. da Paz, 129, sala 112 - Ed. Trade Center - Centro 
CEP 79002-190 - Campo Grande - MS
Tel.: (67) 3253-4548 
seccionalcampograndems@crbm1.gov.br
* Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Seccional do Estado do Espírito Santo - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Correa - CRBM 15.312
Subdelegada: Dra. Adryana Vasconcellos Rocha - CRBM 15.369
R. José Alexandre Buaiz, 160 - sala 410 - Cond. Edif. Londom Office Tower - 
Enseada do Suá 
CEP 29050-955 - Vitória - ES  
Tel.: (27) 3020-3343
seccionalvitoriaes@crbm1.gov.br
* Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Seccional e Delegacia Regional de Ribeirão Preto - SP
Delegado Titular: Dr. Maurício Gomes Meirelles - CRBM 5.052
Rua Alvares Cabral, 464 - 9º andar
CEP 14010-080 - Ribeirão Preto - SP
Tel./Fax: (16) 3636-5963 / (16) 3636-5586
seccionalribeiraopreto@crbm1.gov.br
delegaciaribeiraopreto@crbm1.gov.br

Seccional e Delegacia Regional do Rio de Janeiro - RJ
Delegado Titular: Dr. Daniel Pereira Reynaldo - CRBM 19.858
Subdelegados: Dr. Fábio Pereira Mesquita dos Santos  - CRBM 11.963 / Dra. 
Tatiana de O. Fulco - CRBM 29.345 / Dr. Raphael R. das Chagas - CRBM 
29.782
Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 1.813 - Centro
CEP 20020-906 - Rio de Janeiro - RJ
Tels. (21) 2524-0502 / (21) 2524-0508
delegacia-rj2@crbm1.gov.br
* Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 17h
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Delegacia Regional de Fernandópolis - SP
Delegada Titular: Dra. Daiane Fernanda Pereira Mastrocola - CRBM 10.153
Delegada Auxiliar: Dra. Nayara Gomes Felix da Silva - CRBM 12.550
Av. Teotônio Vilela, s/nº - Campus Universitário
CEP 15600-000 - Fernandópolis - SP 
Tels.: (17) 3442-6844 / (17) 3442-6106 / 0800-550680 / (17) 99744-0385 - 
Dra. Daiane / (17) 98137-0694 - Dra. Nayara
delegaciafernandopolis@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Franca - SP
Delegada Titular: Dora Lúcia Carrara Moreti - CRBM 1.411
Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201
CEP 14404-600 - Franca - SP
Tel.: (16) 3711-8893
delegaciafranca@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Itu - SP
Delegada Titular: Dra. Maria Teresa Fioravante - CRBM 3.664
Delegado Auxiliar: Dr. João Carlos Smelan - CRBM 0684
R. Madre Maria Basília, 965 
CEP 13300-903 - Itu - SP
Tels.: (11) 4013-9904 / 4013-9900
delegaciaitu@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Marília - SP
Delegado Titular: Dr. Rodrigo Sebilhano Perenette - CRBM 10.239
Av. Dr. Hércules Galetti, 382 - Bloco 10 - apto. 201 - Jd. Califórnia
CEP 17527-350 - Marília - SP  
Tel.: (14) 98822-6335
delegaciamarilia@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Mogi das Cruzes / Alto Tietê - SP
Delegado: Dr. Marcelo A. Cortina Gonçalves dos Santos - CRBM 7.174
Subdelegado: Dr. João Carlos Smelan - CRBM 0684
Campus da Sede - Mogi das Cruzes 
Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200
CEP 08780-911 - Mogi das Cruzes - SP 
Tels.: (11) 4798-7035 / (11) 98500-4108 - Dr. Marcelo / (11) 99960-4218 - 
Dr. João
delegaciamogidascruzes@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Presidente Prudente - SP
Delegado Titular: Dr. Luiz Ernesto Paschoalin - CRBM 0127
R. Major Felicio Tarabay, 416 - Centro
CEP 19010-051 - Presidente Prudente - SP
Tel.: (18) 3221-7449
delegaciapresidenteprudente@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Santos - SP
Delegado Titular: Dr. Carlos Eduardo Pires de Campos - CRBM 3.051
Delegada Auxiliar: Dra. Maria de Fátima Pires de Campos - CRBM 10.000
Av. Bernardino de Campos, 50 - Vila Belmiro 
CEP 11065-001 - Santos - SP 
Tel.: (13) 3225-2586 
delegaciasantos@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de São José do Rio Preto - SP
Delegado Titular: Dr. Mário Luiz Cosso - CRBM 0170
Subdelegada: Dra. Valquíria Pardo de Sousa - CRBM 5463
R. São Paulo, 2166 - Jd. Maceno
CEP 15060-035 - São José do Rio Preto - SP
Tels.: (17) 3304-0500 / (17) 99768-1747 - Dra. Valquíria
delegaciasaojosedoriopreto@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Sorocaba - SP
Delegado: Dr. Éric Diego Barioni - CRBM 16.196
Subdelegada: Dra. Beatriz Gulli Bidoia - CRBM 1.891
Subdelegada: Dra. Daniangela de Grandi Barbosa - CRBM 11.601
R. Aparecida José N. de Campos, 120 - Jd. do Paço
CEP 18087-089 - Sorocaba - SP 
Tels.: (15) 98803-1002 - Dr. Éric / (15) 98100-8469 - Dr. Daniangela / (15) 
99757-8477  - Dra. Beatriz
delegaciadesorocaba@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Vila Velha - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Corrêa - CRBM 15.312
Subdelegada: Dra. Márcia Carlos Soares - CRBM 28.962
R. Costa do Sol, 159 - Ed. José Alencar - apto. 201 - Itapuã
CEP 29101-920 - Vila Velha - ES 
Tels.: (27) 99901-0356 - dra. Carmem / (27) 99885-3297 - dra. Márcia
delegaciavilavelha@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Votuporanga - SP
Delegado Titular: Dr. Vladimir de Menezes Alves - CRBM 3.026
Rua São Paulo, 3267 - Centro
CEP 15500-000 - Votuporanga - SP 
Tel.: (17) 3426-8585
delegaciavotuporanga@crbm1.gov.br

Delegacia Regional do Vale do Paraíba - SP
Delegado titular: Dr. Leoberto de Lima - CRBM 1.422
Subdelegado: Dr. Luiz Carlos Ribeiro de Morais - CRBM 6.715
Tels.: (11) 96388-7922 - Dr. Leoberto / (12) 98203-1235 - Dr. Luiz Carlos
* Atendimento com horário agendado
delegacia.valedoparaibasp@crbm1.gov.br

Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul - MS
Delegada: Dra. Cynthia Hernandes Costa - CRBM 14.380
Subdelegados: Dr. Vinicius Soares de Oliveira - CRBM 17.641 / Dra. Ana 
Cristina Basso - CRBM 11.623 / Dra. Regiane de Brito Moreira - CRBM 13.211
R. da Paz, 129, sala 112 - Ed. Trade Center - Centro 
CEP 79002-190 - Campo Grande - MS
Tel.: (67) 3253-4548 
seccionalcampograndems@crbm1.gov.br
* Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Seccional do Estado do Espírito Santo - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Correa - CRBM 15.312
Subdelegada: Dra. Adryana Vasconcellos Rocha - CRBM 15.369
R. José Alexandre Buaiz, 160 - sala 410 - Cond. Edif. Londom Office Tower - 
Enseada do Suá 
CEP 29050-955 - Vitória - ES  
Tel.: (27) 3020-3343
seccionalvitoriaes@crbm1.gov.br
* Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Seccional e Delegacia Regional de Ribeirão Preto - SP
Delegado Titular: Dr. Maurício Gomes Meirelles - CRBM 5.052
Rua Alvares Cabral, 464 - 9º andar
CEP 14010-080 - Ribeirão Preto - SP
Tel./Fax: (16) 3636-5963 / (16) 3636-5586
seccionalribeiraopreto@crbm1.gov.br
delegaciaribeiraopreto@crbm1.gov.br

Seccional e Delegacia Regional do Rio de Janeiro - RJ
Delegado Titular: Dr. Daniel Pereira Reynaldo - CRBM 19.858
Subdelegados: Dr. Fábio Pereira Mesquita dos Santos  - CRBM 11.963 / Dra. 
Tatiana de O. Fulco - CRBM 29.345 / Dr. Raphael R. das Chagas - CRBM 
29.782
Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 1.813 - Centro
CEP 20020-906 - Rio de Janeiro - RJ
Tels. (21) 2524-0502 / (21) 2524-0508
delegacia-rj2@crbm1.gov.br
* Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 17h

https://crbm1.gov.br/
https://www.facebook.com/crbm1regiao
https://twitter.com/CRBM_1
https://www.instagram.com/crbm1oficial/
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