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Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos - Presidente do CRBM1

Editorial - Palavra do Presidente

20 de novembro - Dia do Biomédico
Temos muito a comemorar!

ada nos deixa mais satisfeitos do que acompanhar o crescimento 
e a evolução de nossa profissão, agregando conhecimento e 
competências, somando forças nos serviços de saúde junto às 
demais áreas. Crescemos. Somos muitos. Atuantes e 
imprescindíveis em diversos campos.

Somente o Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região, o qual tenho a 
satisfação de presidir, sempre tendo ao meu lado dedicados profissionais, 
conta com 45 mil inscritos. E isso não é pouco. Refiro-me apenas à soma dos 
estados de nossa jurisdição, quais sejam São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Mato Grosso do Sul.

Muitos, distantes da realidade dos trabalhos dos conselhos profissionais, 
ainda não têm a dimensão do quanto, desde a luta pela regulamentação da 
Biomedicina e a criação dos conselhos Federal e regionais nos idos da 
década de 1970, lutamos para ocupar um lugar de merecido destaque e 
reconhecimento, com a valorização do profissional nos serviços públicos e 
privados de saúde.

Foram muitos os percalços, batalhas políticas e jurídicas para, neste 20 de 
novembro que se aproxima, poder comemorar mais um ano de vitórias, na 
certeza do cumprimento do compromisso profissional assumido por pioneiros 
da Biomedicina e pelos biomédicos que mais recentemente, formados e 
habilitados, juntaram-se à nossa categoria, engrandecendo-a e fazendo-se 
(re)conhecida. 

Lembro aqui os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus e a 
presença dos biomédicos, sobretudo nestes dois últimos anos, em 
pesquisas, nas análises clínicas, nos exames, na docência... enfim, 
compartilhando o saber, a sua competência e contribuindo com a sua 
experiência, de norte a sul do País. Até hoje é assim. Os desafios mundiais no 
enfrentamento a esse vírus (Sars-CoV-2) estão aí para provar.

Quero aqui registrar que, no passado, muitos contribuíram para o atual 
cenário da Biomedicina no Brasil. Valentes pioneiros da profissão, que 
acreditaram e não mediram esforços para fazer da profissão um dos braços 
fortes de nossos serviços de saúde.

Começamos na docência e pesquisa, mas foi graças ao papel fundamental 
nas análises clínicas que nos fortalecemos. E hoje estamos presentes em 
mais de 30 áreas, por meio das 31 habilitações (incluindo as Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, estas mais recentemente 
incorporadas). 

E neste cenário de décadas, muitos profissionais se destacaram. São 
grandes nomes que emprestaram a sua competência e o seu sacrifício pela 
profissão biomédica. Infelizmente, o ano de 2021 nos privou do convívio de 
dois queridos conselheiros que muito fizeram pela profissão: dr. Marcelo 
Abissamra Issas e dr. Wilson de Almeida Siqueira, que partiram no mês de 
maio, deixando saudades.

Nosso velho amigo dr. Wilson, que sempre nos presenteou com sua coluna 
sobre ética em nossa revista, morreu deixando uma obra por acabar. 
Preparava o lançamento de seu terceiro livro (“Gotas de Ética”), uma 

N
Conselho Regional de Biomedicina (CRBM1) e a Associação 
Paulista de Biomedicina (APBM) lançam, no dia 20 de 
novembro, data em que se comemora o Dia do Biomédico, a 
coletânea Saudações Biomédicas! Coleção com os grandes 
nomes da profissão!

O volume 1, O Cavalheiro da Biomedicina, é dedicado ao biomédico e 
ex-membro do quadro diretor da autarquia, dr. Wilson de Almeida 
Siqueira, falecido no mês de maio deste ano. 

Em 216 páginas, a obra que inaugura a série, reúne depoimentos de 
colegas de profissão, entrevista concedida à Revista do Biomédico, 
fotos junto aos seus familiares, e de sua rica trajetória profissional, como 
nas décadas em que trabalhou em laboratório de análises clínicas, foi 
coordenador de curso e professor de graduação na área da saúde, 
membro da Comissão de Ética e de Ensino e Docência do CRBM1, onde 
também ocupou cargos de direção, bem como inúmeras participações 
em eventos da Biomedicina pelo país.

“A ideia da homenagem surgiu quando tivemos a grata notícia de que 
estava por publicar o seu terceiro livro, Gotas de Ética, com alguns dos 
textos de sua coluna, Questão de Ética, que manteve no Jornal do 
CRBM1 e, posteriormente, na Revista do Biomédico, ao longo dos 
últimos anos”, explica o dr. Dácio Eduardo Leandro Campos, presidente 
do CRBM1.

Desse modo, o livro O Cavalheiro da Biomedicina apresenta também os 
68 artigos que comporiam a obra Gotas de Ética, como forma de seus 
idealizadores verem realizado o seu desejo de publicação.

Querido e admirado por tantos quantos tiveram a oportunidade de 

O

coletânea dos artigos escritos para a nossa revista, em que abordava a ética 
profissional e a ética na vida.

Felizmente, pudemos dar continuidade ao seu projeto por meio da recém-
lançada série de livros do CRBM1 e da Associação Paulista de Biomedicina 
(APBM) “Saudações Biomédicas! - Coleção com os grandes nomes da 
profissão!”, cujo número 1, “O Cavalheiro da Biomedicina”, o homenageia por 
meio de momentos da sua história, depoimentos de colegas da profissão e 
inclui os seus escritos. 

O livro será conhecido por todos no Dia do Biomédico (20 de novembro) e 
representa o mais sincero reconhecimento por sua valiosa trajetória na 
Biomedicina. Que venham outros nomes a ilustrar a coleção!

Temos muito a comemorar!

Saudações biomédicas!

Lembro aqui os desafios 
impostos pela pandemia do 
novo coronavírus e a 
presença dos biomédicos, 
sobretudo nestes dois últimos 
anos, em pesquisas, nas 
análises clínicas, nos exames, 
na docência... enfim, 
compartilhando o saber, a 
sua competência e 
contribuindo com a sua 
experiência…

“

”

CRBM1 e APBM lançam a coletânea 
Saudações Biomédicas! Coleção com os grandes nomes da profissão!

Dr. Wilson de 
Almeida Siqueira, 
durante posse no 
CRBM1, em 2016

No alto, O Cavalheiro da Biomedicina: 
título de estreia da coletânea Saudações 

Biomédica! Coleção com os grandes nomes da 
profissão!; abaixo, capa do livro Gotas de Ética, 

de autoria do dr. Wilson de Almeida Siqueira, 
que integra a obra

Volume 1, O Cavalheiro da Biomedicina, 
homenageia o dr. Wilson de Almeida Siqueira; 

obra será lançada no Dia do Biomédico

conviver com ele no Conselho, dr. Wilson revela nos textos a paixão pela 
escrita e a preocupação com a ética na vida e na profissão do ser 
humano, especialmente na Biomedicina, profissão que abraçou 
tardiamente, mas pela qual trabalhou e se mostrou grato até os seus 
últimos dias.

Confira, a seguir, o prefácio do livro, assinado pelo dr. Dácio Eduardo 
Leandro Campos.

Capa   
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Capa   

m uma conversa informal ficamos sabendo que o companheiro 
dr. Wilson de Almeida Siqueira compilava seus artigos e 
pretendia transformá-los em conteúdo para um livro, 
perpetuando sua trajetória na Biomedicina.

O homem da ética, sensível e educado, reuniu tudo o que falou e 
escreveu, e queria deixar para o mundo o que fez para alunos e 
parceiros.

Assim, nos encaminhamos para finalizar sua obra e homenagearmos o 
ilustre profissional e amigo, deixando para a posteridade um pouco do 
grande conhecimento que ele levou a salas de várias universidades do 
País. Sua simpatia, seu carisma e a profundidade de seus sentimentos 
agora em livro, como se, com isso, ele continuasse iluminando seus 
familiares e todos nós, seus admiradores.

Todos os biomédicos do Brasil reverenciam sua memória e transformam 

E a saudade em um modo de prosseguir com sua bondade e bom senso.

Que este compêndio, elaborado com carinho pelo Conselho Regional de
Biomedicina 1ª Região (CRBM1), Associação Paulista de Biomedicina 
(APBM) e pelos que sempre o tiveram como exemplo, alcance o objetivo 
de homenagear seus familiares e aqueles que nunca deixarão que seu 
nome seja esquecido. 

Saudações biomédicas!

Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos
Presidente do CRBM1

* Prefácio do livro O Cavalheiro da Biomedicina! - Saudações Biomédicas! Coleção com os 
grandes nomes da profissão! - Volume 1

Um homem diferenciado

Sempre cercado de amigos, em eventos e em momentos de descontração: no alto, à esq., ao lado dos doutores Dácio E. Leandro Campos e José 
Eduardo Cavalcanti Teixeira; ao lado, com o dr. Sílvio José Cecchi; abaixo, ao centro, com os doutores  Orlando Gerola Junior e Renato Pedreiro 
Miguel; e, à dir., com a dra. Cássia Regina Custódio 

ara os que, aqui no Conselho ou em sala de aula nas universidades, 
ou mesmo eventos e palestras diversas da Biomedicina pelo país, 
tiveram o privilégio de conviver e compartilhar momentos de 
explanação sobre a ética, calcada na mais profunda clareza e 
respeito à pessoa humana, decerto ficará um vazio.

Nenhum outro profissional esteve tão fielmente debruçado sobre as questões 
éticas, interessado em mergulhar nesse universo de pensadores, filósofos e 
educadores, todos dedicados a entender, debater e buscar extrair o melhor 
do ser humano. Dr. Wilson de Almeida Siqueira, nestas décadas em que 
trabalhou conosco neste Conselho, especialmente nas Comissões (de Ética e 
de Ensino e Docência), defendeu seus pontos de vista com argumentos que 
faziam os contrários refletirem, aprenderem e respeitarem.

Ao ilustre professor Wilson a Biomedicina deve o seu Juramento e o Código 
de Ética da profissão. Este, tão defendido a cada Colação de Grau, a cada 
encontro com um jovem profissional, no intuito de prepará-lo para bem 
exercer o ofício, aliado ao recém-adquirido conhecimento teórico e técnico.

A ele não importavam rótulos, cargos e títulos. A todos entregava sua mais 
sincera bondade, seja nas palavras, nos gestos e na tolerância, profundo 

P

Defensor da ética, acreditava nos homens e nas 
relações

conhecedor da alma humana que era.

Preocupava-se com os éticos e os não éticos. Com a situação presente e o 
futuro do homem e da vida em sociedade. Com os familiares e a profissão 
que abraçara. Com a responsabilidade dos cargos que ocupou nas 
comissões a fim de entregar a mais honesta e justa resposta a questões 
trazidas por colegas biomédicos.

Foi incansável, atuante e grande colaborador até que a sua saúde permitiu. 
Foi ético nas relações pessoais e profissionais, conquistou sinceras amizades 
e, certamente, representa hoje um exemplo a ser seguido: profissional da 
saúde, cuja ética e a razão se antepunham nas relações com os seus e diante 
da mais simples questão.

E quando refletir sobre a ética, lembre-se do legado de dr. Wilson. De suas 
palavras, seus gestos e, sobretudo, de sua conduta. Exemplo que foi em sua 
longa jornada de vida! 

* Extraído do livro O Cavalheiro da Biomedicina! - Saudações Biomédicas! Coleção com os 
grandes nomes da profissão! - Volume 1

A ética na pandemia
Dr. Wilson de Almeida Siqueira

abemos que a ética é necessária sempre, e que ela deve estar presente em todas as nossas ações.
É a ética a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.
O objetivo da ética é a moral, e moral é um dos espécies do comportamento humano. 
Há ocasiões em que a ética se faz mais ainda necessária, por exemplo, neste momento em que estamos assolados 
por esta pandemia.

Atos simples neste momento são imperioso. Você deve pensar em si com suas atitudes, mas não se esquecer das pessoas 
que o cercam com atos simples, porém corretos e necessários, como usar a máscara, desinfetar as mãos, evitar aglomeração 
enfim, tomar todos os cuidados para não se contaminar e nem os que o cercam.
Infelizmente, temos visto atitudes que em nada colaboram para a prevenção deste terrível mal.
A nossa esperança para um pouco de tranquilidade além dos já mencionados cuidados é a vacina, que avidamente 
esperamos.
Devemos banir com toda a veemência as atitudes antiéticas com as quais infelizmente temos nos deparado , como venda 
ilegal de vacina, furar a fila para se vacinar e outras atitudes ilícitas.
A ética é uma disciplina normativa não por criar normas, mas sim por descobri-la e elucidá-la.
Kant distingue máxima e lei moral. Para ele, as coisas têm preço, mas as pessoas têm 
dignidade. Não posso, por exemplo, por preço em você, pois você não está à venda.
Duas qualidades devem ser voltadas: o que é seu e o do que o cercam.
Vimos nesta pandemia muitas coisas que se distanciaram da ética e da moral.
No início, falei da ética na pandemia, das pessoas sem escrúpulos que têm coragem
em se locupletar em uma ocasião assim.
Basta ver na mídia as várias falcatruas, como furar a fila da vacina, superfaturar preços
de materiais e aparelhos, desviar dinheiro de hospitais.
É por isso que repito: ética sempre, na pandemia ou fora dela, aí estaremos cumprindo nossa 
missão de cidadão em uma sociedade que precisa da nossa honestidade, dedicação e ética.

Até a próxima...
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Capa   

m uma conversa informal ficamos sabendo que o companheiro 
dr. Wilson de Almeida Siqueira compilava seus artigos e 
pretendia transformá-los em conteúdo para um livro, 
perpetuando sua trajetória na Biomedicina.

O homem da ética, sensível e educado, reuniu tudo o que falou e 
escreveu, e queria deixar para o mundo o que fez para alunos e 
parceiros.

Assim, nos encaminhamos para finalizar sua obra e homenagearmos o 
ilustre profissional e amigo, deixando para a posteridade um pouco do 
grande conhecimento que ele levou a salas de várias universidades do 
País. Sua simpatia, seu carisma e a profundidade de seus sentimentos 
agora em livro, como se, com isso, ele continuasse iluminando seus 
familiares e todos nós, seus admiradores.

Todos os biomédicos do Brasil reverenciam sua memória e transformam 

E a saudade em um modo de prosseguir com sua bondade e bom senso.

Que este compêndio, elaborado com carinho pelo Conselho Regional de
Biomedicina 1ª Região (CRBM1), Associação Paulista de Biomedicina 
(APBM) e pelos que sempre o tiveram como exemplo, alcance o objetivo 
de homenagear seus familiares e aqueles que nunca deixarão que seu 
nome seja esquecido. 

Saudações biomédicas!

Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos
Presidente do CRBM1

* Prefácio do livro O Cavalheiro da Biomedicina! - Saudações Biomédicas! Coleção com os 
grandes nomes da profissão! - Volume 1

Um homem diferenciado

Sempre cercado de amigos, em eventos e em momentos de descontração: no alto, à esq., ao lado dos doutores Dácio E. Leandro Campos e José 
Eduardo Cavalcanti Teixeira; ao lado, com o dr. Sílvio José Cecchi; abaixo, ao centro, com os doutores  Orlando Gerola Junior e Renato Pedreiro 
Miguel; e, à dir., com a dra. Cássia Regina Custódio 

ara os que, aqui no Conselho ou em sala de aula nas universidades, 
ou mesmo eventos e palestras diversas da Biomedicina pelo país, 
tiveram o privilégio de conviver e compartilhar momentos de 
explanação sobre a ética, calcada na mais profunda clareza e 
respeito à pessoa humana, decerto ficará um vazio.

Nenhum outro profissional esteve tão fielmente debruçado sobre as questões 
éticas, interessado em mergulhar nesse universo de pensadores, filósofos e 
educadores, todos dedicados a entender, debater e buscar extrair o melhor 
do ser humano. Dr. Wilson de Almeida Siqueira, nestas décadas em que 
trabalhou conosco neste Conselho, especialmente nas Comissões (de Ética e 
de Ensino e Docência), defendeu seus pontos de vista com argumentos que 
faziam os contrários refletirem, aprenderem e respeitarem.

Ao ilustre professor Wilson a Biomedicina deve o seu Juramento e o Código 
de Ética da profissão. Este, tão defendido a cada Colação de Grau, a cada 
encontro com um jovem profissional, no intuito de prepará-lo para bem 
exercer o ofício, aliado ao recém-adquirido conhecimento teórico e técnico.

A ele não importavam rótulos, cargos e títulos. A todos entregava sua mais 
sincera bondade, seja nas palavras, nos gestos e na tolerância, profundo 

P

Defensor da ética, acreditava nos homens e nas 
relações

conhecedor da alma humana que era.

Preocupava-se com os éticos e os não éticos. Com a situação presente e o 
futuro do homem e da vida em sociedade. Com os familiares e a profissão 
que abraçara. Com a responsabilidade dos cargos que ocupou nas 
comissões a fim de entregar a mais honesta e justa resposta a questões 
trazidas por colegas biomédicos.

Foi incansável, atuante e grande colaborador até que a sua saúde permitiu. 
Foi ético nas relações pessoais e profissionais, conquistou sinceras amizades 
e, certamente, representa hoje um exemplo a ser seguido: profissional da 
saúde, cuja ética e a razão se antepunham nas relações com os seus e diante 
da mais simples questão.

E quando refletir sobre a ética, lembre-se do legado de dr. Wilson. De suas 
palavras, seus gestos e, sobretudo, de sua conduta. Exemplo que foi em sua 
longa jornada de vida! 

* Extraído do livro O Cavalheiro da Biomedicina! - Saudações Biomédicas! Coleção com os 
grandes nomes da profissão! - Volume 1

A ética na pandemia
Dr. Wilson de Almeida Siqueira

abemos que a ética é necessária sempre, e que ela deve estar presente em todas as nossas ações.
É a ética a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.
O objetivo da ética é a moral, e moral é um dos espécies do comportamento humano. 
Há ocasiões em que a ética se faz mais ainda necessária, por exemplo, neste momento em que estamos assolados 
por esta pandemia.

Atos simples neste momento são imperioso. Você deve pensar em si com suas atitudes, mas não se esquecer das pessoas 
que o cercam com atos simples, porém corretos e necessários, como usar a máscara, desinfetar as mãos, evitar aglomeração 
enfim, tomar todos os cuidados para não se contaminar e nem os que o cercam.
Infelizmente, temos visto atitudes que em nada colaboram para a prevenção deste terrível mal.
A nossa esperança para um pouco de tranquilidade além dos já mencionados cuidados é a vacina, que avidamente 
esperamos.
Devemos banir com toda a veemência as atitudes antiéticas com as quais infelizmente temos nos deparado , como venda 
ilegal de vacina, furar a fila para se vacinar e outras atitudes ilícitas.
A ética é uma disciplina normativa não por criar normas, mas sim por descobri-la e elucidá-la.
Kant distingue máxima e lei moral. Para ele, as coisas têm preço, mas as pessoas têm 
dignidade. Não posso, por exemplo, por preço em você, pois você não está à venda.
Duas qualidades devem ser voltadas: o que é seu e o do que o cercam.
Vimos nesta pandemia muitas coisas que se distanciaram da ética e da moral.
No início, falei da ética na pandemia, das pessoas sem escrúpulos que têm coragem
em se locupletar em uma ocasião assim.
Basta ver na mídia as várias falcatruas, como furar a fila da vacina, superfaturar preços
de materiais e aparelhos, desviar dinheiro de hospitais.
É por isso que repito: ética sempre, na pandemia ou fora dela, aí estaremos cumprindo nossa 
missão de cidadão em uma sociedade que precisa da nossa honestidade, dedicação e ética.

Até a próxima...
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om a proposta de contribuir para a educação continuada do 
biomédico profissional por meio de explanações e debates 
acerca de temas atuais e relevantes para a categoria, em 
suas mais diversas habilitações, a Associação Paulista de 

Biomedicina (APBM) prepara, para os dias 27 e 28 de novembro de 
2021, a Jornada Paulista de Biomedicina.

Atendendo ao objetivo de abrir à discussão a atual realidade vivenciada 
nos serviços de saúde e no cotidiano da profissão, participam 
especialistas de renome, com larga experiência em suas áreas de 
atuação, especialmente convidados.

Na abertura, dia 27, o dr. Wilson Shcolnik, presidente da Associação 
Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), abordará O laboratório 
clínico e a segurança do paciente (às 9h15). Em seguida, às 10h, 
participa o dr. Robson de Almeida, biomédico, especialista em Biologia 
Molecular, que versará sobre Bioinformática. Inovações em laboratório 
clínico foi o tema escolhido pelo dr. Marco Antonio Zonta, mestre em 
Análises Clínicas/ Citopatologia, Diretor Técnico do Laboratório de 
Biologia Molecular e do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 
na Inside Diagnósticos, Pesquisa e Desenvolvimento, com participação 
a partir das 11h. Na sequência, o dr. Carlos Eduardo dos Santos 
Ferreira, membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein 
(SP), discorrerá a respeito de Inovação tecnológica no laboratório clínico 
hospitalar.

No período da tarde, às 14h, o dr. Luiz Carlos Fornazieri, biomédico, 
professor do Centro Universitário das Américas, traz à discussão a 
Laserterapia, seguido pela apresentação do dr. Cesar Alex de Oliveira 
Galloro sobre a Importância da Gestão de Qualidade nos serviços de 
saúde, e do dr. Marcelo Ortega Ruiz, biomédico, diretor da DB 
Diagnósticos, em explanação sobre Mercado de trabalho e novas 
oportunidades na área laboratorial.

O dia 28 reserva a participação da dra. Elaine Ferreira Silva, biomédica, 
consultora de Projetos e Programas Estratégicos - Medicina de Precisão 
do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, às 9h, numa 
abordagem sobre Medicina de Precisão. Bioengenharia - Criação de 
órgãos em laboratório foi o tema escolhido pelo dr. Dr. Luiz Guilherme 
Hendrischky, subdelegado da Seccional do CRBM1 no Rio de Janeiro 
(RJ), às 11h. Conselheiro do CRBM1, dr. Éric Diego Barioni participa a 
partir das 12h, com o tema Toxicologia - Perfil profissional, 
competências e mercado de trabalho.

C

APBM oferece ampla programação em evento 
on-line e gratuito 

Capacitação profissional

Jornada Paulista de Biomedicina 
acontece nos dias 27 e 28 de 
novembro; inscrições abertas

Com o apoio do Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região e da 
Faculdade Ibeco, o evento será realizado no formato on-line, com 
transmissão pelo canal da Associação no YouTube, e será aberto, sem 
custo, aos interessados inscritos previamente no site da APBM.

A nova diretoria da APBM prepara 
diversas opções em cursos de 

formação, interativos, dinâmicos e que 
atendem às necessidades de formação 

e aos interesses dos profissionais 
biomédicos, com condições exclusivas 

aos associados.

A Associação oferece descontos em 
cursos de extensão realizados por 

empresas parceiras, desconto especial 
em congressos e prova de título de 

especialista.

Há condições diferenciadas para 
estudantes de graduação e profissionais 
biomédicos que desejarem associar-se 

(consulte detalhes e valores no site). 

Acesse o site e as redes sociais da 
APBM para acompanhar novos 

benefícios e o programa de cursos 
(disponíveis em breve).

https://www.apbm.org.br/ 
Instagram @apbm.oficial /

Biomédico, esteja atento 
aos benefícios de se tornar 

um associado 

Mercado de Trabalho

“A área do diagnóstico evoluiu muito nos últimos anos, e isso 
foi fundamental para o crescimento e reconhecimento da 

atuação do profissional biomédico”

A Revista do Biomédico abre espaço nesta edição ao trabalho da dra. Elaine Ferreira da Silva, 
biomédica, consultora de Projetos e Programas Estratégicos, com experiência em excelência 

operacional, gestão de equipes, gestão de projetos e programas estratégicos utilizando a 
metodologia ágil. Ex-docente na pós-graduação em Diagnóstico por Imagem do Hospital 

Israelita Albert Einstein - HIAE, tendo sido por mais de dez anos coordenadora do módulo de 
Tomografia Computadorizada

R.B.: Como surgiu o interesse pela Biomedicina e, mais especi-
ficamente, pela Imagenologia?

Eu sempre fui uma apaixonada pela área da saúde, pelo contato com o 
paciente e também sempre tive uma grande afinidade por biologia, física 
e cálculos em geral. A Biomedicina é fascinante por unir todas essas 
atribuições, então tive certeza de que este seria o caminho a seguir. A 
decisão pela Imagenologia veio logo no primeiro ano da faculdade, junto 
com as aulas de anatomia, biofísica e fisio-patologia. 

R.B.: Como se deu o ingresso na área (e em especial no Hospital 
Israelita Albert Einstein) e qual a realidade à época para os 
profissionais biomédicos nos serviços de Imagem?

No último ano da faculdade eu ingressei em dois estágios na área da 
Ressonância Magnética. Na minha época, poucos colegas se 
interessavam pelo Diagnóstico por Imagem: na minha turma de quase 80 
alunos, menos de 10% optaram por Imagenologia.

R.B.: Nestes mais de 25 anos de atuação (Tomografia Compu-
tadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Radiologia e 
Medicina Nuclear), como avalia a evolução da área e a realidade 
atual apresentada ao biomédico?

Felizmente, a área do diagnóstico evoluiu muito nos últimos anos, e isso 
foi fundamental para o crescimento e reconhecimento da atuação do 
profissional biomédico. Na minha época, mal sabiam o que era ser 
biomédico, tinha até uma brincadeira que biomédico era duas vezes 
médico (risos)...

Nossa realidade hoje é muito diferente: há grandes oportunidades de 
carreira e desenvolvimento na área, e junto com esse crescimento veio 
também um respeito e um maior reconhecimento pela nossa profissão.

R.B.: Em sua opinião, em que medida a formação em Biomedicina (e 
a respectiva habilitação em Imagem) confere maiores oportunidades 
para o profissional atuar na área?

A Imagem abriu grandes oportunidades de desenvolvimento na minha 
jornada profissional. Penso que temos que estar sempre em busca de 
atualização, estudo pessoal e constante, participação em congressos e 
eventos, ouvir podcast e tudo que hoje é facilitado com o advento da 
tecnologia. O grande segredo é estar atento às oportunidades e pronto 
para quando elas baterem à sua porta. Ah! E um bom networking abre 
muitos caminhos. Use e abuse das redes sociais.

R.B.: Quais as eventuais dificuldades enfrentadas no início da 
carreira? O que considera como principais desafios encontrados no 
dia a dia do Diagnóstico por Imagem?

O início é sempre desafiador. O que eu mais temia era fazer um exame 
errado, reconvocar um paciente ou causar algum dano à sua saúde. Em 
meio a tantos protocolos, decisões que envolvem segurança do paciente 
cometer uma falha é algo fácil quando temos pouca experiência. Então, 
estude muito! Trabalhe focado, esteja atento aos detalhes, pratique o 
double check e lembre-se: você representa os “olhos” do radiologista no 
console. 

R.B.: Quais recomendações poderia passar aos acadêmicos e 
profissionais biomédicos já formados que buscam se destacar na 
área?

Faça seu trabalho com paixão! Compartilhe conhecimento com seus 
colegas, trabalhe verdadeiramente em equipe. Dedique-se! As oportu-
nidades o encontrarão. 

R.B.: Quais fatores/ interesses considera essenciais para o bom 
desenvolvimento em serviços de Imagem?

Vou mencionar alguns pontos que julgo essencial para o desen-
volvimento de qualquer profissional.

Para que as estratégias e expectativas sejam atendidas, falar é preciso e 
escutar é essencial! Em minha opinião, se você quer ser um líder ou se 
diferenciar enquanto profissional precisará ser resiliente para lidar com a 

https://www.apbm.org.br/
https://www.apbm.org.br/
https://www.instagram.com/apbm.oficial/
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om a proposta de contribuir para a educação continuada do 
biomédico profissional por meio de explanações e debates 
acerca de temas atuais e relevantes para a categoria, em 
suas mais diversas habilitações, a Associação Paulista de 

Biomedicina (APBM) prepara, para os dias 27 e 28 de novembro de 
2021, a Jornada Paulista de Biomedicina.

Atendendo ao objetivo de abrir à discussão a atual realidade vivenciada 
nos serviços de saúde e no cotidiano da profissão, participam 
especialistas de renome, com larga experiência em suas áreas de 
atuação, especialmente convidados.

Na abertura, dia 27, o dr. Wilson Shcolnik, presidente da Associação 
Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), abordará O laboratório 
clínico e a segurança do paciente (às 9h15). Em seguida, às 10h, 
participa o dr. Robson de Almeida, biomédico, especialista em Biologia 
Molecular, que versará sobre Bioinformática. Inovações em laboratório 
clínico foi o tema escolhido pelo dr. Marco Antonio Zonta, mestre em 
Análises Clínicas/ Citopatologia, Diretor Técnico do Laboratório de 
Biologia Molecular e do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 
na Inside Diagnósticos, Pesquisa e Desenvolvimento, com participação 
a partir das 11h. Na sequência, o dr. Carlos Eduardo dos Santos 
Ferreira, membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein 
(SP), discorrerá a respeito de Inovação tecnológica no laboratório clínico 
hospitalar.

No período da tarde, às 14h, o dr. Luiz Carlos Fornazieri, biomédico, 
professor do Centro Universitário das Américas, traz à discussão a 
Laserterapia, seguido pela apresentação do dr. Cesar Alex de Oliveira 
Galloro sobre a Importância da Gestão de Qualidade nos serviços de 
saúde, e do dr. Marcelo Ortega Ruiz, biomédico, diretor da DB 
Diagnósticos, em explanação sobre Mercado de trabalho e novas 
oportunidades na área laboratorial.

O dia 28 reserva a participação da dra. Elaine Ferreira Silva, biomédica 
coordenadora de Qualidade e Processos no Departamento de Imagem 
do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, às 9h, numa 
abordagem sobre Medicina de Precisão. Bioengenharia - Criação de 
órgãos em laboratório foi o tema escolhido pelo dr. Dr. Luiz Guilherme 
Hendrischky, subdelegado da Seccional do CRBM1 no Rio de Janeiro 
(RJ), às 11h. Conselheiro do CRBM1, dr. Éric Diego Barioni participa a 
partir das 12h, com o tema Toxicologia - Perfil profissional, 
competências e mercado de trabalho.

C

APBM oferece ampla programação em evento 
on-line e gratuito 

Capacitação profissional

Jornada Paulista de Biomedicina 
acontece nos dias 27 e 28 de 
novembro; inscrições abertas

Com o apoio do Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região e da 
Faculdade Ibeco, o evento será realizado no formato on-line, com 
transmissão pelo canal da Associação no YouTube, e será aberto, sem 
custo, aos interessados inscritos previamente no site da APBM.

A nova diretoria da APBM prepara 
diversas opções em cursos de 

formação, interativos, dinâmicos e que 
atendem às necessidades de formação 

e aos interesses dos profissionais 
biomédicos, com condições exclusivas 

aos associados.

A Associação oferece descontos em 
cursos de extensão realizados por 

empresas parceiras, desconto especial 
em congressos e prova de título de 

especialista.

Há condições diferenciadas para 
estudantes de graduação e profissionais 
biomédicos que desejarem associar-se 

(consulte detalhes e valores no site). 

Acesse o site e as redes sociais da 
APBM para acompanhar novos 

benefícios e o programa de cursos 
(disponíveis em breve).

https://www.apbm.org.br/ 
Instagram @apbm.oficial /

Biomédico, esteja atento 
aos benefícios de se tornar 

um associado 

Mercado de Trabalho

“A área do diagnóstico evoluiu muito nos últimos anos, e isso 
foi fundamental para o crescimento e reconhecimento da 

atuação do profissional biomédico”

A Revista do Biomédico abre espaço nesta edição ao trabalho da dra. Elaine Ferreira da Silva, 
biomédica, consultora de Projetos e Programas Estratégicos, com experiência em excelência 

operacional, gestão de equipes, gestão de projetos e programas estratégicos utilizando a 
metodologia ágil. Ex-docente na pós-graduação em Diagnóstico por Imagem do Hospital 

Israelita Albert Einstein - HIAE, tendo sido por mais de dez anos coordenadora do módulo de 
Tomografia Computadorizada

R.B.: Como surgiu o interesse pela Biomedicina e, mais especi-
ficamente, pela Imagenologia?

Eu sempre fui uma apaixonada pela área da saúde, pelo contato com o 
paciente e também sempre tive uma grande afinidade por biologia, física 
e cálculos em geral. A Biomedicina é fascinante por unir todas essas 
atribuições, então tive certeza de que este seria o caminho a seguir. A 
decisão pela Imagenologia veio logo no primeiro ano da faculdade, junto 
com as aulas de anatomia, biofísica e fisio-patologia. 

R.B.: Como se deu o ingresso na área (e em especial no Hospital 
Israelita Albert Einstein) e qual a realidade à época para os 
profissionais biomédicos nos serviços de Imagem?

No último ano da faculdade eu ingressei em dois estágios na área da 
Ressonância Magnética. Na minha época, poucos colegas se  
interessavam pelo Diagnóstico por Imagem: na minha turma de quase 80 
alunos, menos de 10% optaram por Imagenologia.

R.B.: Nestes mais de 25 anos de atuação (Tomografia Compu-
tadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Radiologia e 
Medicina Nuclear), como avalia a evolução da área e a realidade 
atual apresentada ao biomédico?

Felizmente, a área do diagnóstico evoluiu muito nos últimos anos, e isso 
foi fundamental para o crescimento e reconhecimento da atuação do 
profissional biomédico. Na minha época, mal sabiam o que era ser 
biomédico, tinha até uma brincadeira que biomédico era duas vezes 
médico (risos)...

Nossa realidade hoje é muito diferente: há grandes oportunidades de 
carreira e desenvolvimento na área, e junto com esse crescimento veio 
também um respeito e um maior reconhecimento pela nossa profissão.

R.B.: Em sua opinião, em que medida a formação em Biomedicina (e 
a respectiva habilitação em Imagem) confere maiores oportunidades 
para o profissional atuar na área?

A Imagem abriu grandes oportunidades de desenvolvimento na minha 
jornada profissional. Penso que temos que estar sempre em busca de 
atualização, estudo pessoal e constante, participação em congressos e 
eventos, ouvir podcast e tudo que hoje é facilitado com o advento da 
tecnologia. O grande segredo é estar atento às oportunidades e pronto 
para quando elas baterem à sua porta. Ah! E um bom networking abre 
muitos caminhos. Use e abuse das redes sociais.

R.B.: Quais as eventuais dificuldades enfrentadas no início da 
carreira? O que considera como principais desafios encontrados no 
dia a dia do Diagnóstico por Imagem?

O início é sempre desafiador. O que eu mais temia era fazer um exame 
errado, reconvocar um paciente ou causar algum dano à sua saúde. Em 
meio a tantos protocolos, decisões que envolvem segurança do paciente 
cometer uma falha é algo fácil quando temos pouca experiência. Então, 
estude muito! Trabalhe focado, esteja atento aos detalhes, pratique o 
double check e lembre-se: você representa os “olhos” do radiologista no 
console. 

R.B.: Quais recomendações poderia passar aos acadêmicos e 
profissionais biomédicos já formados que buscam se destacar na 
área?

Faça seu trabalho com paixão! Compartilhe conhecimento com seus 
colegas, trabalhe verdadeiramente em equipe. Dedique-se! As oportu-
nidades o encontrarão. 

R.B.: Quais fatores/ interesses considera essenciais para o bom 
desenvolvimento em serviços de Imagem?

Vou mencionar alguns pontos que julgo essencial para o desen-
volvimento de qualquer profissional.

Para que as estratégias e expectativas sejam atendidas, falar é preciso e 
escutar é essencial! Em minha opinião, se você quer ser um líder ou se 
diferenciar enquanto profissional precisará ser resiliente para lidar com a 
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volatilidade e as incertezas; precisará ter flexibilidade, demonstrando 
uma capacidade adaptativa frente aos desafios; seja coerente, 
transparente, ético e disciplinado nas suas atitudes; tenha foco em 
resultado e acredite que é capaz de ser um vencedor. Sobretudo, seja 
colaborativo para se relacionar em alto nível, e humilde para admitir que 
vai errar e voltar atrás se for preciso. Coloque paixão no que faz, 
mantenha o foco em pessoas, influencie pelo exemplo e terá um 
caminho de muito sucesso.

R.B.: Uma vez que a área caminha de mãos dadas com a tecnologia,
como avalia os recursos disponíveis atualmente no país e como
acompanhar as inovações que o mercado exige?

Vivemos em um  mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) e, 
de agora em diante, não haverá meio termo e nem espaço para 
amadores, para vencer você terá que mostrar "para a que veio". Haverá 
uma "seleção natural" nas empresas, em especial na área da saúde. 
Nunca o profissional da saúde foi tão valorizado quanto nos últimos 
tempos. A transformação será absurda e exigirá coragem, deter-
minação, atualização e capacitação constante para se posicionar e não 
perder o bonde. Mas lembre-se: desenvolvimento técnico não é tudo. O 
momento exige uma enorme capacidade de trabalho em equipe; 
aprenda a construir em conjunto e você perceberá que poderá atingir 
níveis ainda maiores.

É preciso urgentemente desenvolver um censo de curiosidade 
intelectual e colaboração multiprofissional.

Em minha opinião, há cinco inovações tecnológicas que moldarão o 
futuro da Imagem: aquisições cada vez mais rápidas permitindo uma 
melhor qualidade de imagem e maior “conforto” ao paciente em exames 
como Ressonância Magnética, PETCT e PETRM; ganhos em eficiência 
com a otimização de doses (menor dose de radiação); captura de 
imagem 2D evoluindo para 3D, Inteligência Aumentada como uma lente 
adicional para análise de imagens médicas e técnicas de realidade 
aumentada e tecnologia 3D para o planejamento de cirurgias de alta 
complexidade, por exemplo.

Com os novos recursos, os tradicionais exames de Imagem se 
transformam em ferramentas ainda mais potentes para trazer detalhes 
anatômicos, planejamento do tratamento de forma cada vez mais 
personalizada e segura, com maior potencial de cura.

R.B.: Explique a utilização da metodologia Lean Six Sigma em
projetos de melhoria que implementou no hospital (Albert Einstein)?

O Six Sigma é uma metodologia rigorosa que utiliza ferramentas e 
métodos estatísticos na resolução de problemas e melhoria contínua de 
processos, visando: ganho de produtividade, redução de custos, 
aumento da rentabilidade e melhora da satisfação dos clientes, criando 
um diferencial competitivo. O foco está na eliminação de defeitos e na 
variabilidade de processos. 

O Sistema Lean é uma iniciativa que busca identificar e eliminar 
desperdícios por meio da padronização de processos em qualquer 
atividade, excluindo etapas que não possuem valor agregado.  

A estrutura DMAIC compreende as fases de Definição (D) do problema, 
Medição (M) para obtenção de informações e dados, Análise (A) da 
informação coletada, Implementação das melhorias (M) e a fase de 
Controle (C) do processo ou produtos existentes.

Uma das minhas atuações no Departamento de Imagem foi em 
Qualidade e Excelência Operacional, Monitoramento de indicadores de 
performance, satisfação e segurança do paciente e colaborador. 
Participação em auditorias institucionais em temas relevantes em 
Qualidade e Segurança do Paciente. Responsável pela estruturação da 
área e execução de projetos estratégicos, contribuindo para a redução 
de custos, aumento de receita, bem como para a disseminação da 
cultura de Qualidade e Melhoria Contínua na área. Liderei projetos 
utilizando metodologias e ferramentas de qualidade, sendo também 
responsável pelo acompanhamento e formação de líderes de Projetos 
Lean Six Sigma, através de coaching/mentoring em parceria com a área 
de Melhoria Contínua. Entre os anos de 2007 e 2019 realizei mais de 25 
Projetos de Melhoria no Departamento de Imagem e em outras áreas da 
Instituição utilizando a Metodologia Lean Six Sigma, com saving de 
aproximadamente R$45MM nos projetos por mim liderados. 

Há muitos benefícios em realizar este tipo de Projeto, pois envolve um 
time de pessoas ligadas aos processos das áreas e que conhecem bem 
os fluxos e rotinas, permitindo o mapeamento das atividades e 
oportunidades de melhoria. O uso da metodologia do DMAIC ajuda a 
nos preparar para desafios futuros, como desenvolvimento de liderança, 
visão sistêmica da organização, promoção de engajamento de pessoas 
dos mais diversos níveis hierárquicos da Instituição, gerando uma 
mudança de mindset na abordagem e resolução de problemas, por meio 
de soluções robustas e perenes para a Organização e que muitas vezes 
podem ser replicadas para outras áreas, o que contribui muito para 
evolução da Organização como um todo e no desenvolvimento de seus 
colaboradores.

R.B.: Mais recentemente (2020), a doutora passou a desempenhar o 
cargo de consultora de projetos e programas estratégicos em 
Medicina de Precisão. Como se desenvolve esse trabalho e qual a 
sua importância nos serviços de saúde?

A Medicina de Precisão é uma nova forma de olhar para o tratamento e 
prevenção de doenças, levando em consideração a variabilidade 
individual nos genes, no ambiente e no estilo de vida de cada pessoa.

Avaliar risco genético, fazer predição, tratamento personalizado e com 
precisão, na verdade não é o futuro da medicina, já é o presente. O Big 
Data e Inteligência Artificial ou Aumentada são os grandes aliados desta 
corrida.

Hoje atuo em diversas frentes do Programa, sendo responsável pelo 
gerenciamento do Programa, que envolve a análise de dados 
epidemiológicos, clínicos e genômicos visando aprimorar desfechos, 
compreender desafios, oportunidades e inovação (tecnologia), garantir o 
compartilhamento das melhores práticas por meio de care pathways 
(protocolos médicos), passando também pela construção de modelos de 
VBHC de custo efetividade e produção científica para compartilhamento 
e geração de conhecimento. Garantir a conexão das diversas áreas 
envolvidas e o engajamento do corpo clínico é o meu maior desafio.

R.B.: Ainda sobre o tema, o programa do Ensino Einstein apresentou 
em sua programação um simpósio de Medicina de Precisão, com 
biomédico em seu público-alvo e cuja abordagem remete também à 
genética de prevenção da saúde. Pergunto: em sua opinião, o futuro 

“Com os novos recursos, os 
tradicionais exames de Imagem se 
transformam em ferramentas ainda 
mais potentes para trazer detalhes 

anatômicos, planejamento do 
tratamento de forma cada vez mais 
personalizada e segura, com maior 

potencial de cura.”

“Avaliar risco genético, fazer 
predição, tratamento personalizado 
e com precisão, na verdade não é o 
futuro da medicina, já é o presente. 
O Big Data e Inteligência Artificial 

ou Aumentada são os grandes 
aliados desta corrida.”

dos serviços de saúde está num trabalho mais dirigido à prevenção 
de doenças do que propriamente no tratamento quando já 
estabelecida ou ambos são campos promissores para o profissional 
no mercado de trabalho?

Na minha opinião precisamos nos preparar para o “paciente” do futuro 
e, sem dúvida, a medicina personalizada preventiva é o caminho. Já 
temos disponíveis testes genéticos preditivos de risco de certas 
condições de origem genética, indicado para indivíduos saudáveis. Este 
tipo de teste revela informações individuais do risco genético sobre 
susceptibilidade a câncer, doenças cardiovasculares, status de portador 
de doenças genéticas recessivas que apresentam risco reprodutivo a 
futuros filhos, doenças que afetam a coagulação sanguínea, doenças 
endocrinológicas, doenças imunológicas, doenças neurológicas. O 
objetivo destes testes é saber se o indivíduo apresenta risco maior do 
que o da população geral para o desenvolvimento de quaisquer dessas 
doenças devido a uma predisposição hereditária. Também é possível 
obter informações do perfil farmacogenético individual, como os dados 
genéticos individuais auxiliam na melhor escolha de medicamentos que 
atuam em vários sistemas do organismo, e componentes de 
“curiosidades” como a identificação de traços genéticos de ances-
tralidade. 

No caso de pacientes “doentes”, nos últimos anos a incorporação das 
terapias-alvo e a imunoterapia no tratamento contra o câncer trouxeram 
impacto também nas ferramentas diagnósticas, como por exemplo o ct 
DNA (DNA tumoral circulante), conhecido popularmente como biópsia 
liquida. Trata-se de uma técnica de investigação da presença do DNA 
das células tumorais de forma livre na circulação sanguínea. Estes 
painéis genéticos buscam mutações pontuais ou outras alterações em 
alvos acionáveis para pacientes em tratamento de câncer metastático; 
avaliam o prognóstico ou detectam recidiva de forma precoce e também 
mudanças na expressão de alguns genes, podendo identificar alterações 
relativamente precoces no processo carcinogênico atuando na detecção 
e no rastreamento de tumores.

Centros de Excelência em Medicina Personalizada são a grande chave 
para que cada vez mais o paciente receba o diagnóstico e o tratamento 
individualizado como manda a medicina do futuro.
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volatilidade e as incertezas; precisará ter flexibilidade, demonstrando 
uma capacidade adaptativa frente aos desafios; seja coerente, 
transparente, ético e disciplinado nas suas atitudes; tenha foco em 
resultado e acredite que é capaz de ser um vencedor. Sobretudo, seja 
colaborativo para se relacionar em alto nível, e humilde para admitir que 
vai errar e voltar atrás se for preciso. Coloque paixão no que faz, 
mantenha o foco em pessoas, influencie pelo exemplo e terá um 
caminho de muito sucesso.

R.B.: Uma vez que a área caminha de mãos dadas com a tecnologia, 
como avalia os recursos disponíveis atualmente no país e como 
acompanhar as inovações que o mercado exige?

Vivemos em um  mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) e, 
de agora em diante, não haverá meio termo e nem espaço para 
amadores, para vencer você terá que mostrar "para a que veio". Haverá 
uma "seleção natural" nas empresas, em especial na área da saúde. 
Nunca o profissional da saúde foi tão valorizado quanto nos últimos 
tempos. A transformação será absurda e exigirá coragem, deter-
minação, atualização e capacitação constante para se posicionar e não 
perder o bonde. Mas lembre-se: desenvolvimento técnico não é tudo. O 
momento exige uma enorme capacidade de trabalho em equipe; 
aprenda a construir em conjunto e você perceberá que poderá atingir 
níveis ainda maiores.

É preciso urgentemente desenvolver um censo de curiosidade 
intelectual e colaboração multiprofissional.

Em minha opinião, há cinco inovações tecnológicas que moldarão o 
futuro da Imagem: aquisições cada vez mais rápidas permitindo uma 
melhor qualidade de imagem e maior “conforto” ao paciente em exames 
como Ressonância Magnética, PETCT e PETRM; ganhos em eficiência 
com a otimização de doses (menor dose de radiação); captura de 
imagem 2D evoluindo para 3D, Inteligência Aumentada como uma lente 
adicional para análise de imagens médicas e técnicas de realidade 
aumentada e tecnologia 3D para o planejamento de cirurgias de alta 
complexidade, por exemplo.

Com os novos recursos, os tradicionais exames de Imagem se 
transformam em ferramentas ainda mais potentes para trazer detalhes 
anatômicos, planejamento do tratamento de forma cada vez mais 
personalizada e segura, com maior potencial de cura.

R.B.: Explique a utilização da metodologia Lean Six Sigma em 
projetos de melhoria que implementou no hospital (Albert Einstein)?

O Six Sigma é uma metodologia rigorosa que utiliza ferramentas e 
métodos estatísticos na resolução de problemas e melhoria contínua de 
processos, visando: ganho de produtividade, redução de custos, 
aumento da rentabilidade e melhora da satisfação dos clientes, criando 
um diferencial competitivo. O foco está na eliminação de defeitos e na 
variabilidade de processos. 

O Sistema Lean é uma iniciativa que busca identificar e eliminar 
desperdícios por meio da padronização de processos em qualquer 
atividade, excluindo etapas que não possuem valor agregado.  

A estrutura DMAIC compreende as fases de Definição (D) do problema, 
Medição (M) para obtenção de informações e dados, Análise (A) da 
informação coletada, Implementação das melhorias (M) e a fase de 
Controle (C) do processo ou produtos existentes.

Uma das minhas atuações no Departamento de Imagem foi em 
Qualidade e Excelência Operacional, Monitoramento de indicadores de 
performance, satisfação e segurança do paciente e colaborador. 
Participação em auditorias institucionais em temas relevantes em 
Qualidade e Segurança do Paciente. Responsável pela estruturação da 
área e execução de projetos estratégicos,  contribuindo para a redução 
de custos, aumento de receita, bem como para a disseminação da 
cultura de Qualidade e Melhoria Contínua na área. Liderei projetos 
utilizando metodologias e ferramentas de qualidade, sendo também 
responsável pelo acompanhamento e formação de líderes de Projetos 
Lean Six Sigma, através de coaching/mentoring em parceria com a área 
de Melhoria Contínua. Entre os anos de 2007 e 2019 realizei mais de 25 
Projetos de Melhoria no Departamento de Imagem e em outras  áreas da 
Instituição utilizando a Metodologia Lean Six Sigma, com saving de 
aproximadamente R$45MM nos projetos por mim liderados. 

Há muitos benefícios em realizar este tipo de Projeto, pois envolve um 
time de pessoas ligadas aos processos das áreas e que conhecem bem 
os fluxos e rotinas, permitindo o mapeamento das atividades e 
oportunidades de melhoria. O uso da metodologia do DMAIC ajuda a 
nos preparar para desafios futuros, como desenvolvimento de liderança, 
visão sistêmica da organização, promoção de engajamento de pessoas 
dos mais diversos níveis hierárquicos da Instituição, gerando uma 
mudança de mindset na abordagem e resolução de problemas, por meio 
de soluções robustas e perenes para a Organização e que muitas vezes 
podem ser replicadas para outras áreas, o que contribui muito para 
evolução da Organização como um todo e no desenvolvimento de seus 
colaboradores.

R.B.: Mais recentemente (2020), a doutora passou a desempenhar o 
cargo de consultora de projetos e programas estratégicos em 
Medicina de Precisão. Como se desenvolve esse trabalho e qual a 
sua importância nos serviços de saúde?

A Medicina de Precisão é uma nova forma de olhar para o tratamento e 
prevenção de doenças, levando em consideração a variabilidade 
individual nos genes, no ambiente e no estilo de vida de cada pessoa.

Avaliar risco genético, fazer predição, tratamento personalizado e com 
precisão, na verdade não é o futuro da medicina, já é o presente. O Big 
Data e Inteligência Artificial ou Aumentada são os grandes aliados desta 
corrida.

Hoje atuo em diversas frentes do Programa, sendo responsável pelo 
gerenciamento do Programa, que envolve a análise de dados 
epidemiológicos, clínicos e genômicos visando aprimorar desfechos, 
compreender desafios, oportunidades e inovação (tecnologia), garantir o 
compartilhamento das melhores práticas por meio de care pathways 
(protocolos médicos), passando também pela construção de modelos de 
VBHC de custo efetividade e produção científica para compartilhamento 
e geração de conhecimento. Garantir a conexão das diversas áreas 
envolvidas e o engajamento do corpo clínico é o meu maior desafio.

R.B.: Ainda sobre o tema, o programa do Ensino Einstein apresentou 
em sua programação um simpósio de Medicina de Precisão, com 
biomédico em seu público-alvo e cuja abordagem remete também à 
genética de prevenção da saúde. Pergunto: em sua opinião, o futuro 

“Com os novos recursos, os 
tradicionais exames de Imagem se 
transformam em ferramentas ainda 
mais potentes para trazer detalhes 
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tratamento de forma cada vez mais 
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“Avaliar risco genético, fazer 
predição, tratamento personalizado 
e com precisão, na verdade não é o 
futuro da medicina, já é o presente. 
O Big Data e Inteligência Artificial 

ou Aumentada são os grandes 
aliados desta corrida.”

dos serviços de saúde está num trabalho mais dirigido à prevenção 
de doenças do que propriamente no tratamento quando já 
estabelecida ou ambos são campos promissores para o profissional 
no mercado de trabalho?

Na minha opinião precisamos nos preparar para o “paciente” do futuro 
e, sem dúvida, a medicina personalizada preventiva é o caminho. Já 
temos disponíveis testes genéticos preditivos de risco de certas 
condições de origem genética, indicado para indivíduos saudáveis. Este 
tipo de teste revela informações individuais do risco genético sobre 
susceptibilidade a câncer, doenças cardiovasculares, status de portador 
de doenças genéticas recessivas que apresentam risco reprodutivo a 
futuros filhos, doenças que afetam a coagulação sanguínea, doenças 
endocrinológicas, doenças imunológicas, doenças neurológicas. O 
objetivo destes testes é saber se o indivíduo apresenta risco maior do 
que o da população geral para o desenvolvimento de quaisquer dessas 
doenças devido a uma predisposição hereditária. Também é possível 
obter informações do perfil farmacogenético individual, como os dados 
genéticos individuais auxiliam na melhor escolha de medicamentos que 
atuam em vários sistemas do organismo, e componentes de 
“curiosidades” como a identificação de traços genéticos de ances-
tralidade. 

No caso de pacientes “doentes”, nos últimos anos a incorporação das 
terapias-alvo e a imunoterapia no tratamento contra o câncer trouxeram 
impacto também nas ferramentas diagnósticas, como por exemplo o ct 
DNA (DNA tumoral circulante), conhecido popularmente como biópsia 
liquida. Trata-se de uma técnica de investigação da presença do DNA 
das células tumorais de forma livre na circulação sanguínea. Estes 
painéis genéticos buscam mutações pontuais ou outras alterações em 
alvos acionáveis para pacientes em tratamento de câncer metastático; 
avaliam o prognóstico ou detectam recidiva de forma precoce e também 
mudanças na expressão de alguns genes, podendo identificar alterações 
relativamente precoces no processo carcinogênico atuando na detecção 
e no rastreamento de tumores.

Centros de Excelência em Medicina Personalizada são a grande chave 
para que cada vez mais o paciente receba o diagnóstico e o tratamento 
individualizado como manda a medicina do futuro.
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R.B.: Há autores e/ou cursos que possa indicar para ampliar a 
formação na área da Imagem? 

No Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein há um 
leque muito grande de cursos que vão desde pequenas pílulas de 
conhecimento, eventos, cursos de curta duração, cursos de Pós-Gra-
duação e Especialização em Diagnóstico por Imagem, Terapia Celular, 
Terapia Gênica e Oncologia para equipe multidisciplinar.

Na Academia Digital Einstein você poderá acessar vários cursos de 
curta duração de maneira inteiramente digital e sem custo, tanto na área 
do Diagnóstico por Imagem quanto em Medicina de Precisão.

Temos também um Manual de Especialização - Princípios básicos de 
Diagnóstico por Imagem da editora Manole, do qual sou um dos 
autores. 

A leitura de papers e journals acho bem interessante como fonte de 
atualização, gerando boas discussões em equipe por abordarem 
assuntos que foram recentemente pesquisados ou revisados por um 
especialista da área.

“Centros de Excelência em 
Medicina Personalizada 
são a grande chave para 

que cada vez mais o 
paciente receba o 

diagnóstico e o tratamento 
individualizado como 
manda a medicina do 

futuro.”

Reconhecimento em sua trajetória profissional: à esq., recebe prêmio 
internacional do IHI - Institute fot Healthcare Improvement; ao lado, 
durante a premiação de um de seus projetos; abaixo, em visita ao 
Massachusetts Hospital (Boston - EUA)

* Dra. Elaine Ferreira da Silva é graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de 
Santo Amaro/SP (1996).  Possui MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial pela 
Universidade de SantoAmaro/SP (2007). É Pós-Graduada e Certificada em Transformação 
Digital  - Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Albert Einstein (2020), dentre outras 
certificações

RESOLUÇÃO N° 339, de 28 de Outubro de 2021

EMENTA: Dispõe sobre a atividade do
profissional biomédico como responsável

técnico de empresas que produzem e
comercializam produtos para saúde.

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X e XVI do artigo 10, da Lei n.º 6684/79, de 03 de 
Setembro de 1979, com a modificação contida na Lei n.º 7017, de 30 de Agosto de 1982 e, o disposto no artigo 12, incisos XI e XVII do Decreto n.º 88.439/83, de 
28 de Junho de 1983 e, cumprindo deliberação do Plenário em sua reunião realizada no dia 28 de Outubro de 2021, resolve:

CONSIDERANDO resolução n° 78, de 29 de abril de 2002 que dispõe sobre o ato profissional Biomédico.

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a atividade de Biomédicos na gestão de produtos para a saúde.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 185, de 22 de outubro de 2001, que estabelece conceitos e regras e internaliza a 
resolução GMC nº 40/00 do MERCOSUL, que trata do registro de produtos médicos.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 206 de 17 de novembro de 2006, que estabelece regulamento técnico de produtos para 
diagnóstico de uso in vitro e seu registro, cadastramento, e suas alterações, revalidações e cancelamento.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 07 de 2015 que classifica os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes em 
seu anexo II.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 497, de 20 de maio de 2021 que dispõe sobre os procedimentos administrativos para 
concessão de certificação de boas práticas de fabricação e de certificação de boas práticas de distribuição e/ou armazenagem, especialmente no que se refere 
seu artigo 19.

Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições em consonância com a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 16 de 28 de 
março de 2013, na qual se aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro, e 
resolução da diretoria colegiada - RDC nº 07, de 10 de fevereiro de 2015 que dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes.

Define:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro são reagentes, calibradores, padrões, controles, coletores de amostra, materiais e instrumentos, usados 
individualmente ou em combinação, com intenção de uso determinada pelo fabricante, para análise in vitro de amostras derivadas do corpo humano, 
exclusivamente ou principalmente para prover informações com propósitos de diagnóstico, monitoramento, triagem ou para determinar a compatibilidade com 
potenciais receptores de sangue, tecidos e órgãos.

Produtos médicos são os produtos para a saúde, tais como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou 
laboratorial, destinados à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utilizam meio farmacológico, imunológico ou metabólico 
para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, serem auxiliados em suas funções por tais meios.

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes: são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas 
partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo 
ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantêlos em bom estado.

Resolve:

Art. 1º - O profissional Biomédico, devidamente registrado no Conselho Regional de Biomedicina, desde que habilitado em Patologia Clínica, poderá assumir a 
responsabilidade técnica de empresas que produzem e comercializam produtos para diagnóstico de uso in vitro, produtos médicos e produtos cosméticos e de 
higiene pessoal, classificados como produtos de grau 1 e listados na resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 07 de 2015 ou a que vier substitui-la, 
que não ofereçam risco à saúde e sejam isentos de prescrição médica, devendo o estabelecimento estar devidamente inscrito e preencher o termo de 
responsabilidade técnica que ficará arquivado no Conselho Regional de sua jurisdição.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIO JOSÉ CECCHI
PRESIDENTE – CFBM

Resolução do CFBM

Conselho Federal de Biomedicina (CFBM)

Podcast Visão Biomédica   
Quer saber mais sobre Medicina de 
Precisão?

Confira o episódio nº 11 do podcast do CRBM1, Visão Biomédica, com a 
participação da dra. Elaine Ferreira da Silva, biomédica, consultora de 
Projetos e Programas Estratégicos - Medicina de Precisão do Hospital 
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Por meio da plataforma Spotify é possível acessar temas relevantes ligados à 
profissão, da história da regulamentação (com a participação do dr. Dácio 
Eduardo Leandro Campos, presidente do CRBM1, um dos pioneiros da 
Biomedicina, no episódio 3) à trajetória profissional do dr. Roberto Martins 
Figueiredo (o “Dr Bactéria”), no segundo episódio

O episódio de estreia é um descontraído bate-papo entre biomédicos de 
diferentes gerações: dr. Marcos Caparbo, dr. Daniel Pereira Reynaldo, dr. 
Michel Sant’Anna de Pinho e dr. Luiz Guilherme Hendrischky.

Especialmente convidadas, participaram as doutoras Raquel Chaves e Hury 
Hellen (Mulheres na Biomedicina, episódio 4); na sequência, o prof. dr. 
Daniel Henrique Gonçalves abordou Exame Clínico Objetivo Estruturado, e 
o CEO da MedRoom, Vinícius V. Gusmão, Realidade Virtual para Ensino em 
Saúde. Reprodução Humana na Biomedicina, com a dra. Aline Azevedo, e 
Biomédico na Imagenologia, com o dr. Sérgio Augusto Lopes de Souza 
também foram apresentados.  

Os doutores Leandro Thiago e Thiago de Souza Cruz esclareceram sobre 
Atuação do Biomédico na Oncologia; já o presidente do CRBM6, dr. Thiago 
Massuda, foi o convidado do episódio 10, que destacou O Biomédico na 
Perícia Criminal.

https://academiadigital.einstein.br/areas-de-conhecimento
https://open.spotify.com/show/0xVZjchyMK7e1eGhjTWTdC?si=KWM73lxaQjS_4F5Q44t31A&dl_branch=1&nd=1
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R.B.: Há autores e/ou cursos que possa indicar para ampliar a 
formação na área da Imagem? 

No Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein há um 
leque muito grande de cursos que vão desde pequenas pílulas de 
conhecimento, eventos, cursos de curta duração, cursos de Pós-Gra-
duação e Especialização em Diagnóstico por Imagem, Terapia Celular, 
Terapia Gênica e Oncologia para equipe multidisciplinar.

Na Academia Digital Einstein você poderá acessar vários cursos de 
curta duração de maneira inteiramente digital e sem custo, tanto na área 
do Diagnóstico por Imagem quanto em Medicina de Precisão.

Temos também um Manual de Especialização - Princípios básicos de 
Diagnóstico por Imagem da editora Manole, do qual sou um dos 
autores. 

A leitura de papers e journals acho bem interessante como fonte de 
atualização, gerando boas discussões em equipe por abordarem 
assuntos que foram recentemente pesquisados ou revisados por um 
especialista da área.

“Centros de Excelência em 
Medicina Personalizada são a 

grande chave para que cada vez 
mais o paciente receba o 

diagnóstico e o tratamento 
individualizado como manda a 

medicina do futuro.”

Reconhecimento em sua trajetória profissional: à esq.,
recebe prêmio internacional do IHI - Institute fot 

Healthcare Improvement; ao centro, durante a premiação 
de um dos projetos; à dir., durante visita ao Massachusetts 

Hospital (Boston - EUA)

* Dra. Elaine Ferreira da Silva é graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Santo Amaro/SP (1996). 
Possui MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial pela Universidade de SantoAmaro/SP (2007).
É Pós-Graduada e Certificada em Transformação Digital  - Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Albert Einstein (2020), dentre outras certificações

RESOLUÇÃO N° 339, de 28 de Outubro de 2021

EMENTA: Dispõe sobre a atividade do
profissional biomédico como responsável

técnico de empresas que produzem e
comercializam produtos para saúde.

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X e XVI do artigo 10, da Lei n.º 6684/79, de 03 de 
Setembro de 1979, com a modificação contida na Lei n.º 7017, de 30 de Agosto de 1982 e, o disposto no artigo 12, incisos XI e XVII do Decreto n.º 88.439/83, de 
28 de Junho de 1983 e, cumprindo deliberação do Plenário em sua reunião realizada no dia 28 de Outubro de 2021, resolve:

CONSIDERANDO resolução n° 78, de 29 de abril de 2002 que dispõe sobre o ato profissional Biomédico.

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a atividade de Biomédicos na gestão de produtos para a saúde.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 185, de 22 de outubro de 2001, que estabelece conceitos e regras e internaliza a 
resolução GMC nº 40/00 do MERCOSUL, que trata do registro de produtos médicos.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 206 de 17 de novembro de 2006, que estabelece regulamento técnico de produtos para 
diagnóstico de uso in vitro e seu registro, cadastramento, e suas alterações, revalidações e cancelamento.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 07 de 2015 que classifica os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes em 
seu anexo II.

CONSIDERANDO a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 497, de 20 de maio de 2021 que dispõe sobre os procedimentos administrativos para 
concessão de certificação de boas práticas de fabricação e de certificação de boas práticas de distribuição e/ou armazenagem, especialmente no que se refere 
seu artigo 19.

Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições em consonância com a resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 16 de 28 de 
março de 2013, na qual se aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro, e 
resolução da diretoria colegiada - RDC nº 07, de 10 de fevereiro de 2015 que dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes.

Define:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro são reagentes, calibradores, padrões, controles, coletores de amostra, materiais e instrumentos, usados 
individualmente ou em combinação, com intenção de uso determinada pelo fabricante, para análise in vitro de amostras derivadas do corpo humano, 
exclusivamente ou principalmente para prover informações com propósitos de diagnóstico, monitoramento, triagem ou para determinar a compatibilidade com 
potenciais receptores de sangue, tecidos e órgãos.

Produtos médicos são os produtos para a saúde, tais como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou 
laboratorial, destinados à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utilizam meio farmacológico, imunológico ou metabólico 
para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, serem auxiliados em suas funções por tais meios.

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes: são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas 
partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo 
ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantêlos em bom estado.

Resolve:

Art. 1º - O profissional Biomédico, devidamente registrado no Conselho Regional de Biomedicina, desde que habilitado em Patologia Clínica, poderá assumir a 
responsabilidade técnica de empresas que produzem e comercializam produtos para diagnóstico de uso in vitro, produtos médicos e produtos cosméticos e de 
higiene pessoal, classificados como produtos de grau 1 e listados na resolução de diretoria colegiada (RDC) da ANVISA n° 07 de 2015 ou a que vier substitui-la, 
que não ofereçam risco à saúde e sejam isentos de prescrição médica, devendo o estabelecimento estar devidamente inscrito e preencher o termo de 
responsabilidade técnica que ficará arquivado no Conselho Regional de sua jurisdição.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIO JOSÉ CECCHI
PRESIDENTE – CFBM

Resolução do CFBM

Conselho Federal de Biomedicina (CFBM)
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Conselho implanta novo sistema de gestão da base 
de dados

omo forma de entregar aos profissionais e empresas inscritas 
melhor experiência no atendimento remoto, o CRBM1 acaba 
de implantar uma nova ferramenta de serviços on-line, que 
permite maior facilidade e novos conteúdos para o acesso, e 

a otimização dos serviços disponibilizados no site da autarquia.

Trata-se de um software desenvolvido pela Implanta Informática que, 
vigente a partir de 08 de setembro de 2021, proporciona a gestão de 
informações dos profissionais (Pessoa Física) e estabelecimentos de 
saúde (Pessoa Jurídica), apresentando uma visão total dos dados e 
oferecendo soluções integradas que permitem serviços como consultas 
a processos e protocolos, pré-cadastro com upload de documentos, 
controle de cadastro e de pagamentos, emissão de fatura, certidões e 
solicitações diversas, bem como o registro de recursos em casos de 
processos éticos e de fiscalização. 

Uma das principais vantagens do novo sistema é o upload de 
documentos para inscrições, registros e alterações. Os arquivos podem 
ser escaneados pelo usuário e enviados diretamente via sistema, 
evitando assim que a remessa de documentação seja na forma 
presencial ou via correio.

Seguindo as novas tendências de gestão, a inovação reduz a 
necessidade de deslocamento para o atendimento presencial, dando 
maior agilidade a todos os processos que envolvem a autarquia e os 
profissionais biomédicos. Isso porque o novo software foi desenvolvido 

Administração

C visando a completa gestão administrativa, financeira e contábil, bem 
como controle de inscritos pelos conselhos de fiscalização profissional.

Para os colaboradores, a plataforma favorece a consulta e o controle de 
cadastro e dados financeiros, tendo sido configurada com base em leis e 
apoiada nas resoluções do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM).

Também os departamentos de Atendimento e de Fiscalização serão 
beneficiados por meio de condições para um maior controle de 
documentos recebidos e expedidos, inscrições, pagamentos e dívida 
ativa, processos éticos, dados relativos a fiscalizações, dentre outros.

Como forma de oportunizar maior transparência na prestação de contas, 
a novidade detém todas as informações necessárias ao cumprimento da 
legislação que regulamenta a necessidade de transparência nos gastos 
públicos e o acompanhamento das informações orçamentárias, 
financeiras, contábeis e administrativas.

A inovação possui integração com o módulo de compras e contratos 
para o controle de aquisições e processos de licitação. Oferece ainda a 
oportunidade de consultas entre os conselhos regionais de Biomedicina 
do cadastro de profissionais inscritos.

Profissionais e empresas inscritos anteriormente ao dia 08 de setembro 
devem ficar atentos no momento do primeiro acesso, pois é necessário 
confirmar login e senha, dados cadastrais e, principalmente, o endereço 
cadastrado, como demonstrado nas figuras: 

Uma vez feito o primeiro acesso, basta utilizar a área exclusiva à esquerda da tela dos serviços on-
line. 

Na página principal do site https://crbm1.gov.br estão disponíveis botões de acesso rápido para 
Consultas Públicas, nas quais pode-se verificar a inscrição do profissional inscrito, Consulta de 
Protocolos, que permite o acompanhamento dos protocolos de solicitações, a Simulação de 
Valores, no qual o interessado poderá verificar antecipadamente o valor dos serviços requeridos, a 
Campanha de Pagamentos para a verificação débitos e para planejar a quitação em parcelas, 
incluindo a utilização do cartão de débito e do de crédito, e utilizando o programa de cashback 
CFBM PAY para abater o valor de anuidades vigentes.

As vantagens do novo sistema vêm ao encontro das solicitações dos profissionais e empresas, 
que buscam a comodidade e as facilidades do ambiente virtual. 

Biomédico, acompanhe em nossas redes sociais as últimas 
noticias sobre a COVID-19

Siga o protocolo de proteção para os profissionais de saúde  

O Conselheiro do CRBM1 dr. 
Daniel Pereira Reynaldo participa, 
no início de novembro, de cerimô-
nia de formatura da Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro - UNIRIO. Em razão da 
pandemia, a cerimônia será 
realizada no formato virtual.

A Câmara Municipal de Sorocaba 
(SP), presidida por Cláudio 
Sorocaba, realiza, no dia 20 de 
novembro de 2021, às 10h, 
Sessão Solene em Celebração ao 
Dia do Biomédico. “Uma homena-
gem aos biomédicos que nos 
deixaram, trabalharam e ainda 
trabalham pela saúde e pela 
ciência durante a pandemia de 
COVID-19”. A solicitação foi feita 
pelo vereador João Donizeti Sil-
vestre.

Notas

Biomédico, siga o CRBM1 
pelas redes sociais!

Fazemos parte do LinkedIn!
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Conselho implanta novo sistema de gestão da base 
de dados

omo forma de entregar aos profissionais e empresas inscritas 
melhor experiência no atendimento remoto, o CRBM1 acaba 
de implantar uma nova ferramenta de serviços on-line, que 
permite maior facilidade e novos conteúdos para o acesso, e 

a otimização dos serviços disponibilizados no site da autarquia.

Trata-se de um software desenvolvido pela Implanta Informática que, 
vigente a partir de 08 de setembro de 2021, proporciona a gestão de 
informações dos profissionais (Pessoa Física) e estabelecimentos de 
saúde (Pessoa Jurídica), apresentando uma visão total dos dados e 
oferecendo soluções integradas que permitem serviços como consultas 
a processos e protocolos, pré-cadastro com upload de documentos, 
controle de cadastro e de pagamentos, emissão de fatura, certidões e 
solicitações diversas, bem como o registro de recursos em casos de 
processos éticos e de fiscalização. 

Uma das principais vantagens do novo sistema é o upload de 
documentos para inscrições, registros e alterações. Os arquivos podem 
ser escaneados pelo usuário e enviados diretamente via sistema, 
evitando assim que a remessa de documentação seja na forma 
presencial ou via correio.

Seguindo as novas tendências de gestão, a inovação reduz a 
necessidade de deslocamento para o atendimento presencial, dando 
maior agilidade a todos os processos que envolvem a autarquia e os 
profissionais biomédicos. Isso porque o novo software foi desenvolvido 

Administração

C visando a completa gestão administrativa, financeira e contábil, bem 
como controle de inscritos pelos conselhos de fiscalização profissional.

Para os colaboradores, a plataforma favorece a consulta e o controle de 
cadastro e dados financeiros, tendo sido configurada com base em leis e 
apoiada nas resoluções do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM).

Também os departamentos de Atendimento e de Fiscalização serão 
beneficiados por meio de condições para um maior controle de 
documentos recebidos e expedidos, inscrições, pagamentos e dívida 
ativa, processos éticos, dados relativos a fiscalizações, dentre outros.

Como forma de oportunizar maior transparência na prestação de contas, 
a novidade detém todas as informações necessárias ao cumprimento da 
legislação que regulamenta a necessidade de transparência nos gastos 
públicos e o acompanhamento das informações orçamentárias, 
financeiras, contábeis e administrativas.

A inovação possui integração com o módulo de compras e contratos 
para o controle de aquisições e processos de licitação. Oferece ainda a 
oportunidade de consultas entre os conselhos regionais de Biomedicina 
do cadastro de profissionais inscritos.

Profissionais e empresas inscritos anteriormente ao dia 08 de setembro 
devem ficar atentos no momento do primeiro acesso, pois é necessário 
confirmar login e senha, dados cadastrais e, principalmente, o endereço 
cadastrado, como demonstrado nas figuras: 

Uma vez feito o primeiro acesso, basta utilizar a área exclusiva à esquerda da tela dos serviços on-
line. 

Na página principal do site estão disponíveis botões de acesso rápido para Consultas Públicas, 
nas quais pode-se verificar a inscrição do profissional inscrito, Consulta de Protocolos, que 
permite o acompanhamento dos protocolos de solicitações, a Simulação de Valores, no qual 
o interessado poderá verificar antecipadamente o valor dos serviços requeridos, a Campanha de 
Pagamentos para a verificação débitos e para planejar a quitação em parcelas, incluindo a 
utilização do cartão de débito e do de crédito, e utilizando o programa de cashback CFBM PAY 
para abater o valor de anuidades vigentes.

As vantagens do novo sistema vêm ao encontro das solicitações dos profissionais e empresas, 
que buscam a comodidade e as facilidades do ambiente virtual. 

Biomédico, acompanhe em nossas redes sociais as últimas 
noticias sobre a COVID-19

Siga o protocolo de proteção para os profissionais de saúde  

O Conselheiro do CRBM1 dr. 
Daniel Pereira Reynaldo participa, 
no início de novembro, de cerimô-
nia de formatura da Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro - UNIRIO. Em razão da 
pandemia, a cerimônia será 
realizada no formato virtual.

A Câmara Municipal de Sorocaba 
(SP), presidida por Cláudio 
Sorocaba, realiza, no dia 20 de 
novembro de 2021, às 10h, 
Sessão Solene em Celebração ao 
Dia do Biomédico. “Uma homena-
gem aos biomédicos que nos 
deixaram, trabalharam e ainda 
trabalham pela saúde e pela 
ciência durante a pandemia de 
COVID-19”. A solicitação foi feita 
pelo vereador João Donizeti Sil-
vestre.

Notas

Biomédico, siga o CRBM1 
pelas redes sociais!

Fazemos parte do LinkedIn!

https://crbm1.gov.br/
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Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para o XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina e V Congresso 

Internacional de Biomedicina, uma realização bienal da Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM).

Sob o tema “Inovação e ética transformando vidas”, e com a participação de profissionais destacados 
no cenário nacional e no exterior especialmente convidados - a programação prevê abordagem nas 
mais diversas áreas de interesse do profissional biomédico, como Acupuntura, Análises Ambientais, 

Bromatológicas e Clínicas, Auditoria, Biologia Molecular e Genética, Banco de Sangue, Estética, 
Citologia Oncótica, Docência e Pesquisa, Educação em Saúde, Gestão de Tecnologia em Saúde, 

Imagenologia, Imunologia, Microbiologia dos Alimentos, Reprodução Humana, Perfusão Extracorpórea, 
Saúde Pública, Toxicologia, e Fisiologia do Esporte. 

https://cbbm2022.com.br/

Acupuntura na Biomedicina 
Um bate-papo com o doutor Luiz Maranhão

* Por APBM - Comissão de Acupuntura 

acupuntura é uma técnica milenar que faz parte da Medicina 
Tradicional Chinesa. A sua existência data de cerca de 4.000 
anos e  se baseia no equilíbrio energético entre (as energias) 
Yin e Yang. Conceito este que é considerado um dos mais 

importantes, senão o mais importante conceito da teoria da Medicina 
Chinesa, pois todos os processos fisiológicos, patológicos e também os 
métodos diagnósticos são baseados nas energias Yin e Yang. 

Quando comparamos o tempo em que se faz uso da Medicina Chinesa e 
o tempo da existência da Biomedicina no Brasil, podemos dizer que a 
Biomedicina ainda é um pequeno embrião que tem muito a ser 
explorado.

Por isso, antes mesmo da criação da profissão de biomédico, ocorrida 
há cerca de 40 anos, através da Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 
1979, já havia profissionais que atuavam com acupuntura.

Dia desses tive o prazer de conversar com um dos mais relevantes 
profissionais biomédicos acupunturistas. Trata-se do dr. Luiz Maranhão, 
um biomédico formado em 1977. Dr. Luiz Maranhão se interessou pela 
acupuntura porque, segundo sua fala, ele é filho e netos de 
vegetarianos, tendo o avô sido um grande apicultor, e por isso teve uma 
grande relação com a natureza, o que facilitou não só a sua entrada, 
mas também a compreensão de uma linguagem totalmente diferente, 
que é o da Medicina Chinesa.

Durante a sua formação em Biomedicina, dr. Luiz Maranhão fez curso de 
acupuntura no exterior e, ao retornar, estruturou a primeira clínica 
biomédica de acupuntura, o qual clinica até os dias atuais. Foi pioneiro 
na estruturação da acupuntura para os biomédicos, sendo o primeiro 
presidente da comissão de avaliação para titular os biomédicos que já 
trabalhavam com acupuntura na época.

Podemos dizer que quando a profissão do biomédico foi criada, a 
acupuntura como habilitação também foi regulamentada. Portanto, a 

A

acupuntura se funde com a criação de nossa tão gratificante profissão, 
que sempre teve um olhar muito cuidadoso com os pacientes, seja 
usuário de um sistema público ou privado.

Atualmente somos centenas de profissionais biomédicos atuando com a 
Medicina Chinesa por todo o Brasil; porém, ainda estamos aquém do 
número de profissionais, por isso é muito importante incentivar a criação 
de novos cursos de pós-graduação em acupuntura e sua inserção e de 
outras práticas da Medicina Chinesa nos cursos de graduação em 
Biomedicina.

E temos certeza de que podemos muito contribuir com a saúde da 
população brasileira, pois nunca devemos esquecer que estamos 
tratando com uma medicina que atua há pelo menos 4.000 anos, com 
muita eficácia e a um custo bastante acessível. 

Podcast Visão Biomédica   
Quer saber mais sobre Medicina de Precisão?

Confira o episódio nº 11 do podcast do CRBM1, Visão Biomédica, com a participação da 
dra. Elaine Ferreira da Silva, biomédica coordenadora de Qualidade e Processos no 
Departamento de Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Departamento de Fiscalização - DEFIS

Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS
reúne conselhos da área da saúde em debates sobre ações conjuntas 
de fiscalização

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do Fórum dos 
Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS) foi criada em 
setembro de 2019 e, atualmente, está sob a coordenação e 
vice-coordenação das fiscais biomédicas Débora Tiitus 

Marchi e Ana Clélia Linhares Carvalho, respectivamente.

A Comissão vem se reunindo ao longo de 2021 uma vez ao mês e no 
formato virtual, com a finalidade de analisar, discutir e recomendar 
ações e medidas para serem adotadas pelos conselhos federais junto 
aos seus conselhos regionais com vistas ao cumprimento integral da 
sua atividade finalística de fiscalização do exercício profissional. 

Ademais, é um foro de discussões e troca de experiências sobre todos 
os temas envolvidos na orientação e fiscalização do exercício 
profissional, respeitando a autonomia e as particularidades de cada 
profissão.

Na reunião realizada no mês de setembro, representando a Comissão, a 
dra. Débora Marchi apresentou ao FCFAS um painel composto por três 
indicadores:

1) Denúncias atendidas no prazo: Trata-se do percentual de denúncias 
encerradas no prazo estipulado. O objetivo é controlar o encerramento 
das denúncias no prazo previsto de acordo com a classificação de 
prioridades, promovendo ações corretivas para ajuste no processo 
quando necessário;

2) Resolutividade do Processo Fiscal: Trata-se do percentual de 
processos fiscais arquivados por cumprimento ao requerido, seja na 
fase inicial (auto de infração) ou ao final do processo administrativo 
fiscal;

3) Monitoramento do número de estabelecimentos e profissionais 
fiscalizados: Trata-se do acompanhamento das diligências realizadas 
pelo Departamento de Fiscalização.

A ferramenta, fruto do trabalho da COF, sugere a padronização de 
apresentação dos resultados de fiscalização dos conselhos regionais 
aos conselhos federais participantes e aos órgãos de controladoria da 
União.

Atualmente, participam da COF os conselhos federais de Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e 
Odontologia, além dos Técnicos em Radiologia.

De acordo com a coordenadora, dra. Débora T. Marchi, “todos os 
conselhos de classe da área da saúde podem e estão convidados a 
participar. 

A

https://cbbm2022.com.br/
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Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para o XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina e V Congresso 

Internacional de Biomedicina, uma realização bienal da Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM).

Sob o tema “Inovação e ética transformando vidas”, e com a participação de profissionais destacados 
no cenário nacional e no exterior especialmente convidados - a programação prevê abordagem nas 
mais diversas áreas de interesse do profissional biomédico, como Acupuntura, Análises Ambientais, 

Bromatológicas e Clínicas, Auditoria, Biologia Molecular e Genética, Banco de Sangue, Estética, 
Citologia Oncótica, Docência e Pesquisa, Educação em Saúde, Gestão de Tecnologia em Saúde, 

Imagenologia, Imunologia, Microbiologia dos Alimentos, Reprodução Humana, Perfusão Extracorpórea, 
Saúde Pública, Toxicologia, e Fisiologia do Esporte. 

https://cbbm2022.com.br/

Departamento de Fiscalização - DEFIS

Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS
reúne conselhos da área da saúde em debates sobre ações conjuntas 
de fiscalização

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do Fórum dos 
Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS) foi criada em 
setembro de 2019 e, atualmente, está sob a coordenação e 
vice-coordenação das fiscais biomédicas Débora Tiitus 

Marchi e Ana Clélia Linhares Carvalho, respectivamente.

A Comissão vem se reunindo ao longo de 2021 uma vez ao mês e no 
formato virtual, com a finalidade de analisar, discutir e recomendar 
ações e medidas para serem adotadas pelos conselhos federais junto 
aos seus conselhos regionais com vistas ao cumprimento integral da 
sua atividade finalística de fiscalização do exercício profissional. 

Ademais, é um foro de discussões e troca de experiências sobre todos 
os temas envolvidos na orientação e fiscalização do exercício 
profissional, respeitando a autonomia e as particularidades de cada 
profissão.

Na reunião realizada no mês de setembro, representando a Comissão, a 
dra. Débora Marchi apresentou ao FCFAS um painel composto por três 
indicadores:

1) Denúncias atendidas no prazo: Trata-se do percentual de denúncias 
encerradas no prazo estipulado. O objetivo é controlar o encerramento 
das denúncias no prazo previsto de acordo com a classificação de 
prioridades, promovendo ações corretivas para ajuste no processo 
quando necessário;

2) Resolutividade do Processo Fiscal: Trata-se do percentual de 
processos fiscais arquivados por cumprimento ao requerido, seja na 
fase inicial (auto de infração) ou ao final do processo administrativo 
fiscal;

3) Monitoramento do número de estabelecimentos e profissionais 
fiscalizados: Trata-se do acompanhamento das diligências realizadas 
pelo Departamento de Fiscalização.

A ferramenta, fruto do trabalho da COF, sugere a padronização de 
apresentação dos resultados de fiscalização dos conselhos regionais 
aos conselhos federais participantes e aos órgãos de controladoria da 
União.

Atualmente, participam da COF os conselhos federais de Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e 
Odontologia, além dos Técnicos em Radiologia.

De acordo com a coordenadora, dra. Débora T. Marchi, “todos os 
conselhos de classe da área da saúde podem e estão convidados a 
participar. 

A
CRBM1 e 

APBM lançam o 
volume de 
estreia de 
Saudações 

Biomédicas! - 
Coleção com os 
grandes nomes 

da profissão!

Em O 
Cavalheiro da 
Biomedicina 
presta justa 

homenagem ao 
ex-conselheiro
dr. Wilson de 

Almeida 
Siqueira

LANÇAMENTO EDITORIAL

https://anchor.fm/visaobiomedicacrbm1
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ara falar sobre o profissional biomédico atuante na área de 
Docência e Pesquisa nunca é demais lembrar sobre a história 
de nossa profissão. Afinal, o biomédico surgiu justamente 
nessa área. 

Lá no final da década de 1960, algumas universidades públicas 
perceberam que era importante um profissional que pudesse entender 
de áreas básicas da saúde, como citologia, histologia e fisiologia; e que 
estas fossem relacionadas com outras mais clínicas, como patologia e 
bioquímica. Este profissional iria atuar na docência de conteúdos da 
Medicina que não envolvessem intervenções clínicas, e teria 
conhecimentos mais amplos do que o biólogo. Além disso, também 
poderia atuar mais profundamente na pesquisa científica.

Foi nessa carência de formação que surgiu, então, a Biomedicina. Um 
profissional dedicado essencialmente à prática docente. Como 
consequência, entramos na área de pesquisa com grande credibilidade. 
Seja no desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas, estudo de 
patógenos ou mesmo de fármacos e demais substâncias. 

Para entrar na área de Docência e Pesquisa é importante que o 
estudante de Biomedicina já procure realizar alguma iniciação científica 
durante a sua graduação. Normalmente, as instituições de ensino têm 
docentes que realizam pesquisa e, constantemente, precisam de 
graduandos para atuar em conjunto, tanto para auxiliá-los na técnica de 
pesquisa, como para que possam ir aprendendo o mundo da pesquisa 
científica. 

Neste universo do biomédico pesquisador, ter conhecimento sobre as 
metodologias específicas de pesquisa e análise de resultados é 
imprescindível para que o aluno e profissional possa compreender o 
impacto de sua pesquisa. Ou seja, o biomédico pesquisador precisa 
compreender o quanto é relevante a sua pesquisa e qual a diferença que 
fará no mundo da ciência. 

Outro ponto de destaque na área de Docência e Pesquisa é justamente 
a atividade docente. O profissional biomédico que deseja ser professor 
pode iniciar seus estudos na graduação com a iniciação científica, e 
progredir com esses estudos em programas de Mestrado ou Doutorado, 
os chamados stricto sensu. 

Mas, se você não puder fazer a iniciação científica, sem problemas: 
após formado, entre em algum programa de mestrado (ou mesmo 
doutorado - é permitido entrar diretamente em algumas situações).

Também é possível iniciar a carreira de docente com pós-graduação 
mínima de especialização, mas é recomendável ser mestre ou doutor, 
pois estes títulos são quesitos fundamentais de competência técnica 

Prof. Msc. Michel Sant’Anna de Pinho - 
Biomédico, professor universitário, mestre e especialista em Gestão de Saúde e Gestão e Tecnologia 

Educacional, Conselheiro Titular do CRBM1 

Artigo

Habilitação em Docência e Pesquisa é o tema

que tornarão o biomédico apto à docência, já que as especializações 
são mais focadas em mercado de trabalho de uma determinada área, e 
não em pesquisa. 

Perante o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) as seguintes 
subáreas estão relacionadas para a habilitação de Docência e Pesquisa:

•  Biofísica;
•  Virologia;
•  Fisiologia;
•  Histologia Humana;
•  Patologia;
•  Embriologia;
•  Psicobiologia.

Portanto, se deseja ser professor e pesquisador, programe sua trajetória 
desde a graduação, e continue o seu desenvolvimento nos programas 
de Mestrado e Doutorado, atentando-se sempre às subáreas acima para 
obter mais essa habilitação perante o seu Conselho Regional.

Boa sorte! 
É isso!

Até a próxima!

Artigo

Prof. Dr. Éric Diego Barioni é biomédico, conselheiro e presidente da Comissão de Toxicologia do 
CRBM-1, doutor em Ciências com área de concentração em Toxicologia e professor na 

Universidade de Sorocaba (Uniso)

Feliz Dia dos Professores!

… A lacuna que distancia 
muitos professores de 
estudantes não é 
exclusivamente temporal, 
mas inclui no balaio questões 
sociais, comportamentais, 
tecnológicas etc., e isso faz 
dos nossos estudantes para o 
docente um desafio eterno. 

”

o mês de outubro, mais especificamente no dia 15, é celebrado o 
dia dos professores. Mais um dia, mais um ano etc. Se em 
outubro fosse celebrado o Natal, como já ocorre no mês de 
dezembro para os cristãos, este seria um tempo dedicado, entre 

outras coisas, à introspecção e reflexão. Aliás, muitas pessoas criticam esse 
comportamento natalino cíclico que, na minha opinião é importantíssimo; 
porém, para muitos de nós - e a crítica está justamente aí - ocorre somente a 
cada dezembro.

Eu não quero aqui comparar a data do dia dos professores ao significado do 
Natal, não! Porém, toda data comemorativa ou de celebração, lembrança etc., 
para além das questões comerciais - se existirem -, deve ou deveria nos levar 
a (ou desencadear) reflexões. No caso do Natal, que se aproxima com o mês 
de dezembro, e considerando o quanto sou falho e preciso melhorar todos os 
dias, amar ao próximo, fazer o bem, reunir a família, abraçar, corrigir 
comportamentos inadequados, perdoar e pedir perdão etc., reflexões 
deveriam ser rotina em nossas vidas, e a nossa reflexão sobre esses temas 
deveria ser diária.

Assim, com relação ao exercício docente deve ser para o professor. A data do 
dia dos professores é sim importante para fomentar textos e reflexões, 
discussões, homenagens, mas a prática da reflexão docente deve ser cíclica, 
talvez diária, a cada aula, mês, bimestre, semestre. O docente, assim como o 
estudante, guardada as devidas proporções, é um aprendiz, e a busca pela 
evolução e aquisição de competências ocorre na desconstrução e 
reconstrução do nosso eu, das nossas certezas e incertezas, de conteúdos 
etc.

Quanto mais eu me aprofundo na prática docente, mais raso eu me descubro, 
e talvez este seja um dos elementos que respondam pela progressiva 
desvalorização do professor. O professor não pode ser um leitor de textos, 
não pode ser, simplesmente e de maneira irracional, um repetidor de 
processos e conceitos. O professor deve se comportar - não como a luz, não 
mais - mas como a faísca que irá incendiar a mente e os corações de seus 
estudantes.

Atualmente ouve-se falar muito em criatividade e inovação docente, e talvez 
para muitos de nós isso seja de difícil compreensão e/ou aplicação. Porém, 
afirmo: existem muitas e muitas formas de se inovar na educação, e talvez 
você possa começar ou incrementar as suas práticas, inovando o seu 
comportamento em sala de aula.

A lacuna que distancia muitos professores de estudantes não é exclu-
sivamente temporal, mas inclui no balaio questões sociais, comportamentais, 
tecnológicas etc., e isso faz dos nossos estudantes para o docente um 
desafio eterno. O professor, ainda que seja didático e detentor de 
conhecimentos e habilidades, pode ser ineficaz por questões comporta-
mentais e de fala.

N Como se comunicar, ser aceito e ter a confiança de um estrangeiro se não 
compreendemos a sua língua, seus costumes, se ferimos a sua crença e não 
respeitamos o seu ciclo social?

O professor como faísca, incendiando a mente de seus estudantes, orienta, 
propõe problemas, discute soluções, compartilha experiências, traz 
significado ao processo de ensino e aprendizagem; porém, a lacuna precisa 
ser vencida, caso contrário a comunicação é ineficaz. Vemos isso a todo 
momento: quanta propaganda existe em torno das formas de prevenção de 
IST e gestação? E mesmo assim as IST e as gestações estão aí, evidentes. O 
que ocorre, se não, para além de toda a complexidade, um problema 
adicional de comunicação e de falta de preenchimento de lacunas sociais e 
questões que estão estruturadas em nossa sociedade?

A prática da inovação docente envolve a prática da inovação de nosso 
comportamento em sala de aula, e eu? Eu estou me desconstruindo, tentado 
inovar e me reconhecendo como muitas coisas que não imaginava.

Neste mês de celebração do dia dos professores, além de parabenizar todos 
os meus colegas de missão, gostaria de parabenizar os funcionários das 
creches, escolas, faculdades, centros universitários, universidades. Gostaria 
de parabenizar os profissionais da limpeza, da alimentação, segurança, 
portaria, auxiliares de educação, entre outros, e dizer que esta data é de 
todos nós. O processo de ensino e aprendizagem não ocorre dentro das 
quatro paredes da sala de aula. O processo de ensino e aprendizagem ocorre 
na totalidade da creche, escola, faculdade, centro universitário e 
universidades, e todos nós, com os nossos comportamentos, moldamos as 
luzes do amanhã.

Por fim, eu gostaria de indicar a leitura de um livro: o autor é o André Fischer e 
o título do livro é Manual Ampliado de Linguagem Inclusiva. Leia. Depois você 
me chama pelo Instagram e compartilha a sua experiência. Vamos nos 
desenvolver juntos. 

… o biomédico pesquisador 
precisa compreender o 

quanto é relevante a sua 
pesquisa e qual a diferença 
que fará no mundo da 
ciência. 
 ”

“
“

P
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ara falar sobre o profissional biomédico atuante na área de 
Docência e Pesquisa nunca é demais lembrar sobre a história 
de nossa profissão. Afinal, o biomédico surgiu justamente 
nessa área. 

Lá no final da década de 1960, algumas universidades públicas 
perceberam que era importante um profissional que pudesse entender 
de áreas básicas da saúde, como citologia, histologia e fisiologia; e que 
estas fossem relacionadas com outras mais clínicas, como patologia e 
bioquímica. Este profissional iria atuar na docência de conteúdos da 
Medicina que não envolvessem intervenções clínicas, e teria 
conhecimentos mais amplos do que o biólogo. Além disso, também 
poderia atuar mais profundamente na pesquisa científica.

Foi nessa carência de formação que surgiu, então, a Biomedicina. Um 
profissional dedicado essencialmente à prática docente. Como 
consequência, entramos na área de pesquisa com grande credibilidade. 
Seja no desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas, estudo de 
patógenos ou mesmo de fármacos e demais substâncias. 

Para entrar na área de Docência e Pesquisa é importante que o 
estudante de Biomedicina já procure realizar alguma iniciação científica 
durante a sua graduação. Normalmente, as instituições de ensino têm 
docentes que realizam pesquisa e, constantemente, precisam de 
graduandos para atuar em conjunto, tanto para auxiliá-los na técnica de 
pesquisa, como para que possam ir aprendendo o mundo da pesquisa 
científica. 

Neste universo do biomédico pesquisador, ter conhecimento sobre as 
metodologias específicas de pesquisa e análise de resultados é 
imprescindível para que o aluno e profissional possa compreender o 
impacto de sua pesquisa. Ou seja, o biomédico pesquisador precisa 
compreender o quanto é relevante a sua pesquisa e qual a diferença que 
fará no mundo da ciência. 

Outro ponto de destaque na área de Docência e Pesquisa é justamente 
a atividade docente. O profissional biomédico que deseja ser professor 
pode iniciar seus estudos na graduação com a iniciação científica, e 
progredir com esses estudos em programas de Mestrado ou Doutorado, 
os chamados stricto sensu. 

Mas, se você não puder fazer a iniciação científica, sem problemas: 
após formado, entre em algum programa de mestrado (ou mesmo 
doutorado - é permitido entrar diretamente em algumas situações).

Também é possível iniciar a carreira de docente com pós-graduação 
mínima de especialização, mas é recomendável ser mestre ou doutor, 
pois estes títulos são quesitos fundamentais de competência técnica 

Prof. Msc. Michel Sant’Anna de Pinho - 
Biomédico, professor universitário, mestre e especialista em Gestão de Saúde e Gestão e Tecnologia 

Educacional, Conselheiro Titular do CRBM1 

Artigo

Habilitação em Docência e Pesquisa é o tema

que tornarão o biomédico apto à docência, já que as especializações 
são mais focadas em mercado de trabalho de uma determinada área, e 
não em pesquisa. 

Perante o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) as seguintes 
subáreas estão relacionadas para a habilitação de Docência e Pesquisa:

•  Biofísica;
•  Virologia;
•  Fisiologia;
•  Histologia Humana;
•  Patologia;
•  Embriologia;
•  Psicobiologia.

Portanto, se deseja ser professor e pesquisador, programe sua trajetória 
desde a graduação, e continue o seu desenvolvimento nos programas 
de Mestrado e Doutorado, atentando-se sempre às subáreas acima para 
obter mais essa habilitação perante o seu Conselho Regional.

Boa sorte! 
É isso!

Até a próxima!

Artigo

Prof. Dr. Éric Diego Barioni é biomédico, conselheiro e presidente da Comissão de Toxicologia do 
CRBM-1, doutor em Ciências com área de concentração em Toxicologia e professor na 

Universidade de Sorocaba (Uniso)

Feliz Dia dos Professores!

… A lacuna que distancia 
muitos professores de 
estudantes não é 
exclusivamente temporal, 
mas inclui no balaio questões 
sociais, comportamentais, 
tecnológicas etc., e isso faz 
dos nossos estudantes para o 
docente um desafio eterno. 

”

o mês de outubro, mais especificamente no dia 15, é celebrado o 
dia dos professores. Mais um dia, mais um ano etc. Se em 
outubro fosse celebrado o Natal, como já ocorre no mês de 
dezembro para os cristãos, este seria um tempo dedicado, entre 

outras coisas, à introspecção e reflexão. Aliás, muitas pessoas criticam esse 
comportamento natalino cíclico que, na minha opinião é importantíssimo; 
porém, para muitos de nós - e a crítica está justamente aí - ocorre somente a 
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ocê nunca vai conseguir uma casa estéril (livre totalmente de 
germes). Deve mantê-la higiênica, livre de germes que 
poderiam implicar infecções ou doenças, ou mesmo 
contaminação de alimentos. 

Saiba a vida útil de cada objeto, respeite este prazo. Mantenha os 
objetos protegidos. Por exemplo, travesseiros dentro de protetores. 
Para pisos e azulejos, use água mais detergente, enxague e depois 
passe pano com água sanitária.

Alguns objetos costumam ter alterações com o seu prazo vencido, 
como a escova de dentes, que altera sua forma, perdendo a sua 
adequada função de limpeza. O travesseiro alberga uma grande 
quantidade de ácaros vivos, mortos e fezes dos ácaros, que vão resultar 
em problemas alérgicos, como rinite e asma.

Tudo tem prazo de validade: as escovas de dentes de adultos devem 
ser trocadas a cada dois a três meses, e de crianças, a cada mês, pois 
as crianças as mordem. Após alguma doença, sobretudo digestiva ou 
respiratórias, deve-se trocar as escovas. Os travesseiros, a cada dois 
anos. Lembre-se: um travesseiro de dois anos possui um terço de seu 
peso  formado por ácaros vivos, ácaros mortos e fezes de ácaros.

Mesmo bem conservados, os materiais devem ser trocados com 
certeza, pois bactérias, vírus, fungos e ácaros você não pode não ver, 
mas eles estão presentes.

Validade de alguns objetos de uso em casas: 

- travesseiro: trocar a cada dois anos, manter envolvido por sacos 
protetores de algodão (por fora) e impermeável na parte interna.

- colchão:  manter também envolvido por sacos protetores de algodão 
(por fora) e impermeável por dentro. O de espuma trocar a cada três 
anos; o de molas, a cada sete a dez anos.

- escova de dentes: adultos (validade de dois a três meses), crianças 
(um mês. Após doença das vias respiratórias (gripe, resfriado, 
pneumonia etc.) ou digestiva (como aftas, sapinhos, gastrite e infecção 
de garganta). Após cada escovação, aspergir a escova com solução de 
gluconato de clorexidina a 0,12%. Manter em copos, com as cerdas 
para cima.

- esponja de banho: de preferência não usar; se optar por usar, trocar a 
cada mês, sendo sempre uma por pessoa. Manter seco.

- paninho de pia: trocar sempre que estiver molhado. Sua durabilidade 
depende da qualidade. Trocar sempre que começar a soltar fiapos.

- esponja de lavar louça: de preferência, optar por uma que tenha 
adicionado íons de prata por se auto-desinfetarem. Duração de uma 
semana.

- pano de chão: lavar e desinfetar após cada uso. Trocar quando 
começar a soltar fiapos. 

- escova de cabelo: a escova deve ser lavada. A sugestão é que a 
cabeça do objeto seja mergulhada em água morna com shampoo por 15 
minutos. Depois, precisa ser colocada em água corrente fria ou morna. 
Não é recomendado utilizar detergente, vinagre ou álcool para limpar a 
escova. Depois de limpa, é preciso esperar secar bem antes de guardá-
la. A durabilidade vai depender muito do tipo, fabricante, forma de uso e 
manutenção.

- tábua de cortar carne: não usar as de madeira. As de plástico devem 
ser lavadas após o uso e desinfetadas com vinagre puro ou solução de 
duas colheres (de sopa) de água sanitária por litro de água. Pode ser 
limpa com bicarbonato de sódio ou limão. Trocar assim que apresentar 
muitos riscos e modificação da coloração, que não retorna à cor natural 
mesmo após lavagens adequadas. As de vidro devem ser trocadas 
assim que trincadas ou quebradas.

- roupas íntimas (calcinhas, cuecas): depende da forma e frequência de 
uso, manutenção, lavagem, cuidados, temperatura, mas uma boa peça 
íntima costuma durar um ano (principalmente, os elásticos tendem a 
lacear).
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delegaciasantos@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de São José do Rio Preto  SP
Delegado Titular: Dr. Mário Luiz Cosso - CRBM1 170
Subdelegada: Dra. Valquíria Prado de Sousa - CRBM1 5.463

Rua São Paulo, 2166 - Jardim Maceno - São José do Rio Preto – SP - CEP 15060-035 
Tel.: (17) 3304-0500
delegaciasaojosedoriopreto@crbm1.gov.br
Dra. Valquíria: valkpar@yahoo.com.br

Delegacia Regional de Sorocaba - SP
Delegada Titular: Dra. Daniangela de Grandi Barbosa - CRBM1 11.601
Subelegada: Dra. Fabiana Trevisan Mori - CRBM1 16.075
Subelegado: Dr. Bruno de Brito Alves - CRBM1 36.751

R. Aparecida José N. de Campos 120 - Jd do Paço - Sorocaba - SP - CEP 18087-089
Tel.: (15) 98817-7759 - Daniangela 
delegaciadesorocaba@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Votuporanga - SP
Delegado Titular: Dr. Vladimir de Menezes Alves - CRBM1 3.026

R. São Paulo, 3267 - Centro - Votuporanga - SP - CEP 15500-000
Tel.: (17) 3426-8585
delegaciavotuporanga@crbm1.gov.br

Delegacia Regional do Vale do Paraíba - SP
Delegado Titular: Dr. Leoberto de Lima - CRBM1 1.422
Subdelegado: Dr. Luiz Carlos Ribeiro de Morais - CRBM1 6.715

Tels.: (11) 9638-87922 - Dr. Leoberto / (12) 98203-1235 - Dr. Luiz Carlos
delegacia.valedoparaibasp@crbm1.gov.br
* Atendimento com horário agendado

Seccional e Delegacia Regional de Ribeirão Preto - SP
Delegado Titular: Dr. Maurício Gomes Meirelles - CRBM1 5.052

R. Álvares Cabral, 464 - 9º andar - Ribeirão Preto - SP - CEP 14010-080
Tel./Fax: (16) 3636-5963 / (16) 3636-5586
seccionalribeiraopreto@crbm1.gov.br / delegaciaribeiraopreto@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

Seccional do Estado do Espirito Santo - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Correa - CRBM1 15.312
Subdelegada: Dra. Adryana Vasconcellos Rocha - CRBM1 15.369

Rua José Alexandre Buaiz, 160 - Sala 410 - Cond. Edif. London Office Tower
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-955
Tel.: (27) 3020-3343
seccionalvitoriaes@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial suspenso a partir de 17 de agosto de 2021

Delegacia Regional de Vila Velha - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Corrêa - CRBM1 15.312
Subdelegada: vago

R. Costa do Sol, 159 - Ed. José Alencar - Apto. 201 - Itapuã - Vila Velha - ES - CEP 
29101-920
Tel.: (27) 99901-0356 - Dra. Carmem
delegaciavilavelha@crbm1.gov.br

ES

RJ
Seccional e Delegacia Regional do Rio de Janeiro - RJ
Delegada Titular: Dra. Raquel Ferreira Chaves CRBM1 - 20.167
Subdelegados: Dr. Raphael Rangel das Chagas - CRBM1 29.782 / Dr. Luiz Guilherme 
Hendrischhky Santos Aragão - CRBM1 38.675 / Dr. Fábio Pereira Mesquita dos Santos - 
CRBM1 11.963

Av. Nilo Peçanha, 50 -  Sala 1813 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-906
Tels.: (21) 2524-0502 / (21) 2524-0508
delegacia-rj2@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

Delegacia Regional de Dourados - MS
Delegado Titular: Aguarda nomeação
delegaciadourados@crbm1.gov.br

Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul - MS
Delegado: Aguarda nomeação
Subdelegado: Aguarda nomeação

Rua da Paz, 129 - Sala 112 - Edifício Trade Center - Centro - Campo Grande - MS - CEP 
79002-190
Tel.: (67) 3253-4548 
seccionalcampograndems@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

MS



23 23Setembro-outubro 2021 Nº 138 | 2021ℹ ℹ

Publicação institucional oficial do 
Conselho Regional de Biomedicina - 1ª Região 

CRBM1

Autarquia Federal – Decreto nº 88.439 de 
28 de junho de 1983

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

End.: R. Clímaco Barbosa, 217 - B. Cambuci
CEP 01523-000 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3347-5555 

* Atendimento presencial: de 2ª a 6ª feira, somente 
com agendamento

https://crbm1.gov.br/ 
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Coordenação Geral: Aparecida Zocateli (Gerente Institucional) e dr. Marcos 
Caparbo (Gerente-geral)

Comissão de Imprensa: dr. Dácio Eduardo Leandro Campos, dr. Durval 
Rodrigues, dr. Edgar Garcez Junior, dr. Michel Sant’Anna de Pinho e dr. Roberto 
Martins Figueiredo

Produção: 
EMF Herrerias - Serviços de Comunicação e Imprensa
Jornalista Responsável: Elaine M. F. Herrerias - MTb 27.344 
elaine@abla.jor.br / (11) 99741-7469 
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Tels.: (17) 3442-6844 / (17) 3442-6106 / 0800-550680
delegaciafernandopolis@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Franca - SP
Delegada Titular: Dra. Dora Lúcia Carrara Moreti - CRBM1 1.411

Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 - Franca - SP - CEP 14404-600 
Tel.: (16) 3711-8893
delegaciafranca@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Itu - SP
Delegada Titular: Dra. Maria Teresa Fioravante - CRBM1 3.664
Delegado Auxiliar: Dr. João Carlos Smelan - CRBM1 684

R. Madre Maria Basília, 965 - Itu - SP - CEP 13300-903 
Tels.: (11) 4013-9904 / 4013-9900
delegaciaitu@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Marília - SP
Delegado Titular: Dr. Rodrigo Sebilhano Perenette - CRBM1 10.239

Av. Dr. Hércules Galetti - 382 - Bloco 10 - apto 201 - Jd. Califórnia - Marília -SP - CEP 
17527-350
Tel.: (14) 98822-6335
delegaciamarilia@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Mogi das Cruzes - SP
Delegacia Regional de Mogi das Cruzes / Vale do Tiete
Delegado Titular:  Dr. Marcelo A. Cortina Gonçalves dos Santos - CRBM1 7.174
Subdelegado: Dr. João Carlos Smelan - CRBM1 684

Tel.: (11) 98500-4108
delegaciamogidascruzes@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Presidente Prudente - SP
Delegado Titular: Dr. Luiz Ernesto Paschoalin - CRBM1 127

Rua Major Felicio Tarabay, 416 - Centro - Presidente Prudente - SP - CEP 19010-051 
Tel.: (18) 3221-7449
delegaciapresidenteprudente@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Santos - SP
Delegado Titular: Dr. Carlos Eduardo Pires de Campos - CRBM1 3.051
Delegada Auxiliar: Dra. Maria de Fátima Pires de Campos - CRBM1 10.000

Av. Bernardino de Campos, 50 - Vila Belmiro - Santos - SP - CEP 11065-001 
Tel.: (13) 3225-2586
delegaciasantos@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de São José do Rio Preto  SP
Delegado Titular: Dr. Mário Luiz Cosso - CRBM1 170
Subdelegada: Dra. Valquíria Prado de Sousa - CRBM1 5.463

Rua São Paulo, 2166 - Jardim Maceno - São José do Rio Preto – SP - CEP 15060-035 
Tel.: (17) 3304-0500
delegaciasaojosedoriopreto@crbm1.gov.br
Dra. Valquíria: valkpar@yahoo.com.br

Delegacia Regional de Sorocaba - SP
Delegada Titular: Dra. Daniangela de Grandi Barbosa - CRBM1 11.601
Subelegada: Dra. Fabiana Trevisan Mori - CRBM1 16.075
Subelegado: Dr. Bruno de Brito Alves - CRBM1 36.751

R. Aparecida José N. de Campos 120 - Jd do Paço - Sorocaba - SP - CEP 18087-089
Tel.: (15) 98817-7759 - Daniangela 
delegaciadesorocaba@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Votuporanga - SP
Delegado Titular: Dr. Vladimir de Menezes Alves - CRBM1 3.026

R. São Paulo, 3267 - Centro - Votuporanga - SP - CEP 15500-000
Tel.: (17) 3426-8585
delegaciavotuporanga@crbm1.gov.br

Delegacia Regional do Vale do Paraíba - SP
Delegado Titular: Dr. Leoberto de Lima - CRBM1 1.422
Subdelegado: Dr. Luiz Carlos Ribeiro de Morais - CRBM1 6.715

Tels.: (11) 9638-87922 - Dr. Leoberto / (12) 98203-1235 - Dr. Luiz Carlos
delegacia.valedoparaibasp@crbm1.gov.br
* Atendimento com horário agendado

Seccional e Delegacia Regional de Ribeirão Preto - SP
Delegado Titular: Dr. Maurício Gomes Meirelles - CRBM1 5.052

R. Álvares Cabral, 464 - 9º andar - Ribeirão Preto - SP - CEP 14010-080
Tel./Fax: (16) 3636-5963 / (16) 3636-5586
seccionalribeiraopreto@crbm1.gov.br / delegaciaribeiraopreto@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

Seccional do Estado do Espirito Santo - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Correa - CRBM1 15.312
Subdelegada: Dra. Adryana Vasconcellos Rocha - CRBM1 15.369

Rua José Alexandre Buaiz, 160 - Sala 410 - Cond. Edif. London Office Tower
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-955
Tel.: (27) 3020-3343
seccionalvitoriaes@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial suspenso a partir de 17 de agosto de 2021

Delegacia Regional de Vila Velha - ES
Delegada Titular: Dra. Carmem Lucia Carlos Corrêa - CRBM1 15.312
Subdelegada: vago

R. Costa do Sol, 159 - Ed. José Alencar - Apto. 201 - Itapuã - Vila Velha - ES - CEP 
29101-920
Tel.: (27) 99901-0356 - Dra. Carmem
delegaciavilavelha@crbm1.gov.br

ES

RJ
Seccional e Delegacia Regional do Rio de Janeiro - RJ
Delegada Titular: Dra. Raquel Ferreira Chaves CRBM1 - 20.167
Subdelegados: Dr. Raphael Rangel das Chagas - CRBM1 29.782 / Dr. Luiz Guilherme 
Hendrischhky Santos Aragão - CRBM1 38.675 / Dr. Fábio Pereira Mesquita dos Santos - 
CRBM1 11.963

Av. Nilo Peçanha, 50 -  Sala 1813 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-906
Tels.: (21) 2524-0502 / (21) 2524-0508
delegacia-rj2@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

Delegacia Regional de Dourados - MS
Delegado Titular: Aguarda nomeação
delegaciadourados@crbm1.gov.br

Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul - MS
Delegado: Aguarda nomeação
Subdelegado: Aguarda nomeação

Rua da Paz, 129 - Sala 112 - Edifício Trade Center - Centro - Campo Grande - MS - CEP 
79002-190
Tel.: (67) 3253-4548 
seccionalcampograndems@crbm1.gov.br
* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

MS

https://crbm1.gov.br/
https://anchor.fm/visaobiomedicacrbm1
https://www.instagram.com/crbm1oficial/
https://twitter.com/CRBM_1
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGQsiNcTIHZxQAAAXvLgMyIyTWi4UfFJdW5-ciShDQYw_J16-4g8R-eZDCXgKMXb4uWJEJUwbU94Cq11su7KR-0X6-qGV3UlQbt-ST9mFWi_9PMGgFMVHAzESSp5BuWaRTI8-Q=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fbr.linkedin.com%2Fcompany%2Fcrbm1
https://www.youtube.com/channel/UCI1cpDW4kVjT2AMk5gk0XyQ
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